
ÖZET: Bu çal›flmada, örtük özellikler kuram›n›n, klasik ku-
rama üstünlü¤ü olarak kabul edilen madde parametrelerinin
de¤iflmezli¤ini sa¤lay›p sa¤lamad›¤› incelenmifltir. Elde edi-
len sonuçlara göre, örtük özellikler kuram›n›n madde para-
metrelerinin de¤iflmezlik özelli¤ini sa¤layamad›¤›; aksine,
klasik test kuram›n›n örtük özellikler kuram› kadar kararl› so-
nuçlar verdi¤i görülmüfltür.
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ABSTRACT: In this study, it is examined whether the la-
tent traits theory provides the invariance of item parameters,
which is accepted as the advantage of latent traits theory
over classical theory. Finally, it is found that the latent traits
theory could not provide the invariance of item parameters;
on the contrary, the classical test theory brings outcomes as
invariance as   the latent traits theory does.
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1. G‹R‹fi

Duyarl› ölçmeler yap›labilmesi için nitelikli
ölçme araçlar› kullan›lmal›d›r. E¤itim ve psikoloji
alanlar›nda nitelikli ölçme arac› elde etmek ama-
c›yla çeflitli kuramlar gelifltirilmifl ve kullan›lm›fl-
t›r. Bunlardan klasik test kuram› (KTK) ve örtük
özellikler kuram› (ÖÖK) yayg›n olarak kullan›l-
maktad›r (Keeves 1988).

1.1. Test Gelifltirme

Testlerin, al›nacak kararlar için uygunlu¤u ve
yeterince duyarl› ölçme yap›p yapmad›¤›n› belir-
lemek için, geçerlik,  güvenirlik, kullan›fll›l›k ve
di¤er bak›mlardan sa¤laml›¤› saptanmal›d›r. Bir

ölçe¤in sa¤laml›¤›, psikometrik özelliklerinin ye-
terli¤i ile ölçülür. Arac›n psikometrik özellikleri,
test ve madde  analizleri ile belirlenir.  

‹stenilir nitelikte bir test oluflturmak kaliteli

madde seçme yoluyla sa¤lanabilir. Maddenin kali-

tesini belirlemenin yolu madde analizidir. Madde

analizi; istenilir nitelikte bir test oluflturma için

maddelere ait istatistik özelliklerin belirlenmesi,

madde düzeltme ve madde seçme (ay›klama) ifl-

lemlerini kapsar. Temel yöntem bütün kuramlar

için bu oldu¤undan, madde analizi test gelifltirme-

nin temeli kabul edilebilir.

Birçok test gelifltirme uzman›na göre, madde

analizinin hareket noktas› madde güçlü¤ü, ay›rte-

dicili¤i ve cevaplar›n seçeneklere da¤›l›m›d›r.

Bunlar, bir maddenin iflleyifli ile ilgili bilinmesi

zorunlu göstergelerdir. 

1.2. Klasik Test Kuram›

Ölçmenin amac›, ölçülen özelli¤in gerçek

de¤erine yaklaflmakt›r. Çünkü, ölçmelere çeflitli

hatalar kar›fl›r. Bu nedenle gerçek de¤eri elde

etmek pratikte sa¤lanamaz; gözlenen puanlar-

dan kestirilmeye çal›fl›l›r. Klasik test kuram›

gerçek puan› gözlenen puandan kestirmeye çal›-

flan kuramlardan biridir. Klasik test kuram›na

gerçek puan modeli de denilmektedir. Klasik

test kuram›n›n temel denklemi flöyle ifade edil-

mektedir.
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X: Gözlenen puan

T: Gerçek puan 

E: Random hatalar

Kuram›n varsay›m›, bir bireyin özellikleri sabit-
tir ve gözlenen puanlardaki de¤iflim, yorgunluk ve-
ya flans gibi çeflitli faktörlerin sonucu olan random
hatalardan kaynaklan›r (Crocer & Algina 1986).

Klasik test kuram›nda test ve madde istatistik-
lerinin hareket noktas› madde güçlük düzeyi (p) ve
madde ay›r›c›l›¤›d›r (rjx). Bu istatistikler yard›m›y-
la teste ait özellikler kestirilebilir (Osterlid 1989).  

Klasik test kuram› bir tak›m s›n›rl›l›klara sa-
hiptir. Bunlardan ikisi, temel s›n›rl›l›k olarak ifade
edilebilir.

1. Klasik test kuram›nda madde ve test istatis-
tikleri elde edildi¤i örnekleme ba¤›ml›d›r.
Bir örneklemdeki yetenek düzeyi ve da¤›l›-
m›, klasik test kuram›n›n madde güçlük in-
deksi ve madde ay›r›c›l›k indeksi gibi mad-
de istatistiklerini ve test istatistiklerini
önemli ölçüde etkilemektedir. 

2. Bireylerin yetenekleri kendilerine uygula-
nan maddelere ba¤›ml›d›r. Bir birey, ayn›
özelli¤i ölçen farkl› güçlükteki testlerden
farkl› puanlar alabilir (Hambleton & Swa-
minathan 1985; Yu 1999).

