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ÖZET 

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVININ SINIFLAMA TUTARLILIĞININ FARKLI YÖNTEMLERLE 
ELDE EDİLEN KESME PUANLARINA GÖRE İNCELENMESİ  

 
Bireyin ve toplumun geleceğine yön veren kritik sınavlarda (TEOG, YGS, KPSS vb.) 

standart belirleme süreçlerinin nasıl işlediği ve kesme puanlarının nasıl belirlendiği önemli bir 

yere sahiptir. Bu araştırmada, Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) kullanılan kesme puanıyla 

(180), Sınır Grup, Karşıt Grup, İşlem Karakteristik Eğrisi (ROC) yöntemlerinden elde edilen 

kesme puanlarının, sınıflama tutarlılıklarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Araştırmanın verileri, Niğde merkez ortaöğretim kurumlarından bir okulda 12. sınıfta 

öğrenim görmekte olan ve 2015 YGS’ ye katılan 167 öğrenci ile bu öğrencileri değerlendiren 7 

kişilik uzman grup (öğretmen) aracılığıyla elde edilmiştir. Sınav öncesinde uzman gruptan, 

öğrencilerin 2015 YGS’ de başarılı olarak ikinci aşama sınavına (LYS) geçip geçemeyeceği 

hakkında görüş alınmıştır ve öğrenciler başarılı-başarısız ve sınırda olmak üzere 

sınıflandırılmıştır. Sınav sonrasında, öğrencilerin 2015 YGS’ de aldıkları farklı puan türlerinden 

en yüksek olanı belirlenerek, uzman görüşleriyle karşılaştırılmak üzere veri girişleri 

tamamlanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi aşamasında, öncelikle uzman görüşleri 

arasındaki uyum düzeyleri incelenmiştir ve Sınır Grup, Karşıt Grup ve ROC eğrisi yöntemleri için 

ayrı ayrı kesme puanları elde edilmiştir. Bu kesme puanlarına göre başarılı kabul edilen öğrenci 

yüzdeleri arasındaki fark, bağımlı iki yüzde arasındaki fark testi ile sınanmıştır. Son olarak ise 

kesme puanlarının sınıflama tutarlılıkları belirlemek amacıyla Cohen Kappa katsayısı 

hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, farklı yöntemlerle elde edilen 

kesme puanlarının birbirine yakın değerler olduğu görülmüştür. Kesme puanlarına göre başarılı 

kabul edilen öğrenci yüzdeleri ikili olarak karşılaştırıldığında manidar bir fark görülmemiştir. 

YGS kesme puanı ölçütüne göre tüm yöntemlerle elde edilen kesme puanlarının sınıflama 

tutarlılığı indekslerinin yüksek olduğu görülmüştür. Uzman görüşleri ölçüt olarak alındığı 

takdirde ise sınıflama tutarlılığı indeksleri daha düşük sonuçlar vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Standart belirleme, kesme puanı, sınır grup, karşıt grup, roc curve, 

sınıflama tutarlılığı 

Danışman: Doç. Dr. Devrim ALICI. Mersin Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 

THE STUDY OF CLASSIFICATION CONSISTENCY OF TRANSITION TO HIGHER 
EDUCATION EXAMINATION ACCORDING TO THE CUT-OFF SCORES OBTAINED FROM 

DIFFERENT METHODS 

How the cut-off scores are determined and how standard setting processes work in the 

exams those lead the future of the individuals and society (such as TEOG, YGS, KPSS etc.) have a 

critical point. In this study, it’s aimed to compare the cut-off scores used in transition to higher 

education examination YGS (180) with the cut-off scores and classification consistency those are 

obtained with the medhods of borderline group, contrasting groups and receiving operating 

characteristic curve ( ROC). 

Research data is obtained through a group of 167 12th grade students studying at a high 

school in Nigde those attended YGS 2015 and seven experts group (teachers). Before the YGS, 

the opinions of the experts group are taken whether students would pass to second stage exam 

(LYS) ,  and the students are classified as successful-unsuccessful and borderline. At the end of 

the YGS, data entries are completed by determining the highest points chosen from the different 

point options and comparing with the expert opinions. 

In the course of analyzing the data obtained from the study, compliance levels between 

the expert opinions are primarily examined and different cut-off scores for the borderline 

group, contrasting groups and ROC curve. Difference between the percentage of successful 

students according to the cut-off scores are tested with a difference test between two dependent 

percentages. Finally, Cohen Kappa coefficient is calculated in order to determine the 

classification consistency of cut-off scores. As a result of the study findings, it was seen that the 

cut-off scores obtained from diffent methods were close values. When compared as binary 

according to the successful student percentages of cut-off scores, no significant different was 

seen. It was seen that all the classification consistency indexes of cut-off scores obtained 

according to the criteria of YGS cut-off scores were high. When experts opinions are as criteria , 

classification consistency indexes resulted in lower outcomes. 

Key Words: Standard setting, cut-off scores, borderline group, contrasting groups, ROC curve, 

classification consistency 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Devrim ALICI. Mersin University, Department of Educational Sciences, 

Mersin. 
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1.GİRİŞ 

 Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı ve önemi, problem cümlesi, alt problemleri, 

sınırlılıkları, sayıltıları açıklanmıştır ve ilgili araştırmalara yer verilmiştir. 

1.1 Problem Durumu 

Eğitim hizmetinin içeriğini ve kalitesini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu 

yönüyle eğitim hizmeti bir bütünlük ve sistem işidir. Sistem sözcüğüyle kastedilen, eğitim 

öğelerinin işbirliği içerisinde çalıştırılarak, bir bütünü oluşturacak şekilde organize edilmesidir. 

Eğitim sistemi girdi, süreç, çıktı ve değerlendirme (kontrol) öğelerinden oluşur. Sistemin temel 

amacı tüm öğelerinin işleyişinin niteliğine bağlı olarak, eğitimin nihai hedefi olan istendik 

davranış değişiklikleri kazandırılabilmektedir. Şekil 1.1.’ de eğitim sistemini oluşturan öğeler ve 

öğeler arasındaki ilişkilere yer verilmiştir (Tan, 2009). 

 

Şekil 1.1. Eğitim Sisteminin Öğeleri Arasındaki İlişki 

Özçelik (2011)’ e göre sistem içerisindeki öğelerden birisi olan değerlendirme, ölçme 

sonucunu bir ölçütle karşılaştırarak, ölçme sonucuyla belirlenmiş özellik hakkında bir karara 

varma işlemidir. Karar, ölçme sonucu ve ölçüt arasındaki uyuma bakılarak verilmektedir. 

Kararın doğruluğu, ölçme sonuçlarının geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olmasına ve 

değerlendirmeye dayanak olan ölçütün uygun bir ölçüt olmasına bağlıdır. Ölçütün, ölçülen 

özelliğin belli bir amaç için kullanımına elverişli olup olmadığını doğru ve tam olarak 

belirtmesine ölçütün uygunluğu denir. Değerlendirme yapmak için halihazırda bir ölçüt yoksa 

yeni bir ölçüt belirlenmeli ve ölçütün uygunluğu görgül (ampirik) yöntemlerle sınanmalıdır. 

Örneğin bir dersten başarılı sayılabilmek, derste öğrenilenleri farklı amaçlarla kullanabilmeyi ve 
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ders ile ilgili yeterlilik kazanmış olmayı gerektiriyorsa, belirlenecek ölçüt bu yeterliliğe sahip 

olanlar ile olmayanların ayrım noktasını belirtmelidir. 

Değerlendirmede, uygun bir ölçüt seçildiğinden emin olmak için, kullanılması düşünülen 

ölçüt ya da ölçütler takımının özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde 

mutlak ve bağıl ölçüt olmak üzere iki türlü ölçüt kullanılmaktadır. Mutlak ölçüt, ölçme işlemi 

yapılmadan önce otorite tarafından ve grubun tamamını kapsayacak şekilde belirlenmiş, kişiye 

ya da gruba göre değişiklik göstermeyen kesin ölçütlerdir. Değişmezliklerini vurgulamak 

amacıyla mutlak ölçütler denilmektedir. Örneğin MEB’ in ortaöğretim kurumları için belirlediği 

“50 üstü geçer, altı kalır” ölçütü buna örnektir. Bağıl ölçüt ise ölçme sonuçlarının 

karşılaştırılacağı grubun düzeyine ve performansına göre, ölçme işlemi gerçekleştirildikten 

sonra belirlenen ölçütlerdir. Ölçütün, bir durumdan ötekine değişebilme özelliğini vurgulamak 

amacıyla bu ölçüt türü bağıl ölçüt olarak adlandırılmıştır. Örneğin bir final sınavında “aritmetik 

ortalamanın üzerinde not alan bireyler dersi geçer” ölçütü bağıl ölçüte örnektir. Ölçme 

sonuçlarının karşılaştırılacağı ölçüt mutlak bir ölçüt ise yapılan değerlendirme mutlak 

değerlendirme olacaktır, ölçüt bağıl ise yapılan değerlendirme de bağıl değerlendirmedir. Yani 

değerlendirmenin mutlak ya da bağıl olması ölçme sonuçlarıyla değil, kullanılan ölçütlerle 

ilgilidir (Erkuş, 2006; Yaşar, 2008; Özçelik, 2011). 

Günümüzde eğitim kurumları ve test merkezleri bireyler hakkında karar verirken test 

sonuçlarını referans almaktadır. Bu kararlar: geçti-kaldı, başarılı-başarısız, yerleşti-yerleşemedi 

vb. şekillerde olabilir. Değerlendirme sonucu alınan kararların doğruluğu, ölçme amacıyla 

kullanılan testin niteliklerine ve ölçütün (standart) uygunluğuna bağlıdır. Belirlenen ölçütlere 

dayanarak yapılan geçti-kaldı başarılı-başarısız türü değerlendirmeler bireysel etkilerin 

yanında tüm eğitim sistemini de etkileyebilmektedir. Ülkemizde, Bilim Sanat Merkezlerine 

(BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla ilköğretim birinci sınıftan 

itibaren başlayan merkezi sınavlar, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı, 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile devam etmektedir. 

Üniversite eğitimi sonrasında ise Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Akademik 

Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 

uygulanmaktadır. Yapılan bu sınavlar bireylerin daha iyi bir eğitim alabilmesi, daha iyi bir 

meslek ve gelecek sahibi olabilmesi adına gerçekleştirilen sınavlardır ve her biri bireysel ve 

toplumsal hedefler açısından kritik sonuçlar doğurmaktadır. Her bir sınav için farklı bir 

değerlendirme ölçütü kullanılmakta ve bu sayede öğrenci yeterlilikleri belirlenmektedir. Bu 

sebeple ölçütün doğru belirlenmesi, son dönemlerde eğitim kurumlarının ve test merkezlerinin 

eğitim çıktılarını ortaya koyma sürecinde önemli bir yere sahiptir  
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Ülkemizdeki en önemli merkezi ölçme ve değerlendirme süreçlerinden biri de, 

ortaöğretimden yükseköğretime geçişte uygulanan ve sonuçlarının bireylerin gelecekte hangi 

mesleği sürdüreceğini ve nasıl bir sosyo-ekonomik yaşam kalitesine sahip olacağını etkilediği iki 

aşamalı üniversite giriş sınav sistemidir. İlk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci 

aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olan bu sistemi geliştirme ve uygulama görevi, 

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” tarafından yürütülmektedir. ÖSYM (2016) 

verilerine göre yükseköğretime geçiş sınavlarına giren öğrenci sayısı yıllara göre artış 

göstermektedir. 2014 YGS’ ye 1 milyon 950 bin, 2015 YGS’ ye 1 milyon 987 bin ve 2016 YGS’ ye 

ise yaklaşık 2 milyon 117 bin öğrenci girmiştir. 

Yükseköğretime geçiş sistemi tarihsel süreç içerisinde çeşitli değişmeler ve gelişmeler 

göstermiştir. 1960’ lı yıllara kadar pek çok fakülte lise mezunu sayısının azlığından dolayı 

sınava ihtiyaç duymadan öğrenci başvurularını kabul etmiştir. Daha sonraki zamanlarda 

talepler mevcut üniversite kontenjan arzını geçmeye başlayınca üniversiteler aşağıdaki 

yöntemlerle öğrenci seçimini yapmaya başlamıştır: 

a) Başvuru sırasına ve önceliğine göre ihtiyaç kadar öğrenciyi alma 

b) Fakültede verilecek eğitimin içeriğine ve niteliğine uygun olarak liselerin fen ya 

da edebiyat kolu mezunlarından öğrenci alma 

c) Başvurular arasından lise diploma puanına göre yapılan sıralama önceliğine 

göre öğrenci alma 

1960’ lı yıllarda bazı üniversiteler bağımsız olarak ya da işbirliği yaparak kendi öğrenci 

seçme sınavlarını yapmışlardır. Giderek artan mezun sayısı sebebiyle öğrenci seçme yöntemleri 

ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir. Bu sebeple hem objektif testlerden oluşan bir sınavın 

oluşturulması, hem de sınavlara başvuru, sonuçların puanlanması, tercih, yerleştirme ve sonuç 

açıklama işlemlerini yürütecek bir merkezin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 1974 yılında 

Üniversitelerarası Kurul, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini (ÜSYM)  kurmuştur. Bu 

merkez 1981 yılında Yükseköğretim Kuruluna bağlanarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) adını almıştır. Bu süreçte yapılan sınavlar 1974 ve 1975 yıllarında aynı günde 

ve 2 aşamalı olarak, 1976-1980 tarihleri arasında aynı günde tek aşamalı olarak, 1981 yılından 

itibaren ise Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ismiyle Nisan ayında, Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) 

ismiyle Haziran ayında olacak şekilde 2 aşamalı olarak uygulanmıştır. 1999 yılında sınavın 

ikinci aşaması olan ÖYS kaldırılmış ve sınav ÖSS adı altında tek aşamalı olarak yapılmıştır. ÖSS 

konu ve kapsam içeriğinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş ve sorular temel eğitim 

müfredatı seviyesinde tutulmuştur. 2006 ÖSS’ de yapılan değişikliklerde sınav tek aşamalı 

olarak uygulanmaya devam edilmiş ancak soruların bir kısmı önceki yıllardaki ÖSS içeriğinde 
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bir kısmı ise tüm lise müfredatını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 2010 yılında yapılan 

değişikliklerle sınav sistemi günümüzde uygulanmakta olan son şeklini almıştır. İki aşamalı 

olarak uygulanan bu sistemin 1. aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile açık 

öğretim ve örgün ön lisans programlarına yerleşebilmek için gerekli başarı puanlarıyla lisans 

programlarına yerleşebilmek için yapılan ve 2. aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) 

girebilmek için gerekli asgari başarı puanları belirlenir. Yükseköğretime geçiş sisteminin 

tarihsel süreç içerisindeki değişimi aşağıdaki Tablo 1.1.’ de  özetlenmiştir (ÖSYM, 2015). 

Tablo 1.1. Yükseköğretime Geçiş Sisteminin Yıllara Göre Değişimi 

1974 -1980 Tek aşamalı sınav sistemi   (ÜSS) 
1981 - 1998 İki aşamalı sınav sistemi     (ÖSS) + (ÖYS) 
1999 - 2005 Tek aşamalı sınav sistemi   (ÖSS ) 
2006 - 2009 Tek aşamalı sınav sistemi   (ÖSYS) 

    2010 -  ….. İki aşamalı sınav sistemi     (YGS) + (LYS) 

 

             Tablo 1.1.’ de görüldüğü gibi sınavlar bazı dönemlerde tek aşamalı, bazı dönemlerde iki 

aşamalı olarak uygulanmıştır. Uygulama değişiklikleri zaman zaman hangi sistemin daha uygun 

olacağına ilişkin farklı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Yapılacak sınavın, temel 

öğrenmeleri ve genel akademik yeteneği ölçen, tek aşamalı bir sınav olmasının getireceği 

sorunlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

 Tek aşamalı bir sınav sistemi ölçmenin güvenirliğinin ve dolayısıyla geçerliğinin 

düşmesine neden olacaktır. 

 Sınavda, tüm lise müfredatının değil de sadece temel öğrenmeler ve genel akademik 

yeteneğin ölçülmesi, yükseköğretimde okumak için yeterli bilgi, beceri ve 

hazırbulunuşluğa sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretime geçebilmelerine neden 

olmaktadır. Bu durum ortaöğretimde başarılı olan öğrencilerin, yükseköğretimde de 

başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğuna ilişkin sonuçlar ortaya koyan 

çalışmalarla çelişmektedir. 

Sınav sisteminin tek aşamalı olması gerektiğini savunanlar ise gerekçelerini şu şekilde 

belirtmişlerdir: 

 Tek aşamalı sınav sistemi dershaneye devam etme gereksinimini ve dershaneye olan 

talebi azaltacaktır. 

 Sosyo-ekonomik, kültürel ve coğrafi sebeplerle daha avantajsız ama yetenekli olan 

öğrencilerin yükseköğretime geçme ihtimallerini artıracaktır, eğitimde fırsat eşitliğini 

sağlamaya yardımcı olacaktır. 

 Öğrenciler yalnızca bir kez sınav kaygısı ve stresi yaşayacaklardır. 
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Farklı iki görüş ve düşünceye rağmen hangi sistemin daha yararlı olacağına ve 

savunulan gerekçelerin ne kadar geçerli olduğuna ilişkin kapsamlı bir araştırma 

bulunmamaktadır (Tezbaşaran, 2004). 

