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ÖZET 

ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALANINA İLİŞKİN 

YETERLİLİK ALGILARININ ÖLÇEKLENMESİ 

 

ESEN, Yasemin Duygu 

Yüksek Lisans Tezi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. C. Deha DOĞAN 

Ekim, 2019, xiii + 70 sayfa 

 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin eğitimde ölçme ve değerlendirme alanına 

ilişkin kendi yeterlilik algılarını yargıcı kararlarına göre ikili karşılaştırma yöntemiyle 

ölçeklemektir. Araştırma, tarama modelindedir. Çalışma grubunu, Eskişehir ili 

genelindeki devlet okullarında görevli olan ve gönüllülük esasıyla seçilen 459 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen ‘Ölçme 

ve Değerlendirme Yeterlilik Alanı Algı Formu’ ile toplanmıştır. Araştırma sorularına 

yanıt aramada Thurstone’nun Karşılaştırmalı Yargılar Kanununa göre ikili 

karşılaştırmalar yöntemiyle ölçekleme yapılmış, verilerin analizinde Thurstone’nun III. 

ve V. Hal denklemleri kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ölçme değerlendirme alanına yönelik olarak 

kendilerini en yeterli gördükleri alanın “sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere etkin 

geri bildirim verme”; en az yeterli hissettikleri alanın ise “üst düzey zihinsel özellikleri 

ölçebilen açık uçlu madde yazma” yeterliliği olduğu görülmüştür. En yeterli ve daha az 

yeterli görülen alanların, öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademesine göre belirgin 

farklılık göstermediği gözlenmiştir. Ancak ortaöğretim öğretmenlerinin ölçme ve 

değerlendirme alanı yeterlikleri açısından, diğer kademe öğretmenlerine göre kendilerini 

daha az yeterli görme eğiliminde olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Öğretmen Yeterliği, Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilikleri, 

Ölçekleme, İkili Karşılaştırma Yöntemi 
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ABSTRACT 

SCALING THE TEACHERS’ PERCEPTION OF COMPETENCE REGARDING 

MEASUREMENT AND EVALUATION 

 

ESEN, Yasemin Duygu 

Master Degree/Measurement and Evaluation 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. C. Deha DOĞAN 

October, 2019, xiii + 70 pages 

 

The aim of this study is to scale teachers’ perceptions of competence in the field 

of measurement and evaluation in education by using paired comparison method 

according to judges’ decisions. This research is designed as a survey model. The study 

group consists of 459 volunteer teachers who work in state schools throughout Eskisehir. 

The research data were collected via ‘Perception Form of Measurement and Evaluation 

Competence Area’ developed by the researcher. To answer the research questions, scaling 

was conducted via paired comparison method based on Thurstone’s (1927) Law of 

Comparative Judgements. Thurstone’s 3rd and 5th equations were used for data analysis.  

As a result of the research, it was concluded that teachers have the highest 

competence perception for the area of “giving effective feedback to students based on the 

exam results” while they have the most insufficient perception for the area of “writing 

open-ended items which could measure higher order thinking skills”. The highest and the 

lowest perception areas did not show any significant difference according to the different 

grades teachers were responsible. However, it was determined that high school teachers’ 

perception of competence in the field of measurement and evaluation tends to be low 

when compared to other teachers from different grades.  

 

Key Words: Teacher Competence, Measurement and Evaluation Competences, Scaling, 

Paired Comparison Method 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Bu bölümde, araştırmaya konu olan problem durumuna yer verilmiştir. Problem 

durumuna yönelik araştırma amacı ve amaca ilişkin alt araştırma soruları, önemi, 

araştırma kapsamındaki sayıltılar ve araştırmanın yürütülmesi sırasında karşılaşılan 

sınırlılıklar açıklanmıştır.  

1.1. Problem  

Eğitim bir sistemler bütünüdür. Sistem, kendi içinde parçalardan oluşur. Aynı 

zamanda parçalar da kendi içerisinde ayrı bölümlerden oluşabilir, böyle bir durumda her 

bir bölüm kendi içerisinde karmaşık bir yapıya sahiptir. Sistemi meydana getiren her bir 

parçanın ortak bir amaca sahip olması ve birbiriyle uyumlu çalışabilmesi gerekir. 

Sistemin belirlenen amaca hizmet edebilmesi organize bir şekilde planlı ve verimli 

çalışması ile yakından ilgilidir. Sistemin iyi işleyebilmesi sistemi meydana getiren 

parçaların kendilerine tanımlanan görevleri gerekli ve yeterli bir biçimde yerine 

getirmeleriyle mümkün olabilmektedir. Eğitim, istenilen davranışı geliştirmek amacıyla 

sistemli parçalar bütünü olarak tanımlanabilir. Eğitim sistemini oluşturan paydaşlar, 

öğretmen, öğrenci, okul/kurum yöneticileri ve akademisyenlerdir. Bu paydaşlar 

içerisinde en önemli parçalardan birinin öğretmenler olduğu bilinmektedir.  

Öğretmenler, sistemin önemli bir parçası olarak, sistem içinde hukuken 

tanımlanmış olan yetkileri dâhilinde görevlerini yerine getirmektedir. Mesleğinin 

gerektirdiği görev ve becerilerin yeterli bir şekilde yerine getirilmesinin eğitim hizmetinin 

kalitesine de olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, yeterlilik kavramı 

ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklere sahip olması, bu yeterliliğe sahip oluş düzeyleri 

ve yeterlilik alanlarının belirlenmesi eğitim sisteminde önemli bir paya sahiptir.  

Eğitim, günün koşullarının doğurduğu ihtiyaçları karşılayabilmekle var olur. Bu 

nedenle, ülkelerin çağa uygun öğretmen yeterliliği belirleme çalışmaları yaptığı ve eğitim 

sistemlerine yön verdiği görülmektedir. Öğretmen yeterliği ile ilgili çalışmalara ait ilk 
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uygulamaların 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) başladığı 

görülmektedir. İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri ise özellikle mesleki eğitim 

alanlarında bu konuya yaklaşmışlardır (Akt. Arık, 2013). Türkiye Cumhuriyeti Millî 

Eğitim Bakanlığı’nın da öğretmen yeterliği konusunu ele aldığı görülmektedir. MEB 

(2006), öğretmen yeterliklerini ele almış ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri 

belirleme çalışmalarını yapma sebebi olarak öğretmen yeterliklerini eğitim politikalarına 

yön vermede, hizmet içi eğitimlerde, çağın gerektirdiği nitelikli eğitimi verebilecek 

nitelikli öğretmenleri seçmede, öğretmenlerin başarılarının güncel tutulmasında ve bunun 

kontrol edilmesinde, öğretmenlerin kendilerini tanımasında ve kariyer gelişimlerinde 

kullanacak olmasını göstermiştir. Öğretmen yeterlikleri konusu Bologna Sürecinde ve 

Lizbon Süreci’nde de ele alınmaktadır. Avrupa Komisyonu’nda (2007) belirlenen 

öğretmen yeterlik alanlarının odak noktasının öğretmenlik mesleğinin bir uzmanlık alanı 

sayılması ve yaşam boyu öğrenme olduğu görülmektedir. Yaşam boyu öğrenmenin 

üzerinde durulması Avrupa Komisyonu’nda alınan kararların yeniliğini ve özgünlüğünü 

ortaya koymaktadır. Öğretmen yeterlikleri konusunu, ülkelerin milli eğitim 

politikalarının merkeze almasıyla söz konusu yeterlik alanlarını (boyutları) belirleme ve 

öğretmen niteliğini artırma çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda birçok araştırmanın 

yapıldığı görülmektedir (NcNess, Broedfoot ve Osborn, 2003; OECD, 2004; NBPTS, 

2004; Kansenen, 2003; Sachs, 2003; Guskey ve Passaro, 1994; Pajares, 1996; UNESCO, 

2009). Bu araştırmalarda farklı ülkelerde öğretmen yeterliğinin belirlenmesi sürecinde 

yapılması gereken eylemler, öğretmen yeterlik düzeyleri gibi pek çok boyut ele alınmış, 

öğretmenlerin farklı yeterlilik alanlarındaki eksik yönleri belirlenmiş ve bu belirlenen 

eksik yönlerin nasıl giderileceğine ilişkin çalışmalar üzerinde durulmuştur.  

Öğretmen yeterlikleri veya standartları öğretmen seçme yerleştirme amacıyla ve 

hesap verebilirliği belirleme amacıyla kullanılmaktadır. Öğretmen yeterlikleri alanlarının 

belirleme çalışmalarını, bu yeterliklerin ölçülmeye çalışılmasına yönelik araştırmaların 

izlemesi tahmin edilebilir bir durumdur. Bu bağlamda, öğretmen yeterliliğini belirlemeye 

yönelik en bilinen ölçme araçları Pajares (1996) tarafından geliştirilen Ohio Eyalet 

Öğretmen Yetkinlik Ölçeği, Roberts ve Henson (2000) tarafından yılında geliştirilen Fen 

Bilgisi Öğretmenleri Öğretim Alan Bilgisi Yeterlik Ölçeği ile Goddard ve Hoy (2000) 

tarafından yılında geliştirilen Toplu Öğretmen Yeterlik Ölçeği olarak örnek olarak 

gösterilebilir (Akt. Tschannen-Moran ve Hoy, 2001). Türkiye’de de diğer ülkelerde 

olduğu gibi öğretmen yeterliliğinin sağlanması ve saptanması eğitim sisteminin önemli 
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sorunlarından ve sürekli ele alınan konularından biri olmuştur (TTK, 2017). Milli Eğitim 

Temel Kanunu’nda da öğretmenliğin özel bir uzmanlık alanı olduğu ve mesleki yeterliği 

gerektirdiği belirtilmektedir (Resmi Gazete, 1973). 

1.1.1. Öğretmen Yeterliliği 

Öğretmen yeterlilik alanları ve öğretmen yeterliliğinin belirlenmesi her zaman 

merak edilen, üzerinde çalışılan ancak hakkında tam bir fikir birliğine varılamayan bir 

konu olmuştur. Öğretmen Mesleği Genel Yeterliliği; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 

öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini nitelikli şekilde yerine getirebilmeleri için sahip 

olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumlar olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2006). 

Tschannen-Moran ve Hoy (2001) ise öğretmen yeterliliğini, öğretmenin mesleğinde 

başarılı olabilmesi ve öğrencilerde davranış değişikliğini sağlayabilmesi için yapması 

gerekenlerle ilgili inanışları olarak tanımlamıştır. Bayram’a (2011) göre öğretmenlik 

mesleği genel yeterliği; mesleğini etkili bir şekilde ifa edebilmek için bir öğretmende 

bulunması şart olan bilgi, beceri ve tutumlardır.  

Yeterlik; öğretmenlik alanına özgü görevlerin gerçekleşmesi için gereken bilgi, 

beceri ve tutumlardır. Yeterlilik, bir mesleğin kendine has görevlerinin yerine 

getirilebilmesi için gerekli görülen bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma durumu olarak 

tanımlanmaktadır (Resmî Gazete, 2008). Alt yeterlilik; öğretmenlik mesleğine ait bir 

genel yeterliliğe sahip olabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlardır. Öğretmenin 

kalitesini belirleme ve artırma amacıyla belirlenen mesleki yeterlilikler şu şekilde 

özetlenebilir: Sınıf içi uygulamaları yürütebilme, toplumla iletişim kurabilme, mesleki 

etik kurallarına bağlılık, alan uzmanlığına sahip olma, pedagojik uzmanlığa sahip olma, 

yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişime açık olma, eğitim-öğretim faaliyetlerini 

planlayabilme, öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilme, öğrenciye rehberlik 

yapabilme, öğrenciyi bütüncül değerlendirebilme (Kansenen, 2003; NcNess vd., 2003; 

NBPTS, 2004; OECD, 2004; MEB, 2006; TDA, 2007; TED, 2009; UNESCO, 2009). 

Bunların arasında en önemlilerinden birisi de öğretmen yeterliliği ölçme ve 

değerlendirme alanı yeterliliğidir.  
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1.1.2. Ölçme ve Değerlendirme Alanı Yeterliliği 

Eğitim sisteminde ölçme ve değerlendirme kavramları genel olarak, öğrencilerin 

kazanımlara dayalı olarak öğrenme düzeylerini ve nasıl öğrendiklerini belirlemek için 

kullanılan ve elde edilen sonuçlardan varılan yargıları eğitim öğretim sürecinin etkililiği 

hakkında ilgili kişilere (öğrenci, veli, okul yönetimi, öğretmen) bilgi veren bir dönüt 

sistemi olarak ele alınmaktadır (Turgut ve Baykul, 2013). Bu dönüt yönüyle ölçme ve 

değerlendirme iş ve işlemleri eğitim öğretim sürecinin çok önemli bir unsurudur. Çünkü 

ölçme ve değerlendirme işlemleri burada öğrencinin kazanıma sadece ne derece 

ulaştığının belirlenmesine odaklanmamakta, aynı zamanda öğrencinin öğrenmelerinin 

desteklenmesini sağlar nitelikte olmaya da odaklanmaktadır.  

Eğitimde ölçme ve değerlendirme işlemleri farklı amaçlara hizmet 

edebilmektedir. Bu amaçlar; müfredatı değerlendirmek, eğitim öğretimin verimliliğini ve 

kalitesini belirlemek, öğrenme güçlüklerini ve eksikliklerini saptamak, öğrenciyi 

kendisine uygun alanlara yöneltmek (yetenek ve ilgiye göre), öğrencinin başarı düzeyini 

tespit etmek, ölçme araçlarının psikometrik özelliklerini belirlemek ve ölçütleri 

değerlendirmek olabilmektedir (Turgut ve Baykul, 2013). Öğrencinin güçlü/zayıf 

özelliklerinin, sınıftaki gruplar arasındaki farkın, başarı oranlarının, öğrencilerin 

gelişimindeki değişimin, okulun kurum hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesinde 

de ölçme değerlendirme yapılmaktadır (Erkuş, 2006).  Öğretmenler amaca göre uygun 

test türüne karar vermede, neyi ölçeceklerini belirlemede, ölçme aracından alınan 

puanların psikometrik özelliklerini belirlemede, en temel düzeyde istatistik bilgisine 

sahip olmada, ölçme araçlarından elde edilen puanları kullanmada yetkin olmalıdırlar 

(Daniel ve King, 1998; Kubiszyn ve Borich, 2003). Gümüş (1981) ise, ölçme ve 

değerlendirme dersi alan öğretmenlerin öğrenci başarısı belirlemede daha yetkin 

olduğunu, hizmet süresinin artmasıyla, ölçme dersi alan ve almayan öğretmenlerin 

uygulamaları arasındaki fark azalmasına rağmen kapanmadığını rapor etmiştir.  

Türkiye’de, ölçme değerlendirme alanındaki öğretmen yeterliliğinin yıllar içinde 

önemli odak noktası haline geldiği Milli Eğitim Şûralarında (MEŞ) dikkat çekmektedir. 

Örneğin, TTK’nin (2017) yayımladığı Milli Eğitim Şûralarına göre 1949’daki 4’ncü 

MEŞ’te sınavların objektifliği üzerinde durulmuştur. 1962’deki 7’nci MEŞ’te ölçme ve 

değerlendirme işleri bağımsız bir gündem maddesi olarak ele alınmış, önemli olduğuna 

vurgu yapılmış ve ilk defa Test Araştırma Bürosu’ndan ve bahsedilmiştir. 1970’teki 8’nci 

MEŞ’te sınıf geçme, not verme ve bitirme sınavları ele alınmış, not verme sisteminde 
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başarı dört kategoride (A=Pekiyi, B= İyi, C= Orta, D= Geçer), başarısızlık ise bir 

kategoride (E= Başarısız) olmak üzere toplam beş kategori ile belirlenmiştir. 1974’teki 

9’ncu MEŞ ise ölçme ve değerlendirmenin merkeze en çok alındığı en çok tartışıldığı 

şuradır. Bu şurada değerlendirmenin süreç oluşuna, bütünlük gerektirdiğine, tutarlılık 

istediğine, çok yönlü ve kapsamlı olması gerektiğine, eğitim paydaşlarının hepsinin 

sorumlu olduğuna, öğretmen uygulamalarıyla bakanlığın yakından takip etmesi 

gerekliliğine vurgu yapıldığı görülmektedir, yöneltme işlemlerinde ve başarı düzeyinin 

tespitinde ölçme ve değerlendirmeden rehberlik hizmetleri ile birlikte yararlanılması 

kararı da alınmıştır. Sonuç olarak, 9’ncu MEŞ ölçme ve değerlendirme konusundaki en 

kapsamlı şuradır. 1982’deki 11’nci MEŞ’te ölçme ve değerlendirme alanının bir 

uzmanlık alanı olarak kabul edilmesi gerektiği önerilmektedir. 1988’deki MEŞ’te belki 

de en yenilikçi öneriler yer almaktadır; öğrencinin-öğretmenin ve müfredatın 

değerlendirilmesi için ölçme uzmanlarının görevlendirileceği merkezlerin kurulması 

kararı alınmıştır. Ek olarak, lisansta öğretilen ile sahada uygulanan ölçme tekniklerinin 

araştırılması istenmiştir. Bu iki karar, ölçme değerlendirme alanında öğretmen uzmanlığı 

ya da yetkinliğine ne kadar önem verildiğinin kanıtı olabilir. 1996’daki 15’nci MEŞ 

kararlarındaysa ölçütlerin tespiti ve standart başarı testlerinin geliştirilmesi ele alınmıştır. 