1.3. Örtük Özellikler Kuram›

Klasik test kuram›n›n s›n›rl›l›klar›n› giderebi-
lece¤i iddia edilen bir model olarak 1930’lu y›lla-
r›n sonunda örtük özellikler kuram› ortaya at›lm›fl-
t›r. Tucker 1940’da örtük özellik kuram›n›n en
önemli kavramlar›ndan "madde karakteristik e¤ri-
si" kavram›n› ilk defa kullanm›flt›r. Ancak,
Lord’un 1950’li y›llar›n bafl›ndaki çal›flmalar› ör-
tük özellikler kuram›n›n bafllang›c› kabul edilir.
Lord, ilk kez bu kuram do¤rultusunda "normal
ogive" modelini gelifltirip, baflar› ve yetenek test-
lerinde kullanm›flt›r. 1950’li y›llar›n sonunda ise
Birnbaum, "normal ogive" modelinin yerine bu
alanda çal›flmalar› kolaylaflt›ran "lojistik" modeli
gelifltirmifltir. 1950-1970 y›llar› aras›nda, matema-
tiksel ifllemlerinin karmafl›kl›¤› nedeniyle kuram
yavafl geliflmifl, ancak bilgisayar teknolojisindeki

geliflmelere paralel olarak kuram›n kullan›m› ve
geliflimi de h›zlanm›flt›r (Hambleton  & Swami-
nathan 1985:4-8; Baker 2001:4).

Örtük özellikler kuram›, örneklemden ba¤›m-
s›z madde ölçeklemesini ve maddeden ba¤›ms›z
olarak yetenek kestirimini matematiksel modeller-
le olanakl› hale getirmek iddias›ndad›r. Kuram›n
temeli, bireylerin yeteneklerini gösteren psikolo-
jik uzayla, bu uzay› temsil etmek amac›yla haz›r-
lanan maddeler aras›ndaki ba¤›nt›lard›r. Kurama
göre, kiflilerin özellikleri bir q uzay›ndan oluflur ve
çal›fl›lan özelli¤in ölçülmesi amac›yla haz›rlanan
maddelerden oluflturulmufl testin ise q uzay›n›
temsil etti¤i kabul edilir.

Örtük özellikler kuram›nda bireyin performan-
s›, yetenek (q) faktörüyle belirlenmektedir ve bire-
yin performans› ile yetenek (q) aras›ndaki iliflki
madde karakteristik fonksiyonu (MKF) ad› verilen
fonksiyonla ifade edilmektedir. Madde karakteris-
tik fonksiyonu, madde puan›n›n q vektörü üzerin-
deki regresyonudur ve P(q) ile gösterilir. P(q), tan›-
m› gere¤i bir gruptan di¤erine de¤iflmez. Böylece
P(q)’y› belirleyen parametreler de sabit parametre-
ler olarak kal›r (Lord & Novic 1968; Yu 1999). 

Örtük özellikler kuram›n›n varsay›mlar›; nor-
mal da¤›l›m, tek boyutluluk ve yerel ba¤›ms›zl›k-
t›r. Veriler bu varsay›mlar› sa¤lad›¤›nda örtük
özellikler kuram›n› kullanman›n do¤ru olaca¤› ve
avantajlar›n gerçekleflece¤i belirtilmektedir. An-
cak bu varsay›mlar›n sa¤lanmas› çok zordur.

Örtük özellikler kuram›nda kullan›lan model-
lerdeki farkl›l›k, madde karakteristik e¤risinin for-
mülasyonundan veya puanlamadan ileri gelmekte-
dir. Tek boyutlu ve 1-0 fleklinde puanlanan veriler-
de kullan›lan modeller için, madde karakteristik
fonksiyonlar›n›n içerdi¤i madde parametrelerinin
say›s›na göre tan›mlar yap›lm›flt›r. Bir, iki ve üç
parametre kullanan farkl› modeller bulunmaktad›r
(Hambleton & Swaminathan 1985; Hambelton ve
di¤erleri 1991).

Bir parametreli model, madde tepki iflleyiflini
betimlemek için bir parametrenin yeterli oldu¤unu
varsayar. Bu da madde güçlü¤ünü (p) karfl›layan
"b" parametresidir. Maddenin en iyi ölçtü¤ü yete-
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nek düzeyini de gösterir. Bir parametreli modelin
en önemli s›n›rl›l›¤› bütün maddelerin eflit ay›r›c›-
l›kta oldu¤u varsay›m›d›r. ‹ki parametreli model
bir parametreli modele ikinci parametreyi ekle-
mifltir. Bu da "a" parametresidir ve madde ay›r›c›-
l›¤›na (rjx) karfl›l›k gelir. ‹ki parametreli modelin
en önemli s›n›rl›l›¤› flansla do¤ru cevap verme ola-
s›l›¤›n› dikkate almamas›d›r. Üç parametreli lojis-
tik model, bir ve iki parametreli modellere flans
parametresi de denilen "c" parametresini eklemifl-
tir. fians›n etkili oldu¤u testlerin analiz edilmesin-
de üç parametreli modelin kullan›lmas› öneril-
mektedir (Lord ve Novic 1968; Hambleton &
Swaminathan 1985)