Uygulanan sınav sistemi tek aşamalı da, iki aşamalı da olsa öğrencilerin sınavdan 

başarılı sayılabilmeleri için almaları gereken puan ya da aşılması gereken kesme puanı (baraj) 

zaman içerisinde farklılıklar göstermiştir. 2002 ve öncesi yıllarda öğrencilerin başarılı sayılarak 

açıköğretim ve ön lisans programlarına başvurabilmek için 105, lisans programlarına 

başvurabilmek için 120 ve daha üzeri puan almaları gerekmekteydi. 2003 ÖSS’den itibaren 

minimum-maksimum puan aralığı 100-300 arasında belirlenmiş ve öğrencilerin başarılı 

sayılabilme ölçütü de açıköğretim ve ön lisans programlarına başvurabilmek için 160 ve üzeri, 

lisans programlarına başvurabilmek için 185 ve üzeri olarak değiştirilmiştir (ÖSYM, 2002). 

2008 yılında sınavdan başarılı sayılabilme ölçütü tekrar değişmiştir. Maksimum ve minimum 

puan aralığı aynı kalmasına karşın öğrencilerin açıköğretim ve ön lisans programlarına 

başvurabilmek için 145 ve üzeri, lisans programlarına başvurabilmek için 165 ve daha üzeri 

puan almaları gerekmiştir (ÖSYM, 2008).  

2010 yılında geçilen iki aşamalı sistemle birlikte minimum-maksimum puan aralığı 

100-500 olarak değiştirilmiştir. Başarılı sayılabilme ölçütleri de tekrar değişikliğe uğrayarak, 

açıköğretim ve ön lisans programlarına başvurabilmek için 140 ve üzeri (ÖSYM (2016) 

kılavuzunda yapılan değişiklikle bu sınır 150 puana çıkarılmıştır), lisans programlarına 

başvurabilmek için 180 ve daha üzeri puan alma şartı getirilmiştir. Bu kesme puanları 

belirlenirken Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler alanlarının her birinden 4 net (tüm 

soruların %10’ u) yapan öğrencinin 140 puan, her birinden 8 net (tüm soruların %20’ si) yapan 

öğrencinin 180 puan alması sağlanmıştır. Şekil 1.2’ de sınavdan elde edilecek puanlara göre 

tercih edilebilecek yükseköğretim programları gösterilmiştir (ÖSYM, 2010). 
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Şekil 1.2. YGS ve LYS Puanlarına Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları 
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Yıllar içerisinde değişen sınav sistemleri ile birlikte sınavdan başarılı sayılabilme 

ölçütleri de (kesme puanları) değişikliğe uğramıştır. 2010 yılından itibaren uygulanan iki 

aşamalı sistemde YGS’ de 180 barajını aşamayan öğrenciler LYS’ ye girme şansını 

kaybetmektedir. Bu durum birinci aşama sınavında yeterli başarı elde edemeyen öğrencinin 

ikinci sınavda bu eksikliği telafi etme şansını da elinden almaktadır. Bu sebeple sınavlardan 

başarılı sayılabilme standardının nasıl ve hangi yeterlilik ölçütleriyle belirlendiği önem teşkil 

etmektedir. Bu standartların hangi yöntemlerle ve nasıl belirlendiği hakkında Yükseköğretim 

Kurulu’na (YÖK) danışılmış ve verilen cevap Ek 1’ de sunulmuştur. Gerek verilen cevap gerekse 

önceki yıllarda yapılan uygulamalar incelendiğinde, başarılı sayılabilmek gereken standartlar 

belirlenirken aşağıdaki hususların etkili olduğu düşünülmektedir. 

 Eğitim politikaları 

 Öğrenci yeterlilikleri 

 Sınava başvuru yapan öğrenci sayıları 

 Yükseköğretim programları ön lisans ve lisans kontenjan sayıları 

 Önceki sınavlarda belirli puan aralıklarının üzerinde puan alan öğrenci sayısı ve 

yüzdeleri 

Tablo 1.2.’ de ÖSYM (2016) verileri kullanılarak yıllara göre sınavlardaki başarılı 

sayılabilme ölçütü olan kesme puanları ve bu puanları geçen öğrenci yüzdeleri verilmiştir. 
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Tablo 1.2. Yıllara Göre Yükseköğretime Geçiş Sınavlarında Kullanılan Kesme Puanları ve Bu 
Puanları Geçen Öğrenci Yüzdeleri (ÖSYM, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar Kesme Puanları Başarılı Öğrenci 
Yüzdesi 

2002 
ÖSS 

≥105 %69,5 

≥120 %41,2 

2003 
ÖSS 

≥160 %67,3 

≥185 %48,5 

2004 
ÖSS 

≥160 %78,8 

≥185 %56,0 

2005 
ÖSS 

≥160 %77,6 

≥185 %59,1 

2006 
ÖSS 

≥160 %79,3 

≥185 %56,6 

2007 
ÖSS 

≥160 %82,8 

≥185 %65,8 

2008 
ÖSS 

≥160 %95,0 

≥185 %85,9 

2009 
ÖSS 

≥160 %95,0 

≥185 %84,0 

2010 
YGS 

≥140 %94,3 

≥180 %82,9 

2011 
YGS 

≥140 %92,1 

≥180 %79,6 

2012 
YGS 

≥140 %89,5 

≥180 %73,4 

2013 
YGS 

≥140 %89,4 

≥180 %70,7 

2014 
YGS 

≥140 %92,7 

≥180 %75,0 

2015 
YGS 

≥140 %91,5 

≥180 %70,4 

2016 
YGS 

≥150 %90,2 

≥180 %76,7 
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Tablo 1.2. incelendiğinde benzer sistemde ve aynı kesme puanlarının uygulandığı 

yıllarda başarılı kabul edilen öğrenci yüzdelerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

Özellikle mevcut iki aşamalı sınav sisteminde 180 kesme puanını aşarak ikinci aşama sınavına 

girebilmek öğrencilerin eğitim ve meslek gelecekleri açısından büyük öneme sahiptir. 

Öğrencilerin ikinci aşama sınavında girmek istedikleri alan sorularını seçme şanslarının olması, 

ortaöğretim başarı puanlarının sınav puanlarına ilave edilecek olması, sınav içeriklerinin daha 

farklı olması gibi sebeplerle, öğrenciler ilk aşama sınavındaki eksiklerini telafi etme şansı 

bulmaktadır.  

Dünyada yükseköğretime geçişte farklı ülkelerde, farklı sistemler uygulanıyor olsa da 

sistemlerin tamamında seçme ve eleme işlemi zorunluluğunun olduğu görülmektedir. Ülkelerin 

gelişmişlik düzeyleri, ihtiyaçları, kültürel yapıları, öğrenciler arası rekabet düzeyleri gibi 

faktörler göz önünde bulundurularak uygulanan farklı sistemlere ilişkin Tablo 1.3. ve yorumu 

aşağıdaki gibidir.  

 
Tablo 1.3. Ülkelerin Yükseköğretime Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırılması 
 

  (Günay,  ve Gür, B. S., 2009). 
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Tablo 1.3. incelendiğinde Türkiye’ de üniversiteye girişte etkisi olan ortaöğretim başarı 

puanlarının birçok ülkede de kullanıldığı görülmektedir. Lise notlarının etkisinin olmadığı 

ülkelerde ise lise bitirme sınavları uygulanmaktadır. Merkezi giriş sınavlarının, daha çok 

rekabet düzeyinin fazla, nüfusun kalabalık olduğu Çin, Rusya, Japonya, Türkiye gibi ülkelerde 

uygulandığı görülmektedir. Ayrıca ABD ve İsrail’ de yetenek sınavları uygulanırken, Avrupa’nın 

birçok ülkesinde yetenekten daha çok başarı ölçen sınavlar uygulanmaktadır. Çin Halk 

Cumhuriyeti’ nde uygulanan merkezi sınavda, ülkemizdekine benzer şekilde Matematik, Çince, 

Fen, Sözel ve Yabancı Dil test alanlarına göre ağırlıklı puanlar hesaplanmaktadır. İspanya’ da 

uygulanan sistemde ise öğrenci puanları, merkezi giriş sınavında alınan puanın %60’ ı, lise not 

ortalamasının %40’ ı alınarak hesaplanır ve her üniversite kendi minimum puanını açıklayarak 

öğrenci tercihlerini kabul eder. Japonya’ da öğrencilere önce bir merkezi sınav uygulanır daha 

sonra ise her üniversite kendi sınavını uygular. Öğrenci puanı, bu iki sınav puanının ortalaması 

alınarak belirlenir. 

Günümüzün rekabetçi koşullarında hem bireyler hem de kurumlar imkanlar dahilinde 

en iyiye sahip olmayı istemektedir. Uygulama farklılıkları olsa da arz-talep dengesinin 

sağlanamadığı her durumda bir seçme ve eleme işleminin yapılması gerekmektedir. Öğrenci ve 

toplum geleceğine yön veren sınavlarda geçerli olan standartların nasıl belirlendiği, başarılı-

başarısız ayrımının daha güvenilir yapılması ve eğitim çıktılarının objektif değerlendirilmesi 

açısından önemli bir yere sahiptir. 

Standart belirleme süreci sadece bir kesme puanının belirlenmesi olarak da 

görülmemelidir. Standart belirleme süreci, süreç içerisinde bulunan kişilerden, bu kişilerin 

kültürel değerlerinden, toplumun ihtiyaçlarından, ülkenin gelişmişlik düzeyinden, politik 

değerlerinden ve farklı birçok etmenden etkilenmektedir. Bu süreç, eğitim politikalarının 

oluşturulması,  eğitim programlarının ya da ders içeriklerinin belirlenmesi, eğitim çıktılarının 

değerlendirilmesi gibi konularda belirleyici olabilmektedir (Tülübaş,2009). Standart belirleme 

sürecinin birey, toplum ve ülke geleceği açısından önemi değerlendirildiğinde, sürecin her bir 

aşamasının nasıl tanımlandığı ve yürütüldüğü de önem arz etmektedir. Bu bağlamda, önemli bir 

yere sahip olan üniversite giriş sınavları kesme puanlarının nasıl belirlendiğinin ve bu puanlarla 

yapılan sınıflama kararlarının tutarlılığının incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada farklı 

standart belirleme yöntemlerinden elde edilen kesme puanlarıyla, YGS’ den LYS’ ye geçişte 

kullanılan kesme puanının sınıflama kararlarının tutarlılıklarının karşılaştırılması 

hedeflenmiştir. 

Bu çerçevede standart belirleme süreci, işlem adımları ve yöntemleri detaylı olarak 

incelenmiştir. Aşağıda standart belirleme sürecine yönelik bazı tanımlamalara ve sürecin 

aşamalarına değinilmiştir. 
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1.1.1. Standart, Kesme Puanı ve Standart Belirleme Nedir? 

Standart sözcüğü Fransızca kökenli olup “Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun 

olan, ölçün, ölçünlü” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2005). Standart “ Ne kadar yeterlidir?” 

sorusunun cevabıdır. Birçok farklı alanda standartlar vardır örneğin gıda ürünlerinin saflık 

düzeyi, itfaiyecilerin etkililiği, egzoz dumanının temizlik derecesi vb. Bir testte sergilenen 

performans için geçme puanı belirlediğimizde de bir standart öngörmüş oluruz (Livingston ve 

Zieky, 1982). 

Chatterji (2003) eğitimde “standart” terimini, performans standardı anlamında ya da 

uygulanan bir testten veya performans değerlendirme işleminden elde edilen sürekli puanların 

“kesme puanı” anlamında kullanmıştır. Cizek ve Bunch (2007) ise kesme puanının görevini, 

“test puanları cetvelini iki ya da daha fazla bölgeye ayırarak, testi cevaplayanların performans 

kategorilerini ya da sınıflarını oluşturmak ” olarak tanımlamıştır. 

Çoğu kurumsal kararlarda, bir alanda “yeterli” kabul edilebilmek için çeşitli yollarla elde 

edilen minimum bir standarda (kesme puanı) göre yapılan değerlendirmeye ihtiyaç duyulur. 

Verilecek kararlar “başarılı” ya da “başarısız” şeklinde kategoriktir ve belirlenen kesme puanı 

öğrenci başarı durumunu değiştirecek temel unsurdur  (Erkuş,2006). Standart belirleme ise; 

ölçülen yapı ile ilgili performans düzeyleri arasında farklılık olan grupları birbirinden ayırt 

etmede adil ve kullanılabilir bir kesme puanının elde edilmesi sürecidir. Öğrencilerin özel 

gereksinimlerinin saptanması, karne notlarının verilmesi, öğretmen atamaları ve bazı özel 

pozisyonlara personel seçiminde standart belirleme süreci son derece önemli bir yer tutar  

(Chatterji, 2003). 

Bejar (2008)’a göre standart belirleme, test geliştirme sürecinin ve test sonuçlarının 

kullanışlı, uygulanabilir ve savunulabilir olmasını sağlayan önemli aşamalardan birisidir. Bu 

aşamada ölçülecek başarı ve yeterlilik düzeylerine ilişkin kesme puanı belirlemek amaçlanır. 

Hambleton (2001) ise standart belirlemeyi, bireyleri performans düzeylerine ayıran 

performans standartlarının, test puanları ölçeği üzerinde rakamsal karşılık bulma süreci olarak 

tanımlamıştır. 

Standart belirleme süreci, bir alanda yeterli ve yetkin kabul edilebilmek, bir sertifika 

programında başarılı sayılabilmek gibi performans seviyeleri arasında farklılıkları ortaya 

koymak amacıyla niceliksel bir ölçüt yani kesme puanı belirleme işlemidir. Elde edilen test 

puanları belirlenen kesme puanıyla kıyaslanıp iki ya da daha fazla kategoride bir sınıflama 

yapılması söz konusudur. 
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1.1.2. Standart Belirleme Süreci 

Norcini’ ye (2003) göre standart belirleme süreci; 

1.Standart tipine karar verme  

2.Standart için yönteme karar verme 

3.Kurul üyelerinin seçimi 

4.Kurul toplantıları 

5.Standart hesaplama  

6.Test sonrası değerlendirme  

olmak üzere 6 adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar aşağıda açıklanmıştır. 

1. Aşama: Standart tipini belirleme 

Bağıl standart ve mutlak standart olmak üzere iki tip standart vardır. Bunlardan 

hangisinin tercih edileceği testin hangi amaçla uygulandığına bağlı olarak değişebilir. Bağıl 

standartlar, ölçme işlemlerinin sonuçlarına ve ölçmenin yapıldığı gruba bağlı olarak elde edilir. 

Grup içerisindeki tüm bireylerin ulaşamayacağı, bireysel performansların grup içinde 

kıyaslandığı standartlardır. Örneğin, ilk %20’ ye ya da ilk 10’ a girenlerin yani belirli limitte 

öğrenci sayısı kadar öğrencinin başarılı olarak belirleneceği bir sınavda bağıl standart 

kullanılmıştır. Genellikle seçme ve yerleştirme amacıyla, sınırlı sayıda ve en iyi bireylerin 

seçileceği sınavlarda bağıl standart kullanılır. Mutlak standart ise, ölçme işlemi yapılmadan önce 

ve grubun genel performansından bağımsız olarak kesin ve net bir şekilde belirlenir. Örneğin 50 

sorudan 30 tanesini doğru cevaplayanın ya da vize ve final ortalaması 60 olanın başarılı 

sayılacağı sınavlarda mutlak standart belirlenmiştir. Genellikle sertifika, final, mezuniyet 

sınavlarında tercih edilir. 

2. Aşama: Standart belirleme yönteminin seçilmesi 

Standart belirleme sürecinin güvenilir sonuçlar vermesi, standart belirleme yönteminin 

testin amacına uygun olarak belirlenmesine bağlıdır. Seçilen yöntem, uzman grubun, testi 

cevaplayan bireyler hakkında gerçekçi veriler üretebilmesine olanak sağlamalıdır. Elde edilen 

sonuçları doğrulamak açısından, uygulaması ve açıklaması daha kolay olan, birçok yayınlanmış 

araştırmayla da desteklenen bir yöntem kullanmak daha mantıklı bir tercih olacaktır. Standart 

belirlemede oldukça farklı yöntemler geliştirilmiş olup, her yöntemin kullanılacağı duruma bağlı 
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olarak avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. Bu yönleri ve testin amacını göz önünde 

bulundurarak uygun bir yöntem seçimi yapılmalıdır. 

3. Aşama: Uzman grubun seçilmesi 

Uzman sayısının ve niteliğinin belirlemesi standart belirleme sürecinin önemli adımları 

arasında yer almaktadır. Sınıf düzeyinde yapılan testlerde genellikle bir uzman yer alır ve o da 

sınıf öğretmenidir. Ancak daha önemli ve büyük çaplı sınavlarda, daha fazla sayıda uzman 

görüşüne ve işbirliğine yer verilmesi güvenilir sonuçlar elde edilmesi açısından önemlidir. Bu 

gibi durumlarda genellikle 6-8 kişilik uzman grubu yeterli görülse de uzman sayısından çok 

uzman grubun niteliği önemlidir. Uzman grubun hem mesleki rolleri açısından hem de cinsiyet, 

ırk, yaş gibi değişkenler açısından heterojen bir yapı göstermesi istenilen bir durumdur. 

4. Aşama: Standart belirleme toplantılarının yapılması 

Farklı yapıda uzman grubunun işbirliği içerisinde çalışması ve görüş belirtmesi için 

süreç içerisinde toplantılar düzenlenmelidir. Sürecin düzenli ilerlemesi ve veri kaybı 

yaşanmaması için uzman grubun toplantılara tam katılımı sağlanmalıdır. Grup testin amacını, 

testin içeriğini ve formatını, testi cevaplayacak grubun özelliklerini, yeterli ve başarılı kabul 

edilebilmek için gerekli kıstasları tartışmalıdır. Sonraki aşamada kullanılacak yöntem 

açıklanmalı ve veri toplamadan önce uzman grubun kullanılacak yönteme alışması için pratik 

yapılmalıdır. 