Ölçme araçlarında standartlaştırmaya gidilmesi fikri dikkat çekmektedir. 1999’daki 

16’ncı MEŞ’te ise artık öğretmenlerden daha özel bir ölçme değerlendirme yetkinliği 

beklenmektedir. 2006’daki 17’nci MEŞ’te Ortaöğretim Kurumlarına geçiş Sınavı’nın 

kaldırılması gerektiği kararı alınmıştır. 2010’daki 18’nci MEŞ’te ise çok yönlü ölçme 

değerlendirme yöntemlerinin kullanılması gerektiğine, “Ulusal Test Geliştirme” ya da 

“Ulusal Ölçme ve Değerlendirme” adında bağımsız bir akademik birimin kurulması 

gerektiği rapor edilmiştir. Eğitim kurumlarında ölçme değerlendirme uzmanlarının 

olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Milli Eğitim Şuralarının kararlarının seyri 

incelendiğinde öğretmenlerden ölçme değerlendirmeye ilişkin donanımlı olmasının 

istenmesinin yanı sıra ayrıca uzmanların da yetiştirilmesi ve taşra teşkilatında 

görevlendirilmesine dönük fikirlerin oluştuğu görülmektedir. 

MEB (2006), Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri bağlamda altı genel 

yeterlilik alanı, bu yeterliliklerin altında 31 alt yeterlilik alanı ve 233 performans 

göstergesi belirlemiştir. MEB’in belirlediği genel bağlamdaki yeterlilik alanlarının 

(temaları) “Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim, Öğrenciyi Tanıma, Öğrenme 

ve Öğretme Süreci, Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme, Okul-Aile ve Toplum 
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İlişkileri, Program ve İçerik Bilgisi” alanları olduğu görülmektedir. MEB tarafından 

yapılan tüm bu çalışmalar MEB’in öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliklerine 

ilişkin yıldan yıla çok daha önem verdiğini göstermektedir.  

Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yapılan standart belirleme 

çalışmalarından biri, Eğitimde Ölçme Ulusal Konseyi (NCME), Ulusal Eğitim Derneği 

(NEA) ve Amerikan Öğretmenler Federasyonu’nun (AFT) (1990) birlikte yürüttüğü 

çalışmadır. NCME, NEA ve AFT (1990) eğitimde ölçme ve değerlendirme alanına ilişkin 

yedi yeterlik standardı belirlemiştir. Bunlar “amaca uygun ölçme değerlendirme aracı 

seçme; amaca uygun ölçme değerlendirme aracı geliştirme; ölçme sonuçlarını puanlama 

ve yorumlama; öğrenci, öğretim süreci, program geliştirme ve okul gelişimi hakkında 

sınav sonuçlarına dayalı olarak karar alma; öğrenciyle, veliyle ve eğitimcilerle 

değerlendirme sonuçlarını paylaşma; geçerli ve güvenilir ölçme değerlendirme aracı 

geliştirme; etik kurallara uygun düşmeyen yöntem ve kullanımları fark etme” 

yeterlikleridir.   

Öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntemler 

öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde farklılıklarla ilişkilendirilebilmektedir (Brown, 2004). 

Öğretmenler alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında (özellikle matematik 

programında) yeterli bilgiye sahip değildir. Bunun olası nedenleri olarak, öğretmenin 

öğrenmeye isteksiz oluşu, ders süresinin yetmemesi, araç gereç eksikliği ve ölçme 

değerlendirme alanına yönelik inanışları gösterilebilir (Saxe, Franke, Gearhart, Howard 

ve Crockett, 1997; Carnevale, 2006; Cavanaghe, 2006).  

Bu bölümde ele alınmış olan tüm durumlar dikkatle incelendiğinde, bir 

öğretmenin karar alma mekanizması olarak elinde bulunan gücü öğrenci hakkında doğru 

ve isabetli yargılara varmasıyla ölçme ve değerlendirme alanında yeterli olmasının ilişkili 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin ve söz konusu 

alanda öğretmen yeterlik algılarının belirlenmesine ilişkin alanda pek çok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmaların önemlileri aşağıda sunulmuştur. 

1.2. İlgili Araştırmalar 

Öğretmen yeterliliklerinin belirlenmesi üzerine yurt içi ve dışı çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. Ancak ilgili araştırmalar incelendiğinde çalışmaların büyük bir 

kısmının genel yeterliklere odaklanırken çok az kısmının ölçme değerlendirme 

yeterliklerinin alt boyutlarına odaklandığı görülmüştür. Bu bölümde son yıllardaki 
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öğretmen ölçme değerlendirme yeterlilikleri üzerinde yürütülen yurt içi ve dışı 

araştırmalar tarih sırası gözetilerek sunulmuştur.  

MEB (2006) Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliliklerini ve öğretmenlerin 

mesleki yeterlilikleri hakkındaki algılarını belirlemek amacıyla 2129 öğretmen üzerinde 

yürüttüğü araştırması sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun tüm yeterlik 

alanlarında kendilerini oldukça yeterli olarak değerlendirdiğini rapor etmiştir. Ancak aynı 

çalışmada, tüm alt yeterlilik alanlarındaki yığılmaların ise 3-4 aralığında olduğu 

belirtilmiştir. Aynı çalışmanın bulguları arasında, öğretmenlerin kendilerini en az yeterli 

gördükleri Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilik Alanının “Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme 

ve Değerlendirme” olduğu dikkat çekmektedir.  

Yanpar (1992), sekiz yıllık kesintisiz eğitim sistemi öncesinde ortaokul 

öğretmenleri ile gerçekleştirdiği çalışmasında öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine 

yönelik görüşlerini belirlemiştir. Bu çalışma sonucunda, öğretmenlerin ölçme 

değerlendirme boyutunda eksiklik hissettikleri konuların, test puanlarının yorumlanması 

ve test puanlarına dayalı olarak eğitim kararlarının verilmesi olduğu belirlenmiştir.  

Plake (1993), 555 öğretmenin katılımıyla ulusal çapta yürüttüğü araştırmasında 

öğretmenlerin ölçme değerlendiren faaliyetlerini yürütmede yetersiz olduklarını rapor 

etmiştir. Plake (1993); NCME, NEA ve AFT’ın (1990) belirlemiş olduğu yeterlikleri 

kullanmış ve öğretmenlerin ölçme değerlendirme alanına yönelik en yetersiz olduğu 

alanın ölçme sonuçlarını öğrenci-veli-eğitim paydaşlarıyla paylaşma alanı olduğunu 

belirtmiştir. Öğretmenlerin en yeterli oldukları alanın ise ölçme aracını uygulama, 

puanlama ve yorumlama olduğunu tespit etmiştir.  

Cizek, Fitzgerald ve Rachor’un (1996), 143 ilkokul ve ortaokul öğretmeniyle 

yaptığı araştırma öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konularında yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarını göstermektedir. Sınavlardan elde edilen puanlar üzerinde uygulanacak 

temel istatistiki bilgilere sahip olmadıkları belirtilmektedir. Bu durumun kıdem ve 

kademe olarak değişmediği de araştırmanın bulguları arasındadır.  Ancak öğretmenlerin 

sınıf içi ölçme değerlendirme faaliyetlerinin yüksek güvenilirliğe sahip olduğu tespit 

edilmiştir.  

Daniel ve King (1998), 95 ilkokul/ortaöğretim öğretmeniyle yürüttükleri 

çalışmada öğretmenlerin ölçme değerlendirme temel bilgilere ve temel istatistik bilgisine 

sahip olmadıkları bulgusuna ulaşmıştır. Bu durumun, kademeye ya da kıdeme göre 
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değişmediği saptanmıştır. Bu bulgular, lisans dersi olarak ölçme değerlendirme dersinin 

etkililiğini ve verimliliğini değerlendirme konusunda fikir vermektedir. 

Güven (2001) sınıf öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları ölçme ve 

değerlendirme yöntem tekniklerini belirlemek amacıyla 120 ilköğretim öğretmeni ile 

çalışmıştır. Öğretmenlerin çok büyük çoğunluğunun kendilerini ölçme ve değerlendirme 

alanında yöntem ve teknikler bağlamında yeterli gördükleri belirtilmiştir.   

Zhang ve Burry-Stock (2003) ilk ve ortaöğretimde görev yapmakta olan 

öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanındaki yeterliliklerine yönelik algılarını 

belirlemek amacıyla 297 öğretmen üzerinde bir araştırma yapmıştır. Yapılan araştırma 

sonucunda; görev yapılan eğitim kademesinden bağımsız olarak öğretmenlerin, almış 

oldukları ölçme ve değerlendirme eğitimlerinin süresiyle (ders adeti şeklinde) kendi 

yeterliklerini ilişkilendirerek daha yeterli hissettikleri belirtilmiştir.  

Ulutaş (2003), 202 lise öğretmeni ile yürüttüğü araştırmasında ölçme 

değerlendirme alanı yeterliklerini belirlemek amacıyla bir alan testi uygulamış ve 

öğretmenlerin kendi yeterlik algıları ile saptanan yeterlikler arasında düşük düzeyde ilişki 

tespit etmiştir. Araştırmanın bulgusuna göre, öğretmenler sınav puanlamada ve puanları 

yorumlamada güçlük çekmektedirler. 

Karaca (2003), fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenliğinde okuyan 1190 

öğretmen adayıyla çalışarak ölçme değerlendirme yeterliklerini kendisinin geliştirdiği 

ölçme aracıyla belirlemeye çalışmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının tüm ölçek ve 

alt yeterlilik alanlarını içeren alt boyutlarda ölçme değerlendirme yeterliklerinin düşük 

olduğunu gözlemlemiştir.  

Çakan (2004), Bolu ilinde düzenlenmiş olan “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

Semineri”ne katılan ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin ölçme değerlendirme 

uygulamalarındaki yeterlilik algılarını incelemiştir. Araştırma 504 öğretmenle 

gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere 25 maddeden oluşan beşli Likert tipi bir ölçme aracı 

uygulanmıştır. Ölçme ve değerlendirme alanı bakımından 4 boyut tanımlamıştır. Bu 

boyutlar; “sınıf içi ölçmelerde kullanılan madde tiplerini saptama, üst düzey zihinsel 

becerileri ölçme, geçerlilik ve güvenilirlik belirleme, program sürecine yönelik etkinlik 

belirleme” olarak ele alınmıştır. İlköğretim kademesinde görev yapmakta olan 

öğretmenlerin, ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere kıyasla ölçme ve değerlendirme 

alanında kendilerini daha yeterli gördükleri tespit edilmiştir.  
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Mertler (2004), ortaokul öğretmeni ve öğretmen adaylarının değerlendirme 

okuryazarlığını belirleme çalışması yürütmüştür. Araştırmada, Plake (1993) tarafından 

geliştirilen Sınıf içi Değerlendirme Okuryazarlığı Envanteri (CALI) kullanılmış ve 

ortaokul öğretmenlerinin en yeterli oldukları alanın ölçme aracını uygulama, puanlama 

ve ölçme sonuçlarını yorumlama; öğretmen adaylarının ise amaca uygun ölçme aracını 

ve yöntemini seçme alanları olduğunu tespit etmiştir. Her iki grubun da en yetersiz 

oldukları alanın geçerli ölçme aracı geliştirme olduğunu belirtmiştir. 

Nartgün (2006) öğretmenlik ile ilgili lisans derslerinin meslekleri için önem 

düzeylerini ikili karşılaştırma yöntemiyle incelemiştir. 2005 – 2006 eğitim öğretim 

yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğinde son sınıf öğrencisi olan 

100 kişiyle çalışılan bu araştırmada ele alınan meslek dersleri öğretmenlik mesleğine 

giriş, rehberlik, öğretimde planlama-öğrenme, gelişim ve öğrenme, sınıf yönetimi, 

öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersleridir. Bu dersler arasından ilerideki 

meslek yaşantıları açısından öğretmen adaylarınca en önemli bulunan ders öğretimde 

planlama ve öğrenme dersi olmuştur. Araştırmacının çalışmasında ölçme ve 

değerlendirme alanı, bu ilgili alan içinde yer bulmuştur. Öğretmenlik mesleğine giriş 

dersi ise dersler arasında ilgili derslere kıyasla en az ölçek değerine sahip olan ders 

olmuştur.  

Volante ve Fazio (2007), öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada adayların ölçme-

değerlendirme alanı yeterlilik düzeylerine yönelik algılarını belirlemiştir. Adaylar ölçme 

ve değerlendirmede alanında kendilerini en az yeterli bulduklarını, özellikle ölçme 

amacının belirlenmesinde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

Gelbal ve Kelecioğlu (2007) ise ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinden 

oluşan 242 öğretmenle çalışmış, öğretmenlerin ölçme değerlendirme yeterlilik algılarını 

belirlemiştir. Araştırmaya göre, öğretmenler öğrenci başarısını geleneksel yöntemlerle 

belirlemede kendilerini daha yetkin görmektedirler.   

Güneş (2007), yaptığı araştırmada sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme 

yeterliklerini belirlemeye çalışmıştır. Ölçme aracı olarak; araştırmacının kendisi 

tarafından geliştirilen ve MEB’in belirlediği ölçme değerlendirme yeterlik alanlarını 

temel alan beşli likert tipi ölçme aracı kullanıldığı belirtilmektedir. Araştırmacının elde 

ettiği bulgulara göre, sınıf öğretmenleri kendilerini genel olarak daha az yeterli 

görmektedir.  Kendilerini en az yeterli hissettikleri yeterliğin, sonuçlarla ilgili dönüt 

verme olduğu, bu yeterliği veri analizi yeterliğinin izlediği belirtilmektedir.  Yeterlikler 
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arasında öğretmenlerin kendilerini nispeten daha yetkin gördükleri yeterliğin ise ölçme 

değerlendirme amacını belirleme yeterliği olduğu rapor edilmiştir.   

Anıl ve Acar’ın (2008), sınıf öğretmenlerinin eğitim öğretim sürecinin ölçme ve 

değerlendirme boyutunda karşılaştıkları sıkıntılara yönelik görüşlerini belirlemek 

amacıyla yaptıkları araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme aracı 

hazırlama ve kullanma konusunda uzman desteğine ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. 

Çalışmanın bulguları arasında, sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme araçları hakkında 

yeteri kadar bilgilendirilmediklerini belirttikleri görülmektedir.  

Karacaoğlu (2009) öğretmenlik mesleği genel yeterliliklerini dört temada ele 

almış ve 2006 – 2007 eğitim öğretim yılında Ankara’da görev yapmakta olan 3894 

öğretmenle yürüttüğü çalışmasında öğretmenlerin kendilerinin bu dört temadaki yeterlilik 

düzeylerini nasıl algıladıklarını araştırmıştır. Bu dört tema araştırmacı tarafından “meslek 

bilgisi, alan bilgisi, kendini geliştirme, ulusal ve uluslararası değerler” olarak ele 

alınmıştır. Ölçme ve değerlendirmenin, mesleki bilgisi ile ilgili yeterlilikler altında 

“öğrenmeyi-gelişimi izleme ve değerlendirme” olarak ele alındığı görülmektedir.  

Araştırmacının 5’li Likert Tipi ölçme aracı kullandığı araştırma sonucunda öğretmenlerin 

genel anlamda kendilerini yeterli gördükleri belirtilmiştir. Araştırmanın diğer bulguları 

arasında ölçme değerlendirme hususunda öğretmenlerin “öğrenci ilerlemesini izlemede” 

kendilerini oldukça yeterli, “değişik ölçme yöntemlerini kullanarak öğrenmeleri 

ölçmede” ise daha az yeterli olarak algıladıkları bulunmaktadır. Ayrıca, sınıf 

öğretmenlerinin yeterlilik algılarının diğer öğretmenlere göre ölçme değerlendirme 

alanında kendilerini oldukça yüksek düzeyde yeterli olarak algıladıkları da araştırmanın 

bir diğer sonucudur.  

Arastaman, Yıldırım ve Daşçı’nın (2015) öğretmenlerin ölçme değerlendirme 

alanına ilişkin tutum ölçeği geliştirmeye yönelik yürüttükleri çalışmada alana özgü dört 

tema olarak “temel kavramları bilme, ölçme aracı hazırlama, uygulama ve alternatif 

ölçme araçları” temalarının belirlendiği görülmektedir. Araştırma, 2013 – 2014 eğitim 

yılında Aksaray il merkezindeki okullarda görev yapan 166 branş öğretmeni ile 

yürütülmüştür. Ölçme aracı araştırmacılar tarafından geliştirilen 21 maddeli 7’li Likert 

tipi “Ölçme ve Değerlendirme Ölçeği” olup araştırmacılar tema belirlemede faktör analizi 

kullanmıştır.  

Baş ve Beyhan (2016), ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan 

öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme etkinliklerine yönelik öz yeterlilik algılarını 
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cinsiyet, kıdem ve kademe değişkenlerine göre belirlemiştir. Bu araştırmalarında 

öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak hem bilgi hem de beceri 

boyutlarında düşük öz yeterlilik algılarına sahip olduğu belirtilmektedir.  

Özbaşı (2009), sınıf öğretmenleri ile yürüttüğü çalışmasında sınıf öğretmenlerinin 

öğrenci başarısını belirleme ile ilgili olarak yeterlilik algılarını ve bu yeterlilik 

göstergelerini incelemiştir. Genel anlamda ölçme değerlendirme alanında öğretmenlerin 

kendilerini yeterli gördükleri, en çok yeterli görülen alanın ise “sınavın amacını 

belirlemek” olduğu belirtilmiştir. Öğretmenlerin kendilerini en az yeterli gördükleri 

konunun ise teknoloji ile ilgili olduğu rapor edilmiştir. 

İnceçam, Demir ve Demir (2018), ortaokul öğretmenleriyle yürüttükleri 

araştırmalarında ortaokul öğretmenlerinin sınıf içi ölçme değerlendirme faaliyetlerinde 

açık uçlu madde yazımına ilişkin yeterliklerini incelemişlerdir. Ortaokul öğretmenlerinin 

madde yazım sürecinin tamamında yetersiz oldukları rapor edilmiştir. Araştırmaya göre 

ortaokul öğretmenleri, açık uçlu madde yazamamalarına gerekçe olarak kendi bilgi 

eksikliklerini, öğrenci seviyelerinin düşük olmasını, konularının açık uçlu madde 

yazımına uygun olmaması ve açık uçlu madde yazman ve puanlamanın uzun süre 

almasını öne sürmektedirler.  

Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ve ölçme değerlendirme alanındaki 

yeterlilikleri üzerine yapılan araştırmaların çoğu, öğretmenlerin kendilerini yeterli 

görmediklerini göstermektedir (Temel, 1991; Yanpar, 1992; Cizek vd, 1996; Daniel ve 

King,1998; Zhang ve Burry-stock, 2003; Güneş, 2007; Volante ve Fazio, 2007; Baş ve 

Beyhan, 2016). Öğretmenlerin kendilerini genel mesleki yeterlilikler içinde ölçme 

değerlendirme faaliyetlerinde oldukça yeterli gördüğünü rapor eden araştırmalara da 

rastlanmıştır (Güven, 2001; Karacaoğlu, 2009; Özbaşı, 2009). Ölçme değerlendirme 

genel alanı dışında, madde yazma ya da ölçme değerlendirme yöntem tekniklerini 

kullanma alt alanları bağlamında araştırmaların olduğu görülmektedir (Çakan, 2004; 

Güven, 2004).  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde öğretmenlerin yeterlilik algılarına ilişkin 

çalışmalarda çoğunlukla beşli Likert tipi ölçme araçları kullanıldığı ya da betimsel 

istatistiklerle yorumlamaların yapıldığı görülmektedir (Temel, 1991; Yanpar, 1992; 

Cizek vd, 1996; Daniel ve King,1998; Saxe vd, 1997; Güven, 2001; Zhang ve Burry-

stock, 2003; Çakan, 2004; MEB, 2006; Gelbal ve Kelecioğlu, 2007; Güneş, 2007; 

Volante ve Fazio, 2007; Anıl ve Acar, 2008; Karacaoğlu, 2009; Baş ve Beyhan, 2016; 
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Özbaşı, 2009). Öğretmen yeterliği konusunda veya öğretmenlerle yürütülen diğer alan 

çalışmalarında ölçekleme boyutunda yapılan çalışmaların az olduğu görülmektedir 

(Nartgün, 2006; Arık, 2013;  Ömür ve Erkuş, 2013; Özkan ve Arslantaş, 2013; Altun ve 

Gelbal, 2014; Esen, Temel ve Demir, 2017). Ölçekleme boyutuyla yapılan sınıflamalar 

öğretmenlerin hangi yeterlik alanında ve ilgili alanda kendilerini ne düzeyde yeterli 

gördüklerinin belirlenmesinde daha çok katkı sağlayabilir. Bu araştırmada alandaki 

ihtiyaç doğrultusunda öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanındaki yeterlilik 

algılarının ölçekleme yöntemiyle belirlenmesi araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

Bu anlamda çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.3. Amaç 

Bu araştırmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev 

yapmakta olan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak ölçme ve değerlendirme alanına 

ilişkin yeterlilik algılarının yargıcı kararlarına dayalı olarak ölçeklenmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda yanıt aranacak olan alt araştırma soruları aşağıdaki gibidir: 

1. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterlilik algılarına ilişkin ikili karşılaştırma 

yöntemi ile elde edilen ölçek değerleri nelerdir? 

2. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterlilik algılarına ilişkin ikili karşılaştırma 

yöntemi ile elde edilen ölçek değerleri görev yaptıkları kademeye göre (ilkokul, 

ortaokul, ortaöğretim) nelerdir?  

1.4. Önem  

Öğretmen yeterliklerinin ve öğretmenlerin yeterlik düzeylerinin belirlenmesi 

yönünde yapılan çalışmaların ortak çıkış noktasının dünyanın, toplumun ve bireyin 

kendisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda insan yetiştirebilecek nitelikte 

öğretmen yetiştirilmesi olduğu görülmektedir. Bu sebeple, nitelikli bir eğitimin 

sürdürülmesi için alanında yeterli öğretmen varlığı önem arz etmektedir. Tüm bunların 

yanı sıra, alanında yeterli (ya da daha az yeterli) olduğu halde kendine dair yeterlik 

algısının gerçek durumdan farklılaştığı bir öğretmenin vereceği eğitim niteliği de 

sorgulanmaktadır. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında, öğretmen yeterliklerinin 

tema ve standartlar anlamında belirlenmesi yanı sıra öğretmenlerin kendi yeterliklerine 

yönelik algıları da önem arz etmektedir.  
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Türkiye’de ve dünyada öğretmen yeterliği üzerine yapılan araştırmalar 

incelendiğinde yeterlik alanı belirleme çalışmaları ve öğretmenlerin öz-yeterlik algısının 

belirlenmesi çalışmaları dikkat çekmektedir. Ancak söz konusu çalışmalarda temaların 

ve öz-yeterlilik algılarının belirlenirken bunların sıralamaları konusunda yeterli bilgiyi 

vermedikleri görülmektedir. Ölçekleme çalışmaları bu noktada net bilgi verme anlamında 

alana önemli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, araştırmanın bu alandaki eksikliği 

gidermeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun dışında, öğretmenlerin öz-

yeterlilik algısının incelendiği çalışmalarla karşılaştırıldığında yeterlik algısı inceleyen 

çalışmaların çok az olduğu da görülmüştür. Bu sebeple; öğretmen yeterlik algılarının 

ölçeklenmesi, bu çalışmanın diğer çalışmalardan farklılığını göstermektedir. 

Öğretmen yeterliklerini ölçeklemeye yönelik yürütülen çalışmalarda ele alınan 

yeterlik temalarının genellikle öğrenci gelişiminin izlenmesi, öğretmenin alan bilgisi, 

öğretim yöntem teknikleri ve rehberlik temalarında benzeştiği, farklılaştıkları temalarda 

ise yine en az iki çalışmada aynı temaların bulunduğu görülmektedir. Ancak, bu araştırma 

kapsamında belirlenen öğretmen yeterliği temalarının odaklı olması yanı sıra “ilke, temek 

kavram ve kuram bilgisi” boyutunun bir tema olarak ortaya çıkması Türkiye içi çalışmada 

temaların dinamik yapısını ve değişimini ortaya çıkarması anlamında özgünlüğünü ortaya 

koymaktadır. 

Öğretmen yeterlikleri ile ilgili yapıldığı görülen araştırma raporları incelendiğinde 

söz konusu araştırmaların genellikle küçük çalışma grupları üzerinde yürütüldüğü 

görülmüştür. Bu araştırmayı farklı ve yeni temaların kullanılması dışında diğer 

araştırmalardan farklılaştıran durumlardan biri de üzerinde çalışılan grubun 

büyüklüğüdür. Bu çalışma sonunda elde edilecek olan bulguların yüksek öğretimde 

öğretmen yetiştirme sürecini ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün öğretmen niteliğinin artırılması yönünde düzenleyeceği 

hizmet içi eğitim çalışmalarında izleyeceği yol, plan, program ve hatta politikayı 

yönlendirmesi beklenmektedir. 

Öğretmen yeterlilik temalarının belirlendiği, genel mesleki alan ve ölçme 

değerlendirme alanı yeterliklerinin araştırıldığı birçok çalışma olmasına rağmen; yöntem 

anlamında daha anlamlı bilgi veren yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme yöntemi kullanan 

az sayıda çalışmanın olması, bu çalışmaların da küçük gruplarda ve merkezi bölgelerde 

yürütülmüş olması bu araştırmanın önemini artırmaktadır. Bu araştırma sonucunda ölçme 

ve değerlendirme alanında öğretmenlerin kendilerini daha az yeterli ya da eksik hissettiği 
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alanların belirlenmesi üzerine elde edilen bulguların, ilgili alanlarda öğretmenlerin 

eksikliklerini giderebilmelerine olanak sağlanması, belirlenen alanlardaki eksikliklerin 

ortadan kaldırılması yönünde gerekli tedbirler alınmasında, öğretmen yetiştiren 

fakültelerin ders içeriğinin planlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.5. Varsayımlar 

Katılımcılara, araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen Ölçme ve 

Değerlendirme Yeterlilik Alanları Algı Formu (ÖDYA-AF) uygun koşullar altında yeterli 

süre gözetilerek verilmiş ve yanıtlamaları istenmiştir. Yanıtlamalar öncesinde 

katılımcılara araştırma ve form hakkında gerekli bilgiler verilmiştir. Bu koşullar altında 

katılımcıların, formu yanıtlarken samimi davrandıkları varsayılmaktadır. 

1.6. Sınırlılıklar 

Bu araştırma 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

devlet okullarında çalışmakta olan öğretmenler ile yürütülmüş olup Eskişehir ili ile 

sınırlıdır. 
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BÖLÜM 2 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın türü, modeli, çalışma grubu, veri toplama aracının 

geliştirilme süreci, verilerin toplanması ve veri çözümlemelerine ilişkin açıklamalar yer 

almaktadır. 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma tarama modelinde ve tekil tarama türünde bir araştırmadır. Tarama 

modelinde yürütülen araştırmalar çok sayıda elemandan oluşan bir evrende evrenle ilgili 

belirgin özellikleri ortaya çıkaran araştırmalardır (Frankel, Wallen ve Hyun, 2011).  Tekil 

tarama türünde yürütülen araştırmalar ise; araştırmaya konu olan değişkenlerin, ayrı ayrı 

ele alınarak veya nitel/nicel olarak oluşumlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan 

araştırmalardır (Karasar, 2007). Bu araştırmada ölçme ve değerlendirme alanı 

yeterliliklerine yönelik algıların yargıcı kararlarına (öğretmen görüşlerine) göre 

ölçeklenmesi amaçlandığı için genel tarama modelinde tekil tarama türünde betimsel bir 

araştırmadır. Araştırmanın amacına yönelik, ölçme ve değerlendirme alanı yeterlilikleri 

belirlenmiş ve bu yeterliliklerle ilgi öğretmenlerin algıları ölçeklenmiştir. 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Eskişehir’de devlet okullarında 

görev yapmakta olan öğretmenler arasından gönüllülük esasına dayalı olarak katılan 463 

öğretmen ile yürütülmüştür. Veri seti incelendiğinde 4 öğretmenin yanıtı, hemen hemen 

hiç doldurulmadığı için analiz dışı bırakılmıştır. Kalan veri seti 459 öğretmene ait 

verilerden oluşmaktadır. 

Çalışma grubunun belirlenmesinde olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden 

amaçlı örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Örnekleme yönteminin 

belirlenmesinde, araştırmanın amacı en belirleyici etkendir. Bununla birlikte araştırmanın 

evren ve örneklemine ulaşabilme durumu ile araştırmaya ayrılan zaman sınırı ve 
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araştırmacının kontrol açısından sahip olduğu olanaklar da önemli rol oynamaktadır 

(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2016). Evrene ait birimlerin 

tam listesine ulaşmanın imkansızlığı veya zorluğu karşısında veya bu listeyi oluşturmanın 

getirdiği mali yük sebebiyle araştırmacıların olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerini 

tercih ettiği bilinmektedir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2016; Aslı İşçil, N. 1977). İlgili 

özelliklere sahip olan bireylerin tesadüfi olarak seçilmesinin olanaklı olduğu ancak bu 

bireylerden veri toplamanın güç olduğu durumlarda olasılıklı olmayan örnekleme 

yöntemlerinden amaçlı örnekleme yönteminin kullanıldığı bilinmektedir (Erkuş, 2013). 

Bu araştırmada; öğretmenler arasında yaş, kıdem, mezun olunan bölüm ve görev yapılan 

eğitim kademesi gibi durumlarda çeşitliliğin sağlanmaya çalışılması, öğretmenlerin 

katılımda gönüllü olma durumunun gözetilmesi, araştırmanın zaman kısıtlamasının 

olması, katılımcılara ulaşmada yaşanacak mali yük göz önüne alınarak amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden maksimum çeşitlilikle örnekleme ile çalışma grubu belirlenmesine karar 

verilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme, 

içinde benzeşik durumlar arasında farklılığın sağlanması amacıyla yapılan örnekleme 

türüdür (Büyüköztürk vd., 2016). Tablo 1’de araştırmanın çalışma grubuna ait 

öğretmenlerin demografik dağılımı verilmiştir.  
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Tablo 1.  

Öğretmenlerin Genel Demografik Özelliklerinin Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Demografik Özellikler Frekans (f) Yüzde (%) 

Eğitim Kademesi   

İlkokul  104 22.7 

Ortaokul 164 35.7 

Ortaöğretim 191 41.6 

İlçe   

Odunpazarı 236 51.4 

Tepebaşı 154 33.6 

Çifteler 69 15 

Cinsiyet   

Kadın 291 63.4 

Erkek 168 36.6 

Yaş   

20-35 255 55.6 

36-45 118 25.7 

46-55 72 15.7 

55-65 14 3.1 

Mesleki Kıdem   

1-5 yıl 137 29.8 

6-10 yıl 106 23.1 

11-20 yıl 112 24.4 

21-30 yıl 86 18.7 

31-40 yıl 18 3.9 

Eğitim Durumu   

Ön  Lisans Tamamlama 7 1.5 

Lisans  383 83.4 

Yüksek Lisans 68 14.8 

Doktora 1 0.2 

Fakülte   

Eğitim 345 75.2 

Fen Edebiyat 68 14.8 

Diğer 46 10 

Hizmetiçi Eğitim Durumu   

Alan 170 37 

Almayan 289 63 
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Tablo 1 incelendiğinde grupta yer alan öğretmenlerin eğitim kademelerine göre 

ilkokul ve ortaokul kademelerinde frekans ve yüzde olarak birbirine yakın olduğu, 

ortaöğretim öğretmenlerinin grubun çoğunluğunu oluşturduğu görülmektedir. Cinsiyet 

dağılımında grubun yaklaşık %64 gibi büyük bir kısmı kadın öğretmenlerden 

oluşmaktadır. Yaş aralıkları incelendiğinde, grubun yaklaşık %81’inin 20-45 yaş 

arasındaki öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. Mesleki kıdemler ele alındığında, 

kıdemi 1-20 yıl arasında değişen öğretmenler grubun büyük bir çoğunluğunu 

oluşturmaktadır. Eğitim durumları incelendiğinde grubun çoğunluğunu lisans mezunu 

öğretmenler (yaklaşık %84) oluşturmakta, bunu yaklaşık %15’lik bir yüzde ile yüksek 

lisans mezunu öğretmenler izlemektedir. Öğretmenlerin mezun oldukları fakülte türlerine 

bakıldığında, grubun yaklaşık %75’ini eğitim fakültesi mezunlarının oluşturduğu 

görülmektedir.  

2.3. Verilerin Toplanması 

Bu araştırma kapsamında araştırma sorularına yanıt aramak için veri toplama aracı 

olarak araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen “Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik 

Algısı Formu” (ÖDYA-AF) kullanılmıştır. Formun hazırlanması çalışmaları öncesinde 

ölçme ve değerlendirme alanı yeterliliklerinin belirlenmesine karar verilmiştir. Ölçme ve 

değerlendirme alanı yeterliliklerinin belirlenmesi için alanyazın taramasına ek olarak 

uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu bağlamda, ölçme ve değerlendirme alanında uzman 

10 kişiden görüş alınmıştır. Yardım alınan uzman grubu üç öğretim üyesi, dört öğretim 

görevlisi ve ölçme ve değerlendirme alanında yüksek lisansını tamamlamış üç 

öğretmenden oluşmaktadır. Yapılandırılmamış bir görüşme yoluyla veriler toplanmış ve 

uzman görüşlerine dayalı ilk belirlemede ölçme ve değerlendirme yeterlilik alanları 

olarak “madde yazma, etkili geri bildirim verme, madde puanlama, ölçüt belirleme, 

dereceli puan anahtarı hazırlama, ölçme puanlarını yorumlama, temel istatistik bilgisine 

sahip olma, ilke-kavram-kuram bilgisine sahip olma, alanın özelliğine dair farkındalık, 

açık uçlu madde yazma, amacına uygun ölçme aracı hazırlama, amacına uygun ölçme 

aracı seçme ve kullanma, madde türü seçme ve kullanma, psikometrik özellikleri 

belirleme, portfolyo-rubrik bilgisi ve kullanma, kazanım değerlendirme ölçekleri 

hazırlama ve kullanma, hazırbulunuşluk düzeyini belirleme, süreç içi değerlendirme, 

puanlamada objektiflik” alanları olarak ön plana çıkmıştır. 
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 Alanyazın taraması ve uzman görüşlerinde ortaya çıkan yeterlilik alanları göz 

önüne alındığında “madde yazma-seçme-puanlama, amaca uygun ölçme aracı hazırlama-

kullanma, etkin geri bildirim verme, ölçüt belirleme, ölçme puanlarının yorumlanması, 

temel istatistiki bilgiye sahip olma ve psikometrik özelliklerin belirlenmesi, dereceli 

puanlama anahtarı geliştirme ve kullanma” yeterliliklerinde uzlaşıldığı görülmüştür. 

Görüş birliğine varılan, en fazla frekansa sahip olan ve alanyazında karşılaşılmış boyutlar 

dikkate alınarak bu çalışmada ele alınacak ölçütler belirlenmiştir. Bunların yanı sıra 

uzman görüşleri çerçevesinde, frekansı az olan ancak çalışma bağlamında önemli veri 

sağlayacağı düşünülen “ölçme ve değerlendirme temel ilke, kavram ve kuram bilgisine 

sahip olma” boyutuna ilişkin bir yeterlilik de alan olarak eklenmiştir. Bunun dışında 

uzman görüşlerine dayalı olarak belirlenen yeterlilik alanlarıyla birlikte uzman 

görüşlerinde yer almayan ama alanyazında olan önemli yeterlilik alanları da dikkate 

alınarak, ölçme ve değerlendirme yeterlilik alanlarının sekiz tema altında ele alınmasına 

karar verilmiş olup bu alanlar ve alanlara ait performans göstergeleri aşağıda verilmiştir. 

Bunlar: 

1. Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık uçlu madde yazma 

- Açık uçlu madde yazma ilkelerini bilir. 

- Üst düzey bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik açık uçlu madde yazar. 

2. Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı formatlarda madde yazma 

- Bilişsel alanda farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanır. 

- Bilişsel alandaki farklı düzeyleri ölçebilecek madde hazırlar. 

- Farklı formatlarda (kısa cevaplı, çoktan seçmeli, açık uçlu madde yazma 

v.b.) madde hazırlar. 

- Bilişsel süreç düzeyine uygun madde formatı seçer. 