Varsay›mlar ve model-veri uyumu sa¤land›¤›
takdirde örtük özellikler kuram›n› klasik test kura-
m›ndan üstün k›lan baz› avantajlar›n oldu¤u belir-
tilmektedir. Örtük özellikler  kuram›n›n avantajla-
r› içinde parametrelerin de¤iflmezli¤i önemli yer
tutar. Kuram›n di¤er avantajlar›n›n parametrelerin
de¤iflmezli¤i avantaj›na ba¤l› oldu¤u söylenebilir.
De¤iflmezlik iki aç›dan ele al›nabilir. Birincisi; ay-
n› özelli¤i ölçmeye yönelik olarak haz›rlanm›fl
olan farkl› maddelere verilen tepkilere dayal› ola-
rak kestirilen yetenek parametreleri de¤iflmezdir.
‹kincisi;  ayn› maddelerin farkl› bireylere uygulan-
mas›yla elde edilen madde parametreleri de¤ifl-
mezdir (Hambelton & Swaminathan 1985).

Bu avantajlar›n kuram›n yap›s›ndan geldi¤i id-
dia edilmektedir. Bir kiflinin soruya do¤ru cevap
verme olas›l›¤›, madde karakteristik e¤risinin flek-
line ba¤l› oldu¤undan, kiflinin yetene¤i grubun ye-
tenek da¤›l›m›ndan ba¤›ms›z olacakt›r. Ayn› flekil-
de madde parametrelerinin de¤eri de madde ka-
rakteristik e¤risinin flekline ba¤l› oldu¤undan
madde parametreleri de gruptan ba¤›ms›z olarak
kestirilebilir. 

Klasik kuram›n bir uzant›s› olmas›, ifllemleri-
nin zorlu¤u ve karfl›lanmas› zor varsay›mlar›n›n
bulunmas› Örtük özellikler kuram›n›n önemli s›-
n›rl›l›klar›ndand›r.

Psikoloji ve e¤itim gibi davran›fl bilimlerinin
hem kuramsal hem de deneysel taraflar›ndan söz
edilebilir. Bir bilim dal› olarak e¤itimbilim içinde-

ki kuramlar›n da deneysel yollarla kan›tlanmas›
gerekmektedir.

Örtük özellikler kuram›n›n en önemli avanta-
j› olan parametrelerin de¤iflmezli¤i, ilgili araflt›r-
malarda, yeterli kan›tlar sa¤lanmad›¤› için (Fan
1998; Hambelton ve di¤erleri 1991; Somer 1998;
Stage 1998; Nartgün 2002), tart›flmal› bir konu
olmaya devam etmektedir. Parametrelerin de¤ifl-
mezlik özelli¤inin denetlenmesine yönelik arafl-
t›rmalar yap›lmas› önemli bir ihtiyaç olarak gö-
rülmektedir. 

Bu çal›flmada, örtük özellikler kuram›n›n grup-
tan ba¤›ms›z olarak madde parametrelerini kestir-
me avantaj›, örneklemler ba¤lam›nda incelenmifl-
tir. Böylece, örtük özellikler kuram›n›n parametre-
lerin de¤iflmezli¤i bak›m›ndan, klasik test kura-
m›ndan daha iyi iflleyip ifllemedi¤i saptanabilir. 

Bu amaçla;

1. Farkl› örneklemlerden klasik test kuram›na
göre elde edilen p istatistikleri ile evren pa-
rametreleri aras›ndaki,

2. Farkl› örneklemlerden klasik test kuram›na
göre elde edilen rjx istatistikleri ile evren
parametreleri aras›ndaki,

3. Farkl› örneklemlerden ve evrenden örtük
özellikler kuram›na göre elde edilen 1, 2 ve
3 parametreli modellere ait b parametreleri
aras›ndaki,

4. Farkl› örneklemlerden ve evrenden örtük
özellikler kuram›na göre elde edilen 2 ve 3
parametreli modellere ait a parametreleri
aras›ndaki iliflkileri saptamak araflt›rman›n
kapsam›na al›nm›flt›r.

2. YÖNTEM

Araflt›rma, klasik test kuram› ve örtük özellikler
kuram›n› gerçek verilere ba¤l› olarak karfl›laflt›ran
bir çal›flmad›r.

Araflt›rman›n evrenini, Milli E¤itim Bakanl›¤›
Orta Ö¤retim  Kurumlar› Ö¤renci Seçme ve Yerlefl-
tirme S›nav›n›n 2001 y›l› uygulamas›na kat›lan
553281 kifli oluflturmaktad›r. Çal›flmada, evreni
oluflturan cevaplay›c›lar›n sözel bölüm puanlar›
dikkate al›nm›flt›r.
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Araflt›rma, evrenden seçilen befl (5) farkl› örnek-

lem üzerinden yürütülmüfltür. Seçilen örneklemler;
random, sa¤a çarp›k, sola çarp›k, bas›k ve normal
da¤›l›m gösteren örneklemlerdir. Örneklemler seçi-
lirken, evreni temsil edebilirlikleri dikkate al›nm›fl-
t›r. Bu amaçla, seçilen örneklemlerin büyüklü¤ü,
a=0,05 ve ortalamadan sapma (hoflgörü düzeyi)
0,21 al›narak hesaplanm›flt›r. Örneklem büyüklükle-
rinin ilgili formülle (Ç›ng› 1994) hesaplanan de¤er-
den (22336) küçük olmamas›na özen gösterilmifltir.