5. Aşama: Standardın  hesaplanması  

Standardın hesaplanma aşaması kullanılan yönteme göre çeşitlilik gösterse de bazı 

işlem adımları tüm yöntemlerde benzerdir. Hesaplanacak standardın güvenilir, tekrarlanabilir 

ve testin amacına uygun olup olmadığı değerlendirmelidir. Güvenirlik ve tekrarlanabilirlik 

katsayılarını hesaplamak için standart belirleme süreci farklı uzman gruplarla tekrarlanarak 

elde edilen kesme puanların benzer olup olmadığı karşılaştırılabilir. Benzerlik söz konusu 

değilse standart belirleme toplantıları ilave ya da farklı uzman gruplarıyla tekrarlanmalıdır. 

6. Aşama: Test sonrası değerlendirme yapılması 

Bu aşamada, hesaplanan standardın gerçekçi sonuçlar ortaya koyup koymadığı, devam 

eden test programlarına, sonraki uygulanacak sınav ve uygulamalara yön çizebilecek şekilde 

güvenilir, bireyin gelecekteki performansını yordayıcı bir standart olup olmadığı 

değerlendirilmelidir. 
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Cizek (2007) ise performans standardı belirleme işleminin adımlarını Hambleton 

(1998)’ dan uyarlayarak Tablo 1.4.’ deki biçimde belirtmiştir. 

Tablo 1.4. Standart Belirleme Sürecinde İşlem Adımları 

Adım Açıklama 

1 Geniş ve temsil gücü yüksek grup (örneklem) belirleme 
 

2 
Standart belirleme yöntemini seçme, uygulama materyalleri ve toplantı gündemi 

oluşturma 

3 Performans kategorilerini tanımlama 

4 Uzmanları standart belirleme metodunun kullanımıyla ilgili bilgilendirme 

5 Uzmanlardan tanımlayıcı/özetleyici bilgi ve dönütlerin toplanması 

6 
Toplanan tanımlayıcı/özetleyici bilgilerle ilgili uzmanlar arasında tartışma ve 

görüşme sağlanması 

7 
Uzmanlara adım 5 ve 6 da elde edilen bilgilerin derlenip düzenlenmesi için yeni bir 

ortam sağlanması 

8 
Uzmanların performans standartları ile ilgili nihai bir karara varması ve toplanan 

verileri gözden geçirmesi için son bir toplantı düzenlenmesi 

9 Tüm uzmanlarla standart belirleme işlemlerinin değerlendirilmesi 

10 
Standart belirleme sürecinde elde edilen ve performans standartlarının geçerliğini 

sağlayacak tüm bilgi ve belgelerin bir araya toplanması 

 

Tablo 1.4. incelendiğinde standart belirleme sürecinin adımlarının detaylı bir şekilde 

planlandığı görülmektedir. Norcini’ nin (2003) tanımladığı adım sayıları bakımından farklılık 

gösterse de, içerik açısından her iki süreçte de büyük ölçüde benzerlik bulunmaktadır. İki farklı 

işlem adımında da sürecin sonunda, belirlenen standardın uygulanmasıyla elde edilen 

dönütlerin uzmanlar tarafından tekrar değerlendirilerek güvenilir ve geçerli sonuçlar verip 

vermediği tespit edilmektedir. Sürecin uygulanmasında gösterilen bu titizlik, standart belirleme 

sürecinin önemini ortaya koyan bir diğer unsurdur. 

Hem Norcini (2003) hem de Cizek (2007) standart belirleme sürecinin ikinci adımında 

standart belirleme yönteminin kararlaştırılmasını vurgulamışlardır. Literatür incelendiğinde, 

standart belirleme yöntemlerinin farklı şekillerde sınıflandırıldığı gözlenmektedir (Meskuaskas, 

1976; Crocker ve Algina, 1986; Jeager 1989). Aşağıdaki bölümde bu yöntemlerin detaylı olarak 

açıklamasına yer verilmiştir. 



Erdem Boduroğlu, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

15 
 

1.1.3. Standart Belirleme Yöntemleri 

Crocker ve Algina (1986) son yıllarda ölçme literatüründe 30’dan fazla standart 

belirleme yönteminin tanımlandığını belirtmiştir. Yöntemler genel olarak üç başlık altında 

toplanmıştır. Bunlar: 

i) Bütünsel Etkiye Dayanan Yöntemler  

ii) Test Maddelerine Dayanan Yöntemler 

iii) Testi Alanların Performansına Dayanan Yöntemler 

Bütünsel etkiye dayanan yöntemlerde uzmanlardan testin geneline ilişkin bir 

değerlendirme yaparak, öğrencilerin test maddelerinin yüzdesel olarak ne kadarını doğru 

cevaplayabileceğini belirtmeleri istenir. Test maddelerine dayanan yöntemlerde uzmanlar her 

test maddesi için ayrı ayrı değerlendirmede bulunur ve genellikle en sık uygulanan yöntemler 

bu kategori altındadır. Testi alanların performansına dayanan yöntemlerde ise uzmanlar 

tarafından testi cevaplayan bireylerin performans ve başarı düzeylerine göre sınıflandırılması 

söz konusudur. 

Meskuaskas (1976) standart belirleme yöntemlerini “durum yöntemleri” ve “süreç 

yöntemleri” olarak sınıflandırmıştır. Durum yöntemlerinde testi alan kişi ya yeterlidir ya da 

yeterli değildir. Süreç yöntemlerinde ise ölçülen yapının, sürekli değişken olduğu ve belirlenen 

sayısal aralıktan daha farklı bir değer alabileceği düşünülmektedir (Akt: Taşdemir,2013). 

Jeager (1989) ise standart belirleme yöntemlerini  

i) Test Merkezli Yöntemler 

ii) Öğrenci Merkezli Yöntemler 

olarak iki başlık altında ele almıştır. 

Test merkezli yöntemlerde uzmanlar test maddelerini bir bütün olarak ya da ayrı ayrı 

inceler ve test içindeki maddelere göre bir yargıda bulunur. Öğrenci merkezli yöntemde ise testi 

alan öğrencilerin başarı düzeylerine ilişkin yeterlilikleri hakkında bir değerlendirme yapılır. 

Alanyazın incelendiğinde, standart belirleme yöntemlerinde en çok Jeager (1989)’ in 

yapmış olduğu sınıflandırmanın kullanıldığı görülmüştür. Bu çalışmada da standart belirleme 

yöntemleri test ve öğrenci merkezli yöntemler olarak ele alınmıştır. Test merkezli 

yöntemlerden Nedelsky, Angoff ve Ebel yöntemleri, öğrenci merkezli yöntemlerden ise Karşıt 

Grup ve Sınır Grup yöntemlerine ayrıntılı olarak değinilmiştir. Ayrıca eğitim alanındaki 
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çalışmalarda yeni yeni yansımaları görünen alternatif yöntemlerden biri olan İşlem 

Karakteristik Eğrisi (ROC) yöntemi de ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

1.1.3.1 Test Merkezli Yöntemler 

1.1.3.1.1 Nedelsky Yöntemi  

1954 yılında Nedelsky tarafından kesme puanlarının belirlenmesi amacıyla ortaya 

koyulmuş ve günümüzde hala sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bunun temel bir nedeni olarak 

yöntemin anlaşılırlığı, uygulanmasının kolay olması ve başarı testlerinde uygulanabilirliği 

gösterilebilir (Cizek ve Bunch, 2007). 

Nedelsky yöntemi sadece çoktan seçmeli testlerde uygulanabilmektedir. Bu yöntemde 

uzmanlar bireysel olarak, minimum yeterlik düzeyindeki öğrencinin çoktan seçmeli test 

maddesindeki seçeneklerden eleyebileceği yanlış seçenek sayısını tahmin etmeye çalışırlar 

(Livingston ve Zieky, 1982). Nedelsky yönteminde, uzmanlar test maddelerinin her birini ayrı 

ayrı inceler. Uzmanlar tarafından, minimum yeterlilik düzeyindeki yani geçme-kalma 

sınırındaki öğrencilerin bir maddenin yanlış seçeneklerini eledikten sonra kalan seçenekler 

arasından maddeyi doğru cevaplama olasılıkları hesaplanır. Bu değer o uzman tarafından 

belirlenen minimum geçme değeri ya da Nedelsky değeri olarak ifade edilir. Örneğin 4 seçenekli 

bir madde için minimum yeterlilik düzeyindeki öğrencinin hiçbir yanlış seçeneği eleyebileceği 

düşünülmüyorsa, maddenin doğru cevaplanma olasılığı 0,25 iken, bir tane seçeneği yanlış 

olarak elediği takdirde bu olasılık 0,33’ e, iki yanlış seçeneği elerse 0,50’ ye, üç yanlış seçeneği 

de elerse 1,00’ a çıkmaktadır. Her bir madde için uzmanların hesapladığı değerlerin ortalaması 

alınarak o maddenin Nedelsky değeri bulunur. Tüm maddeler için bulunan değerler toplanarak 

da kesme puanı elde edilir (Nedelsky, 1954).                                                                                             

Tablo 1.5.’ te çoktan seçmeli bir teste ilişkin 15 madde ve bu maddelerin 6 farklı uzman 

tarafından değerlendirilmesi sonucu oluşan minimum geçme düzeyleri verilmiştir. 
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Tablo 1.5. Nedelsky Yöntemiyle Kesme Puanı Belirlemede Örnek Uygulama 

      

(Cizek ve Bunch, 2007). 

Nedelsky değeri hesaplanırken, her bir maddeye ilişkin 6 farklı uzmanın, minimum 

yeterlilik düzeyindeki öğrencilerin bu maddelerden yanlış seçenekleri eledikten sonra kalan 

seçenekler arasından doğru cevabı bulma olasılıkları bulunmuştur. Her bir madde için bu 

olasılık değerlerinin ortalaması hesaplanmış ve bu değerlerin toplanması sonucunda da kesme 

puanı 6.89 olarak bulunmuştur. 

1.1.3.1.2 Angoff Yöntemi   

William Angoff tarafından 1971 yılında ortaya koyulan bu yöntemde alan 

uzmanlarından oluşan puanlayıcılardan, testte bulunan her maddeyi, minimum yeterlilik 

düzeyindeki öğrencilerin cevaplayabilme durumu hakkında yargıda bulunmaları istenir (Irwin, 

2007).  

Angoff yönteminin temel formu basit bir uygulama şekline sahiptir. Uzmanlardan, 

minimum yeterlilik düzeyindeki öğrencilerden kaç tanesinin testte yer alan maddeleri doğru 

cevaplayabileceklerini tahmin etmeleri istenir ve bu öğrenci sayısı yüzde olarak ifade edilir. Bu 
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yüzde, testteki her bir madde için ayrı ayrı hesaplanır. Sınır grupta bulunan öğrencilerin tümü 

dikkate alınarak bu işlem gerçekleştirilir. Kesme puanı oluşturulurken her uzmanın bireysel 

olarak her bir madde için verdiği olasılıklar toplanır ve o uzman için Minimum Geçme Puanı 

(MGP) belirlenir. MGP’ lerin her biri, her uzmanın bireysel kesme puanını ifade eder. Maddeler 

kolaylaştıkça cevaplanma olasılığı artar. Eğer herhangi bir madde için cevaplanma olasılığı 

“sıfır” olarak düşünüldüyse, o madde için şans başarısı olan “1/seçenek sayısı” maddenin 

cevaplanma olasılığı olarak kabul edilir. Elde edilen kesme puanlarının ortalaması alınarak da 

testin kesme puanı belirlenir (Livingston ve Zieky, 1982). 

Uzmanlar sınava giren bireylerin performans ve yeterlilik düzeyleri hakkında bilgi 

sahibidir. Her bir maddeyi doğru cevaplayacak öğrenci yüzdeleri tahmin edilmeden önce, 

uzmanlar minimum yeterlilik düzeyindeki öğrenci karakterini tanımlar daha sonra her bir 

maddenin güçlük düzeyini göz önünde bulundurarak tahminde bulunur. Uzman grup 

tahminlerini grup üyeleri ile tartışıp, güncelleyip, değiştirme şansına sahiptir. Tablo 1.6.’ daki 

uygulamada 12 test maddesi için 6 kişilik uzman grup değerlendirmede bulunmuştur. (Norcini, 

2003) 

Tablo 1.6. Angoff Yöntemi İle Kesme Puanı Belirlemede Örnek Uygulama 

 

Tablo 1.6. incelendiğinde, her bir madde için uzmanlar o maddeyi doğru 

cevaplayabilecek öğrenci yüzdelerini belirtmiştir. Her madde için hesaplanan minimum geçme 

puanlarının ortalaması alınmış olup bu ortalamalar toplanarak kesme puanı elde edilmiştir. En 

yüksek ortalamaya sahip 12. maddenin en kolay, en düşük ortalamalı 7. maddenin ise en zor 

olduğu söylenebilir. Teorik olarak tüm öğrencilerin her bir maddeyi doğru cevaplamasıyla elde 

edilecek maksimum puan 12 olacaktır. Uzman değerlendirmeleri sonucunda ise kesme puanı 

8,09 olarak hesaplanmıştır. 
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1.1.3.1.3 Ebel Yöntemi  

1972 yılında Ebel tarafından ortaya koyulmuştur. Yöntemde alanında uzmanlardan test 

içinde yer alan bütün maddeleri iki boyutta değerlendirmeleri istenir. Ölçek maddeleri güçlük 

(kolay, orta, zor) ve önem derecelerine göre (gerekli, önemli, kabul edilebilir, sorgulanabilir)  iki 

boyutta incelenir ve kendi içinde üç ve dört gruba ayrılarak 3x4 lük bir tablo oluşturulur. 

Uzmanlardan maddelerin tamamını güçlük ve önemlilik açısından 12 ayrı hücreden uygun 

olanına yerleştirmesi istenir. Uzmanlar, minimum yeterlilik düzeyindeki öğrencinin her hücre 

için doğru cevaplayabileceği madde yüzdesini belirler. Her hücredeki test maddesi toplamı 

uzmanlar tarafından belirlenen geçme katsayılarla çarpılır. Tüm hücrelerdeki toplam test 

puanının testteki toplam madde sayısına bölünmesiyle kesme puanı elde edilir (Livingston ve 

Zieky, 1982). Tablo 1.7.’ de Cizek ve Bunch (2007) tarafından Ebel (1972)’ den yapılan bir 

uyarlama örneği verilmiştir. 
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Tablo 1.7. Ebel Yöntemi İle Kesme Puanı Belirlemede Örnek Uygulama  

Önemlilik 

Kategorisi 

Güçlük 

Kategorisi 

Her bir 
Kategorideki 

Madde 
Sayısı(A) 

Geçme 
Yüzdesi 

(B) 

Ürün 

AxB 

Gerekli 

Kolay 94 100% 9,4 

Orta 0 100% 0 

Zor 0 100% 0 

Toplam 94   

Önemli 

Kolay 106 90% 9,54 

Orta 153 70% 10,710 

Zor 0 50% 0 

Toplam 259   

Kabul 
Edilebilir 

Kolay 24 80% 1,92 

Orta 49 60% 2,94 

Zor 52 40% 2,08 

Toplam 125   

Sorgulanabilir 

Kolay 4 70% 0,28 

Orta 11 50% 0,55 

Zor 7 30% 0,21 

Toplam 22   

TOPLAM  500  37,630 

   Geçme 
Yüzdesi 

37,630/500 

= 75,46% 

 

Bu örnekte toplam 500 adet test maddesi, uzmanlar tarafından 12 adet hücreye iki 

boyutta yerleştirilmiş ve her bir hücredeki maddelerin,  minimum yeterlilik düzeyindeki 

öğrenciler tarafından yüzde kaçının doğru cevaplanabileceği belirlenmiştir. Elde edilen toplam 

ürün puanın madde sayısına bölünmesiyle kesme puanı %75,46 olarak bulunmuştur.  
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1.1.3.2. Öğrenci Merkezli Yöntemler 

1.1.3.2.1 Zıt (Karşıt) Gruplar Yöntemi 

Livingston ve Zieky (1982)’ ye göre zıt gruplar yöntemi, incelenen bireylerin bilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda, uzmanlar tarafından yeterli ya da yetersiz olmak üzere iki gruba 

ayrılmaları fikri üzerinde temellendirilmiştir. Bu yöntemde incelenecek grubun nasıl 

seçileceğine yönelik iki farklı durum söz konusudur. Bunlardan birincisi testi alacak tüm 

bireyler arasından tesadüfi bir şekilde ve test uygulanmadan önce kişilerin seçilmesidir. İkincisi 

ise gruba test uygulandıktan sonra elde edilen test puanlarına göre puan aralıkları belirleyip, 

her bir puan aralığındaki kişiler arasından tesadüfi seçim yapılmasıdır. Bu yöntemde evreni 

daha iyi temsil edecek bir örneklem elde edilebilecek olmasına karşın, yönteme yapılan en 

önemli eleştiri de her bir puan aralığında seçilecek kişi sayısının ne kadar olması gerektiği 

yönündeki belirsizliktir. Zıt gruplar yönteminin uygulanış basamakları ve işlem adımları 

aşağıdaki şekildedir: 

1) Uzmanların seçilmesi 

2) Bilgi ve yeteneklerin yeterlilik ve yetersizlik seviyesinin tanımlanması 

3) Örneklemin belirlenmesi 

4) Uzman görüşlerinin ve test puanlarının toplanması 

5) Uzman görüşleri sonucuna göre, bireylerin her bir puan aralığı için, yeterli-yetersiz 

olarak gruplandırılması 

6) Bir düzgünleştirme (smoothing) yöntemi kullanarak gruplara ait yüzdelerin 

oluşturulması. (Düzgünleştirme (smoothing) yöntemi, her bir puan aralığındaki yeterli-

yetersiz birey sayılarının belirlenerek, yeterli grubunda bulunan kişi sayısının o puan 

aralığında bulunan toplam kişi sayısına bölünmesiyle elde edilen yüzdelerin 

tablolaştırılarak yorumlanması temelinde bir yöntemdir)(Livingston ve Zieky, 1982).   

