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•1.SUNUM 



 “Herhangi bir niteliğin gözlenmesi ve gözlem 
sonucunun sayılarla ya da başka sembollerle ifade 
edilmesidir” (Turgut, 1997). 

 Nesnelere belli özelliklere sahip oluş derecelerine 
göre sayılar ya da semboller atama işine ölçme 
diyebiliriz. Ölçmede dikkate alınan 
bireyler/nesneler değil onların özellikleridir. 

 Diğer bir deyişle: 

 Bir değişkenin gözlenerek gözlem sonuçlarının 
sayılarla veya sembollerle ifade edilmesidir. 
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 Şanlıurfa’da bugünkü hava sıcaklığı 30 C derece 

 Ahmet’in boyu 179 santimetredir, 

 Sınıf mevcudu 54’tür, 

 Aracımızın hızı saatte 82 kilometredir, 

 4 kg elma, 

 Ersan sınavda 1. oldu, 

 Ankara’nın plaka kodu 06’dır, 

 Aslı’nın boyu uzundur, 

 Bu su sıcaktır/bugün hava sıcaktır 

 Bu mandalina ekşidir, 

 Çantanın rengi kırmızıdır/Tolga’nın göz rengi mavidir. 

 Deniz bir erkektir. 

 Yoklama defterinde erkek öğrenciler E ile kız öğrenciler K ile 
belirtildi. ÖLÇME SONUÇLARI BAZEN BİR SAYI İLE BAZEN DE BİR    
  SIFAT/SEMBOL İLE İFADE EDİLEBİLİR. 
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 Ölçmenin gözlem kaynağı değişkenlerdir. 

 Bir durumdan (bireyden) diğerine farklılık gösteren 
özelliklere değişken denir. 

 Değişkenler gözlemden gözleme farklı değerler alabilir. 

 Bir özellik her gözlemde aynı değeri alıyorsa, yani 
gözlemden gözleme değişmiyorsa bu duruma SABİT 
denir. Ör: Pi (π) sayısı. 

 Boy uzunluğu, cinsiyet, yaş, kütle, hacim vb. özellikler 
değişkenlere örnek olarak verilebilir. 
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 Değişkenler sayılarla ifade edilmesi 
yönünden, nitel ve nicel, aldıkları değere 
göre; sürekli ve kesikli, başka bir değişkene 
bağlılık derecesine göre; bağımlı ve 
bağımsız, olarak gruplara ayrılırlar.  
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 Nitelik ve nicelik! 
 Bir değişken sayı ile ifade ediliyorsa nicel değişken 

olarak adlandırılır. Sayının mutlaka azlık çokluk 
anlamı taşıması gerekir. 

 Kilo, yaş, boy, zeka düzeyi bu gruba girerken 
forma numarası bir sayı olduğu halde bu gruba 
girmez (azlık çokluk belirtmediği için). 

 Eğer bir değişken sembol ile gösteriliyorsa ona 
nitel değişken denir. Cinsiyet, başarı (iyi, 
pekiyi,orta) göz rengi, medeni durum vb. 
değişkenler sayısal çoklukla ifade edilemeyen 
değişkenlerdir (sıfatsal değişkenlerdir). Kız 
öğrencilere “1” erkek öğrencilere “2” denmesi nitel 
değişkendir(azlık çokluk belirtmediği için). 
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 Sayısal değişkenler ölçülebiliyorsa sürekli değişken, 
sayılabiliyorsa kesikli değişken olarak adlandırılır. 

 Örneğin; öğrenci ağırlığı “ölçülebilir” ve sayısal bir 
değişken olduğuna göre sürekli değişken, konut sayısı 
da “sayılabilir” ve sayısal bir değişken olduğuna göre 
de kesikli değişkendir. 

 Bir değişkenin sürekli olabilmesi için değişkenin 
alabileceği iki değer arasında sonsuz sayıda başka 
değerlerin de olabilmesi gerekir. Mesela 1kg ile 2kg 
arasında 1 kg’lık fark vardır ve 1.5 kg, 1.6 kg, 1.8 kg 
diye ifadeler kullanmamıza olanak sağlayan bir 
süreklilikten bahsetmek mümkündür. Sürekli 
değişkenlere örnek olarak yaş, boy, kütle, sıcaklık vb. 
verilebilir. Sayılarla ifade edilen nicel değişkenlerin 
çoğu aynı zamanda sürekli değişkenlerdir. 
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 Sürekli Değişken: Değişkenler ölçülerek ya da 
sıralanarak elde edilir. İki ölçüm arası sonsuz 
sayıda noktaya bölünebilir. Aralık biçiminde ifade 
edilebilirler. Örneğin; boy uzunluğu, kilo, fiyat, 
gelir vs.  

 Kesikli Değişken: Ölçümler 0, 1, 2 gibi kesin 
değerler alır. Ara değerler söz konusu değildir. 
Nitel değişkenler, genellikle kesikli 
değişkenlerdir. Örneğin; cinsiyet, yazı-tura, ülke 
kodları, şirket türü, saç rengi, göz rengi, gözlük 
kullanımı, medeni durum, mezuniyet durumu vs.  
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 Bazı değişkenler başka bir değişkene bağlı 
olmadan artar ya da azalırlar, yani değişirler. 
Bu tür değişkenlere bağımsız değişken adı 
verilir. Bağımsız değişken bir araştırmada 
etkisinin olup olmadığı araştırılan 
değişkendir. 