Örneklemlerin seçiminde random ve kas›tl› ör-
nekleme teknikleri kullan›lm›flt›r. Random örnek-
lem SPSS paket program› yard›m›yla elde edilmifl-
tir. Kas›tl› örneklemler ise, amaçlanan da¤›l›m› sa¤-
layan verilerin örnekleme al›nmas›yla sa¤lanm›flt›r.  

2.1. Araflt›rma Verileri

Araflt›rmada kullan›lan veriler, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›’n›n uygulad›¤›, Orta Ö¤retim Kurumlar›
Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme S›nav› 2001 y›l› so-
nuçlar›d›r. S›navda, "akademik yetene¤i ölçme
a¤›rl›kl› Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgiler"
alanlar›n› kapsayan, dört seçenekli 100 soru bulun-
maktad›r. Alanlara ait bilgiler 25’er soruyla ölçül-
mektedir. Testin ayn› zamanda sözel ve say›sal aka-
demik yetene¤i ölçen bir test oldu¤u öne sürülmek-
tedir (MEB 2001b).

2.2. Verilerin Analizi

Verilerin analizi üç ad›mda gerçeklefltirilmifltir. 

Birinci ad›m: Evren  ve örneklemler için betim-
sel istatistikler hesaplanm›flt›r.

Betimsel istatistikler incelendi¤inde (Tablo
2.1) amaçlanan da¤›l›mlar›n yeterince sa¤land›¤›
söylenebilir. Çarp›k örneklemlerde, yap›lacak
karfl›laflt›rmalar›n isabetlili¤ini art›rmak için çar-
p›kl›k mutlak de¤erleri (1,001) ve bas›kl›k de¤er-
leri (1,370) eflit tutulmufltur. Bas›k da¤›l›mda ise
çarp›kl›k katsay›s›n›n 0 olmas› sa¤lanm›flt›r.

‹kinci ad›m: Evrendeki verilerin örtük özel-
likler kuram› ile çal›flmaya uygunlu¤u test edil-
mifltir. Bu amaçla tek boyutluluk, yerel ba¤›ms›z-
l›k ve da¤›l›m›n normalli¤ine bak›lm›flt›r. Sözel
puanlara özde¤er-bileflen grafi¤ine (fiekil 2.1) gö-
re, testin tek boyutlu oldu¤u söylenebilir. 1. fak-
törden sonra özde¤erler birden bire düflmekte, di-
¤er faktörlerin özde¤erleri aras›ndaki farklar ise
azalmaktad›r.

Testin tek boyutlu ç›kmas›, örtük özellikler ku-
ram›n›n varsay›mlar›ndan tek boyutluluk ve yerel
ba¤›ms›zl›k varsay›mlar›n›n karfl›land›¤›n› kabul
etmek için yeterli bir sonuçtur. Yerel ba¤›ms›zl›k,
tek boyutlulu¤un bir sonucu olarak görülmektedir.
Bu nedenle tek boyutluluk sa¤land›¤›nda yerel ba-

Tablo 2.1. Evren ve Örneklemlere ait Betimsel ‹statistikler

‹statistikler Evren Random Sa¤aÇ. Sola Ç. Bas›k Normal
N 552725 27501 23531 23531 24691 29244

Ortalama 26,43 26,40 15,87 35,13 25,00 25,49
Medyan 26,00 26,00 15,00 36,00 25,00 25,00

Mod 24,00 22,00 11,00 40,00 25,00 25,00
S. Sapma 9,05 9,08 6,06 6,06 11,07 6,87

Varyans 81,86 82,38 36,77 36,77122,65 47,20
Çarp›kl›k 0,20 0,20 1,00 -1,00 0,00 0,00
Bas›kl›k -0,73 -0,73 1,37 1,37 -1,07 0,00

KR-21 0,87 0,87 0,72 0,73 0,92 0,75
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¤›ms›zl›¤›n da sa¤land›¤› kabul edilmektedir (Lord
1980:19, Hambleton ve Swaminathan 1985:25). 

Çal›flma evreninin, örtük özellikler kuram›n›n
normallik varsay›m›n› yeterince karfl›lamad›¤›n›
belirtmek gerekir. Ancak, gerçek verilerde nor-
mallik varsay›m›n› sa¤laman›n güçlü¤ü birçok
araflt›rmac› taraf›ndan kabul edilmifltir. Bu varsa-
y›m sa¤lanmad›¤› durumlarda da araflt›rmaya de-
vam etmenin mümkün oldu¤u bildirilmektedir.
Çünkü gerçek veriler, genel olarak hipotetik var-
say›mlar› sa¤lamaktan uzakt›r.  Kuramlar›n gerçek
durumlarda s›nanmas› esasa al›nd›¤›ndan, birçok
araflt›rmac›, bu varsay›m sa¤lanmad›¤› halde arafl-
t›rmalar›na devam etmifltir (Lord 1980; Hamble-
ton ve Swaminathan 1985; Gelbal 1994; Keleci-
o¤lu 2001). 