- Tek bir kazanımı ölçen madde formatı kullanır. 

3. Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere etkin geri bildirim verme 

- Sınav sonuçlarını eğitim paydaşlarına etkin geri bildirim olarak kullanır. 

- Sınav sonuçlarını veliye etkin geri bildirim vermede kullanır. 

- Sınav sonuçlarını öğrenciye etkin geri bildirim vermede kullanır. 

- Sınav sonuçlarını eğitim-öğretim sürecini düzenlemede geri bildirim 

olarak kullanır. 

- Bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanarak sınav sonuçlarını 

paydaşlarla paylaşır. 
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4. Açık uçlu maddelerin puanlanmasında dereceli puanlama anahtarı kullanma 

- Dereceli puanlama anahtarı ve kullanımı ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 

- Açık uçlu maddeleri puanlarken dereceli puanlama anahtarı kullanır. 

- Dereceli puanlama anahtarından elde edilen puanları yorumlar. 

5. Açık uçlu maddelerin puanlanması için dereceli puanlama anahtarı 

geliştirme 

- Dereceli puanlama anahtarının hazırlanması ile ilgili temel bilgilere 

sahiptir. 

- Dereceli puanlama anahtarının geliştirilmesinde ölçüt belirler. 

- Belirlenen ölçütlerden öğrenciyi haberdar eder. 

- Açık uçlu maddelerin puanlanması için dereceli puanlama anahtarı 

geliştirir. 

6. Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını yorumlama 

- Temel düzeyde istatistik bilgisine sahiptir. 

- Bilgi iletişim teknolojileri yardımıyla verileri analiz eder. 

- Ölçümleri tablo ve diğer görsel biçimlere dönüştürür. 

- Ölçme puanlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini hesaplar. 

- Ölçme puanlarının geçerlilik ve güvenilirliklerine dair elde edilen 

kanıtları yorumlar. 

- Madde – test parametrelerini (soru-sınav analizlerini) hesaplar. 

- Madde – test parametrelerini (soru-sınav analizlerini) yorumlar. 

7. Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve kuram bilgisine 

sahip olma 

- Ölçme ve değerlendirme alanının ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu bilir. 

- Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke ve kavram bilgisine 

sahiptir. 

- Ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili kuramları temel düzeyde bilir. 

8. Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve değerlendirme 

yapma (portfolyo, performans görevi, vb.) 

- Öz değerlendirme ve akran değerlendirme etkinliklerine yer verir. 

- Bilişsel özellikler dışında duyuşsal ve psikomotor özelliklere yönelik 

ölçme yapar. 

- Ölçme yaparken öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alır. 
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- Gözlem formu kullanır. 

- Öğrenciyi sınıf içinde ve sınıf dışında izler. 

- Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirler. 

- Performans görevi, proje, portfolyoya dayalı ölçme ve değerlendirme 

ilkelerini bilir. 

Bu kapsamda ölçme ve değerlendirme yeterlilik alanlarına ilişkin öğretmenlerin 

yeterlilik algılarını belirlemeye yönelik olarak temaların ikili olarak karşılaştırıldığı 

Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Alanları Algı Formu’nun taslağı oluşturulmuştur. Bu 

taslak form deneme uygulaması için kullanılmış ve yedi öğretmene uygulanmıştır. 

Uygulama sırasında karşılaşılan zorluklar biçimsel format ve anlam kapalılığı yönünde 

olmuştur. Uygulama sonrasında bir öğretmenden formun ikinci bölümüyle ilgili olarak 

“ayrı cümleler yerine ortak hücrede verilmesinin daha anlaşılır olacağı” yönünde öneri 

gelmiştir. Karşılaşılan zorluklar ile gelen öneriler doğrultusunda dönütler dikkate alınmış 

ve form yeniden gözden geçirilerek yeni şeklini almıştır. Formun ikinci ön 

uygulamasında öğretmenlerin “yaş-kıdem-branş” özellikleri de dikkate alınarak 17 

öğretmene uygulanmıştır. İkinci uygulama sonunda gelen dönütler ve araştırmacının 

gözlemleri doğrultusunda formun ilk kısmında açıklamaya yer verilmesine karar verilmiş 

ve form bu yönde revize edilmiştir. 

Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Alanları Algı Formunun (ÖDYA-AF) son 

halinde 3 bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların cinsiyet, yaş, kıdem, mezun 

olduğu fakülte türü, mesleki dalı ve görev yaptığı okulun türü gibi demografik bilgileri 

taramak amaçlanmaktadır. İkinci bölümde, karşılaştırılacak yeterlilik çiftlerinin nasıl 

karşılaştırılacağına yönelik örnek uygulamaya yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise ölçme 

değerlendirme alanı yeterliliklerinin katılımcıya (öğretmene) ikili olarak verildiği ve 

katılımcının bu ikilileri yeterlilik algılarına (kendini daha yeterli - daha az yeterli 

hissetme) göre karşılaştırmasının istendiği toplam 28 yeterlilik çifti yer almaktadır.  

Veri toplama aracı kâğıt kalem şeklinde yanıtlanacak şekilde hazırlanmıştır. 

Ölçme aracı, gönüllü katılımcılara araştırmacının kendisi tarafından uygulanmıştır. 

Formun nihai hali iki kategorili (binary) şekilde yanıtlanan 28 madde çiftinden 

oluşmaktadır. Formun yanıtlanma süresi yaklaşık olarak 10 dakikadır.  

Uygulamalar, araştırmacının kendisi tarafından gerekli izinlerin alınmasıyla 

yapılmıştır. İzin belgeleri Ek 2 ve Ek 3’te verilmektedir. Veriler toplanmadan önce okul 

müdürlükleri ile öğretmenler araştırmanın amacı ve nasıl uygulanacağı hususunda 
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önceden bilgilendirilmiştir. Uygulamanın başında öğretmenler yeterlilik maddelerinin ne 

olduğu ve ne anlam ifade ettiği ile ilgili araştırmacının kendisi tarafından 

bilgilendirilmiştir. Daha sonra öğretmenlerden kendilerine ikili ikili olarak sunulan ölçme 

değerlendirme alanına ilişkin yeterlik ifadelerinden en çok yeterli olduklarını hissettikleri 

ifadeyi işaretlemeleri istenmiştir. Uygulama yaklaşık olarak 10 dakika sürmüştür.  

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırma sorularına yanıt aramak için veri analizi sürecinde yargıcı kararlarına 

dayalı ölçekleme yöntemlerinden Thurstone’un (1927) ikili karşılaştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Yargıcı kararlarına dayalı olarak ölçekleme, uzman ya da bilirkişi 

yargılarına dayanarak uyarıcıların ölçeklenmesi ile ilgilenir.  Uyarıcı merkezli olan bu 

ölçeklemede, yargıcı pozisyonunda olan uzmanlardan her bir uyarıcının ölçek 

boyutundaki yerini diğer uyarıcılar ile kıyaslama yaparak belirlemeleri beklenir. 

Uyarıcılar ölçeklenir. Ölçekleme tekniklerinden cevaplayıcı merkezli ölçeklemelerde ise, 

yargıcı değil denek pozisyonunda olan katılımcıların tepkilerine dayanarak 

cevaplayıcıların ölçek üzerindeki yerlerinin belirlenmesi amaçlanır (Turgut ve Baykul, 

1992).  Ölçekleme tekniklerine ilişin yaklaşımlar ve bu yaklaşımları benimseyen 

ölçekleme teknikleri Şekil 1’deki gibi sınıflandırılabilir.  

 

Şekil 1’de de verilmiş olan ikili karşılaştırma yöntemi; duyuşsal psikolojik 

özelliklerin ölçeklenmesinde kullanılan uyarıcıların yargıcılara ikili çiftler şeklinde 

verilerek önem, büyüklük veya benzeri durumlarda karşılaştırmalarının istendiği 

yöntemdir (Turgut ve Baykul, 1992). Bu araştırma kapsamında ikili karşılaştırma ile 

ölçekleme yönteminin V. Hal Denklemi kullanılmış ancak söz konusu denklemin 

Ölçekleme Yaklaşımları

Yargıcı Kararlarına Dayanan

Sınıflama 
Yargıları 

ile 
Ölçekleme

Sıralama 
Yargıları 

ile 
Ölçekleme

Mutlak 
Yargılar ile 
Ölçekleme

İkili 
Karşılaştır-

malarla 
Ölçekleme

Denek Tepkilerine Dayanan

Dereceleme 
Toplamları 

ile 
Ölçekleme

Çok 
Boyutlu 

Ölçekleme
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koşulları sağlanamadığında III. Hal Denklemi uygulanmıştır. Denklem analizleri Excel 

programı yardımıyla yapılmıştır. 

Analizler öncesinde, veri setinde her bir ikili karşılaştırma açısından kayıp veri 

olup olmadığı kontrol edilmiş ve kayıp veri oranının %1’in altında olduğu görülmüştür. 

Kayıp veriye sahip yanıtlar analiz sürecine alınmamıştır.  

Frekans matrisini oluşturmada kolaylık olması açısından, ölçme değerlendirme 

yeterlilikleri sıra gözetilerek [A-H] harfleri ile Türkçe harfler kullanılmadan kodlanmıştır. 

Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık uçlu madde yazma (A), farklı zihinsel süreçleri 

ölçebilen farklı formatlarda madde yazma (B), sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere 

etkin geri bildirim verme (C), açık uçlu soruların puanlanmasında dereceli puanlama 

anahtarı kullanma (D), açık uçlu maddelerin puanlanmasında dereceli puanlama anahtarı 

geliştirme (E), temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını yorumlama (F), 

ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve kuram bilgisine sahip olma (G) 

ve öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve değerlendirme etkinliklerini 

geliştirmek (H) harfleri ile eşleştirilmiştir. 

İkili Karşılaştırma Yöntemi ile ölçekleme tekniğinde, daha önce belirlenmiş olan 

ölçme ve değerlendirme alan yeterlilikleri (ÖDYA) ile ilgili uyarıcılar ikili olarak 

gruplandırılmış ve katılımcılardan, bu ikililerden her biri için önem düzeyine göre karar 

vermeleri istenmiştir. Bu bağlamda, Uj ve Uk uyarıcılarının karşılaştırılmasının gerektiği 

durumda katılımcının verdiği tepki Sj ve Sk olmaktadır. Aynı durum için ilgili uyarıcıdaki 

frekans değeri fjk’dır. Katılımcıların yanıtlarına ait frekanslar için ham puanlar matrisi (F 

Matrisi) yapılmış ve F Matrisinin oluşturulmasında, sözü edilen fjk değerleri 

kullanılmıştır. Yargıcı kararlarına dayalı olarak Sj > Sk durumlarında fj >fk olacağından F 

Matrisindeki satır ve sütun yerleştirilmelerine göre, yorumlamalarda 0-1 değerleri bu 

seçime dayalı olarak yapılmıştır.  

F Matrisinin oluşturulmasından sonra F Matrisindeki esas köşegene göre simetrik 

olan değerlerin toplamının örneklem büyüklüğünü verip vermediği kontrol edilerek 

örneklem büyüklüğünün sağlanması durumunda bir sonraki aşamaya geçilmiş ve her bir 

hücre değeri örneklem büyüklüğüne bölünerek oranlar matrisi (P Matrisi) 

oluşturulmuştur. F Matrisindeki kontrole benzer şekilde P Matrisinde de esas köşegene 

göre simetrik olan değerlerin toplamı kontrol edilmiş ve bu değerlerin toplamının 1 

olduğu tespit edilmiştir.  
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P Matrisinin oluşturulması sonrasında karşılaştırmanın yapılabilmesine olanak 

vermesi için P Matrisindeki her bir hücredeki değerin standart değerleri (Z değerleri) 

belirlenmiş ve birim normal sapmalar matrisi (Z Matrisi) oluşturulmuştur. F ve P 

Matrislerinde de olduğu gibi Z Matrisindeki değerler de esas köşegene göre simetriktir. 

Ancak, F ve P Matrislerinden farklı olarak Z Matrisinde simetrik olan değerler birbirinin 

matematiksel olarak zıt işaretlisi olup toplamları 0’ı vermelidir. Z Matrisinin 

oluşturulmasının ardından her bir uyarıcı için ortalama Z değeri belirlenmiş ve bu şekilde 

ölçek değerleri (Sj) ortaya çıkarılmıştır. Ölçek değerlerinin yerini tespit etmek adına en 

küçük ölçek değeri eksen başlangıç noktası olarak seçilmiş, son ölçek değerleri (Sc) 

eksende (sayı doğrusu) konumlandırılmıştır.  

İkili Karşılaştırma Yönteminde, ayırt etme yargıları varyanslarının eşit olduğu 

durumda kabul edilen Thurstone’un V. Hal Denkleminin sağlanıp sağlanmadığı ve 

ölçeklemenin iç tutarlılığı her bir araştırma sorusu için ayrı ayrı test edilmiştir; ortalama 

hata miktarının manidarlığı Ki-Kare testi ile araştırılmıştır. Hesaplanan Ki-Kare 

istatistiğinin kritik Ki-Kare istatistiğinden büyük olması durumunda Thurstone’un V. Hal 

Denklemi varsayımlarının karşılanmadığı yani varyansların eşit olmadığı kanaatine 

varılmış ve III. Hal Denkleminin kullanılmasına; hesaplanan Ki-Kare istatistiğinin kritik 

Ki-Kare istatistiğinden küçük olması durumunda ise ortalama hata miktarının manidar 

fark göstermediğine dayalı olarak V. Hal Denklemi kullanımına devam edilmiştir. 

Thurstone’un III. Hal Denkleminin kullanılması zorunluluğunun doğduğu durumlarda 

öncelikle ayırt etme yargılarının standart sapmaları hesaplanmış ve bunlara bağlı olarak 

varyans değerleri bulunmuştur. Varyans değerlerinin ikişerli toplamları ile varyans 

toplamları matrisi elde edilmiştir. Elde edilen ilgili matris kullanılarak her bir değerin 

karekökü alınmış ve varyans toplamları karekökü matrisi oluşturulmuştur. Z Matrisi ile 

varyans toplamlarının karekökü matrisinin tüm değerleri çarpılarak S Matrisi elde 

edilmiştir. Daha sonra, S Matrisindeki sütun ortalamaları alınmış ve en küçük ölçek 

değeri 0’a çekilerek (getirilerek) ölçekleme süreci tamamlanmıştır.  

Ölçekleme sürecinde V. Hal Denkleminin varsayımları karşılanmadığından 

dolayı tüm öğretmen grubunun analizlerinde III. Hal denklemi kullanılmıştır. Aynı 

sebeplerden dolayı, ortaokul ve lise öğretmeni grupları için de her grubun analizleri III. 

Hal Denklemi kullanılarak yapılmıştır. Yalnız ilkokul öğretmen grubu için V. Hal 

Denklemi kullanılmıştır. Ölçekleme sürecinde izlenen adımlarda kullanılan formüller 

aşağıda verilmektedir. 
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1. Birim normal sapmalar matrisinde (Z matrisi) sütun bazında elemanların standart 

sapmalarının hesaplanmasında, 

,             (1) 

formülü kullanılmıştır.  

2. KC sabitinin bulunmasında, 

𝐾𝐶 =
2𝐾

∑
1

𝐾Vj
𝐾
𝑗=1

                             (2) 

formülü kullanılmıştır. 

3. Ayırt etme yargılarına ait standart sapmaların belirlenmesinde, 

                (3) 

formülünden yararlanılmıştır. 

4. Üçüncü formülde hesaplanan standart sapmaların karelerinin alınması ile varyans 

değerleri hesaplanmıştır.  

5. Hesaplanmış olan varyans değerleri ikişerli toplanmış ve varyans toplamları 

matrisi elde edilmiştir. 

6. Beşinci adımda elde edilmiş olan varyans toplamları matrisindeki tüm değerlerin 

karekökleri alınmıştır. Bu değerlerle varyans toplamlarının kareköküne ait yeni 

bir matris oluşturulmuştur. 

7. S Matrisinin elde edilmesinde, varyans toplamlarının karekökü matrisi ile Z 

matrisinin esas köşegenlerinin altındaki bütün değerlerin çarpımı kullanılmıştır. 

8. S matrisindeki sütun değerlerinin ortalamaları alınmıştır. 

9. En küçük ölçek ortalamasının sıfıra getirilmesi için en küçük ölçek ortalamasının 

toplama işlemine göre tersi olan değerle bütün ölçek ortalamaları toplanmış ve 

ölçekleme işlemi tamamlanmıştır.  
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BÖLÜM 3 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırmaya ait bulgulara ve bunların yorumlanmasına yer verilmiştir. 

Bulgular ve yorumları, araştırma sorularının sıralaması gözetilerek ele alınmıştır. 

3.1. Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Algılarına Ait Bulgular 

Bu bölümde “Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterlilik algılarına ilişkin 

ikili karşılaştırma yöntemi ile elde edilen ölçek değerleri nelerdir?” araştırma sorusunun 

yanıtına ait bulgular sunulmuştur. 

Birinci araştırma sorusuna cevap aramak için Thurstone’un Karşılaştırmalı Yargı 

Kanunu’nun V. Hal Denklemine göre analiz yapılmış, ardından analiz sonuçlarında 

varsayımların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir. Varsayımların sağlanmadığı 

görülerek III. Hal Denklemi kullanılmıştır. Bu süreç ve bulgular hakkında aşağıda bilgi 

verilmiştir.   

Katılımcılara ÖDYA-AF formu uygulanmıştır. Katılımcılardan, ilgili formdaki 

her bir uyarıcı için çiftler arasından kendilerini en yeterli gördükleri temayı seçmeleri 

istenmiştir. Satırdaki Uj ve sütundaki Uk uyarıcıları için katılımcıların yargıları sırasıyla 

sj ve sk olmak üzere satırdaki yargılar (sj) sütundaki yargılardan (sk) tercihen daha yeterli 

görülmüşlüğü temsil edecek şekilde Tablo 2’deki gibi ham puanlar matrisinde (F Matrisi) 

yeniden düzenlenmiştir. F matrisinde bulunan her hücre fjk olarak ifade edilmiştir. Burada 

her bir fjk için sj > sk söz konusudur.  