7) Elde edilen yüzdelere göre oluşturulan tablodan kesme puanının seçilmesi 

 Yeterli-yetersiz gruplarda bulunan kişi sayıları açısından ciddi bir farklılığın söz konusu 

olduğu durumlarda, kesme puanı belirlenirken alternatif yöntemler kullanılabilmektedir. 

Bunlardan bir tanesi yeterli-yetersiz olarak oluşturulan iki gruba ait ortancaların (ya da 

ortalamaların) orta noktasının alınmasıdır. Diğer bir seçenek ise iki gruba ait puan dağılımının 

kesişim noktasını belirlemek için zıt gruplar yönteminde sıklıkla başvurulan, lojistik regresyon 

yöntemidir. Şekil 1.3.’ te uzmanlar tarafından yeterli ve yetersiz olarak belirlenen iki grubun 

puan dağılım grafiği verilmiştir. 
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(Cizek ve Bunch, 2007). 

Şekil 1.3. Karşıt Grup Yöntemiyle Kesme Puanı Belirlemede Örnek Bir Uygulama 

Yatay eksende 0-80 aralığında test puanları, dikey eksende ise test puanlarını elde eden 

öğrenci sayısının oranları yer almaktadır. Grafik incelendiğinde yeterli kabul edilen gruptaki 

öğrenci sayısının yetersiz gruba göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu iki grafiğin birbirini 

kestiği nokta olan cx=32 kesme puanı olarak belirlenmiştir. 

1.1.3.2.2 Sınır Grup Yöntemi 

Livingston ve Zieky (1989) zıt grup yönteminde olduğu gibi bireyleri yeterli-yetersiz 

şeklinde keskin sınırlı gruplara ayırmanın tam olarak yapılamamasından yola çıkarak sınır grup 

yöntemini ortaya koymuşlardır. Bu yöntemde öğrenciler hakkında bilgi sahibi olan 

uzmanlardan testi alan bireyleri yeterli-yetersiz şeklinde iki gruba ayırmaları istenir. Bu 

ayrımda arada kaldığı düşünülen yani ne yeterli ne yetersiz tam olarak karar verilemeyen 

kişilerden yeni bir grup oluşturulur ve sınır grup adı verilen bu grubun ortalama ya da ortancası 

belirlenerek kesme puanı elde edilir. İki kesme puanının birbirine yakın olması yöntemin 

başarılı bir şekilde uygulandığını gösterir. 

Sınır grup ve karşıt grup yöntemleri, uzman görüşlerine ihtiyaç duyulması ve 

katılımcıların iki ya da daha fazla kategoride sınıflandırılması açısından benzer özelliklere 

sahiptir. İki yöntem arasındaki en belirgin farklılık ise sınır grup yönteminde katılımcıların, 

uzmanlar tarafından daha hassas ölçülerde sınıflandırılması gerekliliğidir. Çünkü katılımcıları 

yeterli-yetersiz olarak sınıflandırmaya ilaveten sınır grupta yer alacak kişilerin de belirlenmesi 

gereklidir. Şekil 1.4.’ te sınır grupta belirlenen öğrencilerin varsayımsal puan dağılımını 

gösteren bir grafiğe yer verilmiştir.  
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Şekil 1.4. Sınır Grup Yöntemiyle Kesme Puanı Belirlemede Örnek Bir Uygulama 

 Kesme puanı belirlenirken genellikle puan dağılımının ortanca değerinin kullanılması 

tavsiye edilmektedir. Şekil 1.4.’ teki dağılımda Cx=42 ortanca değeri kesme puanı olarak 

belirlenmiştir (Cizek ve Bunch, 2007). 

Sınır grup yönteminin eleştirilen ve zayıf yönleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

1- Uzmanların sınır grup olarak belirlediği grupta aslında o grupta yer almaması gereken 

kişilerin bulunması 

2- Uzmanların değerlendirme yaparken ölçülmek istenilen özellik dışında başka bir 

özellikten(kişilik, yardımseverlik, çalışma alışkanlıkları, liderlik, cinsiyet, etnik köken 

vb.) etkilenerek karar vermesi  

3- Uzmanların değerlendireceği kişileri kendi bireysel standartlarına bağlı olarak farklı 

şekilde değerlendirmesi (Livingston ve Zieky, 1982) 

 

1.1.3.3. ROC Eğrisi (Receiver Operating Characteristics Curve) Yöntemi 

1950’ li yıllarda radar sinyallerinin analiz edilmesi amacıyla geliştirilen bu yöntem ile 

radar sinyallerinin yanlış alarm verme olasılıkları ve hassasiyetleri hesaplanmıştır. 1950’ lerin 
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sonuna doğru Dr. Lee Lusted tarafından, özellikle kanserli hücrelerin tanı testlerinde 

kullanılmaya başlanmış, ileriki yıllarda tıp alanında, tıbbi görüntüleme cihazları sonuçlarının 

analizinde ve tıbbi tanı testleri sonrası verilen kararlarda sıklıkla kullanılan bir yöntem haline 

gelmiştir. ROC eğrisi yöntemi, 1960’ ların ortalarından itibaren psikoloji ve psikofizik 

alanlarında tanılama amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda ise bazı eğitim alanındaki 

çalışmalarda ROC eğrisi yöntemi, standart belirleme ve değerlendirme amaçlı olarak 

kullanılmaktadır (Peterson ve Birdsall ve Fox, 1954; Lusted, 1984; Metz, 1986).  

ROC eğrisi yöntemi;  

1) Testin ayırt etme gücünün belirlenmesine 

2) Çeşitli testlerin etkinliklerinin kıyaslanmasına 

3) Uygun pozitiflik eşiğinin belirlenmesine 

4) Laboratuvar sonuçlarının kalitesinin izlenmesine 

5) Uygulayıcının gelişiminin izlenmesine 

6) Farklı uygulayıcıların etkinliklerinin kıyaslanmasına olanak sağlar 

 ROC eğrisi yönteminde elde edilecek koordinat sisteminin yatay ekseninde yanlış pozitif 

değeri (1-özgüllük), dikey eksende ise gerçek pozitif değeri (duyarlılık) yer alır. Duyarlılık 

değeri gerçek başarılıları belirleyebilme yeteneğini, özgüllük ise gerçek başarısızları 

belirleyebilme yeteneğini ifade eder. Testin iyi olarak nitelendirilebilmesi için grafiğin yüksek 

duyarlılık ve düşük yanlış pozitif oranı bölgesine yani sol üst bölgeye kaymış olması gereklidir. 

Mükemmel kabul edilen bir testte ROC eğrisi (0,0)-(0,1)-(1,1) noktalarını birleştirmelidir. ROC 

eğrisi, y=x fonksiyonuna yaklaştıkça testin yanlış değerler ortaya koyduğu düşünülür ve y=x 

fonksiyonunun altındaki bir ROC eğrisi başarısız olarak kabul edilir. Aşağıdaki Şekil 1.5.’ te 

soldaki grafik ideal bir değerlendirme, sağdaki ise kötü bir değerlendirme göstergesi olan ROC 

eğrilerini ifade etmektedir (Dirican, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.5. İdeal ve Kötü Performans Göstergesi Olan ROC Eğrileri 

 ROC eğrisi yöntemi ile kesme puanı belirlerken iki farklı uygulama söz konusudur. İlk 

uygulama şekli ROC eğrisinin sol üst bölgeye yani (0,1) noktasına en yakın olduğu noktanın 
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kesme puanı olarak belirlenmesidir. İkinci uygulama şekli ise, araştırmacının duyarlılık ya da 

özgüllük değerine ait belirli bir sınırlama koymadığı durumlarda, duyarlılık ve 1-özgüllük 

değerleri toplamının en yüksek olduğu noktanın kesme puanı olarak belirlenmesidir (Alpar, 

2010). 

ROC eğrisi analizi başarılı bir testin performansının tanımlanmasını sağlayarak yeni 

testlerin geliştirilme sürecine katkıda bulunur. Bir tanı testin başarılı sayılmasının ölçütlerinden 

birisi doğru sınıflama yapıp yapmadığıdır. Testlerin doğru karar verme ya da ayırt etme gücünü 

belirleyen ölçütlerden birisi ROC eğrisi altında kalan alandır (AUC). Bu alan değeri teorik olarak 

en düşük “0”, en yüksek “1.00” değerini almasına karşın eğrinin y=x doğrusunun altında kaldığı 

durumlar göz önünde bulundurulmadığı için alan değerinin alt sınırı “0,50”dir. ROC eğrisi 

altında kalan bu alan değeri “1.00” e yaklaştıkça, belirlenen kesme puanının gerçek durumu 

yansıtma derecesinin ve testin ayırt etme gücünün arttığı söylenebilir. Bu alanın 0,975 

değerinin üzerinde olması mükemmel bir sınıflama olduğunun göstergesidir (Dirican, 2001; 

Alpar, 2010). 

Çamlıca ve Dişçi (2008) tarafından yapılan uygulamada, hastalık teşhisi konulmuş 35 

kişi ve 20 sağlıklı (hasta olmayan) kişi üzerinde hastalığı tanılamak için kullanılan sınır 

değerleri ve bu değerlere karşılık elde edilen duyarlılık ve 1-özgüllük yüzdelerine Tablo 1.8.’ de 

yer verilmiştir. 

Tablo 1.8. Sınır Değerlerine Göre Hesaplanan Duyarlılık, Özgüllük ve 1-Özgüllük Değerleri  

Sınır Değeri (≥)                 Duyarlılık             %             Özgüllük            %              (1- özgüllük %) 

 

        8                                              35               100                  0                     0                          100 
       10                                             33                94                   5                    25                          75 
       12                                             25                71                  10                  50                           50 
       14                                             23                66                  15                  75                           25 
       16                                             19                54                  18                  90                           10 
       18                                             14                40                  19                  95                             5 
       20                                             12                34                  19                  95                             5 
       25                                              9                 26                   20                100                            0 
       30                                              8                 23                   20                100                            0 
       40                                              6                 17                   20                100                            0 

 

10 farklı sınır değeri için hesaplanan duyarlılık ve 1-özgüllük değerleri Tablo 1.8.’ de 

görülmektedir. Bu değerlerden 1- özgüllük koordinat sisteminin y ekseninde, duyarlılık ise x 

ekseninde olacak biçimde koordinatlandırılarak oluşturulan ROC eğrisi ise Şekil 1.6.’ daki 

gibidir. 
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Şekil1.6. Tanı Testi Sınır Değerlerine Ait ROC Eğrisi 

Tablo 1.8. ve Şekil 1.6. birlikte yorumlandığında, 14 değeri kesme puanı olarak seçildiği 

takdirde duyarlılık ve 1-özgüllük değerleri toplamının 1’ e ve ROC eğrisinin sol üst köşeye en 

yakın olduğu görülmektedir. Tanı testinin başarılı sayılması, hasta ve sağlamı ayırt etme 

gücünün yüksek olması için seçilmesi gereken en uygun kesme puanı değerinin 14 olduğu 

söylenebilir.  

ROC eğrisi yöntemini kullanmanın avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Zweig ve 

Campbell, 1993): 

 Uygulaması basit, grafiksel ve görsel olarak değerlendirilmesi kolaydır. 

 Bütün yetenek düzeylerini ayırt edebilmek gibi, kapsamlı, doğru ve güvenilir bir temsil 

gücüne sahiptir. 

 Belirli kesim noktaları seçilmesine gerek kalmadan olası tüm kesim noktalarını içinde 

bulundurur. 

 Duyarlılık ve özgüllük değerleri halihazırda grafik üzerinde görülebilmektedir. 

1.2 . Araştırmanın Amacı  

          Bu araştırmada, Yükseköğretime Geçiş Sınavında kullanılan kesme puanıyla (180), 

Sınır Grup, Karşıt Grup, İşlem Karakteristik Eğrisi (ROC) yöntemlerinden elde edilen kesme 

puanlarının sınıflama tutarlılıklarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

         Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara da yanıt aranmıştır: 

1) Sınır grup, karşıt grup ve ROC eğrisi yöntemlerinden elde edilen kesme puanları 

nasıldır? 
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2) Sınır grup, karşıt grup ve ROC eğrisi yöntemlerinden elde edilen kesme puanlarına ve 

Yükseköğretime geçiş sınavının kesme puanına (180) göre başarılı-başarısız kabul 

edilen öğrenci yüzdeleri arasında manidar fark var mıdır? 

3) Sınır grup, karşıt grup ve ROC eğrisi yöntemlerinden elde edilen kesme puanlarının, 

sınıflama tutarlılığı indeksleri nasıldır? 

1.3 . Araştırmanın Önemi 

Kesme puanlarına dayanarak yapılan geçti-kaldı, başarılı-başarısız, yerleşti-yerleşmedi 

şeklindeki değerlendirmelerin yapıldığı sınavlar arasından belki de en önemlisi öğrencinin 

geleceklerini tayin edebilme adına girdikleri Yükseköğretime Geçiş Sınavıdır (YGS). Öğrenciler 

elde ettikleri puana ve barajı geçme durumlarına göre ikinci aşama sınavı olan Lisans 

Yerleştirme Sınavına (LYS) girmeye hak kazanabilmektedir. Yapılan literatür taramasında 

Yükseköğretime Geçiş Sınavlarındaki baraj puanları üzerinde, gerçek verilerle standart 

belirleme tekniklerinin kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi ve Yükseköğretim Kurulu ile yapılan yazışmalarda YGS’ de kullanılan 180 

barajının nasıl belirlendiği ve belirlenme süreçlerine ilişkin somut bir veri elde edilememiştir. 

Bu konu hakkında Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklama Ek 1’ de verilmiştir. Bu 

amaçlarla yapılacak çalışmada farklı standart belirleme yöntemlerine göre YGS’ de kullanılan 

180 barajının farklılaşıp farklılaşmadığı ve bu yöntemlerle elde edilen kesme puanlarının 

sınıflama tutarlılıkları incelenmiştir. Standart belirleme tekniklerinden elde edilecek sonuçların 

yükseköğretime giriş sınavlarında kullanılan kesme puanı ve norm oluşturma sürecinde 

uzmanlara ve araştırmacılara farklı bir bakış sunması amaçlanmıştır. 

1.4 . Sayıltılar 

 Öğrenci sınav sonuçları gönüllülük esasıyla paylaşıldığı için öğrencilerin paylaştığı 

sonuçların doğru olduğu varsayılmıştır 

1.5 . Sınırlılıklar 

 Araştırmada, standart belirleme tekniklerinden bazıları olan sınır grup, karşıt grup, Roc 

eğrisi yöntemleri kullanılmıştır.     

 Araştırma sonucunda elde edilen veriler ve bunların genellenebilirliği 2015 YGS 

sonuçlarının elde edileceği örneklem ile sınırlıdır. 
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2.İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Livingston ve Zieky (1983) çalışmalarında okuma ve temel matematik becerilerinin 

ölçüldüğü testler üzerinden elde ettikleri veriler üzerinden, sınır grup ve karşıt grup 

yöntemlerini,  Nedelsky ve Angoff yöntemleri ile karşılaştırmışlardır. Karşıt grup ve sınır grup 

yöntemlerinden elde edilen kesme puanlarının, yeterli ve yetersiz olarak belirlenen gruptaki 

öğrenci sayıları yaklaşık olarak birbirine eşit olduğu durumlarda birbirlerinden benzer sonuçlar 

ürettiği görülmüştür. Karşıt grup yöntemiyle elde edilen kesme puanı, yeterli olarak 

sınıflandırılan gruptaki kişi sayısı fazla olduğu durumlarda, sınır grup yönteminden düşük; 

yetersiz gruptaki kişi sayısı fazla olduğunda, sınır grup yönteminden yüksek sonuçlar ortaya 

koymuştur. Angoff ve Nedelsky yöntemlerinden elde edilen kesme puanları okuldan okula 

farklılık göstermiştir ve tutarlılık söz konusu değildir. 

De Jesus Mari ve Williams (1985) çalışmalarında Brezilya’ nın Sao Paulo kentinde 3 ana 

sağlık ocağında, Genel Sağlık Anketi (GHS-12) ve Kişisel Rapor Anketi (SRQ-20) olmak üzere iki  

psikolojik tarama testlerinin sonuçlarının karşılaştırmasını yapmışlardır. ROC analizi 

kullanılarak yapılan karşılaştırma sonucunda iki puan puanı arasındaki ürün momenti 

korelasyonu + 0 · 72 ve GHQ-12 ve SRQ-20 için doğrulama katsayıları sırasıyla: duyarlılık % 85 

ve % 83; Özgüllük % 79 ve % 80 olarak hesaplanmıştır. ROC eğrisi altındaki alan GHS için 0 · 87 

ve SRQ 20 için 0 · 90 bulunmuştur. Her iki psikiyatrik tarama aracının verdiği sonuçların kabul 

edilebilir düzeyde geçerli olduğu sonucuna varılmıştır ve ROC analizinin psikiyatrik tarama 

çalışmalarında daha fazla kullanılması önerilmiştir.  

Impara ve Plake (1998) öğretmenlerin madde güçlüklerini kestirebilme becerileri 

üzerine yaptıkları çalışmada 26 sınıf öğretmeni Angoff yöntemi ile kendi öğrencilerini 

değerlendirmiştir. Öğretmenlerin grubun tamamına ilişkin daha gerçekçi sonuçlar koymasına 

karşın, yeterli-yetersiz grup arasında kalan sınır grubu belirleyerek elde edilen kesme puanının 

gerçek kesme puanını yansıtmadığı için geçerli sonuçlar ortaya koymadığı düşünülmektedir. 