Üçüncü ad›m: Madde istatistikleri ve para-
metreleri hesaplanm›flt›r. Araflt›rma problemlerine
ba¤l› olarak madde parametreleri, madde istatis-
tikleri ve evren de¤erleri aras›ndaki iliflki için Spe-
arman’›n s›ra farklar› korelasyonu, iki korelasyon
fark›n›n Fisher z’si ile test edilmesi tekniklerinden
yararlan›lm›flt›r.

3. BULGULAR VE YORUM

Bulgular araflt›rma problemlerine ba¤l› olarak
s›ralanm›flt›r.

1- Farkl› örneklemlerden klasik kurama göre
elde edilen madde güçlük indeksleri ile evrene ait
madde güçlük parametreleri aras›ndaki iliflkiler
araflt›r›lm›fl ve sonuçlar Tablo 3.1’de verilmifltir. 

Tablo 3.1’de, örneklemler ile evren aras›ndaki
korelasyonlar›n 1,00 ile 0,95 aras›nda de¤iflti¤i
gözlenmektedir. Korelasyonlar›n hepsi pozitif ve

α = 0,01 düzeyinde manidard›r. Random örnekle-
me ait p de¤erleri ile evrene ait p de¤erleri aras›n-
da mükemmel bir iliflki vard›r. Çarp›k da¤›l›mlar-
da iliflkinin  düfltü¤ü söylenebilir.

Evren ve örnekleme ait p de¤erleri için hesap-
lanan korelasyonlar aras›ndaki farklar›n manidar-
l›¤›na iliflkin bilgiler  Tablo 3.2’de verilmifltir.

Tablo 3.2’ye göre, çarp›k örneklemler için elde

edilen korelasyonlarla di¤er örneklemler için elde

edilen korelasyonlar aras›ndaki farklar›n ço¤u ma-

nidard›r. Özellikle sa¤a çarp›k örneklemle di¤er

örneklemlere ait korelasyon farklar› α = 0,01 dü-

zeyinde manidar bulunmufltur. Bu bulguya göre,

madde güçlü¤ünün örneklem da¤›l›m›n›n çarp›kl›-

¤›ndan, özellikle sa¤a çarp›kl›¤›ndan etkilendi¤i

yorumu yap›labilir.

2. Farkl› örneklemlerden klasik kurama göre

elde edilen madde ay›r›c›l›k istatistikleri ile evre-

ne ait madde ay›r›c›l›k parametreleri aras›ndaki

iliflkilere bak›lm›fl ve sonuçlar  Tablo 3.3’de ve-

rilmifltir.

Tablo 3.1. Klasik Kurama Göre Evren Ve Örneklemler
‹çin Elde Edilen Madde Güçlük (p) De¤erleri
Aras›ndaki Korelasyonlar 

Örneklemler Evren

Random 1,000**

Bas›k 0,986**

Sa¤a çarp›k 0,945**

Sola çarp›k 0,974**

Normal 0,984**

**p < 0,01

Tablo 3.2. Klasik Kurama Göre Evren ve Örneklemler
‹çin Elde Edilen Madde Güçlük (p) De¤erleri
Aras›ndaki Korelasyonlar›n Farklar›

Örneklemler 1 2 3 4

Random (1) - - - -

Bas›k (2) 0,014* - - -

Sa¤a çarp›k (3) 0,055** 0,041** - -

Sola çarp›k (4) 0,026* 0,012 -0,029* -

Normal (5) 0,016* 0,002 -0,039** -0,01

* p < 0,05     ** p < 0,01

Tablo 3.3. Klasik Kurama Göre Evren ve Örneklemler
‹çin Elde Edilen Madde Ay›r›c›l›k (rjx) De¤erle-
ri Aras›ndaki Korelasyonlar 

Örneklemler Evren

Random 0,998**

Bas›k 0,927**

Sa¤a çarp›k 0,678**

Sola çarp›k 0,945**

Normal 0,884**

**p < 0,01
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Tablo 3.3 de, korelasyonlar›n 0,998 ile 0,678

aras›nda de¤iflti¤i  görülmektedir. Korelasyonlar›n
hepsi pozitif yönde ve α = 0,01 düzeyinde mani-
dar bulunmufltur. En küçük korelasyon sa¤a çarp›k
örnekleme ait ay›r›c›l›k de¤erleri ile evren ay›r›c›-
l›k parametreleri aras›nda; en büyük korelasyon
random örnekleme ait ay›r›c›l›k de¤erleri ile evren
ay›r›c›l›k parametreleri aras›nda gözlenmektedir.
Korelasyon de¤erleri sadece çarp›k da¤›l›mlara gi-
dildikçe düflmemektedir. Normal da¤›l›ml› örnek-
lem için elde edilen madde ay›r›c›l›k de¤erleri ile
evren için elde edilen madde ay›r›c›l›k de¤erleri
aras›ndaki korelasyonlar da düflmektedir. Ay›r›c›l›k
de¤erlerine ait korelasyonlardaki de¤iflkenlik p de-
¤erleri için elde edilen korelasyonlardaki de¤iflken-
likten daha fazlad›r.

Evren ve örneklemlere ait ay›r›c›l›k güçlerine
ait korelasyonlar aras›ndaki farklar›n manidarl›¤›na
iliflkin bilgiler Tablo 3.4’de bulunmaktad›r. 