F Matrisinde yer alan toplam yargı sayısı 459 kişi için 12852 olarak bulunmuştur. 

Bu durum, Tablo 2’de verilen matrisin düzenlenmesinde hata yapılmadığını göstermiştir. 

İkinci kez kontrol olarak matrisin köşegenine göre simetrik olan hücrelerin toplamının 

katılımcı sayısına (459) eşit olup olmadığına bakılmış ve aksi bir durum olmadığı 

görülmüştür.  
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Tablo 2.  

Yeterlilik Maddelerine İlişkin f Matrisi [f(n(sj>sk))] 

Uyarıcı A B C D E F G H Toplam 

A  89 67 117 161 128 145 114 821 

B 370  164 217 241 183 211 164 1550 

C 392 295  297 319 289 283 245 2120 

D 342 242 162  292 233 251 215 1737 

E 298 218 140 167  157 198 158 1336 

F 331 276 170 226 302  258 208 1771 

G 314 248 176 208 261 201  186 1594 

H 345 295 214 244 301 251 273  1923 

Toplam 2392 1663 1093 1476 1877 1442 1619 1290 12852 

                              

Tablo 2’deki frekans hücreleri, öğretmenlerin satırdaki ölçme ve değerlendirme 

yeterliğinde sütundaki yeterliğe göre kendilerini daha yetkin gördükleri anlamına 

gelmektedir. Örneğin, B ve C yeterliklerinin kıyaslanmasında kendilerini B yeterliğinde 

daha yetkin gören öğretmenlerin sayısı 164 iken, C yeterliğinde daha yetkin olduklarını 

düşünenlerin sayısı 295’tir. Bir yeterliliğin kendisi ile kıyası mantıklı olmadığı için Tablo 

2’de matris köşegeninde eleman bulunmamaktadır.  

F matrisinde her bir fjk tüm öğretmenler için toplam katılımcı sayısı olan 459’a 

bölünerek Tablo 3’te oranlar matrisi (P matrisi) elde edilmiştir. P matrisi de F matrisi gibi 

simetriktir ancak matrisin esas köşegenine göre simetrik olan hücrelerin toplam değeri 1 

olmalıdır. P matrisinin oluşturulmasında hata yapılmadığı, esas köşegene göre simetrik 

olanların toplamının 1 olup olmadığı kontrol edilerek doğrulanmıştır.  

 

Tablo 3.  

Yeterlilik Maddelerine İlişkin p Matrisi [pjk] 

Uyarıcı 
Uk 

 A B C D E F G H 

U
J 

A  0.194 0.146 0.255 0.351 0.279 0.316 0.248 

B 0.806  0.357 0.473 0.525 0.399 0.460 0.357 

C 0.854 0.643  0.647 0.695 0.630 0.617 0.534 

D 0.745 0.527 0.353  0.636 0.508 0.547 0.468 

E 0.649 0.475 0.305 0.364  0.342 0.431 0.344 

F 0.721 0.601 0.370 0.492 0658  0.562 0.453 

G 0.684 0.540 0.383 0.453 0.569 0.438  0.405 

H 0.752 0.643 0.466 0.532 0.656 0.547 0.595  



 

 

28 

P matrisindeki her bir hücre (pjk) için standart değer (Zjk) belirlenmiş ve Tablo 3’te 

verilmiş olan ortalaması sıfır, standart kayması 1 olan birim normal sapmalar matrisi (Z 

matrisi) oluşturulmuştur. Bütün Z değerleri toplamı sıfır olduğu için matrisin 

oluşturulmasında hata yapılmadığı görülmektedir. Z matrisinde, sütun ortalamaları 

yardımıyla ölçek değerlerini belirlemek için her bir sütun toplamı uyarıcı sayısına (K=8) 

bölünmüştür. Böylelikle ortalama Z değerleri olan ölçek değerleri (Sj) Tablo 4’teki gibi 

elde edilmiştir. 

 

Tablo 4.  

Yeterlilik Maddelerine İlişkin Z Matrisi [Zjk] 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  -0,864 -1,054 -0,659 -0,383 -0,586 -0,479 -0,680 

B 0,864  -0,366 -0,068 0,063 -0,257 -0,101 -0,366 

C 1,054 0,366  0,377 0,510 0,331 0,296 0,085 

D 0,659 0,068 -0,377  0,348 0,019 0,118 -0,079 

E 0,383 -0,063 -0,510 -0,348  -0,407 -0,173 -0,401 

F 0,586 0,257 -0,331 -0,019 0,407  0,156 -0,118 

G 0,479 0,101 -0,296 -0,118 0,173 -0,156  -0,240 

H 0,680 0,366 -0,085 0,079 0,401 0,118 0,240  

ΣZjk 4,705 0,231 -3,019 -0,756 1,519 -0,938 0,057 -1,798 

Sj 0,588 0,029 -0,377 -0,094 0,190 -0,117 0,007 -0,225 

Sc 0,965 0,406 0,000 0,283 0,567 0,260 0,384 0,152 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere en küçük ortalama Z değeri C uyarıcısına (Üst düzey 

zihinsel süreçleri ölçebilen açık uçlu soru yazma) ait olan (-0,377) değeridir. Eksenin 

başlangıç noktasını sıfıra kaydırmak için bu değerin zıt işaretlisi tüm ortalama Z 

değerlerine eklenmiştir. Böylelikle ölçek değerleri olan Sc değerleri elde edilmiştir. İkili 

karşılaştırma yöntemiyle elde edilen ölçek değerlerinin küçükten büyüğe sayı 

doğrusundaki gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. V. Hal Denklemine Göre Ölçek Değerlerinin (Sc) Sayı Doğrusu ile Gösterimi 

 

Şekil 2’de düşük ölçek değerleri öğretmenlerin kendilerini en yetkin hissettikleri 

yeterlilik alanlarını; yüksek ölçek değerleri ise en az yeterli hissettikleri alanları 

göstermektedir. Ancak elde edilen bulguları yorumlamadan önce V. Hal’in 

varsayımlarının karşılanıp karşılanmadığının test edilmesi gerekmektedir. Bunun için, 

ölçeklemenin iç tutarlılığı yoklanmıştır. V. Hal Denkleminin varsayımları; 

korelasyonların sıfır, uyarıcıların ayırt edilme dağılımlarının eşit ve sabit olduğu 

varsayımlarıdır (Anıl ve İnal, 2017). V. Hal Denklemi ile yapılan ölçeklemenin iç 

tutarlılığının belirlenmesinde izlenen adımlar aşağıda açıklanmıştır. 

Sc ölçek değerleri kullanılarak ortalama hata hesaplanmıştır. Hesaplanan ortalama 

hata değerinin 0,025 olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, ölçek değerlerinin elde 

edilmesinde %2,5’luk bir hata oranı olduğu belirtilebilir. Ortalama hata değerinin 

manidarlığını belirlemek için Ki Kare Testi yapılmıştır. Bunun için, ölçek değerlerinin 

ampirik verilere uygunluğu araştırılmıştır. Bunun için, dönüştürülmüş gözlenen oranlar 

matrisi ve dönüştürülmüş teorik oranlar matrisi oluşturulmuş ve bu matrislerdeki 

değerlerin farklarının kareleri elde edilmiştir. Bu matris kullanılarak Ki Kare değeri 

61,691 olarak hesaplanmıştır. Bu, ortalama hata değerinin manidar olduğunun 

göstergesidir (X21
2 = 61.691, p<.05). Ki Kare değerinin 0,05 düzeyinde manidar çıkması 

V. Hal Denkleminin varsayımlarının en az bir tanesinin sağlanmadığının veya yargılar 

arasındaki tutarsızlığının göstergesidir (Turgut ve Baykul, 1992). Ki Kare değerinin 

manidar çıkmasına varyansların eşitliği varsayımı neden olduysa bunun giderilmesi III. 

Hal Denklemi ile sağlanabilmektedir (Anıl ve İnal, 2017).  

III. Hal denklemini uygulamak için gerekli olan frekans, oranlar ve birim normal 

sapmalar matrisleri Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’teki gibidir. Tablo 4’teki değerler 

üzerinde, gerekli formüller kullanılarak ve ilgili işlemler yapılarak ayırt etme yargılarına 

ait standart sapmalar ve varyans değerleri elde edilmiştir. Elde edilen bu değerler Tablo 

5’te gösterilmiştir.  

 

ABC D EF GH

-0,200 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200
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Tablo 5.  

Z Matrisi ve Varyansların Kestirimi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  -0.864 -1.054 -0.659 -0.383 -0.586 -0.479 -0.680 

B 0.864  -0.366 -0.068 0.063 -0.257 -0.101 -0.366 

C 1.054 0.366  0.377 0.510 0.331 0.296 0.085 

D 0.659 0.068 -0.377  0.348 0.019 0.118 -0.079 

E 0.383 -0.063 -0.510 -0.348  -0.407 -0.173 -0.401 

F 0.586 0.257 -0.331 -0.019 0.407  0.156 -0.118 

G 0.479 0.101 -0.296 -0.118 0.173 -0.156  -0.240 

H 0.680 0.366 -0.085 0.079 0.401 0.118 0.240  

Vj 0.228 0.426 0.303 0.327 0.305 0.316 0.275 0.251 

KVj 1.820 3.410 2.421 2.616 2.442 2.524 2.198 2.011 

1/KVj 0.549 0.293 0.413 0.382 0.410 0.396 0.455 0.497 

TOP(1/KVj) 3.396        

KC 4.711        

𝜎𝑗 1.588 0.381 0.946 0.800 0.929 0.866 1.143 1.342 

𝜎𝑗2 2.522 0.145 0.895 0.641 0.864 0.750 1.307 1.802 

 

Tablo 5’te sütun bazında her bir Zjk hücresinin karelerinin toplamı alınarak uyarıcı 

sayısı (K=8) ile çarpılmış ve hesaplanan değerden sütundaki Zjk değerleri toplamının 

karesi çıkarılmıştır. Ortaya çıkan sonucun karekökü alınmış ve KV değerleri elde 

edilmiştir. Daha sonra, KC değerinin hesaplanabilmesi için KV değerleri 1 sayısına 

bölünmüş, sütun bazında ortaya çıkan sonuçların toplamı alınmıştır. Uyarıcı sayısının iki 

katı (2K=16), bulunmuş olan 1/KV toplamına bölünmüş ve KC değeri elde edilmiştir. 

Son olarak; KC değeri KV satırındaki değerlere bölünmüş, elde edilen değerlerden 1 

sayısı çıkarılmış ve böylelikle ayırt etme yargılarının varyansları kestirimi yapılmıştır. 

Varyans değerleri Tablo 5’in son satırında eklenmiştir.  

III. Hal denklemi ile yeni ölçek değerlerinin belirlenebilmesi için varyans 

toplamlarının karekökü matrisinin oluşturulması gerektiğinden ilk önce varyans 

toplamlarına ait matris elde edilmiştir. Elde edilen matris Tabla 6’da verilmektedir.  
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Tablo 6.  

Varyans Toplamlarının Matrisi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A         

B 2.669        

C 3.419 1.041       

D 3.165 0.787 1.537      

E 3.387 1.010 1.760 1.506     

F 3.274 0.897 1.647 1.393 1.615    

G 3.831 1.454 2.204 1.950 2.172 2.059   

H 4.326 1.949 2.699 2.445 2.667 2.554 3.111  

 

Tablo 6’da yer alan her bir hücrenin karekökü alınmış ve varyans toplamlarının 

karekökü matrisi elde edilmiştir. Elde edilen matris aşağıda Tablo 7’de verilmektedir.  

 

Tablo 7.   

Varyans Toplamlarının Karekökü Matrisi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A         

B 1.633        

C 1.848 1.020       

D 1.778 0.887 1.239      

E 1.840 1.004 1.326 1.227     

F 1.809 0.946 1.283 1.180 1.270    

G 1.957 1.205 1.484 1.396 1.473 1.434   

H 2.079 1.395 1.642 1.563 1.633 1.598 1.763  

 

Ölçek değerleri matrisini (S matrisi) oluşturmak için, Tablo 7’de varyans 

toplamlarının karekök değerleri ile Z matrisinin elemanları çarpılmıştır. Elde edilen 

değerler S matrisinin değerleridir. S matrisi ve elemanları Tablo 8’deki gibidir.  
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Tablo 8.  

Öğretmenlerin Yeterlilik Algılarına İlişkin S Matrisi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  -1.411 -1.949 -1.173 -0.705 -1.061 -0.938 -1.414 

B 1.411  -0.373 -0.061 0.063 -0.243 -0.122 -0.510 

C 1.949 0.373  0.468 0.677 0.425 0.440 0.139 

D 1.173 0.061 -0.468  0.427 0.023 0.164 -0.124 

E 0.705 -0.063 -0.677 -0.427  -0.517 -0.255 -0.655 

F 1.061 0.243 -0.425 -0.023 0.517  0.224 -0.188 

G 0.938 0.122 -0.440 -0.164 0.255 -0.224  -0.423 

H 1.414 0.510 -0.139 0.124 0.655 0.188 0.423  

Toplam 8.649 -0.165 -4.470 -1.255 1.888 -1.410 -0.063 -3.175 

Sj 1.081 -0.021 -0.559 -0.157 0.236 -0.176 -0.008 -0.397 

Sc 1.640 0.538 0.000 0.402 0.795 0.383 0.551 0.162 

 

Tablo 8’de, köşegenin alt ve üstündeki değerlerin mutlakça birbirine eşit ancak zıt 

işaretli olduğu görülmektir. V. Hal denkleminde de benzer şekilde hesaplandığı gibi, 

sütun toplamları uyarıcı sayısına (8) bölünerek ortalama Z değerleri alınmıştır. Bu 

ortalama Z değerleri, Tablo 8’in Sj satırında verilmiştir. Sj değerlerinin hesabında hata 

yapılmadığı bu satırdaki elemanların toplamının sıfır olup olmadığı kontrol edilerek tespit 

edilmiştir. Son olarak, bulunan en küçük ölçek değeri olan (-0.559) sayısı başlangıç 

noktası olarak kabul edilen sıfıra kaydırılmıştır. Bu kaydırma işlemi, en küçük ölçek 

değerinin zıt işaretlisi olan (+0.559) sayısı ile tüm ölçek değerlerinin her birinin 

toplanması ile yapılmıştır. Böylelikle öğretmenlerin yeterlilik algılarına ilişkin ölçek 

değerleri ortaya çıkarılmıştır. III. Hal denklemine göre hesaplanan ölçek değerlerinin sayı 

doğrusu ile gösterilmiş hali Şekil 3’te verilmiştir.  

 

 

Şekil 3. III. Hal Denklemine Göre Ölçek Değerlerinin Sayı Doğrusunda Gösterimi 
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Şekil 3’te verilen ve III. Hal denklemi ile belirlenmiş olan öğretmenlerin yeterlilik 

algılarının ölçek değerleri ile Şekil 1’de verilen ve V. Hal denklemi ile belirlenmiş ölçek 

değerleri arasında [B] ve [G] kodlu yeterliliklerin sıralamaları farklı çıkmıştır. Bu 

yeterliklerin konumlarının birbirlerine çok yakın oldukları her iki şekilde de görülmüştür. 

Şekil 2 incelendiğinde, öğretmenlerin en düşük yeterlik algısına sahip olduğu alan üst 

düzey zihinsel süreçlerle ilgili madde yazma [A]; en yüksek yeterlik algısına sahip 

oldukları alansa etkili geri bildirim verme [C] alanıdır. Tablo 9’da ölçek değerleri 

sıralamasına ilişkin kodlar ve kodlara ait ölçme değerlendirme yeterlilik ifadeleri birlikte 

verilmektedir. 

 

Tablo 9.  

Öğretmenlerin Yeterlilik Algılarının Ölçek Değerleri ve Uyarıcı Sıralaması 

Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Alanları 
Ölçek 

Değerleri 

Uyarıcı 

Sırası 

Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere etkin geri 

bildirim verme (C) 
0.000 1 

Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerini geliştirme (H) 
0.162 2 

Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını 

yorumlama (F) 
0.383 3 

Açık uçlu maddelerin puanlanmasında dereceli puanlama 

anahtarı kullanma (D) 
0.402 4 

Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı formatlarda madde 

yazma (B) 
0.538 5 

Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve 

kuram bilgisine sahip olma (G) 
0.551 6 

Açık uçlu maddelerin puanlanması için dereceli puanlama 

anahtarı geliştirme (E) 
0.795 7 

Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık uçlu madde 

yazma (A)  
1.640 8 

 

Tablo 9’da ölçme ve değerlendirme öğretmen yeterlilik algılarına ait ölçek 

değerlerine baktığımızda en yeterli hissedilen alan olan etkin geri bildirim verme alanıdır. 

Bu bulgu; Güneş’in (2007) araştırma bulgularıyla çelişmektedir. Bu durum seçilen 

örneklemlerin özellikleri veya uygulamaların yapıldığı zaman ile ilgili olabilir. 
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Araştırmacı, çalışmasında öğretmenlerin en az yeterli hissettikleri alanın geri bildirim 

verme alanı olduğunu, bunu da veri analizi yapma alanının izlediğini rapor etmektedir. 

Etkili geri bildirim verme yeterlilik alanını “öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik 

ölçme ve değerlendirme etkinliklerini geliştirme” yeterlilik alanı izlemektedir. 

Öğretmenlerin bu alanda yüksek yeterlilik algısına sahip olmaları, Karacaoğlu’nun 

(2009) çalışmasının bulgularıyla paralellik göstermektedir. Üçüncü en yeterli hissedilen 

yeterlilik, “istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını yorumlama” yeterliliğidir. Bu 

yeterliliğin ölçek değeri dikkate alındığında bu bulgu, birçok çalışmanın sonucuyla 

çelişmektedir (Yanpar, 1992; Daniel ve King, 1998; Ulutaş, 2003; Güneş, 2007). 