Tanrıverdi (2006) çalışmasında Angoff yöntemi, Angoff çeşitlemesi olan 1-0 (Yes-No) 

yöntemi ve Nedelsky yönteminin, 7.sınıf matematik ve Türkçe derslerinde geçme puanları 

üzerindeki etkisini araştırmıştır. Elde edilen kesme puanlarının derslere ve kullanılan 

yöntemlere göre farklılaştığı görülmüştür. Yapılan ikili karşılaştırmalarda yöntemler arası uyum 

da incelenmiştir ve Angoff, 1-0 (Yes-No) ve Nedelsky yöntemlerinin uyumlu sonuçlar verdiği 

görülmüştür. 

Näsström ve Nyström (2008) çalışmalarında iki farklı standart belirleme yöntemini 

karşılaştırmıştır. Test merkezli yöntemler arasından Angoff yönteminin bir versiyonu, öğrenci 
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merkezli yöntemler arasından ise sınır grup yöntemi seçilmiştir. Çalışma sonucunda iki 

yöntemin de mantıklı ve güvenilir sonuçlar ortaya koymasına karşın yöntemlerin uygulanışında 

bazı potansiyel problemlerin de varlığı belirtilmiştir. 

Tülübaş (2009) çalışmasında psikoloji alanında tanı koyma amacıyla kullanılan Beck 

depresyon ölçeği ve Beck Umutsuzluk ölçeği normlarıyla, Angoff ve Sınır Grup yönteminden 

elde ettiği kesme puanlarını karşılaştırmıştır. Her iki ölçek için sınır grup tekniği normlardan 

farklı bulunmamıştır. Angoff tekniği ise Beck umutsuzluk ölçeği için normlardan farklı 

bulunmamış ancak Beck depresyon ölçeği için normlardan farklılık gözlenmiştir. Araştırma 

sonucu standart belirleme tekniklerinin norm oluşturma sürecinde kullanılabileceğini 

göstermiştir. Ayrıca tanı koymayı sağlayıcı testlerde kesme puanının belirlenmesinde öğrenci 

merkezli yöntemlerin daha uygun olacağı vurgulanmıştır. 

Çetin ve Gelbal (2010) farklı standart belirleme yöntemlerinden elde edilen geçme 

puanlarının, öğrencilerin geçti-kaldı şeklindeki değerlendirmelerindeki etkisinin incelendiği 

çalışmalarında, öğrencilere Türkçe ve Matematik derslerinden 25’ er maddelik testler 

uygulanmıştır. Kullanılacak her bir yöntemin yapısına uygun olarak uzman görüşleri toplanmış 

ve kesme puanları hesaplanmıştır. Öğrenciler hakkında karar verilirken, Angoff, Nedelsky, 1-0 

(Yes/No) yöntemlerinden hangisinin tercih edileceği öğrenci ve öğretmen grubunun niteliğine, 

uygulanacak testin yapısına göre değişiklik gösterebileceği sonucuna varılmıştır. 

Taşdelen, Kelecioğlu ve Güler (2010)  çalışmalarında Nedelsky ve Angoff standart 

belirleme yöntemleri ile elde edilen kesme puanlarını Genellenebilirlik (G) Kuramı’na göre 

hesaplanan varyans bileşenleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verileri 2008 yılı 6. sınıf 

Seviye Belirleme Sınavı’nda yer alan fen ve teknoloji sorularının Ankara ilinde görev yapan 40 

fen ve teknoloji öğretmeni tarafından standart belirleme yöntemlerine uygun şekilde 

puanlanması ile elde edilmiştir. Kesme puanlarının G kuramı uygulamasıyla varyans bileşenleri 

ile G ve Φ katsayıları elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda, her iki yönteme göre ayrı ayrı 

yapılan puanlamanın maddeler arası farklılığı ortaya çıkarabildiği belirlenmiştir. Angoff 

yöntemi ile belirlenen kesme puanları için puanlayıcılar arası tutarlılık görülmüş; Nedelsky 

yönteminde ise puanlayıcılar arasındaki uyumun düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Nedelsky 

yöntemi ile elde edilen G ve Φ katsayıları daha yüksektir. Her iki standart belirleme yönteminin 

birlikte ele alındığı G çalışmasında ise maddeler arası farklılıkların ortaya çıkarılabildiği ve 

puanlayıcılar arasında bir tutarlılığın olduğu görülmüştür. 

Akçay ve Demirel (2011) çalışmalarında, köpeklerde pyometra hastalığının teşhisinde 

bazı kan değerlerine göre ROC eğrisi yöntemiyle en uygun kesim noktasının belirlenmesini 

amaçlamıştır. Pyometra şüphesi olan köpekler üzerinde hasta olan 30, hasta olmayan 20 olmak 
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üzere toplam 50 köpek üzerinden bazı biyokimyasal ve hematolojik parametre değerleri 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, köpeklerde pyometra hastalığının tanısında, değerlendirilen 

tüm parametrelerin etkisinin olabileceği belirlenmiştir. Her bir parametre için amaç 

doğrultusunda olası kesim noktaları belirlenmiş ve ROC eğrileri oluşturulmuştur. ROC 

eğrilerinin ve eğri altında kalan alanların değerlendirilmesi sonucunda bazı kan parametre 

değerlerinin hastalığa bağlı olarak yükseldiği, bazılarınınsa düşüş gösterdiği belirlenmiştir. 

Reyhanlıoğlu (2012)  çalışmasında karmaşık, pahalı ve uygulaması zor geleneksel 

standart belirleme yöntemlerine alternatif yöntemler sunmayı amaçlamıştır. Bir yükseköğretim 

kurumunda yabancı diller yüksekokulu bünyesinde, öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfından 

muaf olabilmeleri için yapılan sınavdan en az 65 puan almaları gerekmektedir. Bu ölçüt 

kurumun iç ölçütünü oluşturmaktadır. Veya ulusal düzeyde yapılan (ÜDS veya KPDS) 

sınavlardan en az 75 almaları gerekmektedir. Bu ölçüt ise dış ölçüt olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada Lojistik Regresyon analizi, Diskriminant analizi ve ROC eğrisi yöntemleri 

kullanılmıştır ve her üç yöntemle elde edilen kesme puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiştir. 

Lojistik regresyon analizi ve diskriminant analizi ile belirlenen kesme puanları iç ölçüte 

göre farklılaşmazken, dış ölçüte göre elde edilen bulgularda Lojistik regresyon lehine bir 

farklılık vardır. Lojistik regresyon analizi ve ROC eğrisi yöntemi ile elde edilen kesme puanları iç 

ölçüte göre karşılaştırıldığında ROC eğrisi lehine, dış ölçüte göre karşılaştırıldığında Lojistik 

regresyon analizi lehinedir. Diskriminat analizi ve ROC eğrisi yöntemleri karşılaştırmasında ise 

her iki ölçüte göre belirlenen kesme puanları arasındaki farkın ROC eğrisi yöntemi lehine 

olduğu belirlenmiştir. 

Muñoz-Repiso ve Tejedor (2012) çalışmalarında, bilgi ve iletişim teknolojisinin (BİT) 

verimli kullanımının akademik performans üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Meksika ve  

İspanya’ da 40 farklı bölümde üniversite eğitimi gören 1194 öğrenci ile yürütülen bu çalışmada 

öğrenciler akademik başarı ve BİT süreçleri açısından karşılaştırmalı olarak başarılı-başarısız 

olarak sınıflandırılmıştır. Veri analizleri, eğitim alanında yeni bir uygulama metodolojisi olan 

ROC eğrisi yöntemiyle yapılmış. Çalışma sonucunda bilgi iletişim teknolojilerinin etkin 

kullanımının, akademik başarıya olumlu katkılar sağladığı görülmüştür.  

Taşdemir (2013) sınıf öğretmenliği programının 3.sınıfındaki 211 öğrenci üzerinde 

yürüttüğü çalışmasında, öğrenci başarısının, Angoff (1-0), Nedelsky, ROC Eğrisi ve Aralık 

Tahmini yöntemleriyle elde edilen sınıflama doğruluklarını incelemiştir. Türkçe ve Matematik 

dersi almış araştırma grubuyla ilgili, her bir yöntem için 10 yargıcı olmak üzere toplam 40 

yargıcıdan görüş alınmıştır. Veri toplama aracı olarak 2006-2012 yılları arasındaki Kamu 
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Personeli Seçme Sınavı(KPSS)’ ndan tesadüfi olarak seçilen 30 Türkçe ve Matematik sorusundan 

oluşan test hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Türkçe ve matematik alt testleri 

için her bir yöntem ile farklı bir kesme puanı elde edilmiş ve yöntemlerin birbiriyle uyumlu 

sonuçlar verdiği gözlenmiştir. ROC analizi yönteminin eğitim alanındaki çalışmalarda kesme 

puanı belirlemede ve öğrencileri sınıflandırma kararlarında, Angoff (1-0) ve Nedelsky 

yöntemleri gibi kullanılabileceği ifade edilmiştir. 

Zırhlıoğlu (2013), özel yetenek sınav puanları ile öğrenci seçimi yapılan Beden Eğitimi 

ve Spor öğretmenliği bölümüne girişte etkisi olan ÖSS, AOBP, mekik koşusu, koordinasyon 

derecelerinin ROC Eğrisi yöntemi kullanılarak öğrencilerin akademik başarı durumları üzerinde 

ayırt edicilik özelliklerini araştırmıştır. Araştırmada ÖSS puanının akademik başarısı yüksek 

olan öğrencileri ayırmada önemli bir güce sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde AOBP 

değişkeninin ayrım yeteneğinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Ancak mekik koşusu ve 

koordinasyon değişkeni için ROC eğrisi ile elde edilen değerler bu değişkenlerin ayrım 

yeteneklerinin zayıf olduğunu göstermiştir. ROC eğrisi yönteminin basit ve görsel açıdan kolay 

izlenebilir olmasından dolayı eğitimin her alanında başarılı- başarısız öğrencileri ayırt etmek  

amacıyla rahatlıkla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Gündeğer ve Doğan (2014) çalışmalarında Angoff, Yes/No, Ebel yöntemlerinden elde 

ettikleri uzman kararlarını ve kesme puanlarını karşılaştırmıştır. Araştırma verileri, 489 öğrenci 

üzerinde uygulanan 20 maddelik bir başarı testinden elde edilen sonuçlar ve 17 uzmanın başarı 

testinde yer alan maddeler için farklı standart belirleme yöntemlerine göre verdikleri 

kararlardan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda uzman görüşleri arasında makul düzeyde 

uyumun olduğu ve standart belirleme yöntemlerine göre başarılı sayılan öğrenci yüzdeleri 

açısından manidar bir farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca Angoff-Yes/No yöntemleri arasında 

yüksek, Angoff-Ebel yöntemleri arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Yes/No-

Ebel yöntemleri arasında ise manidar bir ilişki bulunamamıştır. 

Nilsen ve Olsen (2015) çalışmalarında PISA ve TIMSS sınavlarında kullanılan 

değerlendirme ölçütlerinin benzerlik ve farklılıklarını standart belirleme ilkeleri çerçevesinde 

karşılaştırmalı olarak ele almışlardır. Norveç/İskandinav eğitim sisteminin ve ders 

müdredatlarının bu iki uluslararası sınavdaki standart belirleme süreçleri göz önünde 

bulundurularak yeniden düzenlenebileceğine yönelik görüşler sunmuşlardır. 

Alanyazın incelendiğinde standart belirleme yöntemlerinden test merkezli yöntemlerin 

daha çok tercih edildiği görülmüştür. Özellikle Angoff ve Nedelsky yöntemleri geçmiş 

dönemlerde yapılan çalışmalarda sıklıkla tercih edilmiştir. Farklı standart belirleme 

yöntemlerinden elde edilen kesme puanları ve sonuçlar bazı çalışmalarda farklılık göstermesine 
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rağmen bazılarında benzer sonuçlar ortaya koymuşlardır. Sağlık ve tıp bilimleri alanında ise 

ROC eğrisi yöntemi standart belirleme sürecinde ilk tercih edilen yöntemlerden biri olmuştur. 

Bu alanlarda kullanımı geçmiş dönemlere dayansa da eğitim bilimleri alanındaki uygulamalara 

son dönemlerde rastlamak mümkün olmuştur. ROC eğrisi yönteminin kullanıldığı birçok 

çalışma, yöntemin kullanışlı ve tercih edilebilir olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 
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3.YÖNTEM 

 Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırma grubu, araştırmada kullanılan veri toplama 

araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler yer 

almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

 Betimsel araştırmalar (çalışmalar) olanı olduğu gibi saptamaya çalışan, değişkenler 

arasındaki ilişkiyi ya da farkı aramayan, sonraki çalışmalar için denence üretmeye yönelik 

öngörü sağlayan araştırmalardır (Erkuş, 2011). Bu araştırma, Sınır Grup, Karşıt Grup ve ROC 

Eğrisi standart belirleme yöntemlerinden kesme puanlarının belirlenmesini ve sınıflama 

tutarlılıklarının incelenmesini amaçladığından betimsel bir araştırmadır.  

3.2.  Araştırma Grubu 

  Araştırmada biri öğrenci grubu biri de uzman grubu olmak üzere iki katılımcı grup yer 

almıştır. Öğrencilerden oluşan grubu, Niğde merkez ortaöğretim kurumlarından bir okulda 12. 

Sınıfta öğrenim görmekte olan ve yükseköğretime geçiş sınavına katılacak 167 öğrenci 

oluşturmuştur. Araştırma grubu belirlenirken seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri 

içerisinde yer alan ve amaçsal örnekleme yöntemlerinden biri olan tipik durum örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi, araştırma problemi ile ilgili evrende yer alan çok 

sayıdaki durumdan tipik olan bir durumun belirlenmesi ve bu örnek üzerinde bilgi elde edilmesi 

esasına dayanır. Yöntem, evrenin genel özelliklerini gösteren, evrenden belirgin bir şekilde 

farklılıklar taşımayan, ortalama, tipik bir durumun seçilmesi ve bu durum seçilmeden konuya 

ilişkin bilgisi olan kişilerle işbirliği yapılarak durumlar hakkında ön bilgi toplanılmasını 

gerektirmektedir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2014). 

    Araştırma grubunu oluşturan okul belirlenirken tipik durum örnekleme yöntemi 

çerçevesinde öncelikle Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülerek il genelinde bulunan 23 

ortaöğretim düzeyindeki okulun önceki yıllara ait yükseköğretime geçiş sınavı başarı ve 180 

barajını geçme oranları hakkında bilgi alınmış ve önceki yıllara ait ÖSYM verileri ile 

karşılaştırma yapılmıştır. ÖSYM verilerine göre, önceki yıllardaki üniversite sınavlarında 180 

barajını geçen öğrenci oranlarına en yakın olan ve evreni iyi bir şekilde temsil edeceği 

düşünülen okul araştırma grubu olarak seçilmiştir. Gerekli izinler alındıktan sonra 12. sınıf 

öğrencilerine yapılacak araştırma ile ilgili bilgi verilmiştir ve sonraki aşamada ise öğrenciler 

hakkında görüş belirtmeleri amacıyla seçilecek uzman grubun belirlenmesine geçilmiştir. 
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   Uzman grubunu, sınava girecek öğrenci grubunu iyi tanıyan, grup hakkında sağlıklı 

değerlendirmelerde bulunabilecek, eğitim politikalarını ve öğrenci yeterliliklerini bilen, 

yükseköğretime geçiş sınav sistemine hakim ve öğrencilerin dersine giren branş öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Mevcut üniversite sınavı kapsam ve içeriği düşünülerek, Dil ve Anlatım, 

Matematik, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Din Kültürü ve Felsefe dersi öğretmenlerinden oluşmak 

üzere toplam 7 farklı dersten 12 öğretmen (2 Matematik, 2 Dil ve Anlatım, 2 Edebiyat, 2 Tarih, 2 

Coğrafya, 1 Din Kültürü ve 1 Felsefe) uzman grup olarak belirlenmiştir.  

3.3.Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları 

      Araştırma verilerinin toplanmasına öğrenci sınıf ve isim listelerinin edinilmesi ile 

başlanmıştır. Daha sonra uzman gruplarla ön görüşme yapılarak süreç anlatılmış ve randevu 

talep edilmiştir. Uzman grupta yer alan her bir dersin zümre öğretmenleriyle ayrı ayrı 

görüşülerek, uzmanlara sürecin işleyişini anlatan yazılı bir yönerge ve öğrenci listeleri 

verilmiştir. Uzmanlara sunulan bu yönerge Ek 2’ de verilmiştir. Uzman gruptan, son sınıfta 

öğrenim gören toplamda 189 öğrencinin girecekleri 2015 YGS’ de herhangi bir puan türünden 

başarılı olup olamayacakları hakkında görüşleri talep edilmiştir. Uzmanlardan, öğrencilerin 

başarı durumları hakkında daha doğru değerlendirme yapabilmeleri için, öğrencilerin genel 

ders durumları, okul deneme sınav sonuçlarını da göz önünde bulundurmaları ve ikinci aşama 

sınavına (LYS) geçebileceğini düşündükleri öğrenciler için başarılı, geçemeyeceğini 

düşündükleri öğrenciler için başarısız olarak iki gruba ayırmaları istenilmiştir. Tüm öğrenciler 

başarılı-başarısız olarak sınıflandırıldıktan sonra bu iki gruba tam olarak yerleştiremedikleri ve 

sınırda kaldıklarını düşündükleri öğrenciler için yeni bir “sınır grup” oluşturmaları istenilmiştir. 

Öğrencilerin başarılı-başarısız ve sınırda olma durumları araştırmanın bağımlı değişkenini 

oluşturmaktadır ve öğrenci başarılı ise “1”, başarısız ise “0”, sınır grupta ise “2” olarak 

kodlanmıştır. 