Tablo 3.4’e göre, evren ile örneklemlere ait
madde ay›r›c›l›k de¤erleri aras›nda hesaplanan ko-
relasyonlar aras›ndaki farklardan ço¤u α = 0,05 ve
α = 0,01 düzeylerinde manidard›r. Bas›k ile sola
çarp›k örnekleme ait korelasyonlar›n fark› ve bas›k
ile normal da¤›l›ml› örnekleme ait korelasyonlar›n
fark› manidar bulunmam›fl; normal da¤›l›ml› ör-
neklemle sola çarp›k örnekleme ait korelasyonlar›n
fark›  α = 0,05 düzeyinde; di¤er korelasyon farkla-
r› α = 0,01 düzeyinde manidar bulunmufltur. Bu
bulgulara göre, klasik kurama göre farkl› örnek-
lemlerden elde edilen  rjx’ler aras›ndaki korelas-
yonlar de¤iflme göstermektedir. Di¤er bir deyiflle
klasik kurama göre elde edilen rjx de¤erleri örnek-
lem de¤iflmelerinden etkilenmektedir.

3- Farkl› örneklemlerden örtük özellikler kura-
m›n›n 1, 2 ve 3 parametreli modellerine  göre elde
edilen b parametreleri ile evrene ait b parametrele-
ri aras›ndaki iliflkilere bak›lm›fl ve sonuçlar Tablo
3.5’de verilmifltir.

Tablo 3.5’e göre, örtük özellikler kuram› 1, 2 ve
3 parametreli modellere ba¤l› olarak evren ve ör-
neklemler için hesaplanan b parametreleri aras›n-
daki korelasyonlar›n hepsi pozitif yönde ve α =
0,01 düzeyinde manidard›r. Korelasyonlar 0,998 ile
0,868 aras›nda de¤iflme göstermektedir. En yüksek
korelasyon 1 parametreli modele göre hesaplanan
evren ve random örnekleme ait b de¤erleri aras›n-
da bulunmufltur. En düflük korelasyon ise 3 para-
metreli modele göre hesaplanan evren b parametre-
leri ile 1 parametreli modele göre hesaplanan sa¤a
çarp›k  örnekleme ait b parametreleri aras›nda bu-
lunmufltur. Özellikle çarp›k da¤›l›mlar için hesapla-
nan b de¤erleri ile evren için hesaplanan b de¤erle-
ri aras›ndaki korelasyonlar›n düfltü¤ü gözlenmekte-
dir. Dikkati çeken nokta, korelasyonlar›n büyük-
lükleri örneklemlere ba¤l› olarak de¤iflmekle bir-
likte, bu de¤iflme sistematik de¤ildir. Bununla bir-
likte, korelasyon de¤erlerinin modellere ba¤l› ola-
rak sistematik bir de¤iflme gösterdikleri söylenebi-
lir. Buna göre, evren ve örneklemler için ayn› mo-
dellerle elde edilen b parametreleri ars›nda korelas-
yonlar yüksek bulunurken, farkl› modellerden elde
edilen b parametreleri aras›ndaki korelasyonlar›n
düfltü¤ü söylenebilir.

Örtük özellikler kuram› 1, 2 ve 3 parametreli
modellere ba¤l› olarak, evren ve örneklemler için
hesaplanan b parametrelerine ait korelasyon katsa-
y›lar› aras›ndaki farklar›n ço¤unun α = 0,01 ve α =
0,05 düzeyinde manidar oldu¤u tespit edilmifltir
(EK 1). Ancak, 1 parametreli modelden 3 paramet-
reli modele gidildikçe korelasyon farklar›n›n mani-
darl›¤›nda azalma oldu¤u; 3 parametreli modelde
parametrelerin de¤iflmezli¤inin di¤er modellere
göre daha fazla sa¤land›¤› söylenebilir. Korelas-
yonlar ve korelasyon farklar› incelendi¤inde evren
ve örneklem için de¤iflmeyi azaltmak amac›yla ay-
n› modelin kullan›lmas›n›n yararl› olaca¤› görül-
mektedir. Bu bulgulardan b parametresinin örnek-

Tablo 3.4: Klasik Kurama Göre Evren ve Örneklemler ‹çin
Elde Edilen Madde Güçlük (p) De¤erleri Aras›ndaki Kore-
lasyonlar›n Farklar›

Örneklemler 1 2 3 4

Random (1) - - - -

Bas›k (2) 0,071** - - -

Sa¤a çarp›k (3) 0,320** 0,249** - -

Sola çarp›k (4) 0,053** -0,018 -0,267** -

Normal (5) 0,114** 0,043 -0,206** 0,061*

* p < 0,05     ** p < 0,01
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lemlere ve modellere göre farkl›laflt›¤› yorumunu

ç›karmak mümkündür.

4- Farkl› örneklemlerden örtük özellikler kura-
m›n›n 2 ve 3 parametreli modellerine göre elde edi-
len a parametreleri ile evrene ait a parametreleri
aras›ndaki iliflkiler araflt›r›lm›fl ve sonuçlar Tablo
3.6’da verilmifltir.