 Bazı değişkenler ise başka bir değişkene bağlı 
olarak değerler alırlar ve bağımlı değişken 
olarak adlandırılırlar. Bağımsız değişkene 
bağlı olarak değişiminin araştırıldığı 
değişkendir. 
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 Alacağımız ayakkabının numarasının ayağımızın 
büyüklüğüne bağlı olması durumunda ayakkabı 
numarası bağımlı değişkene örnek iken ayak 
büyüklüğü de bağımsız değişkene örnektir. 

 Bir durumda bağımsız değişken olan bir şey başka 
bir örnekte bağımlı değişken olabilir. Bir 
değişkenin bağımlı veya bağımsız olması neden-
sonuç ilkesine bağlıdır. 

 Etkileyen=bağımsız,     Etkilenen=bağımlı  

 

 Neden=bağımsız,         Sonuç=bağımlı değişken. 
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 6.sınıf öğrencilerine sunuş yoluyla öğrenme 
stratejisini uygulayan bir öğretmenin bu 
stratejinin öğrencilerinin başarıları üzerindeki 
etkisini araştırdığını düşünelim. 

 Bağımlı değişken: öğrenci başarı düzeyi 
 Sunuş yoluyla öğrenme stratejisinin etkisinin 

olup olmadığı araştırıldığı için öğretmenin 
uyguladığı öğretim stratejisi bağımsız 
değişken. 

 Sınıf düzeyi sabit tutulduğu için sabit 
değişken. 
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 Günlük hayatta verilen kararların çoğu ölçme 
sonuçlarına dayanır. 

 Bilimin tüm dallarında da ölçme vazgeçilmez bir 
unsurdur. 

 Eğitimde de ölçme önemli bir rol oynamaktadır. 

 Eğitim bireyde istendik davranış değişiklikleri 
oluşturma süreci olarak tanımlanırsa bu istendik 
davranışların ne kadarının gerçekleştirildiğine karar 
vermek için mutlaka bir ölçme yapmak zorundayız. 

 Yapılan ölçme sayesinde öğrenmedeki eksiklikleri, 
güçlükleri saptayıp eğitim programını 
geliştirebiliriz. 
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Ölçme işlemini ve önemini daha önce 
tanımlamıştık! 

 
Ölçme işleminde geçen temel kavramları aşağıdaki 

gibi sıralayabiliriz: 
 
 Ölçüm 
 Ölçme kuralı 
 Ölçmenin birimi 
 Ölçmede sıfır noktası 
 Ölçmenin türleri 
 Ölçekler 
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 Ölçüm ölçme işleminden elde edilen sonuçtur. 

 Ölçme kuralı ise bir ölçme işleminde ölçme işlemlerinin 
nasıl yapılacağını belirten kurallardır. Ölçülen özelliğin 
hangi tür sayı ya da sembollerle eşleşebileceğine karar 
verme işlemi de ölçmenin kuralına göre belirlenir. 

 Süre ne kadar olacak? 

 Her soru kaç puan? 

 Düzeltme formülü (3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?) 
kullanılacak mı? 

 

 Örnek: Ali’nin boyu 175 cm’dir demek ölçme işlemini 
oluştururken, ölçülen özellik boy uzunluğu, 175 ölçümü, 
ölçme kuralı ise uzunluğun ‘cm’ cinsinden bir sayı ile 
ifade edilmesidir.  
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 Ölçmenin türü, ölçülen özelliğe ve ölçülen 
özelliğin gözlenme şekline bağlıdır. 

 Ölçmeyi gözlem sonuçlarının sayı ya da 
sembollerle ifade edilmesi olarak tanımlamıştık. 

 Gözlemin ne şekilde yapıldığı ölçmenin türünü 
belirlemede yardımcı olur. 

 

 Ölçme 

Doğrudan 

ölçme 

Dolaylı 

Ölçme 
Türetilmiş 
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 Ölçülmeye çalışılan özelliğin değerleri doğrudan 
gözlenebiliyorsa ya da bu özelliğin kendisiyle 
doğrudan ilişkili bir ölçme aracı ile ölçülebiliyorsa, 
doğrudan ölçme yapılmıştır. 

 Sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerini gözlemleyerek 
Kız-Erkek sembolleri ile eşleştirmek doğrudan 
gözlemleyerek yapılan doğrudan ölçme işlemidir. 

 Bir kişinin boy uzunluğunu metre ile ölçmek 
uzunluğu ölçen bir ölçme aracıyla, araya başka bir 
özellik karışmaksızın ölçülebildiği için yine bir 
doğrudan ölçme işlemidir. 

 Örn: kütleyi kütleyle, uzunluğu uzunlukla ölçmek 
doğrudan ölçme yapmak demektir. 
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 Bu tarz ölçmelerde gerçek kat ve gerçek (mutlak) sıfır 
vardır. 

 
 Boy, kilo, sayı, sıra, para miktarı vb. 

 
 Bir çocuğun boyunun metre ile ölçülmesi(146 cm) 
 Bir manavın elmaları terazi ile tartması (2,1 kg), 
 Bir öğretmenin sınıftaki öğrencileri sayması (54)  
 Ankara-Şanlıurfa arası uzaklık 
 Masanın yerden yüksekliği 

 
Doğrudan ölçmenin geçerliği ve güvenirliği yüksektir. 
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 Fiziksel bilimlerde ölçülmeye çalışılan şeyler 
çoğunlukla gözlenebilirken eğitim ve psikoloji gibi 
sosyal bilimlerde ölçülmeye çalışılan kavramlar 
genelde doğrudan gözlenemez (örn: başarı, tutum ve 
değer). Bu gibi durumlarda doğrudan ölçme yapmak 
mümkün değildir. 

