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SUNU
Öğretme - öğrenme sürecinde okullarımızda uygulanan öğretim programının 

yöntem ve tekniklerin yanı sıra ölçme ve değerlendirmenin de önemi büyüktür. Bu 
sürecin istenen şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi çalışmalarının 
yapılabilmesi için ölçme ve değerlendirmenin uygulanması kaçınılmazdır. Eğitimin 
temel taşlarından olan öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarının ölçme ve değer-
lendirmenin önemini anlamaları, ölçme araç ve yöntemlerinin özelliklerini bilerek 
bunları en iyi şekilde kullanabilmeleri, elde ettikleri ölçme sonuçları üzerinde yapma-
ları gereken istatistiksel işlemleri bilmeleri ve uygulamaları oldukça önemlidir.

Bu kapsamda, "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" başlıklı bu kitap, bu alanda 
bilgi edinmek isteyenlere temel bilgileri sağlayacak bir kaynak olacaktır.
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ÖN SÖZ
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melerine yardımcı olmaktır. Kitap, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, 
ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikleri, eğitimde kullanılan ölçme araç ve 
yöntemlerini kapsadığı gibi test geliştirme, ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel iş-
lemleri de içeren sekiz bölümden oluşmaktadır. Öğrenilenleri pekiştirmesi düşünce-
siyle bölüm sonlarında alıştırma sorularına ve KPSS’de çıkmış sorulara yer verilmiştir. 
Sade bir anlatımla sunulmaya çalışan kitabın öğretmenlere ve öğretmen adaylarına 
yardımcı olabilmesi amaçlanmıştır.

Akademik hayatımda katkısı ve emeği bulunan değerli danışman hocalarım 
Prof. Dr. İ. Naci Cangül’e, Prof. Dr. Randall Penfield’a ve aynı zamanda kitabın ilk de-
ğerlendirilmesi aşamasında önerileriyle destekte bulunan Prof. Dr. Selahattin Gelbal’a 
teşekkürlerimi sunarım. 

Her zaman yanımda olan, desteğiyle bana güç veren canım eşim Güçlen Güler’e, 
emeği, bilgisi ve sevgisiyle bana ışık olan adını sayamadığım tüm meslektaşlarıma 
sevgilerimle...

Burada verilmeye çalışılan bilgiler öğrencilerim  sayesinde çoğalmış ve gelişmiş-
tir. Derslerde yönelttikleri sorularla beni yönlendiren ve bu kitabın oluşmasında bana 
cesaret veren öğrencilerime ben de iyi bir rehber olabilirsem ne mutlu bana...

     Tüm öğrencilerime teşekkürlerimle,

    Prof. Dr. Neşe GÜLER  
ORCID No: 0000-0002-2836-3132





İÇİNDEKİLER
Sunu ...............................................................................................................................................iv
Ön Söz ............................................................................................................................................v

1. BÖLÜM 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Giriş ................................................................................................................................................2
Ölçme ve Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar ...............................................................2
Sabit ve Değişken Kavramları .....................................................................................................2
Ölçme ve Türleri ...........................................................................................................................4
Ölçme Türleri ................................................................................................................................5
Ölçmede Birim ..............................................................................................................................6
Ölçmede Sıfır Noktası ..................................................................................................................7
Ölçek ..............................................................................................................................................8
Ölçek Türleri ve Özellikleri .........................................................................................................8
Değerlendirme ............................................................................................................................12

Ölçüte Göre Değerlendirme Türleri ..................................................................................13
Amaca Göre Değerlendirme Türleri ..................................................................................14

Değerlendirme Soruları .............................................................................................................15
KPSS’de Çıkmış Sorular .............................................................................................................17

2. BÖLÜM 
ÖLÇMEDE HATA

Ölçmede Hata .............................................................................................................................22
Hata Türleri .................................................................................................................................23

Hata Kaynakları ....................................................................................................................23
Değerlendirme Soruları .............................................................................................................24

3. BÖLÜM 
KORELASYON

Korelasyon ...................................................................................................................................26
Değerlendirme Soruları .............................................................................................................31
KPSS’de Çıkmış Sorular .............................................................................................................32



Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İçindekilerviii

4. BÖLÜM 
ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

Güvenirlik [0 , 1] ........................................................................................................................34
Güvenirlik Türleri ve Güvenirliği Kestirme Yöntemleri .................................................36