   Araştırma verilerinin toplanmasının ikinci aşamasında, 2015 YGS sonuçlarının 

açıklanması ile birlikte öğrenci grupları ile sınıf düzeyinde görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilere 

yapılan araştırma ile ilgili açıklamalar yapılarak yazılı yönerge verilmiştir (Ek 3). Araştırma 

sürecine katılmak isteyen öğrencilerden, mevcut sınıf listesinde isimleri karşısına herhangi bir 

puan türünden aldıkları en yüksek puanı tam sayı olarak yazmaları istenmiştir. Öğrenci 

puanlarının tam sayı olarak istenmesinin nedeni ise, hem mevcut kesme puanının (180) tam 

sayı olması hem de öğrencilerin aldıkları puanların ondalıklı kısımlarını hatırlayamayacağının 

düşünülmesidir. 

Araştırma verilerinin toplanmasının üçüncü aşamasına hem uzman gruptan hem de 

öğrenci grubundan toplanan verilerin düzenlenmesi ile devam edilmiştir. Düzenleme 
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sonucunda uzman grupların, bazı öğrencileri yeteri kadar tanımadığından dolayı öğrenci 

hakkında görüş belirtmek istemediği 8 öğrenci belirlenmiştir. Tüm uzman grupları tarafından 

da görüş belirtilmemiş bu öğrenciler araştırma verileri dışına çıkarılmıştır. Aynı şekilde öğrenci 

grubu içerisinden YGS sonuçlarını paylaşmak istemeyen 14 öğrenci de uzman görüşleri 

bulunmasına rağmen araştırma verileri dışında tutulmuştur. Böylece 167 öğrenciye dair uzman 

görüşü ve YGS puanı elde edilerek araştırmamızın veri toplama işlemi tamamlanmıştır. 

3.4.Verilerin Analizi 

Araştırmada, Sınır Grup, Karşıt Grup ve ROC Eğrisi standart belirleme yöntemlerinden 

elde edeceğimiz kesme puanlarının güvenirlik ve geçerliği ile ilgili değerlendirmede 

bulunabilmek için öncelikle uzman gruplardan elde edilen görüşler arasında uyum düzeyinin 

incelenmiştir. Ayrıca tercih edilen standart belirleme yöntemlerinin kullanılabilmesi, uzman 

görüşlerine göre oluşturulan başarılı-başarısız ve sınır grupta bulunan bireylerin puan 

dağılımlarının normallik varsayımlarının karşılanması koşuluna bağlıdır. Bu sebeplerle kesme 

puanları belirlenmeden önce uzmanlar arasındaki uyumun ve grup puan dağılımlarının 

normalliğinin incelemesi yapılmıştır.    

Elde edilen uzman görüşleri arasında uyumun olup olmadığı ve bu uyumun derecesi 

Fleiss Kappa istatistiği kullanılarak belirlenmiştir.  Fleiss Kappa istatistiği, ikiden fazla 

değerlendirici arasındaki uyumu, kategorik yapıda olan sonuçlar üzerinden belirlemek amacıyla 

kullanılır (Fleiss, 1971). Bu istatistiği hesaplamak amacıyla Geertzen (2012) tarafından 

oluşturulmuş online hesaplayıcı kullanılmıştır. Hesaplanan katsayının yorumlanması ise Landis 

ve Koch (1977) tarafından önerilen Tablo 3.1.’ e göre yapılmıştır. 

Tablo 3.1. K Katsayısının Yorumlanmasına İlişkin Tablo 

    <0 Hiç uyuşma olmaması 

0.00< <0.20 Önemsiz düzeyde uyuşma 

0.21< <0.40 Orta düzeyde uyuşma 

0.41< <0.60 Çoğunlukla uyuşma 

0.61< <0.80 Önemli düzeyde uyuşma 

0.81< <1.00 Mükemmel düzeyde uyuşma 

 

                 Sonraki aşamada uzman görüşlerine göre başarılı-başarısız ve sınır grupta yer alan 

öğrencilerin YGS puanlarına ilişkin betimsel istatistikler ve her grup için normallik varsayımları 

SPSS 22 paket programından faydalanılarak incelenmiştir. 
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Öğrencilerin elde ettiği puan dağılımının normalliğinin incelenmesi aşamasında temel 

olan puanların normalden aşırı sapma göstermemesidir. Sürekli bir değişkenden elde edilen 

puanların normal dağılım özelliği incelenirken çarpıklık katsayısı (ÇK), aritmetik ortalama, mod, 

ortanca gibi betimsel istatistiklerden faydalanılabilir. Çarpıklık katsayısının ±1 sınırları içinde 

kalması ve ortalama, ortanca, mod değerlerinin birbirine yakın çıkması dağılımın normalden 

aşırı uzaklaşmadığının bir ölçüsüdür. Ancak bu istatistikler için belirlenmiş bir ölçüt olmadığı 

için diğer yöntemlerin sonuçlarıyla birlikte yorumlamak daha doğru olacaktır. Normallik 

araştırılırken başvurulan bir başka yöntem de testlerin kullanılmasıdır. Genel olarak üç farklı 

testten söz edilebilir. Bunlardan ilki, çarpıklık katsayısının standart hatasına bölünmesiyle elde 

edilen z istatistiğinin incelenmesidir. Z istatistiğinin α=.05 için 1.96’dan küçük çıkması dağılımın 

normalden aşırı sapma göstermediği şeklinde yorumlanır. Puan dağılımın normalliğini 

incelerken kullanılan diğer iki yöntem, grup büyüklüğünün 50’ den küçük olduğu durumlarda 

kullanılan Shapiro-Wilks testi ve 50’den büyük olduğu durumlarda kullanılan Kolmogorov-

Smirnov (K-S) testidir. Elde edilen sonuçların analizinde, istatistiksel (sıfır) hipotez “puanlar 

normal dağılımdan anlamlı farklılık göstermez” şeklinde kurulduğu için hesaplanan p değerinin 

α=.05’ten büyük çıkması, bu anlamlılık düzeyinde puanların normalden aşırı sapma 

göstermediği şeklinde yorumlanır (Büyüköztürk, 2011).  

Araştırmanın birinci alt problemini cevaplandırmak için yapılan uzmanların uyumu ve 

normallik testleri sonrasında karşıt grup, sınır grup ve ROC eğrisi yöntemleriyle elde edilen 

kesme puanları hesaplanmıştır. İlk olarak karşıt gruplar yöntemine ilişkin kesme puanı 

belirleme yaklaşımları değerlendirilmiştir. Kesme puanının belirlenmesinde, uzman 

değerlendirmelerine göre başarılı kabul edilen grubun ortancası ile başarısız kabul edilen 

grubun ortancası hesaplanmış ve bu iki ortancanın ortalaması alınarak kesme puanı 

belirlenmiştir. Sınır grup yönteminden elde edilen kesme puanı belirlenirken oluşturduğumuz 

25 kişilik sınır grubun puanlarının ortancası alınmış ve bu ortanca değeri kesme puanı olarak 

belirlenmiştir.  

Son olarak ROC eğrisi yöntemiyle elde edilen kesme puanını belirlenmiştir. ROC eğrisi 

yönteminin kullanılabilmesi için iki gruba ait puanların normal dağılım göstermesi 

gerekmektedir. Aksi durumda normal dağılım dönüşümünün (logaritmik dönüşüm) yapılması 

gerekmektedir (Solberg, 1983). Ayrıca tek bir ROC eğrisinin kullanıldığı durumlarda eğri altında 

kalan alanın (AUC) hesaplanması testinde, normal dağılım yaklaşımının kullanılabilmesi için 

örneklemin yeteri kadar büyük olduğu varsayılır. Testin anlamlılığı için H0: A=0,5 hipotezi z 

istatistiği ile test edilir. Z  istatistiği aşağıdaki şekilde hesaplanır (Hanley ve McNeil, 1983). 
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ROC eğrisi altında kalan, başarılı-başarısız şeklinde yapılan sınıflamanın doğruluk 

derecesini ifade etmektedir. Kanık ve Erden (2003)’ e göre ROC eğrisi altında kalan alanın 

değeri ve doğru sınıflama düzeyi Tablo 3.2.’ deki şekilde belirtilmiştir. 

Tablo 3.2. ROC Eğrisi Altında Kalan Alanın Yorumlanmasına İlişkin Tablo 

Eğri Altındaki Alan Sınıflama Düzeyi 

.90-1.00 Mükemmel 

.80-.90 İyi 

.70-.80 Orta 

.60-.70 Zayıf 

.50-.60 Başarısız 

 

Araştırmanın ikinci alt problemi cevaplandırmak üzere elde edilen her bir kesme 

puanına ve mevcut YGS puanına göre başarılı ve başarısız olan öğrenci sayıları ve oranları 

hesaplanmıştır. Başarılı-başarısız kabul edilen öğrenci yüzdeleri arasında manidar fark olup 

olmadığı, bağımlı iki oran arasındaki fark testi ile sınanmıştır. Bu test, aynı bireyler üzerinden 

iki farklı zamanda ya da iki değişik durumda elde edilen bağımlı iki yüzde arasında farkın olup 

olmadığının araştırılmasında kullanılır (Alpar, 2010). 

Eğitim ve psikoloji ile ilgili araştırmalarda, gözlemlerin aynı ya da eşleştirilmiş denekler 

üzerinde yapılmış olması, ilişki ölçüsü olan bir korelasyon katsayısının elde edilmesini sağlar. 

Bağımlı iki yüzde arasındaki farkın manidar olup olmadığı test edilirken bu korelasyon 

katsayısının göz önüne alınması gerekir. Örneğin N sayıda denekten oluşan bir örneklem 

üzerinde farklı iki yönteme göre yapılan değerlendirmede öğrencilerin başarılı-başarısız olma 

durumları incelensin. Değerlendirme sonucunda iki yönteme göre de ayrı ayrı başarılı öğrenci 

yüzdelerinin P1ve P2 olduğu çift gözlem sonuçları elde edilir. Bir denek her iki yönteme göre de 

başarılı olabileceği gibi, iki yöntemde de başarısız olabilir. Bu çift gözlem sonuçları 2x2’lik bir 

kontincensi tablosunda gösterilerek, iki yönteme göre elde edilen yüzdeler arasındaki 

manidarlığın test edilmesi gerekir (Akhun, 1988). 

Alpar (2010)’ a göre bağımlı örneklemlerde iki yüzde arasındaki farkın anlamlılık 

testinde z ya da t istatistiğinden faydalanılabilir. Farklı iki yönteme göre başarılı-başarısız 

A= Eğri altında kalan alanın tahmin değeri 

      V(A)= A’nın varyansının tahmini 
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olarak değerlendirilen öğrenci sayıları aşağıda verilen genel bir Tablo 3.3. yardımıyla 

incelenebilir. 

Tablo 3.3. Bağımlı Gruplarda İki Yüzde İçin Genel Tablo 

Yöntem2 

Başarılı Başarısız Toplam 

Y
ö

n
te

m
1

 Başarılı a b a+b 

Başarısız c d c+d 

Toplam a+c b+d a+b+c+d=n 

 

Karşılaştırılacak olan bağımlı iki yüzdeler P1= 
𝑎+𝑏

𝑛
  ve P2= 

𝑎+𝑐

𝑛
 oranları ile elde edilir. Bu 

oranlar her iki yöntemde de ayrı ayrı başarılı olan gözlem sayısının tüm gözlem sayısına 

oranlanmasıyla elde edilir.  Bu iki yüzde arasında farkın olup olmadığına ilişkin z istatistiği 

aşağıdaki formülle hesaplanır. 

z= 
𝑏−𝑐

√𝑏+𝑐
                                                                                                                                        (Formül 1) 

Gözlem sayısının az olması durumunda ise düzeltilmiş z istatistiği aşağıdaki gibidir. 

z= 
ӏ𝑏−𝑐ӏ−1

√𝑏+𝑐
                                                                                                                                    (Formül 2) 

Hesaplanan z değerine karşılık gelen alan z tablosu yardımıyla bulunur. Bulunan bu 

değer 0,5’ten çıkartılarak hipotez çift yönlü ise 2 ile çarpılır. Elde edilen P değeri, α yanılma 

düzeyinden düşük ise H0 hipotezi reddedilir, yüksek ise H0 hipotezi kabul edilir ve bağımlı iki 

yüzde arasında fark olmadığı söylenebilir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi cevaplandırmak üzere sınır grup, karşıt grup ve ROC 

eğrisi yöntemlerinden elde edilen kesme puanlarının ve Yükseköğretime geçiş sınavının kesme 

puanlarının sınıflama tutarlılığını belirlemek amacıyla Cohen (1960) tarafından geliştirilen К 

katsayısı hesaplanmıştır.  

 Erkuş (1999) ölçme araçlarının tutarlı ölçme ve sınıflama yapıp yapmadığına ilişkin 

çalışmasında, sınıflama tutarlılığı indekslerini ve bu indekslerin tarihsel gelişim sürecini 

kapsamlı olarak incelemiştir. Bu indekslerden kullanım alanı bulanlardan bazıları Cohen (1960), 

Livingston (1972), Hambleton ve Novick (1973), Subkoviak (1976), Huynh (1976), Brennan ve 

Kane (1977) tarafından geliştirilen indekslerdir. İndeksler arasında üzerinde en çok çalışılanı ve 
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en sık kullanılanı Hambleton ve Novick (1973) tarafından önerilen P0 ve Cohen (1960) 

tarafından geliştirilen  К katsayılarıdır. 

Cohen (1960) tarafından geliştirilen К katsayısı aşağıdaki gibidir: 

               (Formül 3) 

P0:  Yargıcılar arası gözlenen uyum oranı 

Pc: Yargıcılar arası şansa bağlı uyum oranı 

Swaminathan, Hambleton ve Algina (1974), К’nın üst sınırı olan +1 değerinin ancak her 

iki ölçümlerdeki marjinal oranların eşitliği durumunda elde edileceğini belirtmiştir. К’nın alt 

sınırı ise -1 değeridir ancak К<0 değerleri tutarsızlık anlamına gelir ve güvenirlik açısından 

yoruma değer bulunmaz. 

Erkuş (1999)’a göre sınıflama tutarlılığı indekslerini uyum indekslerinden ayırmak 

gerekmektedir. Uyum katsayıları genellikle sıralama türünde veriler için uygun görülürken, 

sınıflama tutarlılığı indeksleri ise verilerin niteliğinden bağımsız olarak testlerin bireyleri 

sınıflama tutarlılığını yansıtmaktadır. 

 

  



Erdem Boduroğlu, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

40 
 

4. BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde, verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen bulgulara ve yorumlara yer 

verilmiştir. Öncelikle elde edilen uzman görüşleri arasındaki uyuma, başarılı-başarısız ve sınır 

gruplara ait betimsel istatistiklere daha sonra her bir alt problem için ulaşılan bulgulara yer 

verilmiştir. 

Matematik, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Dil ve Anlatım, Din Kültürü ve Felsefe 

öğretmenlerinden oluşan toplam 7 farklı alanda ve her bir ders için o dersin zümre 

öğretmenlerinden oluşan uzman grubun verdikleri ortak karar neticesinde, öğrencilerin önce 

başarılı-başarısız olma durumları daha sonra ise sınırda olup olmama durumlarına ilişkin 

uzman görüşleri elde edilmiştir. Uzmanların, öğrencilerin başarılı-başarısız olma durumlarına 

göre yaptıkları değerlendirmelerdeki uyumun incelenmesi için hesaplanan Fleiss Kappa 

istatistik değeri 0.571 bulunmuştur. Bu değer uzmanlar arasında çoğunlukla uyuşma olduğu 

şeklinde yorumlanabilir (  =0.41-0.60). Uzmanların, öğrenciler hakkında sınırda olup olmama 

durumlarına yönelik yaptıkları değerlendirme sonuçlarına göre uyumun incelenmesi amacıyla 

hesaplanan Fleiss Kappa istatistik değeri ise 0,312 olarak bulunmuştur. Bu değer uzmanlar 

arasında orta derecede uyuşma olduğu şeklinde yorumlanabilir (  =0.21-0.40).  

Uzman görüşlerine göre, bireylerin başarılı ya da başarısız, sınırda ya da değil şeklinde 

gruplara ayrılmasında, uzmanların çoğunluğunun verdiği karar doğrultusunda hareket 

edilmiştir. Bu kararlar neticesinde başarısız grup, başarılı grup ve sınır grup belirlenmiştir. 

Uzmanlar, değerlendirmede bulundukları 167 öğrenciden, 44 öğrencinin başarısız olacağı, 123 

öğrencinin ise başarılı olacağı yönünde görüş belirtmiştir. Yani sınava girecek öğrencilerden % 

27’sinin başarısız olacağı, %73’ünün ise başarılı olacağı yönünde bir değerlendirme yapılmıştır. 

ÖSYM (2015), verilerine göre puanı hesaplanan öğrenciler arasında, herhangi bir puan türünde 

180 ve üzeri puan alarak barajı geçen öğrenci yüzdeleri, 2013 yılında %70, 2014 yılında %75, 

2015 yılında ise %70’tir. Uzmanların yaptıkları değerlendirme sonuçlarının, ÖSYM de elde 

edilen başarı yüzdeleriyle benzerlik gösterdiği söylenebilir. Uzmanların başarısız olarak 

değerlendirdiği grupta gözlenen en yüksek puan 203, en düşük puan ise 142’dir. Başarılı grupta 

ise gözlenen en yüksek puan 288, en düşük puan 158’dir.  

Uzmanlardan öğrencileri başarılı-başarısız gruba ayırmalarının sonrasında sınır grubu 

belirlemeleri için tekrar bir değerlendirme yapmaları istenmiştir. Bu değerlendirmede 

uzmanlarının çoğunluğunun verdiği kararlar neticesinde 25 öğrenci sınır grup olarak 

belirlenmiştir. Sınır grupta gözlenen en düşük puan 159, en yüksek puan ise 198’dir. 
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Gruplar belirlendikten sonra, öğrencilerin girmiş oldukları üniversite sınavından elde 

ettikleri puan dağılımının normalliğinin incelenmesi amacıyla çarpıklık katsayısı(ÇK), aritmetik 

ortalama, mod, ortanca gibi betimsel istatistiklerden ve normallik testi sonuçlarından 

faydalanılmıştır. 167 öğrencinin YGS 2015 sonrası aldığı puanların dağılımına ilişkin betimsel 

istatistikler ve normallik testi sonuçları Tablo 4.1’deki gibidir. 