 Bir özellik doğrudan gözlenemez ve ölçülemez ancak 
bir başka özellik yardımıyla ölçülebilirse bu tür 
ölçmeye dolaylı ölçme denir. Örn: Ders başarısı, 
puanlar, ilgi, tutum, zeka, yetenek, kişilik, beceri vb. 

 Dolaylı ölçme bir özelliğin kendisiyle ilgili olduğu 
düşünülen başka bir özellik aracılığıyla ölçülmesi 

   olarak tanımlanır. 

Örneğin Hava sıcaklığının civalı termometre ile 
ölçülmesi 
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 Bu tarz ölçmelerde gerçek kat ve gerçek 
(mutlak) sıfır yoktur. 

 Mahmut sınavdan sıfır aldı 
 Oda sıcaklığı 20 santigrat derece 
 Bir öğrencinin yeteneklerinin ve kişilik 

özelliklerinin ölçülmesi 
 Öğrencilerin 4 işlem becerileri 
 Matematik başarısının bir sınav ile ölçülmesi, 
 Psikolojik durumların belirli testlerle 

ölçülmesi, 
 Zekanın IQ testleri ile ölçülmesi, 
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 Gerek sosyal bilimlerde gerekse fen bilimlerinde 
bazı değişkenler iki veya daha fazla değişken ve 
bu değişkenler arasındaki ilişkiye dayanan 
bağıntılar yardımıyla tanımlanır. 

 Bağıntıya giren değişkenler ayrı ayrı ölçülerek 
ortaya çıkan sonuçlar kullanarak hedeflenen 
ölçme yapılır. 

 Bu tarz ölçme türüne türetilmiş ölçme denir. 
 Hız (yol/zaman), madde yoğunluğu 

(kütle/hacim),  nüfus yoğunluğu (kişi sayısı/alan), 
kuvvet (kütle x ivme), üçgenin alanı, vücut kitle 
indeksi, sınıfın ortalama puanının hesaplanması 
gibi durumlar türetilmiş ölçmeye örnektir. 
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 Ölçek genelde “birim”, “derecelenmiş araç”, “bölmelenmiş 
ölçme aracı”gibi anlamlarda kullanılır fakat dersimizde 
“ölçme sonucu elde edilen sayı ya da sembollerin 
matematiksel özellikleri” olarak ele alınmaktadır. 

 Ölçekler sınıflamada alınan ölçüte göre çeşitli şekillerde 
sınıflandırılmıştır. Ölçülen değişkenin tipine göre; sürekli 
ve kesikli ölçekler, ölçme türleri ölçüt alınarak; temel ve 
türetilmiş ölçekler, ölçekleme işleminde ham verilerin 
kullanılış yöntemi ölçüt alınarak; büyüklük ölçeği ve 
mutlak ölçek şeklinde sınıflandırılmıştır. 
 

 Ölçme alanında en çok ilgi gören sınıflandırma Stevens 
(1966)’nın ölçme sonuçlarının matematiksel özelliklerini 
ölçüt alarak yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya 
göre ölçekler sınıflama ölçekleri, sıralama ölçekleri, eşit 
aralıklı ölçekler ve eşit oranlı ölçekler olarak 4’e ayrılır. 
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 Ölçek türlerinden bahsetmeden önce bu konuyu 
daha iyi anlamak için ölçmedeki iki önemli 
özellikten bahsetmekte yarar vardır. 

 

 Bu özellikler birim ve başlangıç noktası (sıfır)dır. 
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 Ölçmeye ilişkin örnekler verilirken ölçme sonuçları bir 
birimle ifade edilmiştir. (2 kalem,170 cm, 20 kg vb.). 

 Hem günlük hayatta hem de bilimsel işlemlerde 
herkesin üzerinde uzlaştığı birimler kullanılır. 

 Ölçmede belirli bir birimin kullanılması ölçme işleminin 
objektif olmasını sağlar. Bu objektiflik ölçmede hatayı 
azaltır, duyarlılığı artırır ve standardı sağlar. Bu faydaları 
sağlayabilmesi için birimin eşitlik, genellik ve 
kullanışlılık gibi özelliklere sahip olması gerekir. 
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 Eşitlik: her bir birimin birbirine eşit olması. 

 Genellik: herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşılması. 

 Kullanışlılık: kullanılış amacına hizmet 
etmesi demektir. 
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 Birimler doğal ve yapay birim olmak üzere ikiye ayrılır.  

 Doğal birim: Birimler fiziksel olarak fark edilebiliyorsa doğal 
birimler olarak adlandırılır. İnsanlar tarafından birim olarak 
belirlenmesine gerek duyulmayan fiziksel olarak zaten var olan 
birimlerdir. Tüm sayma işlemlerinde kullanılan birim doğal 
birimdir. 

 Yapay birim: Birimler fiziksel olarak fark edilemiyor ve belirli bir 
büyüklük birim olarak kabul ediliyorsa, yapay birim olarak 
adlandırılır. Uzmanlar tarafından tanımlanmış sonradan 
belirlenmiş standart miktarlar kullanılır. 