Güvenirlik Türleri ve Belirleme Yöntemleri  ...........................................................................43
Ölçme Sonuçlarının Standart Hatası .................................................................................45
Ölçme Sonuçlarının Güven Aralığının Hesaplanması ....................................................46

Geçerlik [-1 , 1] ...........................................................................................................................47
Kapsam Geçerliği .................................................................................................................48
Yapı Geçerliği ........................................................................................................................48
Ölçüt Dayanaklı Geçerlik (Ölçüt Geçerliği) .....................................................................50
Geçerliği Arttırmanın Yolları .............................................................................................51
Güvenirlik ile Geçerlik Arasındaki İlişki ..........................................................................52

Kullanışlılık .................................................................................................................................54
Değerlendirme Soruları .............................................................................................................55
KPSS’de Çıkmış Sorular .............................................................................................................57

5. BÖLÜM 
EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ

EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ ......................................62
SÖZLÜ SINAVLAR ....................................................................................................................62

Sözlü Sınav Nedir? ...............................................................................................................62
Sözlü Sınavlar Ne Zaman Tercih Edilebilir? .....................................................................62
Sözlü Sınavlarda Nelere Dikkat Edilmelidir? ...................................................................63
Sözlü Sınavların Avantajları Nelerdir?...............................................................................63
Sözlü Sınavların Dezavantajları Nelerdir? ........................................................................64

YAZILI SINAVLAR ....................................................................................................................64
Yazılı Sınav Nedir?................................................................................................................64
Yazılı Sınavlar Ne Zaman Tercih Edilebilir? .....................................................................66
Yazılı Sınavlarda Nelere Dikkat Edilmelidir? ...................................................................66
Yazılı Sınavların Avantajları Nelerdir? ...............................................................................67
Yazılı Sınavların Dezavantajları Nelerdir?.........................................................................67

KISA CEVAPLI TESTLER ........................................................................................................67
Kısa Cevaplı Test Nedir?......................................................................................................67
Kısa Cevaplı Testler Ne Zaman Tercih Edilebilir? ...........................................................68
Kısa Cevaplı Testlerin Hazırlanmasında Nelere Dikkat Edilmelidir? ...........................68



Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İçindekiler ix

Kısa Cevaplı Testlerin Avantajları Nelerdir? .....................................................................69
Kısa Cevaplı Testlerin Dezavantajları Nelerdir? ...............................................................69

Doğru-Yanlış Testleri (Sınıflama Gerektiren Testlerin En Çok Bilineni) ...........................70
Doğru-Yanlış Testi Nedir? ...................................................................................................70
Doğru-Yanlış Testleri Ne Zaman Tercih Edilebilir? ........................................................70
Doğru-Yanlış Testlerin Hazırlanmasında Nelere Dikkat Edilmelidir? .........................70
Doğru-Yanlış Testlerin Avantajları Nelerdir? ...................................................................70
Doğru-Yanlış Testlerin Dezavantajları Nelerdir? .............................................................71

Çoktan Seçmeli Testler (Seçme Gerektiren Testler) ..............................................................71
Çoktan Seçmeli Test Nedir? ................................................................................................71
Çoktan Seçmeli Testler Ne Zaman Tercih Edilebilir? ......................................................72
Çoktan Seçmeli Testlerin Hazırlanmasında Nelere Dikkat Edilmelidir? .....................72
Çoktan Seçmeli Testlerin Avantajları Nelerdir? ...............................................................74
Çoktan Seçmeli Testlerin Dezavantajları Nelerdir? .........................................................74
Çoktan Seçmeli Madde Tipleri ...........................................................................................74

Performans Değerlendirme .......................................................................................................75
Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo) ...........................................................................................76

Portfolyo ile Değerlendirmenin Öğrenci Açısından Yararları .......................................81
Portfolyo ile Değerlendirmenin Öğretmen Açısından Yararları ....................................81

Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik).....................................................................................81
Bütünsel (Holistik) Dereceli Puanlama Anahtarları .......................................................82
Analitik Dereceli Puanlama Anahtarları...........................................................................83

Değerlendirme Soruları .............................................................................................................85
KPSS’de Çıkmış Sorular .............................................................................................................87

6. BÖLÜM 
TEST GELİŞTİRME SÜRECİ VE MADDE ANALİZİ

Test Geliştirme Süreci ve Madde Analizi ................................................................................94
Test Geliştirme Sürecinin Basamakları ....................................................................................94
Madde Analizi .............................................................................................................................95
Basit Yöntem (Alt – Üst Grup Yöntemi) ..................................................................................97