Tablo 3.6’da, 2 ve 3 parametreli modeller için
evren ve örneklemlere ait a parametreleri aras›nda-
ki korelasyonlar›n 0,989’dan -0,216 aral›¤›nda; ge-
nifl bir ranjda de¤iflti¤i gözlenmektedir. Örneklem-
ler de¤ifltikçe korelasyonlarda da de¤iflme gözlen-
mektedir. 3 parametreli model için manidar olma-
yan korelasyonlar elde edilmifltir. Farkl› modeller
için elde edilen a de¤erleri aras›ndaki korelasyon-
lar›n da düfltü¤ü gözlenmektedir.

2 ve 3 parametreli modele göre evren ve örnek-
lemler için elde edilen a de¤erleri aras›ndaki kore-
lasyonlar›n farklar›n›n manidarl›¤›na iliflkin bilgiler
Tablo 3.7 ve 3.8’de verilmifltir.

Tablo 3.5. 1, 2 ve 3 Parametreli Modellere Göre Evren ve
Örneklemler ‹çin Elde Edilen b Parametreleri
Aras›ndaki Korelasyonlar

Örneklemler Evren 1P b Evren 2P b Evren 3P b

Random 1P b 0,998** 0,982** 0,944**

Random 2P b 0,983** 0,996** 0,952**

Random 3P b 0,934** 0,956** 0,980**

Bas›k 1P b 0,993** 0,975** 0,942**

Bas›k 2P b 0,988** 0,981** 0,952**

Bas›k 3P b 0,962** 0,956** 0,949**

Sa¤a Ç. 1P b 0,950** 0,928** 0,868**

Sa¤a Ç. 2P b 0,958** 0,944** 0,938**

Sa¤a Ç. 3P b 0,951** 0,944** 0,953**

Sola Ç. 1P b 0,979** 0,954** 0,933**

Sola Ç. 2P b 0,901** 0,877** 0,896**

Sola Ç. 3P b 0,938** 0,956** 0,950**

Normal 1P b 0,989** 0,966** 0,940**

Normal 2P b 0,967** 0,962** 0,944**

Normal 3P b 0,954** 0,965** 0,972**

** p<0,01

Tablo 3.6. Örtük Özellikler Kuram› 2 ve 3 Parametreli Mo-
dellere Göre Evren ve Örneklemler ‹çin Elde
Edilen a Parametreleri Aras›ndaki Korelasyonlar

Örneklemler Evren 2P a Evren 3P a

Random 2P a 0,988** 0,353*

Random 3P a 0,465** 0,989**

Bas›k 2P a 0,906** 0,073

Bas›k 3P a 0,731** 0,792**

Sa¤a çarp›k 2P a 0,731** -0,216

Sa¤a çarp›k 3P a 0,324* 0,501**

Sola çarp›k 2P a 0,956** 0,525**

Sola çarp›k 3P a 0,746** 0,791**

Normal 2P a 0,887** 0,030

Normal 3P a 0,372** 0,827**

** p < 0,01 * p < 0,05

Tablo 3.7. 2 Parametreli Modele Göre Evren ve 2, 3 Parametreli Modellere Göre Örneklemler ‹çin Elde Edilen a De¤erleri
Aras›ndaki Korelasyonlar›n Farklar›

Örneklemler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Random 2P a  (1) - - - - - - - - -

Random 3P a  (2) 0,523** - - - - - - - -

Bas›k 2P a  (3) 0,082** -0,441** - - - - - - -

Bas›k 3P a  (4) 0,257** -0,266* 0,175** - - - - - -

Sa¤a çarp›k 2P a (5) 0,257** -0,266* 0,175** 0 - - - - -

Sa¤a çarp›k 3P a (6) 0,664** 0,141 0,582** 0,407** 0,407** - - - -

Sola çarp›k 2P a  (7) 0,032** -0,491** -0,05* -0,225** -0,225** -0,632** - - -

Sola çarp›k 3P a  (8) 0,242** -0,281* 0,16** -0,015 -0,015 -0,422** 0,21** - -

Normal 2P a  (9) 0,101** -0,422** 0,019 -0,156* -0,156* -0,563** 0,069** -0,141* -

Normal 3P a  (10) 0,616** 0,093 0,534** 0,359** 0,359** -0,048 0,584** 0,374** 0,515**

* p<0,05 ** p<0,01
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Tabloya 3.7’ye göre, 2 parametreli model için
hesaplanan evren a parametreleri ile örneklemlere
ait a de¤erleri aras›ndaki korelasyonlar›n farklar›-
n›n 30’u α = 0,01 ve 7’si α = 0,05 düzeylerinde
manidard›r. Korelasyon farklar›ndan 6 s› manidar
bulunmam›flt›r. Bu bulguya ba¤l› olarak, örneklem-
ler baz›nda hesaplanan a de¤erlerinin evren para-
metresi ile korelasyonlar›nda büyük de¤iflmeler ol-
du¤u söylenebilir.

Tablo 3.8’de, 3 parametreli model baz›nda ev-
ren ve örneklemler için hesaplanan a de¤erleri ara-
s›ndaki korelasyonlara ait farklar›n 32’si α = 0,01
ve 3’ü α =0,05 düzeylerinde manidar bulunmufltur.
Korelasyon farklar›ndan 10’u manidar bulunma-
m›flt›r. 