 Türetilmiş birim: Doğal veya yapma/standart iki birimden 
matematiksel, formüler bir ilinti ile yeni bir birim üretilmiştir.  
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DOĞAL BİRİM YAPAY BİRİM TÜRETRİLMİŞ BİRİM 

Sınıftaki öğrenci sayısı/Bir iş yerinde 
çalışanların sayısı/kardeş sayısı 

30 derecenin birimi olan 1 derece Hız 

Sepetteki elma sayısı/bir evin oda sayısı 20 kg nin derecesi olan 1 kg Yoğunluk 

Park yerindeki araç sayısı 10 mm’nin derecesi olan 1 mm Nüfus yoğunluğu 

Cenk’in maçta 2 gol atması Zeka puanları, öğrenci puanları 
(örn: her soru 10 puan) 

Direnç  
1 Ohm: Volt/amper 
 

Bir cümlede 4 tane yazım hatasının 
olması 

Dersin 30 dakika sürmesi, bir ders 
kitabının 15 TL olması 

1 dakikada okunan 
kelime sayısı 

Sayma sayıları Termometre, metre, gram, saat, 
lira 
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Bir değişkenin hangi niteliğine ya da miktarına “1 birim” denileceği 
önceden tanımlanmamış ise doğal birimdir. 



 Sosyal bilimlerde ölçülen başarı, zeka, beceri 
gibi değişkenler için gerçek bir sıfır 
noktasından bahsedemeyiz. Mesela matematik 
test puanı sıfır olan bir öğrencinin hiç 
matematik bilmediği söylenemez. Bu gibi 
durumlarda belirli bir sıfır noktası tanımlanır ve 
ölçek üzerinde belirli bir nokta sıfır olarak 
kabul edilir. 

 Bu nedenle bu tür özellikler ölçüldüğünde 
ölçüm sonucunun sıfır çıkması ölçülen özelliğin 
yokluğu anlamına gelmez. Bu değere göreceli 
ya da itibarı sıfır denir. Coğrafi yüksekliklerin 
(örn: rakım) ölçülmesinde kullanılan sıfır yokluk 
anlamına gelmez. 
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 Fiziki bilimlerde karşımıza çıkan doğrudan 
gözlenebilen bir çok değişkende (uzunluk, 
ağırlık vb.) özelliğin olmadığı nokta “sıfır” 
olarak ifade edilir ve ölçülen özelliğin yokluğu 
anlamını taşır. Bu tür değerlere doğal sıfır ya 
da (gerçek) mutlak sıfır adı verilir.  

 

 Sınıf mevcudunun sıfır olması buna  bir 
örnektir. 
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 Yaygın olan sınıflandırmaya göre ölçekler 

 

 Sınıflama ölçekleri 

 Sıralama ölçekleri 

 Eşit aralıklı ölçekler 

 Eşit oranlı ölçekler  

 

olmak üzere 4’e ayrılır. 

 

30 



 Aşağıdaki ifadelerde hangi ölçek türleri 
kullanılmıştır? 

 

 Ankara Türkiye’nin en kalabalık 2. şehridir. 

 Ankara’nın plaka kodu 06’dır. 

 Ankara’nın nüfusu 5,504 milyondur. 

 Ankara’da bugün hava sıcaklığı 8 °C’dir. 
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 Birey ya da objelerin ölçme konusu olan özellikleri 
bakımından benzerlik ya da farklılıklarına göre 
gruplanmasına/sınıflanmasına dayanır.  

 Birbirine benzer ya da farklı gruplar birer sembol veya 
sayıyla ifade edilir. Bu işlem için kullanılan ölçeklere 
sınıflama ya da adlandırma ölçekleri denir. 

 Sınıflama ölçeklerinden elde edilen ölçme sonuçları 
üzerinde matematiksel dört işlem uygulanamaz. 
Matematiksel açıdan en az bilgiyi veren ölçek türüdür. 

 Ölçülecek değişken sadece kategorik değerler alır. 

 Ölçmeye konu olan özelliğin miktar açısından 
karşılaştırması yapılamaz. 

 Birim ve sıfır noktası yoktur. 
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 İlleri plaka numaralarına göre [01=Adana, 
02=Adıyaman, ..., 06=Ankara, ..., 63=Şanlıurfa] 
şeklinde bir sayı vererek sınıflandırmak. 

 Bu sınıflandırmada sayılar miktarı belirtmez 
sadece sembolik anlam taşır. Bu yüzden plaka 
numarasına bakarak Ankara>Adana gibi bir 
sonuca varamayız. 

 Her sporcuya bir forma numarası vermek. 

 Bireyleri göz renklerine göre mavi gözlüler=m, 
yeşil gözlüler=y, kahverengi gözlüler=k gibi 
harfler vererek sınıflandırma ya da cinsiyetlerine 
göre (E,K) sınıflama. 
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 Bu tür ölçeklerden elde edilen ölçme sonuçları, 
eşitlik özelliğinden dolayı yansıma (A=A), simetri 
(A=B, B=A) ve geçişlilik özelliklerine sahiptir. 

 Ör: Ali, Berk ve Cemal adlı 3 bireyin aynı göz 
rengine sahip olduğunu düşünün. Göz rengi 
açısından Ali=Berk ise Berk=Ali önermesi de doğru 
olacak (simetri ve yansıma). Ali=Berk ve 
Berk=Cemal ise Ali=Cemal diyebiliriz. Burada da 
geçişlilik özelliğini görüyoruz. 

 Sınıflama ölçeğinde sadece frekans (gruplardaki 
eleman sayıları), yüzde ve tepe değer (en fazla 
tekrar edilen değer) hesaplanabilir. 
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 Bir grubun kadın-erkek diye ayrılması ya da 
güzel-çirkin diye ayrılması. 

 Kadınların sarışın, esmer ve kumral olarak 
sınıflandırılması. 

 Sınıftaki öğrencilerin evli-bekar olarak 
gruplandırılması. 

 Bir yarışmaya katılan iki grubun kırmızı ve 
beyaz olarak ayrılması. 

