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ÖZET 
             Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin geleneksel ve 
alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanım düzeyleri ve bu 
düzeye etki eden faktörleri belirlemektir. Çalışma, Rize ili ilköğretim 
okullarında görev yapan 108 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. 
Veriler, kişisel bilgilere dair sorular, likert tipi ve açık uçlu sorular 
olmak üzere üç bölümden oluşan bir ölçekle toplanmıştır. Verilerin 
analizinde; SPSS 13 paket programı kullanılmıştır. Açık uçlu sorulara 
içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin kullandıkları 
ölçme-değerlendirme teknikleri üzerinde cinsiyet, çalışılan yer ve 
ölçme ve değerlendirme konusunda kendini yeterli bulma faktörlerinin 
anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin 
hangi teknikleri, ne sıklıkla ve niçin kullandıkları da içerik analizi ile 
tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin klasik ölçme-
değerlendirme tekniklerini sıklıkla tercih ettikleri görülmektedir. Bu 
tekniklerden en çok kullanılanı sözlü, çoktan şeçmeli sorular, kısa 
cevaplı maddelerdir. Alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerinden en 
sık kullanılanı ise performans ödevi, gözlem, drama ve daha sonra 
performans ödevidir. Sınıf mevcutlarının özellikle alternatif ölçme-
değerlendirme tekniklerinin kullanımını sınırlandıran olumsuz etkisi 
araştırmada birçok öğretmen tarafından dile getirilen bir husustur. 
Şehir merkezi ve ilçede yaşayanların köylerdeki öğretmenlerden, 
erkeklerin ise bayanlardan daha çok alternatif ölçme-değerlendirme 
tekniklerini kullanmaları araştırmanın bir diğer sonucudur. Çalışmanın  
önerileri arasında; ölçme-değerlendirme konusunda hizmet içi eğitim 
kurslarının düzenlenmesi, okulların teknik donanım alt yapısının 

                                                 

* Yrd. Doç. Dr. Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 
aysegülalaz@gazi.edu.tr
** Arş Gör. Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi, seheryarar@gmail.com

mailto:ayseg%C3%BClalaz@gazi.edu.tr
mailto:seheryarar@gmail.com


iyileştirilmesi, sınıf mevcutlarının azaltılması, süreç temelli ölçme-
değerlendirme mantığının gereği olarak öğretmenlerin kendilerini tek 
bir ölçme tekniği ile sınırlandırmaması bulunmaktadır.. Bu sürecin 
çeşitli zamanlarda ve mekânlarda devamı sağlanmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: ölçme-değerlendirme, alternatif ölçme-

değerlendirme teknikleri, sınıf öğretmenliği 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study, primary school teachers’s traditional and 
alternative assessment techniques for measuring the level of use and to 
identify the factors that influence the level. The survey was  applied to 
108 primary school teachers who worked in Rize Country. Data was 
collected from a scale which consist of three sections; personal 
information on the questions, including Likert-type and open-ended 
questions, SPSS 13 package program was used in data analysis For, 
open-ended questions, content analysis has been done. As a result, 
teachers use assessment techniques that measure on-sex, work location, 
and measurement and evaluation of factors in finding itself sufficient 
to create significant differences were determined. Moreover, how often 
and why the teacher what techniques use were also determined by 
content analysis. Research results, the teacher-evaluation of the 
classical measurement techniques were often preferred view. between 
the tradional assessment techniques most widely-used are oral 
examination, test, article with short answer. Alternative-assessment 
techniques measuring the performance of the most favorite assignment, 
observation, and drama and then the performance of duties. Classroom 
assessment techniques available, especially the use of alternative 
measurement determinative impact negatively in the survey expressed 
by many teachers is an issue People living in villages and districts in 
the city center from the teachers, while men more than women to use 
alternative measurement-evaluation techniques is the result of an 
investigation. Study suggested the measurement-evaluation in-service 
training courses to be organized, technical equipment of schools 
infrastructure improvement, the class of the current reduction, process 
measurement-based evaluation required by the logic as their teacher in 



a single measurement technique will not be limited to need. This 
process should be continued for various times and places. 

Key words: measurement-evaluation, alternative measurement-
evaluation techniques, primary teaching. 