Madde Güvenirliği (rx) ......................................................................................................103
Yöntem .................................................................................................................................104
Test Parametrelerinin Hesaplanması ...............................................................................105

Değerlendirme Soruları ...........................................................................................................108
KPSS’de Çıkmış Sorular ...........................................................................................................111



Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmex

7. BÖLÜM 
TEST PUANLARI ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER

Test Puanları Üzerinde İstatistiksel İşlemler .........................................................................116
Verilerin Düzenlenmesi ....................................................................................................116

Merkezî Yığılma Ölçüleri ........................................................................................................120
Merkezî Yığılma Ölçüleri Arasındaki İlişki ..........................................................................124
Merkezî Dağılım Ölçüleri ........................................................................................................125
Değerlendirme Soruları ...........................................................................................................131
KPSS’de Çıkmış Sorular ...........................................................................................................133

8. BÖLÜM 
STANDART PUANLAR

Standart Puanlar .......................................................................................................................136
Değerlendirme Soruları ...........................................................................................................139
KPSS’de Çıkmış Sorular ...........................................................................................................141

Değerlendirme Soruları Cevap Anahtarı ..............................................................................143
KPSS’de Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı ..............................................................................144

Kaynakça....................................................................................................................................145
Dizin ...........................................................................................................................................147
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İÇİNDEKİLER

BAŞLAMADAN ÖNCE

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRMEYLE 
İLGİLİ TEMEL 
KAVRAMLAR

1

Sabit ve değişken kavramları

Ölçme ve türleri

Ölçmede birim 

Ölçmede sıfır noktası 

Ölçek ve türleri

Değerlendirme

Çalışma soruları

Sizce ölçme ve değerlendirme arasındaki farklılık nedir?

ANAHTAR KAVRAMLAR

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Sabit, değişken ve türleri, ölçme, ölçmede birim, ölçmede sıfır noktası, ölçek ve türleri, değer-
lendirme, ölçüte göre değerlendirme türleri, amaca göre değerlendirme türleri

Bu bölümü tamamladıktan sonra;

 - Ölçme kavramını tanımlayabilecek,
 - Ölçme türlerini tartışabilecek,
 - Ölçmede kullanılan birimin özelliklerini açıklayabilecek,
 - Ölçmede kullanılan birim türlerine örnekler verebilecek,
 - Ölçmede tanımlanan iki farklı sıfır noktasının farkını açıklayabilecek,
 - Ölçek türleri arasındaki farklılıkları tartışabilecek,
 - Her bir ölçek türüyle ilgili örnekler verebilecek,
 - Değerlendirmeyi tanımlayabilecek,
 - Ölçme ile değerlendirme arasındaki farkı tartışabilecek,
 - Ölçüte göre değerlendirme türlerini açıklayabilecek,
 - Amaca göre değerlendirme türlerini tartışabileceksiniz.
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GİRİŞ

Değerli okuyucular, öncelikle kitabımızın ana konusu olan "ölçme” ve daha son-
ra da “değerlendirme” kavramlarını tanımaya çalışacağız. Günlük hayatımızda da 
sıkça kullandığımız, hepimize tanıdık gelen bu kavramlara ilişkin bildiklerimizin ne 
kadarının doğru ne kadarının hatalı olduğunu anlayacak, bilmediğimiz ve bildikçe 
seveceğimiz yeni pek çok şey öğreneceğiz. Öğrendikçe bu dersi daha çok sevecek, 
sevdikçe de daha çok öğrenmek isteyeceğiz. İlk bölümde anlatılmaya çalışılan temel 
kavramlardan sonra diğer bölümlerle de daha detaylı olarak bu derse ilişkin bilgileri-
mizi genişletmeye çalışacağız...

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
 - “Ölçme” dediğimizde aklınıza ne geliyor?  Cetvel, terazi, bu sabah tartıda gördü-

ğümüz kilomuz...
 - En son ne zaman “ölçme” yaptığımızı bir düşünelim? Dün sabah boyumuzu ölç-

tük, okula giderken kaç dakikada okula ulaştığımızı hesapladık? Bugünün sıcak-
lığını öğrenmek için termometreye baktık...