 Okullarda aynı sınıf düzeyindeki 
öğrencilerin şubelere ayrılması (4A, 4B). 
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 Bireyleri veya objeleri belli bir özelliğe sahip oluş 
miktarları bakımından büyükten küçüğe (çoktan aza) ya 
da küçükten büyüğe (azdan çoğa) doğru sıralamak 
amacıyla kullanılan ölçeklerdir. 

 Bu tür ölçekler birey veya nesneleri belirli bir sıraya 
koydukları için sıralama ölçekleri olarak adlandırılır. 

 Başlangıç noktaları değişkendir.  
 Ölçme aracı üzerindeki aralıklar birbirine eşit değildir. 
 Sıralama ölçeği ile elde edilmiş ölçme sonuçları 2 tip 

bilgi taşır. Birincisi, sıra sayılarına bakarak, iki elemanın 
ölçme boyutunda ölçülen özellik açısından birbirinden 
farklı ya da eşit olduğu, ikincisi de, sıra sayılarına 
bakarak hangisinin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. 
Fakat büyüklüğün miktarını bilemeyiz. 

 Bu nedenle ölçme sonuçları üzerinde toplama, çıkarma, 
bölme ve çarpma işlemleri yapılamaz.  

 Birim ve başlangıç noktası yoktur. 
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 Bir öğretmenin sınıftaki öğrencileri boy sırasına göre 
sıraya dizmesi. Metin=180cm, Ali=175cm ve 
Feyyaz=177cm olarak ölçülüyor. Bu 3 öğrenciyi boy 
uzunluklarına göre uzundan kısaya göre sıralarsak 
Metin, Feyyaz, Ali olarak sıralayabiliriz.  Burada 
Metin>Feyyaz ve Feyyaz>Ali ise Metin>Ali diyebiliriz 
bundan dolayı sıralama ölçeği geçişlilik özelliğine 
sahiptir. Metin>Feyyaz ise Feyyaz>Metin 
diyemediğimiz için simetri özelliğinden 
bahsedemeyiz yani sınıflama ölçekleri asimetriktir. 

 Bu ölçek türünden elde edilen ölçme sonuçları 
üzerinde ortanca, yüzdelik ve sıra farkları 
korelasyonu gibi istatistik işlemleri yapılabilir. 
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 Bir öğretmenin sınıftaki öğrencileri sınav 
notlarına göre sıraya dizmesi. 

 Öğrencilerin boy uzunluklarına göre beden 
eğitimi dersinde sıraya dizilmesi. 

 Bireylerin kilolarına göre bir sıraya koyulması. 

 Bankaya gelen müşterilere sıra numarası 
verilmesi. 
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 Eşit aralıklı ölçeklerde, ölçülen özelliğin belli bir 
başlangıç noktasına göre eşit aralıklarla (birimlerle) 
ölçülmesi sözkonusudur. 

 Takvim örneği: 1903-1904 ve 2017-2018 farkları 
aynıdır. 
 

 Eşit aralıklı ölçeklerde karşılaştırılan iki nesneden 
hangisinin büyük olduğunun yanında aralarındaki 
farkın da tespiti mümkündür. Bu nedenle ölçme 
sonuçları üzerinde toplama ve çıkarma yapılabilir. 
Fakat başlangıç noktasının keyfi seçilmesi (itibari sıfır) 
ve özelliğin yokluğu anlamına gelmemesi ölçme 
sonuçları üzerinde çarpma ve bölme işlemleri yapmayı 
imkansız kılar. 

 Birim vardır fakat gerçek sıfır noktası bulunmamaktadır 
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 2 C ve 6 C derece sıcaklıkları karşılaştırdığımızda 
6 C’nin 2 C’den büyük olduğunu, aralarındaki 
sıcaklık farkının 4 C derece olduğunu 
söyleyebiliriz. Fakat 6 C olan yer 2 C olan bir 
yerin 3 katı sıcaklıktadır diyemeyiz çünkü hava 
sıcaklığının 0 (sıfır) C olduğu noktada sıcaklık hiç 
yoktur diyemeyiz. Yani seçilen sıfır keyfi 
seçilmiştir (suyun donma noktası).  

 Ama sıcaklık ölçüleri arası eşit aralıklarla 
bölünmüştür. Eşit aralıklı ölçeklerde, ölçme 
sonuçları üzerinde toplama, çıkarma, aritmetik 
ortalama, standart kayma, ortalama kayma, 
Pearson momentler çarpımı korelasyon gibi 
istatistiksel işlemler yapılabilir. 
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 Saat (00:00 zamanın yokluğunu göstermez). 

 Takvim (Yıl 0 (sıfır) zamanın yokluğunu göstermez). 

 Coğrafyada kullanılan paralel ve meridyenler. 

 Termometre (sıfır derece sıcaklığın yokluğunu 
göstermez). 

 Eğitimde kullanılan testler (kimya testinden sıfır alan 
öğrenci hiç kimya bilmiyor denemez). 

 Kimya testinden 40 alan bir öğrenci aynı testten 20 
alan öğrenciden 2 kat fazla kimya biliyor diyemeyiz. 

 

 Eşit aralıklı ölçekte mutlak sıfır yoktur itibari 
(göreceli) sıfır vardır. 
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 Eğer ölçme sonuçlarını ifade eden sayıların 
birbirine oranı anlamlı ise ölçek eşit oranlıdır. 
Örneğin 3 metrenin 6 metre uzunluğunun yarısı 
olması. 