GİRİŞ 

Günümüzün en önemli kavramlarından olan eğitimin, amacı ve 

bileşenleri sürekli bir değişim içindedir. Bütünleşmenin 

gerçekleştirilebilmesi için değişimlerin yönlendirilebilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu süreç içerisinde yeniden anlam kazanan 

eğitimin en önemli işlevlerinden biri de bu yönlendirmedir. Güven ve 

Eskitürk (2007) ün de belirttiği gibi, ilköğretimin temel amaçlarından 

biri de öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve 

üst öğrenime hazırlamaktır. Bu sebeple ilköğretimde öğrencilerin ilgi 

ve yetenek alanlarını belirlemek; öğrencileri ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda başarılı oldukları alana yönlendirmek için doğru ölçme 

aracı kullanarak, verileri en iyi şekilde yorumlayıp öğrenci 

değerlendirmesini objektif bir şekilde yapmak gerekmektedir 

(Demirdelen, Yapıcı, 2007). Çünkü öğretme-öğrenme sürecinin çok 

önemli bir bileşeni olan ölçme ve değerlendirmenin, doğru 

yapıldığında öğrenmenin kalitesini ve kalıcılığını arttırdığı 

bilinmektedir. Bunun sonucu olarak, yenilenen programların 

geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının yerine alternatif 

ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını benimsediği görülmektedir 

(Çalık, 2007). 

Yukarıda sözü geçen yönlendirmeyi yapabilmenin ön koşulu 

kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, kendisiyle toplumsal çevresiyle ve 

doğa ile barışık, temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip bireylerdir. 

Bu beceriler de genel olarak hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen ve 



teknoloji gibi derslerin içeriğinde yer almaktadır. Ancak kendini ve 

çevreyi tanıyan bireyler yönlendirmeye, rehberlik edilmeye hazır 

olarak etkili ve sorumlu bir vatandaş olma yetisine ulaşabilirler. Ölçme 

ve değerlendirme tekniklerinin bir fonksiyonunun da yönlendirmek 

olduğundan hareketle ilköğretim aşamasında bu tekniklerin doğru ve 

amacına uygun kullanılmasının önemi geleceğe yapılan bir yatırım 

olarak düşünülebilir.  

Bu yatırımın her bireyin kendine has özelliklerinden hareket 

edilerek gerçekleştirilmesi gerekliliği, ister yönlendirme ister ölçme-

değerlendirme olsun eğitim ve öğretimin her safhasında öne çıkması 

gereken bir gerçektir. Öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan, 

bireyin kendine özgü özelliklerini ön plâna çıkararak herkesin sahip 

olduğu bilgilerle yeni aldığı bilgileri kendine özgü biçimde 

yapılandırdığını öne süren, bu nedenle de öğretim yöntem ve 

tekniklerinin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gerektiğini 

vurgulayan yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı, ölçme ve 

değerlendirmede de öğrencilere bilgi, beceri ve tutumlarını 

sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme fırsatları sunulması 

gerektiğini vurgulamaktadır (MEB, 2005’den aktaran Gelbal, 

Kellecioğlu; 2007 ). 

Bu bağlamda öncelikle ölçme ve değerlendirmenin, ardından da 

çoklu değerlendirme fırsatı sunan alternatif ölçme değerlendirmenin 

içeriğine bakılması gerekmektedir. Eğitimde ölçme, öğrenci 

davranışlarının sayı ve sembollerle nitelendirmektir. Değerlendirme ise 

ölçme sonuçlarının bir ölçüte vurularak öğrenci hakkında bir değer 

yargısına varılmasıdır(Demirdelen,.Yapıcı, 2007) 

Alternatif değerlendirme ise değerlendirmenin bir dizi test maddesine 

verilen yanıttan daha geniş bir anlam taşıdığı ve farklı boyutlarda ele 



alınması gerektiği düşüncesinden hareketle ortaya çıkmıştır. Alternatif 

değerlendirme, sadece öğrencilere not vermek değil; öğrencilerin 

ilerleme aşamalarını ve tamamlamaları gereken eksiklikleri gösteren 

veya görmelerini sağlayan bir süreç olarak düşünülmektedir (Eren 

Yavuz, 2005:396). 

Öğrencinin ne kadar bildiğini ve ürünü ölçen geleneksel yaklaşım, 

öğrenmeyi sadece bilimsel sonuçları üretme değil, bu sonuçların 

üretilme süreci olarak da gören yapılandırmacı yaklaşımı benimseyen 

yeni programların ihtiyacını karşılayamayacaktır. Bu nedenle de 

yenilenen ilköğretim programlarında, programların felsefesine uygun 

olan yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımı göze çarpmaktadır. 