Dördüncü ve daha sonraki yeterlilik alanları için bu alanlarda öğretmenlerin kendilerini 

daha az yeterli olarak algıladıkları ifade edilebilir. Bu bulgu literatürü destekler 

niteliktedir (Ulutaş, 2003; Daniel ve King, 1998; Volante ve Fazio, 2007; Gelbal ve 

Kelecioğlu, 2007; Anıl ve Acar, 2008). Bu alanları, “Ölçme ve değerlendirme alanına 

yönelik ilke, kavram ve kuram bilgisine sahip olma; farklı zihinsel süreçleri ölçebilen 

farklı formatlarda soru yazma; açık uçlu soruların puanlanması için dereceli puanlama 

anahtarı geliştirme” alanları izlemektedir. Bu bulgu İnceçam ve diğerlerinin (2018) 

bulgularıyla paralellik göstermektedir. Bu durumda eğitim fakültelerinde ölçme 

değerlendirme derslerinde madde yazımına ilişkin ne düzeyde nitelikli eğitim verildiği 

önemli bir sorun olabilir. 

3.2. Eğitim Kademesine Göre Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik 

Algılarına Ait Bulgular 

Bu bölümde “Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterlilik algılarına ilişkin 

ikili karşılaştırma yöntemi ile elde edilen ölçek değerleri öğretmenlik yaptıkları 

kademeye göre (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim) nelerdir?” araştırma sorusunun yanıtına 

ait bulgular sunulmuştur. İlgili soruya cevap aramak için her bir eğitim kademesi için 

Thurstone’un V. Hal denklemi ile ölçekleme yapılmıştır. Sonrasında, bu denklemin 

varsayımları test etmek ve katılımcı yanıtlarının uyumluluk derecesini belirlemek için 

ortalama hataya bakılmıştır. Ortalama hatanın manidarlığı ki kare istatistiği ile 

sınanmıştır.   
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3.2.1. İlkokul Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Algılarına Ait 

Ölçek Değerleri 

Bu bölümde ilkokul öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterlilik algılarına 

ait ölçek değerlerine ait bulgular sunulmuştur. İlkokul öğretmenlerinin ÖDYA-AF 

formundan elde edilen verilerine ait her bir uyarıcı için frekans hesaplanmış ve böylelikle 

frekans matrisi oluşturulmuştur (f = 104). Oluşan frekans matrisi Tablo 10’da verilmiştir.  

 

Tablo 10.  

İlkokul Öğretmenlerinin Yeterlilik Maddelerine İlişkin f Matris i[f(n(sj>sk))] 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  20 19 29 37 28 34 20 

B 84  40 49 60 42 51 33 

C 85 64  67 76 67 66 53 

D 75 55 37  67 50 58 45 

E 67 44 28 37  41 50 30 

F 76 62 37 54 63  67 51 

G 70 53 38 46 54 37  40 

H 84 71 51 59 74 53 64  

 

Tablo 10’da her bir hücre, satırdaki yeterlilik alanında sütunda verilen yeterlik 

alanına göre öğretmenlerin daha yetkin hissettiklerini göstermektedir. Örneğin, A yeterlik 

alanında B yeterlilik alanına göre kendini daha yetkin görenlerin sayısı 20 iken, A alanına 

kıyasla B yeterlilik alanında daha yetkin hissedenlerin sayısı 84’tür. Matrisin köşegenine 

göre simetrik olan hücrelerin toplamının çalışmada yer almış olan ilkokul öğretmenlerinin 

sayısına (104) eşit olduğu görülmektedir. Bu durum, matrisin oluşturulmasında hata 

yapılmadığının göstergesidir. 

Tablo 10’da verilen matrise ait her bir hücre ilkokul öğretmenlerinin toplam sayısı 

olan 104’e bölünerek P matrisi oluşturulmuştur. İlgili matris Tablo 11’de verilmektedir.  
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Tablo 11.  

İlkokul Öğretmenlerinin Yeterlilik Maddelerine İlişkin p Matrisi[pjk] 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  0.192 0.183 0.279 0.356 0.269 0.327 0.192 

B 0.808  0.385 0.471 0.577 0.404 0.490 0.317 

C 0.817 0.615  0.644 0.731 0.644 0.635 0.510 

D 0.721 0.529 0.356  0.644 0.481 0.558 0.433 

E 0.644 0.423 0.269 0.356  0.394 0.481 0.288 

F 0.731 0.596 0.356 0.519 0.606  0.644 0.490 

G 0.673 0.510 0.365 0.442 0.519 0.356  0.385 

H 0.808 0.683 0.490 0.567 0.712 0.510 0.615  

 

Tablo 11’in oluşturulmasında hata yapılmadığı, birbirine simetrik olan hücrelerin 

toplamının 1 olup olmadığı kontrol edilmiştir. P matrisi, Z matrisine (ortalaması 0, 

standart sapması 1 olan matris) dönüştürülmüştür. Bunun için her bir hücrenin Zjk değeri 

excel formülleri vasıtasıyla hesaplanmıştır. Elde edilen Z matrisi Tablo 12’de 

verilmektedir.  

 

Tablo 12.  

İlkokul Öğretmenlerinin Yeterlilik Maddelerine İlişkin Z Matrisi[Zjk] 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  -0.869 -0.905 -0.586 -0.370 -0.615 -0.448 -0.869 

B 0.869  -0.293 -0.072 0.194 -0.243 -0.024 -0.475 

C 0.905 0.293  0.370 0.615 0.370 0.344 0.024 

D 0.586 0.072 -0.370  0.370 -0.048 0.145 -0.170 

E 0.370 -0.194 -0.615 -0.370  -0.268 -0.048 -0.558 

F 0.615 0.243 -0.370 0.048 0.268  0.370 -0.024 

G 0.448 0.024 -0.344 -0.145 0.048 -0.370  -0.293 

H 0.869 0.475 -0.024 0.170 0.558 0.024 0.293  

ΣZjk 4.664 0.045 -2.921 -0.586 1.684 -1.151 0.632 -2.365 

Sj 0.583 0.006 -0.365 -0.073 0.210 -0.144 0.079 -0.296 

Sc 0.948 0.371 0.000 0.292 0.576 0.221 0.444 0.070 
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Tablo 12’de P Matrisinin mutlakça köşegen simetrisine sahip olduğu görülmektedir. 

Her bir hücre, köşegene göre mutlakça simetriği olan elemanın zıt işaretlisidir. Z 

matrisinin sonuna, sütunlardaki hücrelerin toplamını veren yeni bir satır eklenmiştir. Bu 

sütun toplamları, uyarıcı sayısına (K=8) bölünerek ortalama Z değerleri olan Sj değerleri 

hesaplanmıştır. Ortalama Z değerlerinin hesabında hata yapılmadığı, bu değerlerin 

toplamının 0 bulunmasıyla tespit edilmiştir.  Daha sonra, başlangıç noktası olan 0’ı Sj 

değerleri arasındaki en küçük değer olan (-0,365) değerine taşıyabilmek için bu değerin 

zıt işaretlisi Sj satırındaki bütün hücrelere eklenmiştir. Böylelikle son ölçek değerleri (Sc) 

değerleri bulunmuş ve Tablo 12’nin son satırında verilmiştir.  

Z matrisinden yararlanılarak ortalama hata miktarı 0.029 olarak hesaplanmıştır. Bu 

durumda, Sc değerlerinin elde edilişinde %2.9’luk bir hata oranı olduğu söylenebilir. Ki 

Kare testi yardımıyla bu ortalama hata miktarının manidarlığına bakılmış ve manidarlık 

olmadığı tespit edilmiştir (X21
2 = 16.706, p<.05). Bunun anlamı, ölçek değerlerinin iç 

tutarlılığının düşük olmadığıdır. Bu nedenle, III. Hal denklemi ile ölçekleme işlemine 

devam edilmesine gerek duyulmamıştır. V. Hal Denklemine göre son ölçek değerlerinin 

sayı doğrusu üzerindeki sıralanışı Şekil 4’te verilmiştir.  

 

Şekil 4. İlkokul Öğretmenlerinin Ölçek Değerlerinin Sayı Doğrusu ile Gösterimi 

 

Şekil 4 incelendiğinde, ölçme ve değerlendirme alanına ilişkin ilkokul 

öğretmenlerinin yeterlilik algılarının ait ölçek değerlerine bakıldığında tıpkı tüm 

öğretmen grubundaki gibi ilkokul öğretmenlerinin kendilerini en yetkin hissettiği ölçme 

ve değerlendirme alanının da “sınav puanlarına dayalı olarak etkin geri bildirim verme 

[C]” olduğu; en az yeterli hissettikleri alanın ise “öğrencilerde üst düzey zihinsel süreçleri 

ölçebilen açık uçlu madde yazma alanı [A]” olduğu görülmüştür. Şekil 3’te verilen ölçek 

değerleri ile ilkokul öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterlik alanlarındaki 

yetkinlik algısı sırası ortaya çıkmaktadır. Bu sıra Tablo 13’te, yeterlik kodları ve 

açılımları birlikte verilmektedir.  
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Tablo 13.  

İlkokul Öğretmenlerinin Yeterlilik Algılarının Ölçek Değerleri ve Uyarıcı Sıralaması 

Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Alanları 
Ölçek 

Değerleri 

Uyarıcı 

Sırası 

Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere etkin geri 

bildirim verme (C) 
0.000 1 

Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerini geliştirme (H) 
0.070 2 

Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını 

yorumlama (F) 
0.221 3 

Açık uçlu maddelerin puanlanmasında dereceli puanlama 

anahtarı kullanma (D) 
0.292 4 

Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı formatlarda madde 

yazma (B) 
0.371 5 

Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve 

kuram bilgisine sahip olma (G) 
0.444 6 

Açık uçlu maddelerin puanlanması için dereceli puanlama 

anahtarı geliştirme (E) 
0.576 7 

Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık uçlu madde 

yazma (A) 
0.948 8 

 

Tablo 13 ve Şekil 3 birlikte incelendiğinde, ortaya çıkan sıralamanın tüm 

öğretmenlerde elde ettiğimiz bulgularla aynı olduğu görülmektedir. İlkokul öğretmenleri 

de tüm öğretmenler gibi etkili geri bildirim verme konusunda kendilerini birincil derecede 

yeterli görmekte, bunu sırasıyla öğrenci gelişimini izlemeye yönelik ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerini geliştirmek, istatistik bilgisi kullanarak sınav puanlarını 

yorumlamak,  açık uçlu maddelerde dereceli puanlama anahtarı kullanmak, farklı bilişsel 

süreçleri ölçebilen farklı türlerde madde yazmak, ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili 

temel ilke kavram ve kuramları bilmek, dereceli puanlama anahtarı geliştirmek, üst düzey 

bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik açık uçlu madde yazmak yeterlilikleri izlemektedir. 

Etkili geri bildirim verme üzerine elde edilen bulgular ile istatistik bilgisi ve sınav 

sonuçlarının yorumlanmasına ilişkin elde edilen bulgular birçok araştırma ile çelişir 

niteliktedir (Yanpar, 1992; Daniel ve King, 1998; Ulutaş, 2003; Güneş, 2007). Bu çelişki; 

geri bildirim verme konusunda öğretmenlerin kavram bilgisi, kültür farkı veya MEB 

politikalarındaki değişim ile ilgili olabilir. Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye ve 

belirlemeye yönelik bulgular ise Karacaoğlu’nun (2007) çalışmasıyla paralellik 

göstermektedir.  
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3.2.2. Ortaokul Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Algılarına Ait 

Ölçek Değerleri  

Bu bölümde ortaokul öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterlilik algılarına 

ait ölçek değerlerine ait bulgular sunulmuştur. Araştırmaya 164 ortaokul öğretmeni 

katılmıştır. Ortaokul öğretmenlerinin ölçe ve değerlendirme yeterlilik algıları 

ölçeklenirken V. Hal Denklemi kullanılmış, ortalama hata değeri 0,036 olarak 

hesaplanmıştır. Bu hatanın manidarlığı ki kare testiyle sınanmış ve manidar olduğu 

görülmüştür (X21
2 = 161.102, p<.05). Bu yüzden ileri analizlerde III. Hal Denklemi 

kullanılarak analiz tekrarlanmıştır. Uyarıcılara ilişkin; ortaokul öğretmenlerinin 

frekansları Tablo 14’te f matrisinde, oranları Tablo 15’de P matrisinde, birim normal 

sapma değerleri ise Tablo 16’da Z matrisinde verilmiştir. Tablo 14 ve 15, önceki araştırma 

problemlerinde benzer şekilde açıklandığı için tekrara düşmemek adına açıklanmamıştır.  

 

Tablo 14.  

Ortaokul Öğretmenlerinin Yeterlilik Maddelerine İlişkin f Matrisi[f(n(sj>sk))] 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  32 26 40 56 46 54 47 

B 132  59 79 91 71 83 67 

C 138 105  108 109 56 102 93 

D 124 85 56  104 86 89 80 

E 108 73 55 60  54 64 61 

F 118 93 108 78 110  87 72 

G 110 81 62 75 100 77  73 

H 117 97 71 84 103 92 91  

 

Tablo 15.  

Ortaokul Öğretmenlerinin Yeterlilik Maddelerine İlişkin p Matrisi [pjk] 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A 0.000 0.195 0.159 0.244 0.341 0.280 0.329 0.287 

B 0.805 0.000 0.360 0.482 0.555 0.433 0.506 0.409 

C 0.841 0.640 0.000 0.659 0.665 0.341 0.622 0.567 

D 0.756 0.518 0.341 0.000 0.634 0.524 0.543 0.488 

E 0.659 0.445 0.335 0.366 0.000 0.329 0.390 0.372 

F 0.720 0.567 0.659 0.476 0.671 0.000 0.530 0.439 

G 0.671 0.494 0.378 0.457 0.610 0.470 0.000 0.445 

H 0.713 0.591 0.433 0.512 0.628 0.561 0.555 0.000 
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Tablo 16.  

Ortaokul Öğretmenlerinin Yeterlilik Maddelerine İlişkin Z Matrisi [Zjk] 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  -0.859 -1.000 -0.694 -0.408 -0.581 -0.442 -0.563 

B 0.859  -0.359 -0.046 0.138 -0.169 0.015 -0.231 

C 1.000 0.359  0.408 0.425 -0.408 0.311 0.169 

D 0.694 0.046 -0.408  0.343 0.061 0.107 -0.031 

E 0.408 -0.138 -0.425 -0.343  -0.442 -0.279 -0.327 

F 0.581 0.169 0.408 -0.061 0.442  0.076 -0.153 

G 0.442 -0.015 -0.311 -0.107 0.279 -0.076  -0.138 

H 0.563 0.231 -0.169 0.031 0.327 0.153 0.138  

 

Tablo 16’da Zjk değerleri kullanılarak hesaplanan ortalama hatanın manidar 

çıkması sebebiyle III. Hal denklemi için gözlemci varyanslarının kestirim değerleri 

matrisi, varyans toplamları matrisi, varyans toplamlarının karekökü matrisi ve son olarak 

da S matrisi yani ölçek değerleri matrisi oluşturulmuştur. İlgili matrisler Tablo 17, Tablo 

18 ve Tablo 19’da verilmiş olup bu tablolar önceki araştırma problemlerinde benzer 

şekilde açıklandığı için tekrara düşmemek adına açıklanmamıştır. 

 

Tablo 17.  

Z Matrisi ve Gözlemci Varyanslarının Kestirimi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  -0.859 -1.000 -0.694 -0.408 -0.581 -0.442 -0.563 

B 0.859  -0.359 -0.046 0.138 -0.169 0.015 -0.231 

C 1.000 0.359  0.408 0.425 -0.408 0.311 0.169 

D 0.694 0.046 -0.408  0.343 0.061 0.107 -0.031 

E 0.408 -0.138 -0.425 -0.343  -0.442 -0.279 -0.327 

F 0.581 0.169 0.408 -0.061 0.442  0.076 -0.153 

G 0.442 -0.015 -0.311 -0.107 0.279 -0.076  -0.138 

H 0.563 0.231 -0.169 0.031 0.327 0.153 0.138  

Vj 0.217 0.401 0.416 0.339 0.295 0.276 0.260 0.230 

KVj 1.735 3.207 3.326 2.713 2.362 2.206 2.079 1.841 

1/KVj 0.576 0.312 0.301 0.369 0.423 0.453 0.481 0.543 

TOP(1/KVj) 3.458        

KC 4.626        

𝜎𝑗  1.665 0.442 0.391 0.705 0.958 1.097 1.225 1.513 

𝜎𝑗2  2.775 0.195 0.152 0.497 0.919 1.203 1.501 2.290 
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Tablo 18.  

Varyans Toplamlarının Matrisi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A         

B 2.971        

C 2.928 0.349       

D 3.273 0.694 0.651      

E 3.695 1.115 1.073 1.417     

F 3.979 1.400 1.357 1.702 2.124    

G 4.277 1.697 1.654 1.999 2.421 2.705   

H 5.066 2.486 2.444 2.788 3.210 3.495 3.792  

 

Tablo 19.  

Varyans Toplamlarının Karekökü Matrisi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A         

B 1.724        

C 1.711 0.591       

D 1.809 0.833 0.807      

E 1.922 1.056 1.036 1.191     

F 1.995 1.183 1.165 1.305 1.457    

G 2.068 1.303 1.286 1.414 1.556 1.645   

H 2.251 1.577 1.563 1.670 1.792 1.869 1.947  

 

Tablo 20.  