 Eşit oranlı ölçeğin eşit aralıklı ölçekten tek farkı 
sıfırın mutlak olmasıdır. Yani eşit oranlı ölçekte 
başlangıç noktası (sıfır noktası) ölçülen özelliğin 
yokluğunu temsil eder. 

 Ölçülen özellik hakkında en fazla bilgiyi veren 
ölçektir. 

 Ölçme sonuçları üzerinde 4 işlem yapılabilir. 

 Birim ve gerçek sıfır noktası bulunmaktadır. 
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 Uzunluk ölçüleri 
 Ağırlık ölçüleri 
 Elektrik ölçüleri 
 Ses şiddeti 
 Basınç birimleri 
 Süre tutulması 
 100 cm uzunluğundaki bir nesnenin 20cm 

uzunluğundaki bir nesneden 80 cm daha uzun 
olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 100cm uzunluğundaki 
cismin diğer cisimden 5 katı uzunlukta olduğunu 
söyleyebiliriz. Çünkü sıfır cm noktası uzunluğun hiç 
olmadığı bir durumu temsil eder. 

 Eşit oranlı ölçeklerden elde edilen ölçme sonuçları 
üzerinde her türlü matematiksel işlem yapılabilir ve 
logaritmik dönüşümler yapılabilir. 
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Ö L Ç E K L E R 

Özellik SINIFLAMA SIRALAMA EŞİT ARALIKLI EŞİT ORANLI 

Eşit ölçme birim Yok Yok Var Var 

Sıfır noktası Yok Yok Tanımlı Gerçek(Mutlak) 

Dört işlem Yok Yok +, - +,-,*,/ 

Ölçme 
duyarlılığı 

Düşük Yüksek 
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 Ölçme ve değerlendirme kavramları sıklıkla 
aynı anlamda kullanılarak karıştırılan 
kavramlardır. 

 Değerlendirme ve ölçme kavramlarının 
karıştırılmasının temel nedenlerinden birisi, 
ölçme ve değerlendirmenin uygulamada eş 
zamanlı yapılması olabilir. 

 Ölçme kavramını daha önce tanımlamıştık 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

Gözlenen niteliklerin, gözlem 
sonuçlarının sayı veya sembollerle 
belirtilmesidir. 

Ölçme sonuçlarının ölçütlerle 
karşılaştırılarak ölçülen nitelik hakkında 
bir yargıya varılması sürecidir. 

Betimleme işidir. Yargılama işidir. 

Ölçülen özelliğin miktarı belirlenir Ölçülen özelliğin miktarının yeterli olup 
olmadığı amaca uygun olup olmadığı 
belirlenir 

Değerlendirmeden önce yapılır. Ölçmeden sonra yapılır. 

Daha çok gözleme dayanır. Karşılaştırmaya, yorum ve yargıya 
dayanır 

Ölçme daha objektiftir. Daha çok kişisel kanılara dayanır. Bu 
nedenle subjektiftir. 

Bir ölçüt gerektirmez. Bir ölçme sonucu ile ölçüt gerektir. 
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 Ölçmeye konu olan özellik hakkında bir 
değerlendirme yapabilmek için ölçme 
sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Bu sebeple ölçme, değerlendirmenin ön 
koşuludur. 

 Ölçme olmadan değerlendirme olamaz. 
 Değerlendirme, bir ölçme işleminden elde 

edilen ölçme sonuçlarının bir ölçüt veya 
ölçütler takımıyla karşılaştırılarak birey veya 
nesnelerin ölçülen özellikleri hakkında bir 
karar verme süreci olarak tanımlanabilir.  
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 Tanımdan yola çıkarsak değerlendirmenin iki 
ögeye ve bu iki ögenin karşılaştırılması 
sonucu verilen karara 

  dayandırıldığı  

  söylenebilir. 

 1) Ölçme sonuçları 

 2) Ölçüt 

 3) Karar   

Değerlendirme 

Ölçme Ölçüt 

Mutlak 

Ölçüt 

Bağıl 

Ölçüt 

Karar 
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Ahmet 

sınavdan 80 

almıştır. 

100 puan 

üzerinden 

65 ve üstü 

alan dersi 

geçer. 

Ahmet 

ölçme 

dersinden 

geçti. 

Ölçme Ölçüt Karar 

İlk aşama Ölçüm 
(ölçme ve 
gözlem 
sonuçları) 

İkinci aşama 
Ölçüte vurma 
(karşılaştırma 
yapma) 

Yargıya varma, 
karar verme, 
hüküm 



 

 Ölçme sonuçları, nesnelere belli özelliklere 
sahip oluş derecelerine göre sayılar ve 
semboller atanmasıdır. 

 Bu ölçme sonuçlarının geçerli ve güvenilir 
olması yani hatalardan arınık olması gerekir. 

 Sağlıklı değerlendirmenin ön koşulu geçerli ve 
güvenilir ölçme sonuçlarıdır. 
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 Ölçüt; 

 Ölçme sonuçlarının yorumlanmasını kolaylaştıran 
ve böylece değer yargısına ulaşmaya yardım eden 
bir referans çerçevesidir. 

 Değerlendirme yapılırken esas alınan niceliklerdir 

 Bir yargıya varmak veya değer vermek için 
başvurulan ilke, kıstas, mısdak ya da kriterdir. 

 

 Seçilen ölçütün uygunluğu da değerlendirme 
açısından önemlidir. 

 Genel olarak değerlendirmelerde iki tür ölçüt 
kullanılmaktadır: mutlak ölçüt ve bağıl ölçüt. 
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 Mutlak ölçüt:bireyler henüz ölçme işlemine tabi 
tutulmadan önce, üzerinde ölçme işlemi 
yapılacak olan grubun tamamını kapsayacak 
şekilde belirlenen kesin ve standart özelliğe sahip 
olan ölçütlerdir. 