Geleneksel ve yeni ölçme değerlendirme yaklaşımları Tablo 1’deki 

gibi karşılaştırmalı olarak özetlenebilir(Çalık,2007).  

 
Tablo 1. Geleneksel ve Yeni Ölçme-Değerlendirme 
Yaklaşımlarının Karşılaştırılması  

Geleneksel ölçme ve 
değerlendirme yaklaşımı 

Yeni ölçme ve değerlendirme 
yaklaşımı 

Sonuca odaklıdır Sürece odaklıdır 
Bilginin hatırlanmasına 
yöneliktir 

Bilginin uygulanmasına yöneliktir 

Yazıya dayalı görevleri içerir Günlük hayatla ilişkili görevleri 
içerir 

Tek doğru cevap vardır Birden fazla doğru cevap vardır 
Örtülü ya da belirsiz ölçütlere 
göre yapılır. 

Açık ve belirgin ölçütlere göre 
yapılır. 

Öğretimin sonunda yapılır Öğretim sırasında yapılır 
Çok az geri bildirim sağlanır Yeterli ve zamanında geri bildirim 

sağlanır 
Yazılı sınavlara dayalı olarak 
yapılır. 

Performansa dayalı olarak yapılır 

Tek yöntem kullanılır Birçok yöntem kullanılabilir 
Ölçme zaman zaman yapılır Sürekli ölçme yapılır 
Birbirinden ayrılmış becerilerin 
ölçülür 

Birbirini tamamlayan beceriler 
ölçülür 



 
2004 programının ölçme-değerlendirme boyutunda, klasik 

ölçme değerlendirme yöntemlerine ek olarak, gösteri, anekdot, 

görüşme, gözlem, sözlü sunum, projeler, araştırma kağıtları, öz 

değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, performans değerlendirme, 

dereceleme ölçekleri, tutum ölçekleri, kavram haritaları, 

yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme, 

yazılı raporlar, poster, grup ve akran değerlendirmeleri, aile gözlem 

formu gibi yöntemler de örneklendirilerek sunulmuştur. Bu 

yöntemlerle sadece öğrenme ürünü değil, sürecin de değerlendirilmesi 

önemsenmiş; başka bir yenilik olarak, öz değerlendirme, grup 

değerlendirme, aile gözlem formu gibi yöntemlerle, öğrencilerin ve 

ailelerin de değerlendirme sürecine katılması sağlanmak istenmiştir 

(Ayten, 2006; Gömleksiz, Bulut, 2007; Acat, Demir; 2007). 

Ancak yapılan literatür incelemelerinde eğitim ve öğretim 

sürecinin bu parçasında bir çok sorunlar tespit edilmiştir (Yanpar, 1992 

; Erdoğan, 2005; Güven, Eskitürk 2007; Çakan, 2004; Ercan, Altun, 

2005; Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu, 2005; Aykaç, Başar, 2005; 

Yaşar vd, 2005; Selvi, 2006; Demirdelen, Yapıcı, 2007). Örneğin 

ülkemizdeki öğrencilerin istendik hedeflere ulaşma düzeyleri, yapılan 

çeşitli ulusal ve uluslararası araştırmalar ile belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Ulusal düzeyde yapılan öğrenci başarısını belirlemeye 

yönelik araştırma sonuçları (MEB-OBBS, 2002; MEB-OBBS, 2005 ve 

MEB-OBBS, 2007) ve uluslararası düzeyde yapılan PISA, TIMMS ve 

PIRLS projeleri öğrenme çıktılarının yetersiz olduğunu 

göstermektedir. MEB-PISA, 2005’e göre, ayrıca ortaöğretime ve 

yükseköğretime geçişte yapılan OKS ve ÖSS’lerden alınan sonuçlar da 

önceki başarının ölçüleri olmaları nedeniyle, öğrenme çıktıları 

hakkında önemli ipuçları vermektedirler. Bu araştırma sonuçları, 



ülkemizde aynı yaş grubundaki öğrencilerin diğer ülkelerdeki 

akranlarına göre bazı hedeflere ulaşmada yetersiz olduğu yönünde 

işaretler vermiştir (Gelbal, Kellecioğlu; 2007). 