Tablo 4.1. YGS 2015 Puanlarının Tamamına Ait Betimsel İstatistikler ve Normallik Testi 
Sonuçları 

N Ortalama Ortanca Mod Standart 
Sapma 

Varyans Çarpıklık 
Katsayısı/ 
St. Hata 

Basıklık 
Katsayısı/ 
St. Hata 

K-S 
İstatistiği 

K-S 
Sig. 

167 204,08 204,00 165,00 32,71 1070,20 0,19/0,21 0,58/0,39 0,06 0,20 

 

Tablo 4.1.’ de görüldüğü üzere ortalama ve ortanca değerlerinin birbirine yakınlığı, 

çarpıklık katsayısının standart hatasına bölünmesiyle hesaplanan z istatistiğinin α=.05 için 

±1,96 aralığında çıkması ve grup büyüklüğü 50’den büyük olduğu için Kolmogorov-Smirnov 

testi bulguları incelendiğinde öğrencilerin YGS’ den elde ettiği puanlarının normal dağılımdan 

farklılık göstermediği söylenebilir.  

Puanların, belirlenen başarılı-başarısız ve sınır gruplardaki dağılımına ilişkin betimsel 

istatistikler ve normallik testi sonuçları ise Tablo 4.2.’ de özetlenmiştir. 
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Tablo 4.2. YGS 2015 Puanlarının Belirlenen Gruplardaki Betimsel İstatistik Değerleri ve 
Normallik Testi Sonuçları 

 Başarısız Grup Başarılı Grup Sınır Grup 

N 44 123 25 

Ortalama 167,80 199,36 180,24 

Ortanca 167,00 201,00 179,00 

Mod 165,00 207,00 __ 

Standart Sapma 17,43 18,77 10,40 

Varyans 304,00 352,32 108,19 

Çarpıklık Katsayısı/ 
St. Hata 

0,50/0,36 -0,72/0,23 -0,06/0,47 

Basıklık Katsayısı/ 
St. Hata 

-0,33/0,69 0,22/0,44 -0,72/0,91 

K-S İstatistiği 0,12 0,16 0,09 

K-S Sig. 0,20 0,69 0,20 

S-W İstatistiği 0,93 0,91 0,97 

S-W Sig. 0,13 0,04 0,87 

 

Tablo 4.2.’ de görüldüğü üzere her bir grup için ortalama ve ortanca değerleri  

birbirlerine oldukça yakındır. Başarılı gruptaki öğrenci sayısı 50’den büyük olduğu için 

Kolmogorov-Smirnov test istatistiği sonuçları, başarısız ve sınır gruptaki öğrenci sayısı 50’ den 

az olduğu için Shapiro-Wilk test istatistiği sonuçları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda 

başarısız, başarılı ve sınır gruptaki öğrencilerin puanlarının, normal dağılımdan manidar bir 

fark göstermediği sonucuna varılmıştır. 

4.1. Alt Problem 1: 

Sınır grup, karşıt grup ve ROC eğrisi yöntemlerinden elde edilen kesme puanları 

nasıldır? 

Araştırmanın birinci alt problemini cevaplandırmak için yapılan uzmanların uyumu ve 

normallik testleri sonrasında karşıt grup, sınır grup ve ROC eğrisi yöntemleriyle elde edilen 

kesme puanları hesaplanmıştır. İlk olarak karşıt gruplar yöntemine ilişkin kesme puanı 

belirleme yaklaşımları değerlendirilmiştir. Veri sayısının azlığı ve başarılı-başarısız gruba düşen 

öğrenci sayıları arasındaki farklılık da göz önünde bulundurularak, kesme puanının 

belirlenmesinde, uzman değerlendirmelerine göre başarılı kabul edilen grubun ortancası ile 

başarısız kabul edilen grubun ortancası hesaplanmış ve bu iki ortancanın ortalaması alınarak 
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kesme puanı belirlenmiştir. Tablo 4.2’ de ortaya koyulan betimsel istatistiklere göre başarısız 

grubun ortancası 167, iken başarılı grubun ortancası 201’dir. Bu iki değerin ortalaması alınarak 

oluşturulan kesme puanı 184 olarak belirlenmiştir. 

Sınır grup yönteminden elde edilen kesme puanı belirlenirken uzmanların 

değerlendirmeleri sonucunda oluşturduğumuz 25 kişilik sınır grubun puanlarının ortancası 

alınmış ve kesme puanı 179 olarak belirlenmiştir. Ortalama (180) ve ortanca (179) değerlerinin 

birbirine yakın olması yöntemin iyi bir şekilde çalıştığını göstermektedir. 

ROC eğrisi yönteminin kullanılabilmesi için ön koşul olarak iki gruba ait puanların 

normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Başarılı grup için yapılan Kolmogorov-Smirnov testi 

ve başarısız grup için yapılan Shapiro-Wilk testi ile puanların gruplardaki dağılımlarının 

normallik varsayımlarının karşılanıp karşılanmadığı incelenmiştir. Test sonuçlarına göre iki 

gruba ait puanların da normal dağılım gösterdiği görülmüştür. ROC eğrisi, SPSS yardımıyla 167 

öğrencinin test puanları ile başarılı ve başarısız olma durumlarına göre veri girişi yapılarak 

Şekil 4.1.’ deki gibi oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4.1. YGS Puanlarına ve Başarı-Başarısızlık Durumlarına Göre Elde Edilen ROC Eğrisi 

ROC eğrisi altında kalan, başarılı-başarısız şeklinde yapılan sınıflamanın doğruluk 

derecesini ifade etmektedir. ROC analizi sonucunda, eğri altında kalan alan değer 0.95 olarak 

hesaplanmıştır ve 0,05 anlamlılık düzeyinde manidar bulunmuştur. Bu değer, başarılı ve 

başarısız öğrencileri belirlemede yapılan sınıflamanın doğruluğunun %95 oranında yani 

mükemmel düzeyde olduğunun göstergesidir. Eğrinin sol üst köşeye en yakın olduğu nokta 
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işaretlenmiş, başarılı ve başarısız öğrencilerin doğru olarak sınıflandırıldığı kesme puanının 

belirlenebilmesi için duyarlılık ve 1-özgüllük değerlerinin yer aldığı Tablo 4.3. oluşturulmuştur. 

Tablo 4.3. YGS Puanlarına Ait ROC Analizi İle Elde Edilen Kesme Puanlarının Duyarlılık ve 1-
Özgüllük Değerleri 

ROC Eğrisi Koordinatları 

Kesme Puanı Duyarlılık 1-Özgüllük 

176,5 ,935 ,227 

177,5 ,927 ,227 

178,5 ,919 ,205 

180,0 ,911 ,205 

181,5 ,911 ,182 

182,5 ,911 ,159 

 184, 0 ,902 ,136 

185,5 ,902 ,114 

186,5 ,886 ,114 

188,5 ,866 ,091 

190,5 ,862 ,091 

192,0 ,846 ,091 

 

Kesme puanının hangi değer seçileceği konusunda genel yaklaşım, duyarlılık değerinin 

yüksek, 1-özgüllük değerinin düşük olduğu ve toplamlarının 1’e yakın olduğu değerin kesme 

puanının seçilmesi yönündedir. Tablo 4.3. incelendiğinde 185,5 ve 186,5 kesme puanlarında, 

duyarlılık ve 1-özgüllük değerleri ön plana çıkmaktadır. Duyarlılık değeri 0,886 ve 1-özgüllük 

değeri 0,114 olan 186,5 kesme puanının en uygun seçim olacağını söylemek mümkündür. 

Öğrencilerin YGS’ den aldıkları puanlar ve YGS’ de kullanılan mevcut kesme puanı(180) tam sayı 

olarak belirlendiği için, ROC eğrisi yöntemiyle elde ettiğimiz kesme puanının 186 olarak 

seçilmesi uygun olacaktır. 
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4.2 Alt Problem 2:  

Sınır grup, karşıt grup ve ROC eğrisi yöntemlerinden elde edilen kesme 

puanlarına ve Yükseköğretime geçiş sınavının kesme puanına (180 puan) göre başarılı-

başarısız kabul edilen öğrenci yüzdeleri arasında manidar fark var mıdır?  

İkinci alt problemi cevaplandırmak üzere elde edilen her bir kesme puanına ve mevcut 

YGS kesme puanına göre başarılı ve başarısız olan öğrenci sayıları ve oranları hesaplanmıştır. 

Bu verilerin yer aldığı Tablo 4.4. aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4.4. Farklı Yöntemlerden Elde Edilen Kesme Puanlarına Başarılı-Başarısız Kabul Edilen 
Öğrenci Sayısı ve Yüzdeleri 

 Kesme 
Puanı 

Başarılı 
Öğrenci Sayısı 

Başarısız 
Öğrenci Sayısı 

Başarılı 
Öğrenci 
Yüzdesi 

Başarısız 
Öğrenci Yüzdesi 

Sınır Grup 179 122 45 0,73 0,27 
Karşıt Grup 184 117 50 0,70 0,30 
ROC Eğrisi 186 116 51 0,69 0,31 
YGS 180 121 46 0,72 0,28 

 

Tablo 4.4. incelendiğinde, sınır grup yönteminden elde edilen kesme puanı (179) için 

122 öğrenci başarılı kabul edilmiştir. Bu sayının 167 kişilik öğrenci grubundaki oranı ise 0,73 

olarak görülmektedir. Roc eğrisi yönteminden elde edilen ve en yüksek olan kesme puanına 

(186) göre ise 116 öğrenci başarılı kabul edilmiştir ve başarı oranının 0,69 olduğu 

görülmektedir. Tüm yöntemlerden elde edilen kesme puanlarına göre başarı durumlarına ait 

genel tablo Ek 4’ te sunulmuştur. Tabloya göre başarılı-başarısız kabul edilen öğrenci yüzdeleri 

kesme puanlarına göre farklılık gösterse de başarılı kabul edilen öğrenci sayıları ve oranları 

birbirine yakın değerlerdedir. Örneğin birbirine en yakın kesme puanları olan sınır grup 

yöntemine göre 122 öğrenci başarılı bulunmuşken mevcut YGS kesme puanına göre 121 öğrenci 

başarılı bulunmuştur. Birbirine en uzak kesme puanları olan ROC eğrisi yöntemine göre 116 

öğrenci başarılı olurken sınır grup yöntemine göre 122 kişi başarılı bulunmuştur. Bu farklılığın 

manidar olup olmadığı bağımlı iki oran arasındaki fark testi ile ikili olarak incelenmiştir. 

Sonuçlar Tablo 4.5.’ deki gibidir. 
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Tablo 4.5. Farklı Yöntemlerden Elde Edilen Kesme Puanlarına Göre Başarılı Kabul 
Edilen Öğrenci Yüzdeleri Arasındaki Farka İlişkin Test Sonuçları 

Karşılaştırılan 
Yöntemler 

Kesme 
Puanı 

Başarılı 
Öğrenci Sayısı 

Başarılı 
Öğrenci 
Yüzdesi 

Z Değeri P Değeri 

Sınır Grup 
Karşıt Grup 

179 
184 

  122 
117 

0,73 
0,70 

0,61 0,5418 

Karşıt Grup 
YGS 

184 
180 

117 
121 

0,70 
0,72 

-0,48 0,6312 

ROC Eğrisi 
YGS 

186 
180 

116 
121 

0,69 
0,72 

-0,60 0,5486 

Karşıt Grup 
ROC Eğrisi 

184 
186 

117 
116 

0,70 
0,69 

-0,11 0,9124 

YGS 
Sınır Grup 

180 
179 

121 
122 

0,72 
0,73 

-0,12 
 

0,8844 

Sınır Grup 
ROC Eğrisi 

179 
186 

122 
116 

0,73 
0,69 

0,48 0,6312 

 

Elde edilen z değerlerine karşılık gelen p değerleri incelendiğinde, tüm ikili 

karşılaştırmalar için p>α=0,05 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre 0,05 hata düzeyinde, 

elde edilen kesme puanlarına göre ikili olarak yapılan incelemede başarılı olan öğrenci 

yüzdeleri arasında istatistiksel açıdan manidar bir farklılık olmadığı söylenebilir.  

4.3. Alt Problem 3:  

Sınır grup, karşıt grup ve ROC eğrisi yöntemlerinden elde edilen kesme 

puanlarının sınıflama tutarlılığı indeksleri nasıldır? 

Üçüncü alt problemi cevaplandırmak üzere kesme puanlarının sınıflama tutarlılığını 

belirlemek amacıyla Cohen (1960) tarafından geliştirilen К katsayısı hesaplanmıştır. Uzman 

görüşlerine ve YGS kesme puanına göre başarılı ve başarısız kabul edilen öğrenci sayıları 

karşılaştırılmış ve Tablo 4.6. elde edilmiştir. 

Tablo 4.6. Uzman Görüşlerine ve YGS Kesme Puanına Göre Başarılı-Başarısız Kabul Edilen 
Öğrenci Sayıları 

    YGS Kesme Puanı  
Toplam Başarılı(1) Başarısız(0) 

Uzman 
Görüşleri 

Başarılı(1) 112 11 123 
Başarısız(0) 9 35 44 

                     Toplam 121 46 167 
 

Tablo 4.6 incelendiğinde iki ölçüme göre de başarılı olan 112, başarısız olan 35 öğrenci 

bulunmaktadır. 11 öğrenci hakkında uzmanlar başarılı olur görüşü belirtmesine rağmen 

öğrenciler YGS kesme puanını aşamamıştır. 9 öğrenci ise uzmanlar tarafından başarısız olur 
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görüşü belirtilmesine karşın YGS kesme puanını aşarak başarılı olmuştur.İki değerlendirme 

sonucunda gözlenen uyum oranı P0= 0,88 ve K=0,70 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu 

sonuçlara bakılarak, uzman görüşlerine ve YGS kesme puanına göre yapılan sınıflamaların 

birbirine yakın sonuçlar verdiği söylenebilir. 

Farklı yöntemlerden elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlılıkları incelenirken 

yapılacak karşılaştırma öncelikle uzman görüşleri ölçüt alınarak her bir yöntem için 

belirlenmiştir. Daha sonra bu karşılaştırma YGS kesme puanı ölçüt alınarak tekrar yapılmıştır. 

Aşağıda farklı iki değerlendirme sonucuna göre başarılı ve başarısız olan öğrenci sayıları ve elde 

edilen K katsayıları verilmiştir.  

Tablo 4.7. Uzman Görüşlerine ve Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Kesme Puanlarına Göre 
Başarılı-Başarısız Kabul Edilen Öğrenci Sayıları 

 

 Tablo 4.7.  incelendiğinde, uzman görüşlerine ve sınır grup yöntemine göre her iki 

ölçümde de başarılı olan 113, başarısız olan 35 öğrenci bulunmaktadır. Gözlenen uyum oranı P0= 

0,89 ve K=0,71 olarak hesaplanmıştır. Uzman görüşleri ve karşıt grup yöntemi ölçümlerine göre 

ise ikisinde de başarılı olan 111, başarısız olan 38 öğrenci bulunmaktadır. Bu karşılaştırma için 

gözlenen uyum oranı P0= 0,89 ve K=0,73 olarak bulunmuştur. Son olarak uzman görüşleri ve Roc 

eğrisi yöntemi ölçümlerinin ikisinde de başarılı olan 111, başarısız olan 39 öğrenci olduğu 

görülmüştür. Bu ölçümlere ilişkin gözlenen uyum oranı P0= 0,90 ve K=0,75 olarak 

hesaplanmıştır. 

    Alpar (2010), bulunan К katsayısı 1’e eşit olduğunda tam uyum söz konusu olduğunu 

ve yorum aralığının 0 ile +1 arasında olduğunu ifade etmiştir. Uzman görüşleri ölçütüne göre 

elde edilen К katsayıları incelendiğinde birbirine yakın değerler gözlenmektedir. Kesme 

puanlarının birbirine yakın değerler olması К katsayılarının da birbirine yakın çıkmasına yol 

açmıştır. En yüksek К katsayısı 0,75 ile Roc eğrisi yönteminden, en düşük değer ise 0,71 ile sınır 

grup yönteminden elde edilmiştir. К katsayısı bir oran belirtmekte olup +1 e yakın çıkması 

 Sınır Grup Karşıt Grup ROC Eğrisi 

U
zm

an
 G

ö
rü

şl
er

i 

 1 0 Toplam  1 0 Toplam  1 0 Toplam 

1 113 10 123 1 111 12 123 1 111 12 123 

0 9 35 44 0 6 38 44 0 5 39 44 

Toplam 122 45 167 Toplam 117 50 167 Toplam 116 51 167 
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sınıflama kararlarının tutarlılığı anlamına gelmektedir bu sebeple en iyi sınıflamanın Roc eğrisi 

yöntemiyle yapıldığı söylenebilir. Sınıflama kararlarının tutarlılığını belirlemek için YGS kesme 

puanları ölçüt kabul edildiğinde ise Tablo 4.8.’ deki sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 4.8. YGS Kesme Puanı Ölçütüne ve Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Kesme Puanlarına Göre 
Başarılı-Başarısız Kabul Edilen Öğrenci Sayıları 

 

Tablo 4.8.’ de görüldüğü gibi, YGS kesme puanına ve sınır grup yöntemine göre her iki 

ölçümde de başarılı olan 121, başarısız olan 45 öğrenci bulunmaktadır. Bu değerlerden, 

gözlenen uyum oranı P0= 0,99 ve K=0,98 olarak hesaplanmıştır. YGS kesme puanı ve karşıt grup 

yöntemi ölçümlerine göre ise ikisinde de başarılı olan 117, başarısız olan 46 öğrenci 

bulunmaktadır. Bu karşılaştırma için gözlenen uyum oranı P0= 0,98 ve K=0,95 olarak 

bulunmuştur. Üçüncü olarak YGS kesme puanı ve Roc eğrisi yöntemi ölçümlerinin ikisinde de 

başarılı olan 116, başarısız olan 46 öğrenci olduğu görülmüştür. Bu ölçümlere ilişkin gözlenen 

uyum oranı P0=0,97 ve K=0,93 olarak hesaplanmıştır. 