 Mutlak ölçütün belirlenmesi ölçme yapılacak 
gruba bağlı değildir. 

 Örneğin “100 puan üzerinden 60 puan ve daha 
fazlasını alan başarılı olur” biçimindeki bir ölçüt 
henüz ölçme işlemi yapılmadan ve sınavdan 
alınacak puanlardan etkilenmeden belirlenmiş bir 
eşik değeridir. Bu eşik değerini geçenler başarılı 
geçemeyenler başarısız sayılacaktır. 
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 Bağıl ölçüt: Ölçme işlemi sonrasında, ölçme 
sonuçlarına dayalı olarak elde edilen bir ölçüttür. 

 Ölçme sonuçları belli bir gruptan elde edildiği 
için ölçüt o grup için geçerlidir, başka bir grup 
için geçerli olamaz. 

 Bağıl ölçüt ölçme sonuçlarının elde edildiği gruba 
ve ölçme sonuçlarına göre farklılık gösterebilir. 

 Bağıl ölçütün belirleyicisi öğrenciler ve aldıkları 
puanlardır fakat mutlak ölçütün belirleyicisi 
öğretmen ya da kurumdur. 

 Örnek: “testte ortalamada ve ortalamanın 
üstünde puan alanlar geçer, ortalamanın altında 
puan alanlar kalır”. 
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Değerlendirme 

Türleri 

Ölçüte Dayalı 

Değerlendirme 

Amaca Yönelik 

Yapılan 

Değerlendirme 

Gelişigüzel ve 

Düzenli 

Değerlendirme 
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 Aşağıdakileri mutlak ölçüt, bağıl ölçüt, mutlak 
değerlendirme ve bağıl değerlendirme olacak 
şekilde sınıflayınız: 
 

 Sınavda 65 üzerinde puan alanlar dersi geçer. 
 KPSS’de ilk yüz aday arasına girenler 

atanacak. 
 ALES puanı en yüksek olan 5 öğrenci yüksek 

lisans programına alındı 
 Maratonu 10 dakikanın altında tamamlayan 

Ayşe bir üst tura yükseldi. 
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Bir Ölçüte Göre Yapılan 

Değerlendirme 

Mutlak Değerlendirme Bağıl Değerlendirme 
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 Mutlak Değerlendirme: Mutlak ölçüt kullanılır. 
 Mutlak değerlendirme daha çok belirli bir kapsam 

için başarının yeterli sayılabileceği bir oran olarak 
belirlenir. 

Örnek: Bir okul basketbol takımına oyuncu seçimi 
için boy uzunluğuna ilişkin ölçüt 190cm olarak 
belirlenmiş olsun. Boyu 190cm’nin üzerinde 
olanlar takıma seçilir ve 190 cm den kısa olan 
öğrenciler takıma seçilmez bir mutlak ölçüttür. 

 Bir testten geçebilmek için soruların %50’sini 
doğru cevaplamak yeterlidir gibi bir ifade mutlak 
ölçüte, bu ölçüte göre “10 sorunun 6’sını doğru 
cevaplayan Ayşe testten geçti” demek mutlak 
değerlendirmeye  girer. 
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 Önceden belirlenmemiş, ölçme işlemi sonrasında ölçme 
sonuçlarına dayalı olarak elde edilen bağıl ölçüte dayalı olarak 
yapılan değerlendirmelere bağıl değerlendirme denir. 

 Bu değerlendirmede kullanılan ölçüt ölçme yapılan gruptan elde 
edilen bir norm niteliğindedir. 

 Bağıl ölçütün kullanıldığı bir değerlendirmede öğrencilere not 
verme ya da onları değerlendirme, içinde bulundukları grubun 
performans ya da başarısına bağlı olarak yapılır. 

 Normal dağılım eğrisine göre not vermek (çan eğrisi) 

 Aritmetik ortalama ve standart sapmaya göre not vermek 

 Önceden belirlenen yüzdeliklere göre not vermek 

 Ör: sınıfta matematik dersinden en yüksek puan alan öğrenci 
sınıfın en başarılı öğrencisidir 

 Yarışmayı ilk 3’e girenler kazanacaklardır: Bağıl ölçüt. 

 Sınavda puanlara göre ilk %10’da yer alanlar dersi geçerler. 
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MUTLAK DEĞERLENDİRME BAĞIL DEĞERLENDİRME 

65 aldığı için sınıfı geçti İlk 3’e girenler başarılı oldu 

Not ortalaması 3.5 olduğu için 
yüksek lisansa alındı 

Sonuncu olduğu için elendi/Birinci 
olduğu için yarışmayı kazandı 

Sınavdaki 10 sorunun 6’sını doğru 
cevapladığı için sınavda başarılı oldu. 

%10’luk dilime giren öğrenci 1. 
öğretim parası ödedi 

Yarışı 20 dakikanın altında bitirdiği 
için spor akademisine seçildi 

Ortalamanın üstündekiler geçti 
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 Düzenli değerlendirme, belli ölçütleri, planlı 
ve düzenli gözlemi, kontrollü 
karşılaştırmaları, standartlaştırılmış sınama 
yolları gerektirir. 