Ölçme değerlendirme sürecinin yukarıda sözü edilen 

öneminden ötürü sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme 

anlayışlarının incelenmesi probleminden hareketle aşağıdaki alt 

problemlere cevap aranmıştır: 

1. Öğretmenler hangi ölçme-değerlendirme yöntemlerini, hangi 

sebeplerle benimsemektedirler?  

2. Bazı değişkenlerin, ölçme değerlendirme teknikleri kullanımı 

üzerine anlamlı etkisi var mıdır? 

 

Araştırmanın modeli, ölçme-değerlendirme tekniklerinin 

kullanım sıklıkları ve sebeplerini saptamaya yönelik betimsel tarama 

modelidir. Bulgular tarama modeli ile elde edilip kullanılmıştır.  

Çepni(2007)’nin de belirttiği gibi alan taraması; mevcut 

durumu tespit etmek için yürütülen bir çalışma türüdür. 

VERİLERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ 

Verilerin toplandığı ölçek, 3 bölümden oluşmuştur. İlk bölümde 

ankete katılan öğretmenlerin kişisel ve mesleki bilgileri yer almıştır. 

İkinci bölümde öğretmenlerin kullanabilecekleri ölçme değerlendirme 

tekniklerine ait kullanım sıklıklarını ölçen 5li likert tipinde sorular 

bulunmaktadır. 3. bölümde ise tekniklerin kullanımını kolaylaştıran ve 

zorlaştıran nedenler, açık uçlu sorularla öğrenilmeye çalışılmıştır. Elde 

edilen bulgular; manova, kruskal wallis, ki-kare testleri ve betimsel 

istatistik yöntemleri ile analiz edilmiştir. Açık uçlu sorularda ise içerik 

analizi kullanılmıştır. 

KATILIMCILAR  
 



Araştırmanın katılımcılarını, Rize İli Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında çalışan 108 öğretmen 

oluşturmaktadır. Katılımcılara ait kişisel bilgiler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcılara Ait Kişisel Bilgiler 
  N %   N % 

Erkek 44 40.7 Devlet 102 94.4 Cinsiyet Kadın 64 59.3 Okul türü Özel 6 5.6 
25 altı 15 13.9 1-5 34 31.5 
26-30 32 29.6 6-10 28 25.9 
31-35 24 22.2 11-15 21 19.4 
36-40 14 13.0 

Kıdem 

16 üzeri 25 23.1 
Yaş 

40 üzeri 23 21.3 Köy 15 13.9 
Eğt fak. 82 75.9 İlçe 73 67.6 Mezun 

olduğu okul Diğer 26 24.1 

Yaşadıkları 
birim 

Şehir 20 18.5 
Ön lisans 11 10.2 20 altı 15 13.9 

Lisans  86 79.6 21-30 61 56.5 
Öğrenim 
durumu 

Lisansüstü  11 10.2 31-40 16 14.8 
1-2-3 62 57.4 

Sınıf 
mevcudu 

40 üzeri 16 14.8 
4 24 22.2 Lisans 60 55.6 
5 19 17.6 HİE 17 15.7 

Çevreden 23 21.3 
Sınıf 

Birleş.sınıf 3 2.8 

ÖD 
bilgilerinin 

kaynağı 
Kendim  8 7.4 

Evet 62 57.4 Evet 76 70.4 
Kısmen 37 34.3 

ÖD de 
kendini 

yeterli görme  Hayır 9 8.3 

ÖD 
konusunda 

eğitim 
alma 

Hayır 32 29.6 

ÖD= Ölçme değerlendirme 
Araştırmanın katılımcıları %59 oranında erkek, %’29.6’sı 26-

30 yaş aralığında ve %75.9 ağırlıkla eğitim fakültesi mezunudur. 

%79.6’sı lisans mezunu, %31.5’i 1-5 yıl arasında kıdeme sahiptir. 

%94’ü devlet okulundan olup, %67’si ilçede yaşamaktadır. %57.4’ü 

1,2 ve 3. sınıflara eğitim verirken, sınıf mevcutları %56.5 oranında 21-

30 kişi arasındadır. %57.4’lük kısım kendini ölçme değerlendirme 

konusunda yeterli bulurken, %70.4’ü bu konuda eğitim aldıklarını 

ifade etmiştir. Bu eğitim %55.6 oranında lisans sürecinde alınmıştır. 