Gözlenen uyum oranları ve K istatistikleri değerlendirildiğinde +1’e oldukça yakın 

sonuçlar bulunmuştur. Bu sonuçlar sınıflama kararlarındaki tutarlılığın tama yakın olduğunu 

göstermektedir. Elde edilen K katsayıları incelendiğinde en yüksek değerin sınır grup 

yönteminden (K=0,98), en düşük değerin ise Roc eğrisi yönteminden elde edildiği söylenebilir. 

Bu sonuçlarla en iyi sınıflamanın sınır grup yöntemiyle yapıldığı görülmektedir. Bu durumu 

sağlayan temel faktör ise, sınır grup yönteminden elde edilen kesme puanının (179), mevcut 

YGS kesme puanına (180) çok yakın bulunmasıdır. 

Farklı standart belirleme yöntemlerinden elde edilen kesme puanlarının sınıflama 

kararlarının tutarlılığı incelenirken, kesme puanlarına ait K istatistikleri, uzman görüşleri ve 

YGS kesme puanı ölçütlerine göre ayrı ayrı değerlendirildiğinde, YGS kesme puanı ölçüt alındığı 

takdirde tüm yöntemlerin sınıflama kararlarının daha tutarlı olduğu görülmektedir. Uzman 

görüşlerine göre başarılı grupta yer alan öğrencilerin puan ortalamaları 199,6’dır. Elde ettiğimiz 

kesme puanları sınır grup (179), karşıt grup (184), Roc eğrisi (186) bu ortalamaya yaklaştıkça, 

 Sınır Grup Karşıt Grup ROC Eğrisi 

Y
G

S 
K

es
m

e 
P

u
an

ı  1 0 Toplam  1 0 Toplam  1 0 Toplam 

1 121 0 121 1 117 4 121 1 116 5 121 

0 1 45 46 0 0 46 46 0 0 46 46 

Toplam 122 45 167 Toplam 117 50 167 Toplam 116 51 167 



Erdem Boduroğlu, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

49 
 

sınıflama tutarlılığı indeksinin yükseldiği görülmektedir. Benzer durum mevcut YGS kesme 

puanına (180) yaklaştıkça da görülmektedir. 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu bölümde, her bir araştırma sorusu kapsamında ve yapılan analizler neticesinde elde 

edilen bulgulara ilişkin tartışmalar bulunmaktadır. Ayrıca araştırma bulgularının 

yorumlanmasıyla elde edilen sonuçlara ve ileride yapılacak çalışmalara dair önerilere yer 

verilmiştir. 

        Kesme puanlarını belirlemek için uzmanların, öğrencilerin başarılı-başarısız olma ve 

sınırda olup olmama durumlarına göre yapmış oldukları değerlendirme neticesinde hesaplanan 

Fleiss Kappa istatistik değerleri incelenmiş ve bu değerlerin yüksek düzeyde bir uyuşmaya 

işaret etmediği görülmüştür. Özellikle sınır grup belirlenirken uzmanlar arasındaki uyumun 

daha düşük olmasının nedenleri, uzmanların sınır grup ve bu grupta bulunacak kişi algısının 

farklı olması, uzmanların değerlendirme yaparken ölçülmek istenilen özellik dışında başka bir 

özellikten etkilenerek karar vermesi ya da uzmanların değerlendireceği kişileri kendi bireysel 

standartlarına bağlı olarak farklı şekilde değerlendirmesi olabilir. 

 

        Üç farklı yöntemle belirlenen kesme puanları incelendiğinde, karşıt grup 

yönteminden elde edilen kesme puanının 184, sınır grup yönteminden elde edilen kesme 

puanının 179 ve ROC eğrisi yöntemiyle elde edilen kesme puanının 186 olduğu görülmektedir. 

YGS’ de kullanılan mevcut 180 kesme puanına en yakın kesme puanı sınır grup yöntemiyle elde 

edilmiştir. En yüksek kesme puanı ise ROC eğrisi yöntemiyle elde edilmiştir. ÖSYM (2015) 

verilerine göre 2015 yılında yapılan YGS’ de önceki yıllara göre, test ortalamalarında ve öğrenci 

başarı oranlarında düşüş gözlenmiştir. Bu da sınavın önceki yıllara göre daha zor olduğunu ve 

daha fazla öğrencinin başarısız olduğunu ifade eder. Bu çalışmada kesme puanı belirlerken 

uzman görüşlerine yer verildiği için, sınavın önceki yıllara göre zor olması uzmanların 

değerlendirmelerinde sapmalara yol açmış olabilir. Örneğin uzmanların başarılı grupta 

değerlendirdiği kişiler arasında, sınav sonucuna göre başarısız olan öğrencilerin fazlalığı kesme 

puanlarının da farklılaşmasına yol açmıştır.  

Araştırmanın birinci alt probleminde farklı yöntemlerle elde edilen kesme puanlarının 

birbirlerinden farklı olduğu görülmektedir. Kesme puanlarındaki farklılaşmaya rağmen, bu 

puanlara göre hesaplanan başarılı öğrenci yüzdelerinin bağımlı iki oran arasındaki fark testi ile 

ikili olarak incelenmesi sonucunda yüzdeler arasında manidar bir fark görülmemiştir. Bu 

duruma yol açan temel unsurlar örneklem sayısı ve kullanılan standart belirleme yöntemleridir. 

 

Örneklem sayısının yüksek olmaması ardışık iki puan arasında yer alan öğrenci sayısının 

az olmasına yol açmıştır. Örneğin en düşük ve en yüksek kesme puanlarına (179-186) göre 
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yapılan incelemede başarılı öğrenci sayısındaki değişim sadece 6 kişi olmuştur. Daha büyük 

örneklemlerde, ardışık puan aralıkları arasında bulunan öğrenci sayısı artacağından, kesme 

puanlarının farklılaşması başarılı öğrenci yüzdelerini de farklılaştıracaktır. Ayrıca, kullanılan 

standart belirleme yöntemlerinin benzer temellerde ve öğrenci merkezli yöntemler olması, elde 

edilen kesme puanlarının mevcut YGS kesme puanına yakın değerler bulunması, başarılı kabul 

edilen öğrenci yüzdelerinin de birbirine yakın olmasına yol açmıştır. 

 

Çalışmada, iki farklı ölçüt olarak kabul edilen YGS kesme puanı ve uzman görüşleri 

arasındaki uyum oranının yüksek çıktığı görülmüştür. Bu durum aslında kısmen beklenen bir 

sonuçtur; çünkü uzmanlar öğrenci başarı durumlarına dair görüş belirtirken mevcut YGS kesme 

puanının yani 180 barajının etkisinde kalarak başarılı-başarısız değerlendirmesinde bulunmuş 

olabilecekleri düşünülmektedir. 

İki farklı ölçüte göre, her bir yöntemden elde ettiğimiz kesme puanlarına dair K 

istatistikleri incelendiğinde, YGS kesme puanı ölçüt alındığı takdirde tüm yöntemlerin sınıflama 

kararlarının daha tutarlı olduğu görülmektedir. Bu duruma neden olan en önemli faktör uzman 

görüşlerine göre başarılı grupta yer alan öğrencilerin puan ortalamalarının yüksek olmasıdır 

(199,6). Diğer yöntemlerden elde edilen kesme puanları mevcut YGS kesme puanına (180) daha 

yakın sonuçlar olduğu için, YGS kesme puanı ölçütü daha yüksek K istatistiklerinin 

hesaplanmasını sağlamıştır.   

ÖNERİLER 

Bu çalışmada, ÖSYM’ nin 2015 yılı sınav sorularının tamamını yayınlamama kararı 

üzerine test merkezli standart belirleme yöntemlerine başvurulamamıştır. Başka bir çalışmada 

ÖSYM’nin yayınladığı sorular üzerinden bir başarı testi oluşturularak uygulaması yapılabilir ve 

bu çalışmada kullanılamayan test merkezli standart belirleme yöntemlerinden elde edilecek 

kesme puanları incelenebilir.  

YGS’ de elde edilen sonuçlar LYS sonuçları ile karşılaştırılıp mevcut 180 baraj puanının 

belli puan aralıklarla üstünde bulunan öğrencilerin üniversiteye yerleşme sonuçları ve YGS’ nin 

yordama gücü araştırılabilir. 

Uzmanların arasındaki uyum farklı yöntemlerle incelenebilir. Örneğin eksik ya da kayıp 

veri olması durumunda uzmanlar arasındaki uyumu belirlemek için Krippendorff alpha uyum 

katsayısı kullanılabilir. 
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Bu çalışmada uzman sayısının sınıflama tutarlılığı indeksleri üzerine etkisi 

incelenmemiştir. Başka bir çalışmada elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlılığı 

indekslerinin,  farklı uzman sayılarına göre nasıl değiştiği incelenebilir. 

Ortaöğretim sınıf geçme yönetmeliğine göre bir dersten başarılı sayılmak için alınması 

gereken minimum puan olan “50” kesme puanın, ya da okullarda takdir ve teşekkür alabilmek 

için gerekli kesme puanlarının, farklı standart belirleme yöntemlerine göre incelemesi 

yapılabilir. 

Bu çalışmada uzmanlardan tüm öğrencilerin başarı durumları hakkında görüş 

belirtmeleri istenmiştir. Uzmanların görüş belirtebilmesi için ise öğrenci grubunu yakından 

tanıması gerekmektedir. Bu durum örneklemin sınırlandırılmasına neden olmuştur. Öğrenci 

sayısının daha fazla olduğu çalışmalarda, elde edilen kesme puanları hakkında daha geçerli 

sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir. 

Uzmanlar arasındaki uyumun, kullandığımız standart belirleme yöntemlerindeki önemi 

göz önünde bulundurularak, uyumun artırılmasına yönelik tedbirlerin neler olabileceği 

tartışılabilir. 

ÖSYM tarafından uygulamaya konulan ve açık uçlu maddelerin kullanıldığı sınavlara 

yönelik kesme puanı belirleme çalışmaları yapılabilir. 

ROC analizi yöntemi daha çok tıp ve sağlık bilimleri alanında kullanılıyor olsa da, bu 

yöntemle eğitim araştırmalarında kesme puanı belirleme, sınıflama, seçme ve yerleştirme, ölçek 

geliştirme gibi farklı çalışmalar yapılması önerilebilir. 

Bu çalışmada elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlılıklarını belirlemek 

amacıyla K katsayısı kullanılmıştır. Başka çalışmalarda farklı sınıflama tutarlılığı indeksleri 

birlikte kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. 
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EKLER 

Ek 1. 180 Barajının Nasıl Belirlendiği Sorusuna İlişkin YÖK Tarafından Verilen Cevap 
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Ek 1. (devamı) 
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Ek.2. Uzman Gruptan Toplanacak Görüşlerin Uygulama Adımlarına İlişkin Sunulan Yönerge 

 

               Değerli meslektaşım; 

Yükseköğretime Geçiş Sınavının sınıflama tutarlılığın inceleneceği bu çalışmada, 

okulunuzda son sınıflarda eğitim gören ve 2015 YGS’ ye katılacak olan 189 öğrenci hakkında 

görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Sizden rica edilen, öğrencinin genel ders durumunu, sınava 

hazırlık çalışmalarını ve okul deneme sınavı sonuçlarını da göz önünde bulundurarak, YGS’ de 

başarılı olarak ikinci aşama sınavına (LYS) geçebilip geçemeyecekleri hakkında görüş 

belirtmenizdir. Öğrenci isimlerinin yanında bulunan başarılı-başarısız kısımlarının yanına 

görüşlerinize dair işaret koyarak bu değerlendirmeyi tamamlayabilirsiniz. Tüm öğrencileri 

değerlendirdikten sonra tekrar listenin başına dönüp başarılı-başarısız şeklinde tam olarak 

sınıflandıramadığınız ve sınırda olduğunu düşündüğünüz öğrenciler için öğrenci isminin 

yanında bulunan “sınırda” kısmına işaretleme yapmanız gerekmektedir. Tam olarak 

tanıyamadığınız ya da sınav başarı durumu hakkında görüş belirtemeyeceğiniz öğrencileri 

değerlendirme dışında tutabilirsiniz. 

Araştırmanın bilimsel değeri açısından, vereceğiniz cevapların gerçek düşüncelerinizi 

yansıtması önem arz etmektedir. Belirteceğiniz görüşler araştırmanın verilerini oluşturacaktır 

ve gizliliği esastır. Araştırmaya sağladığınız katkılardan ötürü teşekkür eder iyi çalışmalar 

dilerim.   

   

                                                                                                                                       Erdem BODUROĞLU 

                                                                                                                    Mersin Üniversitesi  
       Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  

                                                                                                                          Yüksek Lisans Öğrencisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Erdem Boduroğlu, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

61 
 

Ek.3. Öğrencilerden Toplanacak YGS 2015 Sınav Sonuç Puanlarına İlişkin Sunulan Yönerge 

 

Sevgili öğrenci; 

Yükseköğretime Geçiş Sınavında kullanılan 180 barajının inceleneceği bu çalışmada, 

okulunuzda sizle birlikte eğitim gören ve 2015 YGS’ ye katılan 189 öğrencinin, sınav sonucu elde 

ettikleri puanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sizden istenilen, sınav puanlarınız arasında, puan türü 

fark etmeksizin en yüksek olanını, ondalıklı kısmını yazmadan belirtmenizdir. Puan paylaşımı 

yapıp yapmama hususunda serbest bulunmakta olup, dilerseniz görüş belirtmeyebilirsiniz. 

Araştırmanın bilimsel değeri açısından, vereceğiniz sınav puanlarının gerçek 

sonuçlarınız olması önem arz etmektedir. Belirteceğiniz görüşler araştırmanın verilerini 

oluşturacaktır ve gizliliği esastır. Araştırmaya sağladığınız katkılardan ötürü teşekkür eder 

başarılar dilerim.   

 
 

                                                                                                                                    Erdem BODUROĞLU 

                                                                                                                    Mersin Üniversitesi  
     Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  

                                                                                                                       Yüksek Lisans Öğrencisi 
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Öğrenci 
No 

YGS  
Puan 

Sınır 
Grup 

Karşıt 
Grup  

Roc 
Eğrisi YGS 

1 213 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

2 207 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

3 163 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

4 193 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

5 241 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

6 149 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

7 143 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

8 155 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

9 194 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

10 169 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

11 174 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

12 142 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

13 196 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

14 158 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

15 207 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

16 160 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

17 191 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

18 165 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

19 238 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

20 171 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

21 217 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

22 225 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

23 239 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

24 218 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

25 207 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

26 165 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

27 185 Başarılı Başarılı Başarısız Başarılı 

28 253 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

29 183 Başarılı Başarısız Başarısız Başarılı 

30 247 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

31 279 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

32 232 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

33 200 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

34 263 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

35 177 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

36 167 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

37 215 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

Ek 4: Adayların Farklı Yöntemlerle Belirlenen Kesme Puanlarına Göre Başarılı-

Başarısız Olarak Sınıflandırılması 
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38 195 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

39 150 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

40 168 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

41 201 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

42 186 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

43 145 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

44 163 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

45 144 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

46 221 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

47 158 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

48 230 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

49 206 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

50 165 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

51 203 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

52 166 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

53 176 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

54 215 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

55 142 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

56 205 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

57 238 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

58 203 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

59 159 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

60 227 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

61 241 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

62 197 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

63 190 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

64 207 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

65 225 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

66 243 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

67 222 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

68 196 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

69 267 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

70 205 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

71 288 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

72 166 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

73 217 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

74 158 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

75 247 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

76 193 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

77 205 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

78 161 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

79 234 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

80 206 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

81 204 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

82 270 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

83 187 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 
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84 204 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

85 204 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

86 259 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

87 223 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

88 240 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

89 191 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

90 245 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

91 231 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

92 175 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

93 170 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

94 208 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

95 174 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

96 275 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

97 202 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

98 179 Başarılı Başarısız Başarısız Başarısız 

99 173 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

100 280 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

101 196 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

102 198 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

103 190 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

104 211 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

105 171 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

106 229 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

107 190 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

108 230 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

109 152 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

110 218 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

111 167 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

112 165 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

113 149 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

114 165 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

115 178 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

116 218 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

117 174 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

118 207 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

119 183 Başarılı Başarısız Başarısız Başarılı 

120 198 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

121 213 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

122 186 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

123 153 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

124 197 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

125 169 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

126 222 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

127 165 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

128 225 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

129 170 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 
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130 200 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

131 244 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

132 173 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

133 211 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

134 227 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

135 168 Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız 

136 193 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

137 201 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

138 203 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

139 240 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

140 215 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

141 251 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

142 242 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

143 230 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

144 235 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

145 261 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

146 231 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

147 251 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

148 213 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

149 246 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

150 209 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

151 223 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

152 250 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

153 219 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

154 230 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

155 202 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

156 202 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

157 243 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

158 236 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

159 220 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

160 242 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

161 260 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

162 209 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

163 238 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

164 194 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

165 208 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 

166 181 Başarılı Başarısız Başarısız Başarılı 

167 232 Başarılı Başarılı Başarılı Başarılı 
Başarılı Yüzdesi 72,46 70,06 69,46 71,86 
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Ek 5. Kurumlarda Yapılacak Olan Veri Toplama İşlemi İçin İzin Onayı 
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