 - Peki yukarıdaki sorulara verilen cevapları da ek göz önünde buludurursak “ölç-
me” kavramını nasıl tanımlayabiliriz? 
Ölçme, yaşamımızdaki sürekli değişimden ve insanoğlunun da bu değişimleri 

merak edip gözlemleme ihtiyacından ortaya çıkan bir süreçtir. Diyebiliriz ki ölçme-
nin gözlem kaynağı “değişkenler”dir. Burada öncelikle değişken ve değişkene ilişkin 
kavramları tanımlayalım:

SABİT VE DEĞİŞKEN KAVRAMLARI

Değişken: Kişiden kişiye, durumdan duruma, nesneden nesneye değişen özel-
liklere denir. Bir başka deyişle, iki ya da daha fazla değer alan özelliklere “değişken” 
adı verilir. İnsanların boy uzunlukları, zekâ düzeyleri, cinsiyet değişkene örnek olarak 
verilebilir. 

Sabit: Kişiden kişiye, durumdan duruma, nesneden nesneye değişmeyen özellik-
lere denir. Sadece tek bir değer alabilen özelliklere sabit adı verilir. “Sabit” özellikler 
fen bilimlerinde sosyal bilimlerden daha fazla yer almaktadır. Örneğin; Einstein’ın 
enerji denklemindeki (E=mc2 ) “c” değeri (c: ışık hızını göstermektedir) ve pi (π) sa-
yısı birer sabittir. Bir araştırmacı sadece bir grup kız öğrencinin okumayı öğrenme 
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hızı üzerinde bir araştırma yapıyorsa, bu çalışmada cinsiyet özelliği de (çalışmada hiç 
erkek öğrenci olmadığı için) bir sabit olmaktadır.   

Değişkenler aldıkları değerlere göre farklı isimler almaktadır:
Nicel değişken: Bu tür değişkenler bir miktar, büyüklük, çokluk ifade eden de-

ğişkendir. Diğer bir ifade ile sayılarla ifade edildiklerinde, sayıların matematiksel bir 
anlamı vardır; toplama, çıkarma vb. işlemler yapılabilir. Örneğin; kişilerin boy uzun-
lukları, ağırlıkları, zekâ düzeyleri vb...

Nitel değişken: Bu tür değişkenler sıfatsal değişkendir. Sıfat, sayı ya da sembol-
lerle ifade edilebilirler. Sayılarla ifade edildiklerinde, Sayılarla ifade edildiklerinde; bu 
sayılar sadece bir simge, gösterimdir, bu sayıların matematiksel bir anlamı yoktur;   
toplama, çıkarma vb. işlemler yapılamaz. Örneğin; cinsiyet, renkler, medeni durum 
vb... Bu özellikler sayılarla ifade edilse de bu sayısal gösterimler matematiksel anlam-
da bir büyüklük, nicelik ifade etmezler. Örneğin; kız öğrencileri “1”erkek öğrencileri 
“2” ile göstermek, matematiksel olarak bir büyüklüğü ifade etmez ve bu sayılarla hiç-
bir işlem yapılamaz. 

Sürekli değişken: Reel sayılarla eşleştirme yapılabilen değişkenlerdir. Daha açık 
olarak ifade edersek; iki değer arasında sonsuz sayıda başka değer yer alabilen değiş-
kenlere sürekli değişken denir. Örneğin; uzunluk, ağırlık, zekâ, sıcaklık vb...

Süreksiz (kesikli) değişken: Tam sayılarla eşleştirme yapılabilen değişkenlerdir. 
Daha açık olarak ifade edersek; iki değer arasında ancak bir ya da sayılabilir çoklukta 
değer yer alabiliyorsa bu tür değişkenlere süreksiz değişken denir. Örneğin; cinsiyet, 
mezuniyet durumu, medeni durum vb...

Değişkenler ayrıca, bir araştırmada araştırmanın amacına göre değişebilen isim-
lerle de ifade edilebilir: 

Bağımsız (etki eden) değişken: Araştırmacının kontrolü altında olan, düzenle-
yip, değiştirebildiği değişkendir. Daha açık olarak ifade edersek; araştırmada etkisinin 
olup olmadığı araştırılan değişkendir. 

Bağımlı (etkilenen) değişken: Araştırmada diğer değişkene ya da değişkenlere 
(bağımsız değişkene) karşı tepkisinin araştırıldığı değişkenlerdir. Daha açık olarak 
ifade edersek; bağımsız değişkene bağlı olarak değişiminin araştırıldığı değişkendir. 