 
BULGULAR  



 
Bu bölüm; öğretmenlerin, hangi ölçme-değerlendirme 

tekniklerini, hangi sebeplerle benimsediklerini inceleyen 1. alt problem 

ve bazı değişkenlerin,  ölçme-değerlendirme teknikleri kullanımı 

üzerine etkisini inceleyen 2. alt problem başlıkları altında açıklanmıştır 

 
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  
 
Tablo 3. Öğretmenlerin Kullandıkları Ölçme-Değerlendirme 
Teknikleri 

sı
ra

 Ölçme-
Değerlendirme 
Teknikleri 
 

x sı
ra

 Ölçme-
Değerlendirme 
Teknikleri 

 

x 

1 Sözlü 3.42 10 Tartışma 3.09 
2 Perf.ormans  ödevi 3.40 11 Görüşme 3.08 
3 Gözlem 3.30 12 Portfolyo 3.02 
4 Drama 3.23 13 Kavram haritası 3.00 
5 Proje öd.evi 3.20 14 Deney 2.87 
6 Kısa  cevaplı sorular 3.17 15 Rubrik 2.82 
7 Öz değerlendirme formu 3.16 15 Grup değerlendirme  formu 2.70 
8 Çoktan seçmeli soru 3.11 17 Poster 2.69 
9 Açık uçlu  3.11 18 Akran değerlendirme formu 2.62 
   19 Anekdot 2.55 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin 

sıklıklarına göre kullandıkları ölçme-değerlendirme teknikleri 

ortalamalarına göre sırasıyla; sözlü, performans ödevi, gözlem, drama, 

proje ödevi, çoktan seçmeli soru-kısa cevaplı maddeler, öz 

değerlendirme, açık uçlu soru, tartışma, görüşme, portfolyo, kavram 

haritası, deney, rubrik, grup değerlendirme, poster, akran 

değerlendirme ve anekdottur. Bu sıralama öğretmenlerin en çok klasik 

ölçme-değerlendirme tekniklerini kullandıklarını göstermektedir. Bu 

tekniklerden en çok kullanılanı sözlüdür. Alternatif ölçme-

değerlendirme tekniklerinden en sık kullanılanları performans ödevi, 

gözlem, dramadır.  



Öğretmenlerin teknikleri tercih etme durumlarının sebepleri 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 4. Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Tekniklerini Tercih 

Etme Durumlarının Sebepleri 

Teknikler  Tercih 
Durumu Öğretmenler Tercih Etme Durumlarının Sebepleri 

+ 

Değerlendirmede tek başına yetersiz kalması, öğrencilerin 
heyecanlanmasına ve zorlanmasına neden olması, zaman alması, 

ezbere dayalı olması,  ifade eksikliklerinin değerlendirmeyi 
etkilemesi, kapsam geçerliliğinin sağlanamaması, Sözlü  

- 

Yorum gücünü geliştirmesi, objektif değerlendirme olanağı 
sunması, öğretmen ve öğrenciler tarafından iyi bilinmesi ve kolay 
uygulanabilmesi, kopya çekilememesi, öğrencinin kendini kolay 

ifade edebilmesi 

+ 
Objektif değerlendirme imkânı sağlaması, kolay değerlendirilmesi, 
motivasyonu arttırması, öğretmen ve öğrenci tarafından iyi bilinen 

bir teknik olması 
Performans 

ödevi 
- Öğrenci tarafından hazırlanmaması 

Gözlem + 
Her seviyede öğrenciye uygulanabilmesi, objektif değerlendirme 
olanağı sunması, öğrencilerin sürecin farkına varmaması, zaman-

mekânla sınırlı olmaması, programa uygunluğu 

+ İlgi ve motivasyonu arttırması ve ilköğretim öğrencilerinin 
seviyesine uygunluğu Drama 