 

 Gelişigüzel değerlendirmede ise fark 
edilmedik ölçütler (hedefler) alttan alta ve 
tutarsızca işler, subjektif yargıların baskın 
olarak çıktığı değerlendirmelerdir. 
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Amaca Yönelik 

Yapılan 

Değerlendirme 

Tanıma-

Yerleştirmeye 

Yönelik 

Biçimlendirme-

Yetiştirmeye 

Yönelik (FORMATİF) 

Değer Biçmeye 

Dönük (SUMMATİF) 

Öğretim sürecinin 
başında öğrencileri 
belirli bir programa 
yerleştirirken yapılır. 

Öğretim süreci devam 
ederken yapılır. Kazanımların 
gerçekleşip 
gerçekleşmediğini ve 
öğrenme eksikliklerini 
öğrenmeye çalışırken yapılır. 

Öğretim sürecinin 
sonunda yapılır. Asıl 
amaç düzey 
belirlemek ve 
öğrenciye not 
vermektir. 
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 ÖRNEKLER 
 Tanıma-Yerleştirmeye Yönelik: 
Seviye tespit sınavları, muafiyet sınavları 
 
 Biçimlendirme-Yetiştirmeye Yönelik(Formatif): 
Quizler, tarama testleri, ünite sonu testleri 
 
 Değer Biçmeye Dönük (Summatif): 
Final sınavları, bitirme sınavları, sertifika 

sınavları ve uzmanlık sınavları 
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 Önceki slaytlarda bahsedilen amacına yönelik 
değerlendirme türlerinde daha çok kağıt-kaleme 
dayalı sınavlar uygulanır ve bilginin edinilip 
edinilmediğini ölçüp değerlendirmeyi amaçlar. Bu tarz 
durumlarda yapılan değerlendirmeler geleneksel 
değerlendirme yaklaşımlarıdır ve öğrencinin 
öğrendiğini uygulayıp uygulayamadığı kısmını çok iyi 
değerlendiremez sadece sonuç değerlendirmesi yapar. 

 Sürecin de değerlendirilmesine imkan tanıyan 
performans değerlendirmesi için kullanılan 
değerlendirme yaklaşımları alternatif değerlendirme 
yaklaşımları olarak adlandırılır ve 
yapılandırmacı/öğrenci merkezli eğitime uygun olarak 
yapılan değerlendirmeleri içerir. Yazılı değerlendirme, 
portfolyolar, sergiler, gösteri, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme yöntemleri bu gruba girer. 
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 Okullarda yapılacak eğitim sırasında ve 
sonrasında öğrenci başarısının nasıl ölçülüp 
değerlendirileceğine dair uygulamalar Milli 
Eğitim Bakanlığın ortaöğretim kurumları 
yönetmeliğinin 44 ve 60 arası maddelerinde 
ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 

 Bu yönetmeliğin tamamına 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/0
9/20130907-4.htm adresinden ulaşabilirsiniz. 

 Bazı önemli hususlar takip eden slaytlarda 
verilmiştir. 
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  Öğrencilerin başarısı; öğretim programı 

öğrenme kazanımları esas alınarak dersin 
özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı 
sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile 
işletmelerde beceri eğitiminde alınan 
puanlara göre tespit edilir.  
 

  Sınav soruları, öğretim programlarında 
belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme 
kazanımları esas alınarak hazırlanır.  
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 Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel 
ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, 
problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç 
ve yöntemlere önem verilir.  

 

 Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, 
güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından 
uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının 
özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama 
anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve 
kullanılır.  
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 MADDE 44-  
(1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 

tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme 
sonuçları e-Okul sistemine işlenir.  
 

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.  
 
                       Puan            Derece   
                   85,00-100             Pekiyi   
                   70,00-84,99             İyi   
                   60,00-69,99             Orta   
                   50,00-59,99             Geçer   
                   0-49,99             Geçmez   
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 Bu da 
Beşiktaşlı 
bir 
öğrencinin 
karnesi:) 
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  Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir 
veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve 
daha fazla olan dersler için ise üçten az 
olamaz. Sınav tarihleri her dönem başında 
zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul 
müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi 
üzerinden ilan edilir.  

 Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir 
ders saatini aşamaz.  
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 Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen 
konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru 
azalan bir oranda tüm konuları kapsaması 
esastır.  

 Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap 
anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak 
hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. 
Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, 
ayrıntılı olarak belirtilir.  

 Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve 
uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi 
esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav 
daha yapılabilir.  
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 (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına 
ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde 
ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla 
ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini 
ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.  

 (2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince 
ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları 
yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları 
yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.  

 (3) Yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun 
başarısız olması hâlinde, başarısız öğrenciler için bir 
sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı 
öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda öğrencinin 
aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.  

75 



 Sınıf Geçme  

 Dönem puanı  

 MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı;  

 a) Sınavlardan alınan puanların,  

 b) Performans çalışması puanının/puanlarının,  

 c) Varsa proje puanının,  

 ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 
okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet 
ve/veya temrin puanlarının aritmetik 
ortalamasından elde edilen puanın  

 aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.  
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 Bir dersin yılsonu puanı  
 MADDE 53-  
 (1) Bir dersin yılsonu puanı;  
 a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik 

ortalamasıdır.  
 b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem 

puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın 
aritmetik ortalaması; iki dönem puanının 
bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda 
belirlenen puandır.  

 c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci 
dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu 
beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.  

 (2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması 
hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki 
basamak yürütülür.  
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 Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı 
sayılma  

 MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda 
herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;  

 a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en 
az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun 
ikinci dönem puanının en az 70,  

 b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, 
beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla 
birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav 
puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya 
beceri sınav puanının 70  

 
                                                       olması gerekir.  
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