S matrisi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A 0.000 -1.481 -1.712 -1.255 -0.785 -1.160 -0.914 -1.268 

B 1.481 0.000 -0.212 -0.038 0.146 -0.200 0.020 -0.365 

C 1.712 0.212 0.000 0.330 0.440 -0.476 0.399 0.264 

D 1.255 0.038 -0.330 0.000 0.408 0.080 0.152 -0.051 

E 0.785 -0.146 -0.440 -0.408 0.000 -0.644 -0.434 -0.585 

F 1.160 0.200 0.476 -0.080 0.644 0.000 0.126 -0.287 

G 0.914 -0.020 -0.399 -0.152 0.434 -0.126 0.000 -0.269 

H 1.268 0.365 -0.264 0.051 0.585 0.287 0.269 0.000 

ΣZjk 8.575 -0.832 -2.882 -1.552 1.872 -2.239 -0.382 -2.561 

Sj 1.072 -0.104 -0.360 -0.194 0.234 -0.280 -0.048 -0.320 

Sc 1.432 0.256 0.000 0.166 0.594 0.080 0.312 0.040 
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Tablo 20’de verilen değerler incelendiğinde, köşegene göre simetrik olan 

değerlerin mutlakça eşit ancak ters işaretli olduğu görülmektedir. Sütun toplamları uyarıcı 

sayısına (8) bölünerek ortalama Z değerleri (Sj) alınmıştır. Bu değerlerde hata 

yapılmadığı ΣZjk satırındaki elemanların toplamının sıfır olması ile tespit edilmiştir. Son 

adımda, (-0.360) olan en küçük ölçek değeri sıfıra kaydırılmıştır. Bu kaydırma, (-0.360) 

değerinin zıt işaretlisi olan (+0.360) sayısı ile Sc değerlerinin her birinin toplanmasıyla 

yapılmıştır. Böylelikle, ortaokul öğretmenlerinin yeterlilik algılarının ölçek değerleri 

ortaya çıkmıştır. Ölçek değerlerinin sayı doğrusuyla gösterimi Şekil 5’te verilmiştir.  

 

Şekil 5. Ortaokul Öğretmenlerinin Ölçek Değerlerinin Sayı Doğrusu ile Gösterimi 
 

Şekil 5 kullanılarak, ortaokul öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterlilik 

algılarının sırası belirlenmiştir. Bu sıralama, alan kodları ve açılımlarıyla birlikte Tablo 

21’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 21.  

Ortaokul Öğretmenlerinin Yeterlik Algılarının Ölçek Değerleri ve Uyarıcı Sıralaması 

Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Alanları 
Ölçek 

Değerleri 

Uyarıcı 

Sırası 

Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere etkin geri 

bildirim verme (C) 
0.000 1 

Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerini geliştirme (H) 
0.040 2 

Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını 

yorumlama (F) 
0.080 3 

Açık uçlu maddelerin puanlanmasında dereceli puanlama 

anahtarı kullanma (D) 
0.166 4 

Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı formatlarda madde 

yazma (B) 
0.256 5 

Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve 

kuram bilgisine sahip olma (G) 
0.312 6 

Açık uçlu maddelerin puanlanması için dereceli puanlama 

anahtarı geliştirme (E) 
0.594 7 

Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık uçlu madde 

yazma (A)  
1.432 8 
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Tablo 21’de verilmiş olan ortaokul öğretmenlerinin algılarına yönelik ölçek 

sıralaması ile ilkokul ve tüm öğretmenlerin algılarının ölçek sıralamasının birbirinin 

aynısı olduğu ve alanyazınla benzer şekilde desteklendiği görülmektedir. Ancak, ölçek 

değerleri dikkate alındığında ortaokul öğretmenlerinin ölçek değerlerinin çok daha küçük 

değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, ortaokul öğretmenlerinin diğer eğitim 

kademelerinde çalışan öğretmenlere göre kendilerini daha yetkin gördüğü şeklinde 

yorumlanabilir. Bu durum, MEB’in özellikle ilköğretim kademesinde ölçme 

değerlendirme etkinliklerine yönelik gerçekleştirdiği sürece yönelik değerlendirme 

politika değişimleri ile ilgili olabilir. 

3.2.3. Ortaöğretim Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Algılarına 

Ait Ölçek Değerleri  

Bu bölümde ortaöğretim öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterlilik 

algılarına ait ölçek değerlerine ait bulgular sunulmuştur. Araştırmaya 191 ortaöğretim 

(lise) öğretmeni katılmıştır. Lise öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterlilik 

algılarının belirlenmesinde analizler benzer şekilde yapılarak V. Hal Denklemi ile 

ölçekleme kullanılmıştır. Ortalama hata değeri 0.208 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, 

gözlemci yargılarının belirlenmesinde %21’lik bir hata oranı olduğu şeklinde 

düşünülebilir. Bu hatanın manidarlığının belirlenmesinde ki kare testi kullanılmış ve 

manidarlık olduğu görülmüştür (X21
2= 40.514, p<.05). Ortalama hata değerinin manidar 

çıkması, V. Hal Denkleminin varsayımlarının karşılanmadığı anlamına geldiği için ileri 

analizler III. Hal Denklemi kullanılarak tekrarlanmıştır. Uyarıcılara ilişkin; ortaöğretim 

öğretmenlerinin frekansları Tablo 22’de F matrisinde, oranları Tablo 23’te P matrisinde, 

birim normal sapma değerleri Tablo 24’te Z matrisinde verilmiştir. Tablo 22, Tablo 23 ve 

Tablo 24; önceki araştırma problemlerinde benzer şekilde açıklandığı için tekrara 

düşmemek adına açıklanmamıştır. 
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Tablo 22.  

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Yeterlilik Maddelerine İlişkin f Matrisi [f(n(sj>sk))] 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  37 22 48 68 54 57 47 

B 154  65 89 90 70 77 64 

C 169 126  122 134 114 115 99 

D 143 102 69  121 97 104 90 

E 123 101 57 70  62 84 67 

F 137 121 77 94 129  104 85 

G 134 114 76 87 107 87  73 

H 144 127 92 101 124 106 118  

 

Tablo 23.  

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Yeterlilik Maddelerine İlişkin p Matrisi [pjk] 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A 0.000 0.194 0.115 0.251 0.356 0.283 0.298 0.246 

B 0.806 0.000 0.340 0.466 0.471 0.366 0.403 0.335 

C 0.885 0.660 0.000 0.639 0.702 0.597 0.602 0.518 

D 0.749 0.534 0.361 0.000 0.634 0.508 0.545 0.471 

E 0.644 0.529 0.298 0.366 0.000 0.325 0.440 0.351 

F 0.717 0.634 0.403 0.492 0.675 0.000 0.545 0.445 

G 0.702 0.597 0.398 0.455 0.560 0.455 0.000 0.382 

H 0.754 0.665 0.482 0.529 0.649 0.555 0.618 0.000 

 

Tablo 24.  

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Yeterlilik Maddelerine İlişkin Z Matrisi [Zjk] 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A   -0.864 -1.199 -0.670 -0.369 -0.575 -0.529 -0.687 

B 0.864   -0.412 -0.085 -0.072 -0.341 -0.245 -0.426 

C 1.199 0.412   0.355 0.529 0.245 0.259 0.046 

D 0.670 0.085 -0.355  0.341 0.020 0.112 -0.072 

E 0.369 0.072 -0.529 -0.341   -0.455 -0.152 -0.383 

F 0.575 0.341 -0.245 -0.020 0.455   0.112 -0.138 

G 0.529 0.245 -0.259 -0.112 0.152 -0.112   -0.300 

H 0.687 0.426 -0.046 0.072 0.383 0.138 0.300   

 



 

 

45 

Tablo 24’deki Zjk değerleri ile hesaplanan ortalama hatanın manidarlığı sebebiyle 

III. Hal denklemi için gözlemcilerin varyanslarının kestirim değerleri, varyans toplamları 

ve varyans toplamlarının karekökü ve ölçek değerlerine ilişkin matrisler oluşturulmuştur. 

İlgili matrisler ve değerleri Tablo 25, Tablo 26, Tablo 27 ve Tablo 28’de gösterilmektedir. 

Tablo 25, Tablo 26 ve Tablo 27 önceki araştırma problemlerinde benzer şekilde 

açıklandığı için tekrara düşmemek adına açıklanmamıştır.   

 

Tablo 25.  

Z Matrisi ve Gözlemci Varyanslarının Kestirimi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  -0.864 -1.199 -0.670 -0.369 -0.575 -0.529 -0.687 

B 0.864  -0.412 -0.085 -0.072 -0.341 -0.245 -0.426 

C 1.199 0.412  0.355 0.529 0.245 0.259 0.046 

D 0.670 0.085 -0.355  0.341 0.020 0.112 -0.072 

E 0.369 0.072 -0.529 -0.341  -0.455 -0.152 -0.383 

F 0.575 0.341 -0.245 -0.020 0.455  0.112 -0.138 

G 0.529 0.245 -0.259 -0.112 0.152 -0.112  -0.300 

H 0.687 0.426 -0.046 0.072 0.383 0.138 0.300  

Vj 0.268 0.450 0.369 0.323 0.323 0.311 0.300 0.247 

KVj 2.146 3.598 2.955 2.583 2.586 2.486 2.404 1.980 

1/KVj 0.466 0.278 0.338 0.387 0.387 0.402 0.416 0.505 

TOP (1/KVj) 3.180        

KC 5.032        

𝜎𝑗 1.345 0.399 0.703 0.948 0.946 1.024 1.093 1.542 

𝜎𝑗2 1.808 0.159 0.494 0.899 0.895 1.049 1.196 2.378 
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Tablo 26.  

Varyans Toplamlarının Matrisi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A  -0.864 -1.199 -0.670 -0.369 -0.575 -0.529 -0.687 

B 0.864  -0.412 -0.085 -0.072 -0.341 -0.245 -0.426 

C 1.199 0.412  0.355 0.529 0.245 0.259 0.046 

D 0.670 0.085 -0.355  0.341 0.020 0.112 -0.072 

E 0.369 0.072 -0.529 -0.341  -0.455 -0.152 -0.383 

F 0.575 0.341 -0.245 -0.020 0.455  0.112 -0.138 

G 0.529 0.245 -0.259 -0.112 0.152 -0.112  -0.300 

H 0.687 0.426 -0.046 0.072 0.383 0.138 0.300  

Vj 0.268 0.450 0.369 0.323 0.323 0.311 0.300 0.247 

KVj 2.146 3.598 2.955 2.583 2.586 2.486 2.404 1.980 

1/KVj 0.466 0.278 0.338 0.387 0.387 0.402 0.416 0.505 

TOP (1/KVj) 3.180        

KC 5.032        

𝜎𝑗 1.345 0.399 0.703 0.948 0.946 1.024 1.093 1.542 

𝜎𝑗2 1.808 0.159 0.494 0.899 0.895 1.049 1.196 2.378 

 

Tablo 27.  

Varyans Toplamlarının Karekökü Matrisi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A         

B 1.402        

C 1.517 0.808       

D 1.645 1.028 1.180      

E 1.644 1.027 1.179 1.339     

F 1.690 1.099 1.242 1396 1.394    

G 1.733 1.164 1.300 1.447 1.446 1.498   

H 2.046 1.593 1.695 1.810 1.809 1.851 1.890  
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Tablo 28.  

S matrisi 

Uyarıcı A B C D E F G H 

A 0.000 -1.212 -1.820 -1.103 -0.607 -0.972 -0.917 -1.405 

B 1.212 0.000 -0.333 -0.088 -0.074 -0.375 -0.285 -0.678 

C 1.820 0.333 0.000 0.419 0.623 0.305 0.336 0.078 

D 1.103 0.088 -0.419 0.000 0.457 0.027 0.162 -0.131 

E 0.607 0.074 -0.623 -0.457 0.000 -0.634 -0.219 -0.693 

F 0.972 0.375 -0.305 -0.027 0.634 0.000 0.167 -0.256 

G 0.917 0.285 -0.336 -0.162 0.219 -0.167 0.000 -0.567 

H 1.405 0.678 -0.078 0.131 0.693 0.256 0.567 0.000 

ΣZjk 8.035 0.621 -3.914 -1.287 1.946 -1.560 -0.189 -3.652 

Sj 1.004 0.078 -0.489 -0.161 0.243 -0.195 -0.024 -0.457 

Sc 1.494 0.567 0.000 0.328 0.732 0.294 0.466 0.033 

 

Tablo 28’de verilen değerler incelendiğinde, sütun toplamlarının uyarıcı sayısına 

(8) bölünerek ortalama Z değerlerinin (Sj) hesaplandığı görülmektedir. Bu değerlerde 

hata yapılmadığı ΣZjk elemanlar toplamının sıfır olması kanıtlanmıştır. Son adımda, (-

0.489) ölçek değeri referans noktasına kaydırılmıştır. Bu sayının mutlağı diğer ölçek 

değerlerine eklenmiş ve böylelikle, ortaokul öğretmenlerinin yeterlilik algılarının ölçek 

değerleri ortaya çıkmıştır. Ölçek değerlerinin sayı doğrusuyla gösterimi Şekil 6’da 

verilmiştir.  

 

 

Şekil 6. Ortaöğretim Öğretmenlerinin Ölçek Değerlerinin Sayı Doğrusu ile Gösterimi 

 

Şekil 6’ya göre ortaöğretim öğretmenlerinin yeterlilik algı sırası belirlenmiştir. Bu 

sıralama [G] ve [B] yeterlik alanlarında diğer kademelerdeki öğretmenlerden 

farklılaşmaktadır. Yine [G] ve [B] yeterlik alanları incelendiğinde, bu yeterlik alanlarının 

konumlarının diğer eğitim kademelerindeki öğretmenlere göre uzamsal olarak daha 

ayrışık olduğu görülmektedir. Bu durum, ortaöğretim öğretmenlerinin ilgili yeterlilik 

alanlarında kendilerini daha az yeterli gördükleri şeklinde yorumlanabilir. Şekil 5’te 
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verilen sıralama, yeterlilik alanı kodları ve açılımıyla birlikte Tablo 29’da 

gösterilmektedir.  

 

Tablo 29.  

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Yeterlik Algılarının Ölçek Değerleri Uyarıcı Sıralaması 

Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Alanları 
Ölçek 

Değerleri 

Uyarıcı 

Sırası 

Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere etkin geri 

bildirim verme (C) 
0.000 1 

Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 

değerlendirme etkinliklerini geliştirme (H) 
0.033 2 

Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını 

yorumlama (F) 
0.294 3 

Açık uçlu maddelerin puanlanmasında dereceli puanlama 

anahtarı kullanma (D) 
0.328 4 

Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve 

kuram bilgisine sahip olma (G) 
0.466 5 

Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı formatlarda madde 

yazma (B) 
0.567 6 

Açık uçlu maddelerin puanlanması için dereceli puanlama 

anahtarı geliştirme (E) 
0.732 7 

Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık uçlu madde 

yazma (A)  
1.494 8 

 

Tablo 29’da verilmiş olan ortaöğretim öğretmenlerinin yeterlik algılarının ölçek 

sıralamasının diğer eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin algılarının ölçek 

değerlerinden farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılaşma, ölçme değerlendirme ilke 

kavram ve kuram bilgisi yeterliliği ile farklı zihinsel süreçleri ölçen farklı formatlarda 

madde yazma yeterliliğinde ortaya çıkmıştır. Lise öğretmenlerindeki farklılaşma 

Bayram’ın (2011) araştırma bulgusu ile paralellik göstermektedir. Daniel ve King’in 

(1998) araştırmasında geri bildirim sağlamada ilkokul öğretmenlerinin daha yeterli 

olduğu ancak ölçme değerlendirme temek kavram bilgisi konunda eğitim kademesine 

göre bir farklılaşma olmadığı belirtilmiştir. Bayram’ın (2011) araştırmasında ise hemen 

hemen tüm ölçme değerlendirme alt alanları konusunda eğitim kademesine göre farklılık 

olduğu bulunmuştur; ortaokul öğretmenleri diğer kademe öğretmenlerine göre kendilerini 

daha az yeterli görmektedir. Öğretmenler ölçme ve değerlendirme temel kavram ve 

kuram bilgisinde yeterli hissetmemektedirler. Bu bulgu, benzer araştırmaların 
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bulgularıyla da örtüşmektedir (Nash, 1993; Saxe ve diğ., 1997; Webb, 2001; Mulvenon 

ve diğ., 2003; Karaca, 2003; Çakan, 2004; Gelbal ve Kelcioğlu, 2007; Carnevale, 2006; 

Erdemir, 2007).  
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BÖLÜM 4 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen sonuçlar ve sonuçlara dayalı öneriler yer 

almaktadır.  

4.1. Sonuçlar  

Bu araştırmada, Karşılaştırmalı Yargılar Kanunu’nun ikili karşılaştırmayla 

ölçekleme yöntemini kullanarak öğretmenlerin ölçme değerlendirme alanındaki yeterlik 

algılarını belirlemek amacıyla araştırma soruları doğrultusunda elde edilen sonuçlara ve 

yorumlara yer verilmiştir.  

Öğretmenler grubun tamamı ele alındığında, sınav sonuçlarına dayalı olarak 

öğrencilere etkin geri bildirim vermede, öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik 

ölçme ve değerlendirme etkinliklerini geliştirmede, temel istatistiki bilgi kullanarak sınav 

sonuçlarını yorumlamada,  açık uçlu soruların puanlanmasında dereceli puanlama 

anahtarı kullanmada ve farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı formatlarda madde 

yazmada kendilerini genel olarak yeterli görürken ölçme değerlendirme temel kavram ve 

kuram bilgisi alanında kendilerini daha az yeterli görmektedirler. Bu bulgu çerçevesinde 

öğretmenlerin kendilerini yeterli hissettikleri boyutlardaki ölçme ve değerlendirme 

etkinliklerini ölçme ve değerlendirme temel ilke, kavram kuram bilgisine sahip olmadan 

gerçekleştiriyor olabilecekleri şeklinde değerlendirilebilir.   

Ortaokul öğretmenlerinin, grubun tamamı ve ilkokul öğretmenlerinin algılarına 

ait ölçek sıralamaları ile aynı olduğu görülmüştür. Ancak, ortaokul öğretmenlerinin 

algılarına ait ölçek değerlerinin daha küçük değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durum, sayısal karşılaştırma yapılamasa da genel betimsel anlamda ortaokul 

öğretmenlerinin kendilerini daha yeterli gördüğü şeklinde yorumlanabilir.  