- Sınıf mevcudunun fazla olması, değerlendirmede tek başına 
yetersiz kalması, 

Proje - 
Seviyeye uygun proje üretmenin güçlüğü, öğrenci ve öğretmenler 
tarafından tam anlaşılamaması, zaman alması, öğrenci tarafından 

hazırlanmaması 

+ 

Seviyesine uygunluğu, kapsam geçerliğini sağlayabilme imkânı 
sağlaması, zaman almaması, sistemin gereği, yanlış olan 

seçenekleri görme şansı, hazırlama ve değerlendirmesinin kolay 
olması, objektif değerlendirme olanağı sunması, öğrencinin kendini 
rahat hissetmesi, öğretmen ve öğrenciler tarafından iyi bilinmesi ve 

kolay uygulanabilmesi 

Çoktan 
seçmeli 

soru, kısa 
cevaplı 

maddeler 
- Cevabın hazır olarak verilmesi, yorum becerisini geliştirememesi,  

şansın etkisi,  klasik bir yöntem olması, ezbere yöneltmesi 
Grup, akran 

ve öz + Etkileşimi ve motivasyonu arttırması, bireysel farklılıkları ön plana 
çıkarması 



değerlendir
me - 

Değerlendirmede tek başına yetersiz kalması, sınıf mevcudunun 
fazla olması, gürültüye sebep olması, öğrencilerin objektif 

olamaması, seviyeye uygun olmaması, zaman alması, sonunda not 
olmayınca öğrencilerin motive olamaması. 

+ 
Öğrencinin kendini daha doğru ifade eTMEesi, yorum gücünü 
geliştirmesi, öğretmen ve öğrenciler tarafından iyi bilinmesi ve 

kolay uygulanabilmesi 
Açık uçlu 
sorular 

- 

Ezbere yöneltmesi, zaman alması, ilgi çekmemesi, kapsam 
geçerliğinin sağlanamaması, bilgi düzeyi dışındaki basamakları 
ölçememesi, 1. Sınıflarda okuma yazmanın gelişmemiş olması, 
ifade güçlüğü çekilmesinden seviyeye uygun olmaması, zaman 

alması 

Tartışma - 
Sınıf mevcudunun fazla olması, zaman alması, tüm öğrencilerin 
katılımının sağlanamaması, sıkıcı bulunduğu için motivasyonun 

bozulması, gürültü olması 
Görüşme - Öğrenciyi heyecanlandırması 

+ Objektif değerlendirme olanağı sunması, bireysel farklılıkları ön 
plana çıkarması Portfolyo 

- Tam anlaşılamaması, hazırlamasının güç olması ve zaman alması, 
sınıf mevcudunun fazla olması, öğrenci tarafından hazırlanmaması 

Kavram 
haritaları - Hazırlamasının güç olması ve zaman alması, seviyeye uygun 

olmaması, sınıf mevcudunun fazla olması 
Deney - Derslerin uygun konular içermemesi, motivasyonu arttırması 

+ Objektif değerlendirme olanağı ve programın önem verdiği bir 
teknik olması, bireysel farklılıkları ön plana çıkarması 

Rubrik 
- 

Sınıf mevcudunun fazla olması, farklı seviyelere hitap edememesi, 
hazırlama ve uygulama güçlüğü, öğretmenler tarafından tam olarak 

bilinmemesi, Değerlendirmede tek başına yetersiz kalması 
Anekdot - Zaman alması ve değerlendirmede tek başına yetersiz kalması 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi klasik yöntemlerin 

olumlu olarak belirtilen ortak noktalar; öğretmen ve öğrenciler 

tarafından iyi bilinmesi ve kolay uygulanabilmesi, sözlü ve açık uçlu 

sorularda öğrencilere ifade imkânı sunulması şeklindedir. Ezbere 

dayanması, çoktan seçmeli soru dışındaki tekniklerin kapsam 

geçerliliğinin sağlanamaması ve zaman alması, ifade imkânı 

sunmaması ya da ifade güçlüklerinin değerlendirme sürecini etkilemesi 



de olumsuz taraflarını ortaya seren ortak sebepler arasında 

bulunmaktadır.  

Alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerine dair ortak olarak 

dile getirilen olumlu taraflardan bazıları; bireysel farklılıkları ön plana 

çıkarması, seviyeye uygunluğu, motivasyonu arttırması şeklindedir. 

Olumsuz yanları ise genel olarak; sınıf mevcudunun fazla olması, 

zaman alması, hazırlanmasının ve değerlendirmenin güç olması veya 

bu konuda bilgi eksikliğinin olması, öğrenci tarafından 

hazırlanmaması, değerlendirmede tek başına yetersiz kalması 

şeklindedir.  