Kontrol değişkeni: Araştırmacının araştırma ortamında sabit tuttuğu, araştırma-
ya etkisinin olmasının istenmediği için nötrlenmeye çalışılan değişkenlerdir. 

Karıştırıcı (ara) değişken: Araştırmada doğrudan gözlenmeyen ancak bağımsız 
değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi etkileme olasılığı olan, kontrol altı-
na alınamayan değişkendir. Bu tür değişkenler daha çok sosyal bilimlerde karşımıza 
çıkar. Fen bilimlerinde bu tür değişkenler laboratuar ortamında kontrol altında tutu-
larak ortadan kaldırılabilirken, sosyal bilimlerde bu değişkenlerin çok fazla olması ve 
kontrolünün bazı durumlarda imkânsız olması, bu değişkenlerin araştırmada bulun-
masını kaçınılmaz hale getirmektedir. 

ÖRNEK: 8. Sınıf öğrencilerine buluş yoluyla öğrenme stratejisini uygulayan bir 
öğretmenin bu stratejinin öğrencilerinin başarıları üzerindeki etkisini araştırdığını 
düşünelim. Bu çalışmada;  
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•	 Buluş yoluyla öğrenme stratejisinin etkisinin olup olmadığı araştırıldığı için öğ-
retmenin uyguladığı öğretme stratejisi bağımsız değişken (etkileyen değişken),

•	 Başarının üzerindeki etki araştırıldığı için öğrencilerin başarı düzeyi bağımlı de-
ğişken (etkilenen değişken), 

•	 Çalışmanın uygulandığı sınıf düzeyi sabit tutulduğu için 8. sınıflar kontrol değişkeni  
•	 Başarı düzeyine etki edebilecek, öğretmenin kontrol altında tutamadığı, öğrenci-

lerin sosyo-ekonomik düzeyi, çalışma saatleri, derse karşı tutumları ve daha pek 
çok dış değişken de karıştırıcı değişkenler olmaktadır. 

ÖLÇME VE TÜRLERİ

ÖLÇME: Bir değişkenin (ölçülmek istenen bir özelliğin) gözlenerek, gözlem sonu-
cunun sayı ya da sembolle eşleştirilmesi sürecidir. (Turgut, 1987).
 - Bu süreç “ölçme” olarak tanımlanırken sürecin sonunda elde edilen sayı ya da 

sembole “ölçme sonucu” ya da “ölçüm” adı verilir. 
 - Ölçülen özelliğin hangi tür sayı ya da sembolle eşleştirileceğine karar verme işle-

mine de “ölçme kuralı” adı verilir.  
Örnekler: 

•	 Bugün hava sıcaktır.
•	 Burada ölçülen özellik havanın sıcaklığıdır. Ölçme: Bugün hava sıcaktır. Ölçüm: 

Sıcak. Ölçme kuralı: Ölçülen özelliğin bir sıfat ile ifade edilmesidir. 
•	 Bugün havanın sıcaklığı 300C’dir. 
•	 Burada ölçülen özellik yine havanın sıcaklığıdır. Ölçme: Bugün havanın sıcaklığı 

300C’dir. Ölçüm: 300C. Ölçme kuralı: Sıcaklığın 0C cinsinden bir sayı ile belir-
lenmesidir. 

•	 Ayşe’nin boyu uzundur. 
•	 Burada ölçülen özellik Ayşe’nin boy uzunluğudur. Ölçme: Ayşe’nin boyu uzundur. 

Ölçüm: Uzundur. Ölçme kuralı: Boy uzunluğunun bir sıfat olarak belirlenmesi. 
•	 Ayşe’nin boyu 172 cm’dir. 

Burada ölçülen özellik yine Ayşe’nin boy uzunluğudur. Ölçme: Ayşe’nin boyu 
172 cm’dir. Ölçüm: 172 cm. Ölçme kuralı: boy uzunluğunun cm cinsinden bir sayı ile 
belirlenmesi. 

Diğer örnekler: 
•	 Sevda’nın matematik puanı 89’dur. 
•	 Sınıfta 21 kız öğrenci vardır. 
•	 Arabanın hızı 100km/saat’tir. 
•	 Metin’in göz rengi mavidir. 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere ölçme sonuçları bazen bir sayı ba-
zen bir sıfat ile ifade edilebilmektedir. Ancak sayısal olarak belirtilen ölçme sonuçla-
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rı çok daha net, anlaşılır ve nesnel olma özelliğine sahiptirler. Sayılarla ifade edilen 
ölçme sonuçlarıyla iletişim çok daha kolay ve anlaşılır olmaktadır. Sembollerle ifade 
etmek (örn: Bugün hava sıcaktır.) subjektiftir, farklı kişiler farklı yorumlar yapabilir 
(“Bugün hava sıcak değil, soğuktur.” diyebilir). Ancak sayılarla ifade çok daha kesin ve 
anlaşılır olmaktadır (Bugün havanın sıcaklığı 300C’dir.). 