Öğretmenler hem grubun tamamı hem de eğitim kademeleri göz önüne 

alındığında daha çok eğitim paydaşlarına etkin geri bildirim verme konusunda kendilerini 

yeterli görmekte ancak, üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilmede ve açık uçlu madde 
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yazmada diğer yeterlik alanlarına kıyasla kendilerini daha az yeterli görmektedirler. Bu 

sonuç, öğretmenlerin ilkokuldan liseye öğrencilerin problem çözebilme gücünü, eleştirel 

düşünme becerisini ve öğrenmeleri günlük hayatla ilişkilendirebilme durumlarını 

belirlemede ve bu süreci izlemede, yönlendirmede daha az yeterli hissettikleri şeklinde 

yorumlanabilir. Ancak, üst düzey sürecin ölçülmesi sürecinde etkin geri bildirim önemli 

bir rol oynar. Bu durum, öğretmenlerin etkin geri bildirim ile ilgili kavram yanılgısına 

sahip olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmenler; ‘temel istatistik bilgisi kullanarak sınav puanlarını yorumlama’ ve 

‘dereceli puanlama anahtarı kullanma’ yeterliklerinde hemen hemen aynı düzeyde 

kendilerini yeterli görmektedir. Aynı durumla, ‘farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı 

formatlarda madde yazma’ ve ‘ölçme ve değerlendirme temel ilke kavram kuram 

bilgisine sahip olma’ yeterliliklerinde de karşılaşılmıştır. Bu sonuç, ilgili yeterliklerin 

ölçekte birbirine yakın değerlere sahip olduğunu ortaya koymuştur.    

Ortaokul öğretmenleri, sayısal değer kıyaslaması yapılamasa da sınırlı betimsel 

yorulama olarak diğer gruplara göre ölçme değerlendirme faaliyetlerinde dereceli 

puanlama anahtarı geliştirme ve üst düzey bilişsel süreçleri ölçebilen madde yazma 

yeterlik alanlarında kendilerini daha az yeterli görmektedir. Bu sonuç, ortaokul 

öğretmenlerinin dolaylı olarak daha öznel değerlendirme davranışları sergileyebileceği 

şeklinde yorumlanabilir. 

Farklı grupların ölçek değerlerinin sayısal karşılaştırması doğru olmamakla  

birlikte sınırlı betimsel anlamda ortaöğretim öğretmenleri gurubun tamamına ve diğer alt 

gruplara kıyasla kendini en az yeterli gören gruptur. Bu öğretmen grubu, temel ilke 

kavram kuram bilgisine sahip olmada, farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı formatta 

madde yazmada, dereceli puanlama anahtarı geliştirmede ve üst düzey zihinsel süreçleri 

ölçebilen madde yazmada kendilerini daha az yeterli görmektedir. Bu sonuç, 

yükseköğretime hazırlık safhası olarak görülen ortaöğretimin öğrencilerin üst düzey 

bilişsel özelliklerinin geliştirilmesi, izlenilmesi ve değerlendirilmesi konusunda birtakım 

problemlerin yaşanmasına neden olabilir. 

Öğretmenler hem gurubun tamamına hem de eğitim kademelerine göre; 

öğrencinin gelişimini izlemeye yönelik ölçme değerlendirme etkinlikleri geliştirmede 

kendilerini oldukça yetkin olduklarını belirtmişlerdir ancak bunun aksine üst düzey 

zihinsel süreçlerin ölçülmesi ve açık uçlu madde yazma boyutlarında yeterli olmadıklarını 
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belirtmektedirler. Bu, çelişen bir durumdur. Bu durum, öğretmenlerin bu kavramları 

anlamlandırmada ve yorumlamada farklı düşündüklerinin göstergesi olabilir. 

Yeterlilik algılarının büyük çoğunluğunun sıralanmalarında öğretmenlerin görev 

yaptığı eğitim kademelerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Bu durum, ölçme ve 

değerlendirme alt yeterlik alanlarında, öğretmenlerin kendilerini benzer şekilde yeterli 

veya daha az yeterli gördükleri şeklinde yorumlanabilir. 

4.2. Öneriler 

Araştırmanın sonuçlarına göre uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler 

şu şekildedir:   

4.2.1. Uygulayıcıya Yönelik Öneriler 

 

1. Öğretmenler ölçme değerlendirme sürecinde madde yazma konusunda kendilerini 

daha az yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. Bu anlamda, MEB’in özellikle açık 

uçlu madde yazma konusunda öğretmenlere yönelik birtakım hizmet içi 

çalışmalar yapması önerilir. 

2. MEB’e bağlı Ölçme Değerlendirme Merkezleri’nin yıllık plan ve programlarında, 

üst düzey bilişsel süreçlerin ölçülmesine yönelik çalışmaların sayısı artırılabilir ya 

da eğitimlerin içeriği yoğunlaştırılabilir. 

3. Öğretmenlerin özellikle madde yazma ve üst düzey zihinsel süreçlerin 

ölçülmesine yönelik eksikliklerini gidermeye yönelik olarak öğretmen yetiştiren 

kurumlardaki ölçme değerlendirme derslerine ayrılan haftalık ders saati süresi 

artırılabilir. 

4. Öğretmenlerin açık uçlu madde yazımında ve açık uçlu maddelerin puanlanması 

için dereceli puanlama anahtarı geliştirme konularında kendilerini oldukça az 

yeterli gördükleri tespit edilmiştir. Öğretmen yetiştiren kurumlarda verilmekte 

olan ölçme ve değerlendirme derslerinin içeriğinde bu alanlara yoğunluk 

verilmesi önerilir.  
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4.2.2.  Araştırmacılara Yönelik Öneriler  

1. Bu araştırma öğretmenlerin algılarına dayalı olarak yürütülmüştür. Öğretmenlerin 

yeterlilik algılarının gerçek yeterlik durumundan farklılaşma ihtimali 

bulunmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin algıları ile gerçek yeterlik durumlarının 

karşılaştırıldığı araştırmalar yapılabilir.  

2. Öğretmenler etkin geri bildirim konusunda kendilerini oldukça yeterli 

bulmaktadır. Ancak etkin geri bildirim konusunda yeterli olduklarını düşünürken 

üst düzey zihinsel süreçleri ölçmede ve dereceli puanlama anahtarı geliştirmede 

daha az yeterli görmektedirler. Ama iyi bir geri bildirim, üst düzey zihinsel 

süreçleri ölçebilmeyi ve dereceli puanlama anahtarı geliştirebilmeyi de aslında 

kapsamaktadır. Yapılan çalışmalar öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme 

boyutunda kavram yanılgıların sahip olduklarını göstermektedir (Aydoğan ve 

Gelbal, 2017; Üztemur ve Metin, 2015). Bu bağlamda öğretmenlerin etkin geri 

bildirim verme ve üst düzey zihinsel süreçlerin ölçülmesi boyutlarında kavram 

yanılgılarına yönelik araştırmaların yapılması önerilir.  

3. Bu araştırmada, ölçme değerlendirme yeterlilik alanları uzman görüşü alınarak ve 

alanyazın taraması yapılarak belirlenmiştir. Yapılan alanyazın taramasında 

yeterlik alanlarının belirlenmesi sürecinde pek çok çalışmada farklı yeterlik 

alanları belirlendiği ve bunların bazılarının örtüşmediği görülmüştür. Bu anlamda, 

yeterlik alanlarının belirlenmesinde daha güvenilir sonuçlar verecek olan Delphi 

tekniği kullanılarak ileri çalışmalarda bu yeterlik alanlarının belirlenmesi önerilir. 

Delphi tekniğinin kullanıldığı araştırmalarla, yeterliliklerin ayrıntılı çerçevesinin 

belirlenmesi ve bir uzmanlık alanı olan öğretmenlik mesleğinin yeterlilik alanları 

konusunda daha ileri çalışmalarla alanyazında, ortak tanım ve terimler içeren 

ortak dilde uzlaşma sağlanmaya çalışılması önerilir.  

4. Öğretmenlerin üst düzey zihinsel süreçlerin ölçülmesi konusunda oldukça az 

yeterli hissettikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kendilerini neden bu konuda 

daha az yeterli gördüklerine ilişkin nicel ve nitel araştırmalar yapılabilir. 

5. Bu araştırma Eskişehir ili genelinde 459 öğretmenle sınırlıdır. Daha net bilginin 

elde edilmesi için MEB tarafından veya büyük çaplı bir araştırma ile Türkiye 

çapında bu araştırma tekrarlanabilir.  

6. Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmekte ortaöğretim grubu 

öğretmenlerinin diğer öğretmen gruplarına göre oldukça düşük yeterliliğe sahip 
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olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun altında yatan olası nedenler ayrıntılı bir nitel 

çalışmanın yürütülmesiyle ortaya çıkarılabilir.  

5. Bu araştırma, yüksek lisans tezi kapsamında süre kısıtlaması altında 

yürütüldüğünden sadece ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçekleme yapılarak 

öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterlik algıları belirlenebilmiştir. Çok 

boyutlu ölçekleme yöntemleriyle de benzer çalışmalar yürütülerek daha kapsamlı 

ve daha duyarlı bilgi edinilebilir. 
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EK 1. Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Alanları Algı Formu 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YETERLİLİK ALANLARI ALGI FORMU 

 

 

Sayın Gönüllü, 

 

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Programı’nda yürüttüğüm 

“Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Alanına İlişkin Yeterlilik Algılarının 

Ölçeklenmesi” adlı yüksek lisans tezimde araştırmaya katılmak üzere davet edilmiş 

bulunuyorsunuz. Bu araştırmada yer almayı kabul etmeden önce, araştırmanın ne amaçla 

yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı bu bilgilendirme çerçevesinde özgürce 

vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatlice okuyunuz, sorularınız 

olursa çekinmeden sorunuz ve açık yanıtlar isteyiniz.  

Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik öğretmenlerin yeterlilik algılarını 

belirlemek amacıyla bir araştırma yürütmekteyim. Bu araştırmaya Millî Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan tüm öğretmenler katılabilir. 

Araştırma kapsamında aşağıdaki “Ölçme ve Değerlendirme Yeterlilik Alanları Algı 

Formu” içinde verilen yeterlilik alanı çiftlerinden her biri için kendinizi daha yeterli 

gördüğünüz alanı belirtmeniz istenmektedir. Lütfen hiçbir maddeyi boş bırakmayınız. 

Aşağıda formu nasıl dolduracağınıza yönelik madde üzerinden iki örnek verilmiştir. 

Araştırmanın en az üç yüz gönüllü öğretmenle yürütülmesi planlanmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin formu yanıtlamaya ayıracakları süre yaklaşık beş 

dakikadır. Araştırmaya katılımınız, katılmamanız ya da katıldıktan sonra yarıda bırakıp 

ayrılmanız durumunda herhangi bir olumsuz müdahale ya da riskle 

karşılaşmayacaksınız.   

Bu araştırmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer 

almayı reddebilirsiniz ya da başladıktan sonra yarıda bırakabilirsiniz. Bu araştırmanın 

sonuçları tamamen bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Araştırmadan çekilmeniz ya da 

araştırmacı tarafından araştırmadan çıkarılmanız durumunda sizle ilgili veriler 

kullanılmayacaktır. Ancak veriler bir kez anonimleştikten sonra araştırmadan 

çekilmeniz mümkün olmayacaktır. Yanıtlarınızda isim ya da kimlik bilgileriniz 

alınmayacak ve kullanılmayacaktır. Sizden elde edilen diğer tüm bilgiler (cinsiyet, yaş, 

mesleki kıdem, eğitim durumu, mezun olunan fakülte, öğretmenlik alanı, ölçme ve 

değerlendirme ile ilgili hizmet içi eğitim alma durumu) gizli tutulacak, araştırma 

yayınlandığında da gizliliği korunacaktır. 

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.  

Yasemin Duygu ESEN 

MEB, Öğretmen 
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YÖNERGE 

 

 Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yeterlik algılarınızın belirlenmesinde 
kullanılan 8 tema aşağıda size ikili olarak sunulmuştur. Bu ikili alanlardan hangisinde kendinizi 
daha yeterli buluyorsanız onun yanında bulunan kutucuğu işaretleyiniz. 

 

Örnek 1: 

Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen 
açık uçlu soru yazma ☒ ☐ 

Sınav sonuçlarına dayalı olarak 
öğrencilere etkin geri bildirim verme 

Örnek 1’deki işaretlemede, öğretmen sol taraftaki sütunda yer alan “Üst düzey zihinsel 
süreçleri ölçebilen soru yazma” konusunda sağ taraftaki sütunda yer alan “Sınav 
sonuçlarına dayalı olarak açık uçlu öğrencilere etkin geri bildirim verme” konusuna 
kıyasla kendini daha yeterli görmektedir. 

 

Örnek 2: 

 

Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen 
açık uçlu soru yazma ☐ ☒ 

Sınav sonuçlarına dayalı olarak 
öğrencilere etkin geri bildirim verme 

 

Örnek 2’deki işaretlemede, öğretmen sağ taraftaki sütunda yer alan “Sınav sonuçlarına 
dayalı olarak açık uçlu öğrencilere etkin geri bildirim verme”  konusunda sol taraftaki 
sütunda yer alan “Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen soru yazma” konusuna kıyasla 
kendini daha yeterli görmektedir. 

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Cinsiyet  :  (   )  Kadın           (   )  Erkek  

Yaş                        :  ………….. 

Mesleki Kıdem  :  …………… yıl   

Eğitim Durumu  :  (   )  Önlisans tamamlama (   )  Lisans       

                                          (   )  Yüksek Lisans         (   )  Doktora  

 

Mezun Olduğu Fakülte:     (   )  Eğitim Fakültesi  (   ) Fen-Edebiyat Fakültesi    

                                              (   )  Diğer: ……………. 

 

Öğretmenlik Alanı (Branş):  …………………………. 

 

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili hizmet içi eğitim aldınız mı?      

    (   ) Evet       (   ) Hayır 
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KARŞILAŞTIRILACAK ÇİFTLER 

Her satırda bulunan iki alandan hangisinde kendinizi daha yeterli buluyorsanız onun yanında bulunan kutucuğu 
işaretleyiniz. 

1. Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık 
uçlu soru yazma 

□ □ 
Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı formatlarda soru yazma 

2. Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık 
uçlu soru yazma 

□ □ Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere etkin geri bildirim 
verme 

3. Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık 
uçlu soru yazma 

□ □ Açık uçlu soruların puanlanmasında dereceli puanlama anahtarı 
kullanma 

4. Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık 
uçlu soru yazma 

□ □ Açık uçlu soruların puanlanması için dereceli puanlama anahtarı 
geliştirme 

5. Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık 
uçlu soru yazma 

□ □ 
Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını yorumlama 

6. Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık 
uçlu soru yazma 

□ □ Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve kuram 
bilgisine sahip olma 

7. 
Üst düzey zihinsel süreçleri ölçebilen açık 
uçlu soru yazma 

□ □ Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 
değerlendirme etkinliklerini geliştirmek (portfolyo, performans 
görevi, vb.) 

8. Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı 
formatlarda soru yazma 

□ □ Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere etkin geri bildirim 
verme 

9. Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı 
formatlarda soru yazma 

□ □ Açık uçlu soruların puanlanmasında dereceli puanlama anahtarı 
kullanma 

10. Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı 
formatlarda soru yazma 

□ □ Açık uçlu soruların puanlanması için dereceli puanlama anahtarı 
geliştirme 

11. Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı 
formatlarda soru yazma 

□ □ 
Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını yorumlama 

12. Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı 
formatlarda soru yazma 

□ □ Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve kuram 
bilgisine sahip olma 

13. 
Farklı zihinsel süreçleri ölçebilen farklı 
formatlarda soru yazma 

□ □ Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 
değerlendirme etkinliklerini geliştirmek (portfolyo, performans 
görevi, vb.) 

14. Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere 
etkin geri bildirim verme 

□ □ Açık uçlu soruların puanlanmasında dereceli puanlama anahtarı 
kullanma 

15. Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere 
etkin geri bildirim verme 

□ □ Açık uçlu soruların puanlanması için dereceli puanlama anahtarı 
geliştirme 

16. Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere 
etkin geri bildirim verme 

□ □ 
Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını yorumlama 

17. Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere 
etkin geri bildirim verme 

□ □ Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve kuram 
bilgisine sahip olma 

18. 
Sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere 
etkin geri bildirim verme 

□ □ Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 
değerlendirme etkinliklerini geliştirmek (portfolyo, performans 
görevi, vb.) 

19. Açık uçlu soruların puanlanmasında dereceli 
puanlama anahtarı kullanma 

□ □ Açık uçlu soruların puanlanması için dereceli puanlama anahtarı 
geliştirme 

20. Açık uçlu soruların puanlanmasında dereceli 
puanlama anahtarı kullanma 

□ □ 
Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını yorumlama 

21. Açık uçlu soruların puanlanmasında dereceli 
puanlama anahtarı kullanma 

□ □ Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve kuram 
bilgisine sahip olma 

22. 
Açık uçlu soruların puanlanmasında dereceli 
puanlama anahtarı kullanma 

□ □ Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 
değerlendirme etkinliklerini geliştirmek (portfolyo, performans 
görevi, vb.) 

23. Açık uçlu soruların puanlanması için 
dereceli puanlama anahtarı geliştirme 

□ □ 
Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav sonuçlarını yorumlama 

24. Açık uçlu soruların puanlanması için 
dereceli puanlama anahtarı geliştirme 

□ □ Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve kuram 
bilgisine sahip olma 

25. 
Açık uçlu soruların puanlanması için 
dereceli puanlama anahtarı geliştirme 

□ □ Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 
değerlendirme etkinliklerini geliştirmek (portfolyo, performans 
görevi, vb.) 

26. Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav 
sonuçlarını yorumlama 

□ □ Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik ilke, kavram ve kuram 
bilgisine sahip olma 

27. 
Temel istatistiki bilgileri kullanarak sınav 
sonuçlarını yorumlama 

□ □ Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 
değerlendirme etkinliklerini geliştirmek (portfolyo, performans 
görevi, vb.) 

28. 
Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik 
ilke, kavram ve kuram bilgisine sahip olma 

□ □ Öğrencinin gelişim sürecini izlemeye yönelik ölçme ve 
değerlendirme etkinliklerini geliştirmek (portfolyo, performans 
görevi, vb.) 

Form burada bitmektedir.                                                Vakit ayırdığınız içim teşekkür ederim Öğretmen 
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EK 2. Etik Kurul Onayı 
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EK 3. Milli Eğitim Uygulama İzin Belgesi 
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