Her yöntemin yerinin ayrı olduğu ve farklı seviyelere hitap 

ettiği için hepsini kullandığını belirten öğretmenler de bulunmaktadır. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
  

Bu bölümde ölçme-değerlendirme teknikleri üzerinde anlamlı 

etkisinin olabileceği düşünülen bazı değişkenler incelenmiştir. Bu 

değişkenler; cinsiyet, yaş, mezun olunan okul, öğrenim durumu, 

kıdem, okul türü, yaşanılan birim, sınıfın düzeyi ve mevcudu, kendini 

ölçme-değerlendirme konusunda yeterli bulma. Bu değişkenler içinde 

anlamlı farklılık kaydedilen cinsiyet, yaşanılan birim,  ölçme-

değerlendirme konusunda kendini yeterli bulma faktörleri aşağıda 

tablolaştırılarak verilmiştir. Anlamlı farklılık tespit edilmeyen diğer 

değişkenler ise çalışmaya alınmamıştır. Ancak; genç katılımcılarda, 

mevcudu 20’den az olan sınıflarda, ilköğretim 1,2,3 seviyesinde 

alternatif ölçme tekniklerinin kullanımını gösteren genel ortalamalar, 

anlamlı düzeyde farklılığa yol açmadan yükseklik göstermektedir. 

 



Tablo 5. Faktör I Ve Faktör II Puanlarının Cinsiyete Göre 
Ortalama, Standart Sapma Değerleri ve Manova Sonuçları 

Değişken Cinsiyet N X S sd F p 

Erkek 44 3.21 .64368 Faktör I 
(Alternatif 

Ölçme 
teknikleri) Bayan 64 2.83 .59117 

1-106 10.06 .002 

Erkek 44 3.51 .77271 Faktör II 
(Geleneksel 

Ölçme 
teknikleri) Bayan 64 2.99 .71404 

1-106 13.17 .000 

 

Alternatif Ölçme Teknikleri puanları ve Geleneksel Ölçme 

Teknikleri puanları üzerinde yapılan manova sonuçları, bayan ve erkek 

katılımcıların kullandıkları ölçme-değerlendirme teknikleri bakımından 

farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır [Wilks Lambda (Λ)=.884, F 

(2,105)=6.86, p<.05]. Tabloya göre hem alternatif ölçme araçlarını 

hem de geleneksel ölçme araçlarını kullanma düzeyi erkeklerde 

anlamlı derecede daha fazladır [F(1-106)=10.06, p<.05; F(1-

106)=13.17, p<.05]. 

Tablo 6. Yaşanılan Birimin Uygulanan Ölçme Yöntemlerine Göre 
Kruskal Wallis Sonucu 

 
Yaşan
ılan 

birim 
N X 

Sıra 
ortala
ması 

sd x² p 
Anla
mlı 
fark 

Köy  15 2.51 29.80
İlçe  73 3.04 57.73

Alt. 
Ölçme 

Teknikleri Şehir  20 3.14 61.23

2 11.050 .004 

Köy  15 2.48 26.87
İlçe  73 3.23 55.87

Gel. 
Ölçme 

Teknikleri Şehir  20 3.62 70.23

2 17.056 .000 

1-2 

1-3 



 

Farklı yaşama birimlerine ait gruplara göre kullanılan ölçme-

değerlendirme teknikleri anlamlı bir farklılaşma göstermektedir 

(x²(2)=11.050, 17.056; p<.05). Bu farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunun anlaşılabilmesi için yapılan anova sonuçlarına göre köy ve 

ilçede yaşayan öğretmenlerin kullandıkları ölçme-değerlendirme 

teknikleri daha geleneksel iken, şehirde öğretmenlik yapanlarınki daha 

modern eğitim anlayışındadır. Bu sonuç sahip olunan imkânların 

yaşanılan yere göre değişmesi ile açıklanabilir. 