ÖLÇME TÜRLERİ

Doğrudan (Temel) Ölçme Dolaylı (Göstergeyle) Ölçme Türetilmiş Ölçme

Ölçmek istenilen özellik 
doğrudan gözleniyorsa ya 
da bu özelliğin kendisiyle 
doğrudan ilişkili bir ölçme 
aracı ile ölçülebiliyorsa, bu 
tür ölçmelere doğrudan 
(temel) ölçme denir.  

Doğrudan ölçme yapmak 
demek araç kullanmamak 
anlamına gelmez!

Doğrudan ölçmede asıl 
olan; ölçülen özellik 
dışında bir başka özelliğin 
ölçme işlemine karışma-
masıdır!

Örneğin: “Öğrencilerin 
cinsiyetlerini gözlemleye-
rek kız-erkek sembolleri 
ile eşleştirmek” doğrudan 
gözlemleyerek yapılan bir 
doğrudan ölçme işlemidir.

“Bir masanın uzunluğunu 
cetvel ile ölçmek” masanın 
uzunluğunu, uzunluğu 
ölçen bir ölçme aracıyla, 
araya başka hiçbir özellik 
karışmaksızın ölçülebildi-
ği için yine bir doğrudan 
ölçme işlemidir.  

Bir özellik doğrudan gözlemle-
nemez ve ölçülemez, ancak bir 
başka özellik yardımıyla ölçüle-
bilirse, bu tür ölçmelere dolaylı 
(göstergeyle) ölçme denir. 

 Dolaylı ölçmede ölçülmek 
istenilen özellik, başka bir özellik 
yardımıyla dolaylı olarak ölçüle-
bilmektedir. 

Örneğin; “Havanın sıcaklığını 
termometre ile ölçmek” dolaylı 
ölçmedir. Çünkü burada sıcaklık, 
termometrenin cam borusu için-
deki civa ya da alkolun sıcaklıkla 
genleşerek boru içinde yüksel-
mesiyle oluşan yüksekliğe bağlı 
olarak ölçülmektedir.

“Öğrencinin matematik dersin-
deki başarısını ölçmek” de dolay-
lı ölçmedir. Matematik başarısı 
doğrudan gözlemlenemez, ancak 
var olduğu düşünülen matematik 
başarısı, öğrencinin bu durumu-
nu ortaya çıkaracağı düşünülen 
sorulara verdiği cevaplarla göz-
lemlenmeye çalışılır ve böylece 
dolaylı olarak ölçülebilir. 

NOT: Sosyal bilimlerde, bilişsel 
ve duyuşsal alanlarda yapılan 
ölçmeler dolaylı ölçmedir. 

Ölçülmek istenilen özellik 
kendisinden farklı iki ya 
da daha fazla özelliğin 
arasındaki matematiksel 
bir bağıntı (toplama çıkar-
ma, çarpma ya da bölme 
işlemleri) yardımıyla 
ölçülebiliyorsa, bu ölçme 
işlemine türetilmiş ölçme 
adı verilir.

Örneğin; “Hız= Yol / Za-
man” Burada hız özelliği 
kendisinden farklı yol ve 
zaman gibi iki özelliğin 
matematiksel bir bağın-
tısı olan bölme işlemi 
yardımıyla ölçülebilmek-
tedir. Yani hız ölçülürken 
türetilmiş ölçme işlemi 
yapılmaktadır.

Örnekler; 

Yoğunluk= Kütle / Hacim

Öğrencinin puanı=%70 
sınavdan alınan puanlar+ 
%30 derse devam

Bir sınıftaki öğrencilerin 
puanları ortalaması= 
Öğrencilerin puanları 
toplamı/ öğrenci sayısı

vb…

Yukarıda da belirtildiği gibi ölçme sonuçlarının daha objektif ve kesin olabilmesi 
için sayılarla ifade edilmesi tercih edilir. Ölçme sonuçlarının sayılarla ifadesi için de 