 
SONUÇLAR 

 
Araştırma sonucunda, öğretmenlerin klasik ölçme-

değerlendirme tekniklerini sıklıkla tercih ettikleri görülmektedir. Bu 

tekniklerden en çok kullanılanı sözlüdür. Alternatif ölçme-

değerlendirme tekniklerinden en sık kullanılanı ise performans ödevi, 

gözlem ve dramadır. Performans ödevi başka çalışmalarda da sıklıkla 

kullanılan bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır (Kutlu, 

Büyüköztürk, Doğan, 2007; Acat, Ekinci, 2007; Duban, Küçükyılmaz, 

2008). Öğretmen ve öğrenciler tarafından iyi bilinen bir teknik olması 

bu durumu açıklayan faktörler arasında olabilir. Çünkü performans 

ödevi, öğretmenler tarafından, eski programda bulunan dönem 

ödevleriyle özdeşleştirilmektedir. Gözlemin sık kullanılma 

sebeplerinden biri ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin yazma 

becerilerinin gelişmemiş olmasıdır. Diğer bir sebep de uygulanışının 

kolay ve doğal bir süreçte gerçekleşebilmesi olarak düşünülebilir. 

Drama ise öğrencilerin benimsediği ve eğlendiği bir teknik olmasından 

ve program tarafından da tavsiye edilmesinden dolayı tercih 

edilmektedir. Bazı öğretmenler ise anekdot, kavram haritaları gibi bazı 



teknikleri hiç duymadıklarını ifade etmişlerdir. Bir kısım öğretmenler 

ise rubrik hazırlama, seviyeye uygun proje hazırlama, kavram haritası 

oluşturma gibi konularda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını dile 

getirmişlerdir.  

Öğretmenler; Çakan (2004) ve Güven, Eskitürk (2007),  Duban, 

Küçükyılmaz (2008), Demirdelen, Yapıcı, (2007)nın çalışmalarının 

sonuçlarıyla da benzerlik gösterir şekilde geleneksel ölçme-

değerlendirme tekniklerinin etkisinden kurtulamamışlardır. Bunun 

gerekçesini çoğunlukla sınıf mevcudu, zaman sıkıntısı ile 

açıklamaktadırlar.  

Sınıf mevcutlarının özellikle alternatif ölçme-değerlendirme 

tekniklerinin kullanımını sınırlandıran olumsuz etkisi araştırmada 

birçok öğretmen tarafından dile getirilen bir husustur. Literatürde bu 

sonuçla paralellik gösteren çalışmalar mevcuttur: Acat, Ekinci, 2007; 

Demirdelen, Yapıcı, 2007; Yangın,  Dindar, 2007; Gömleksiz, Bulut, 

2007; Gelbal, Kelecioğlu, 2007; Ayten, 2006; Tabak, 2007.  

Zaman sıkıntısından dolayı bu tekniklerin kullanımının azaldığı 

başka çalışmalarla da ortaya çıkarılmış bir sonuçtur (Acat, Ekinci, 

2007; Doğanay, Sarı, 2008; Duban, Küçükyılmaz, 2008; Gelbal, 

Kelecioğlu, 2007; Güven, Eskitürk, 2007; Tabak, 2007).  

Çalışmanın sonuçlarında bir diğeri ise şehir merkezi ve ilçede 

yaşayanların köylerdeki öğretmenlerden, erkeklerin ise bayanlardan 

daha çok alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmalarıdır. 

Cinsiyetin etkisi, Kutlu, Büyüköztürk ve Doğan (2007) çalışmasının 

sonucu ile örtüşmektedir. 

 

 

 



ÖNERİLER 

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili 

ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim kursları düzenlenebilir. Benzer 

şekİLde eğitim ve öğretimin diğer önemli ayakları olan velilerin ve 

öğrencilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bu sürecin 

çeşitli zamanlarda ve mekânlarda devamı sağlanabilir. Sınıf 

mevcutlarının azaltılması gerekmektedir. Böylelikle bireysel 

farklılıkların doğurduğu ihtiyaçlar daha kolay giderilebilecektir. Ayrıca 

ölçme-değerlendirme tekniklerini sınırlandıran önemli etkenlerden biri 

olan zaman sıkıntısı da çözülmüş olacaktır. Buna ek olarak ölçme-

değerlendirme süreç temelli olması gerektiğinden belli bir zamanda 

sınırlandırılmaya çalışılmamalıdır. Öğrenciler açısından külfetli 

bulunan bazı ölçme-değerlendirme tekniklerinin kullanım sıklığını 

arttırabilmek için okulların bu konuda teknik donanım desteği 

sağlaması gerekmektedir. Öğrenim hayatının önemli dönüm noktaları 

olan ve seçici özellik gösteren sınavların (seviye tespit, öss, vs) da 

programın önerdiği tekniklere uyumlu hale gelmesi gerekmektedir. 
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