Korelasyonlar›n düflüklü¤ü ve farklar›n mani-
darl›¤›, a parametresinin örneklem de¤iflmelerin-
den fazlaca etkilendi¤ini göstermektedir.

4. SONUÇ VE ÖNER‹LER

Elde edilen bulgulara ba¤l› olarak afla¤›daki
sonuçlara ulafl›lm›flt›r.

4.1. Klasik test kuram›na dayal› olarak, evren
için elde edilen p (madde güçlük) de¤erleriyle, ör-
neklemler için elde edilen p de¤erleri aras›nda ilifl-
kiler pozitif yönde manidar bulunmufltur. Korelas-
yonlar aras› farklar›n ço¤u manidar bulunurken bir
k›sm› manidar ç›kmam›flt›r. Bu sonuçlardan klasik

kurama göre elde edilen p de¤erlerinin örneklem-
ler de¤ifltikçe de¤iflme gösterdi¤i ve özellikle da-
¤›l›m›n çarp›kl›¤›ndan daha fazla etkilendi¤i söy-
lenebilir. 

4.2. Klasik test kuram›na dayal› olarak evren
için elde edilen rjx (madde ay›r›c›l›k gücü) de¤er-
leriyle, örneklemler için elde edilen rjx de¤erleri
aras›nda pozitif yönde manidar iliflkiler bulunmufl-
tur. Ancak, rjx de¤erlerine iliflkin korelasyonlar›n,
p de¤erlerine iliflkin korelasyonlardan görece daha
düflük oldu¤u söylenebilir. Örneklem da¤›l›m› sa-
¤a çarp›k oldu¤u zaman rjx için elde edilen iliflki-
nin oldukça düfltü¤ü gözlenmektedir. Korelasyon-
lar aras› farklar incelendi¤inde tamam›na yak›n›-
n›n manidar oldu¤u görülmektedir. Buna göre kla-
sik kurama göre elde edilen madde rjx de¤erleri-
nin örneklem de¤iflikliklerine ba¤l› olarak de¤iflti-
¤i ve da¤›l›m›n çarp›kl›¤›ndan etkilendi¤i söylene-
bilir.

4.3. Örtük özellikler kuram›n›n 1, 2, 3 para-
metreli modellerine göre, evren için elde edilen b
(madde güçlük)  parametreleri ile örneklemler için
elde edilen b parametreleri aras›nda bulunan ilifl-
kiler pozitif yönde manidard›r. Korelasyon de¤er-
lerine bak›ld›¤›nda elde edilen b parametrelerinin
da¤›l›m›n çarp›kl›¤›ndan daha fazla etkilendi¤i
gözlenmektedir. Bu bak›mdan b parametrelerinin
klasik kuramdaki p istatistiklerine benzedi¤i söy-

Tablo 3.7. 3 Parametreli Modele Göre Evren ve 2, 3 Parametreli Modellere Göre Örneklemler ‹çin Elde Edilen a De¤erleri
Aras›ndaki Korelasyonlar›n Farklar›

Örneklemler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Random 2P a  (1) - - - - - - - - -

Random 3P a  (2) -0,636** - - - - - - - -

Bas›k 2P a  (3) 0,28* 0,916** - - - - - - -

Bas›k 3P a  (4) -0,439** 0,197** -0,719** - - - - - -

Sa¤a çarp›k 2P a (5) 0,569** 1,205** 0,289 1,008** - - - - -

Sa¤a çarp›k 3P a (6) -0,148 0,488** -0,428* 0,291** -0,717** - - - -

Sola çarp›k 2P a  (7) -0,172 0,464** -0,452** 0,267* -0,741** -0,024 - - -

Sola çarp›k 3P a  (8) -0,438** 0,198** -0,718** 0,001 -1,007** -0,29** -0,266** - -

Normal 2P a  (9) 0,323 0,959** 0,043 0,762** -0,246 0,471** 0,495** 0,761** -

Normal 3P a  (10) -0,474** 0,162** -0,754** -0,035 -1,043** -0,326** -0,302** -0,036 -0,797**

* p<0,05 ** p<0,01
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lenebilir. Ayn› zamanda, b parametrelerini hesap-
larken ayn› örtük kuram modelini kullanman›n ko-
relasyonlar› görece yükseltti¤i de gözlenmektedir.

4.4. Örtük özellikler kuram›n›n 2 ve 3 paramet-
reli modellerine göre evren için elde edilen madde
a (ay›r›c›l›k gücü) parametreleri ile örneklemler
için elde edilen a parametreleri aras›nda bulunan
iliflkilerin ço¤u pozitif yönde manidard›r. Ancak
manidar olmayan iliflkiler de gözlenmektedir. Ko-
relasyonlar, parametre hesaplan›rken ayn› örtük
kuram modelinin kullan›lmas›yla görece artmak-
tad›r. Ayn› örtük  kuram modelinin kullan›lmas›
gere¤i b parametrelerine göre a parametrelerinde
daha etkili olarak göze çarpmaktad›r. Ayr›ca kore-
lasyonlar aras›ndaki farklar›n bir ço¤unun çeflitli
düzeylerde manidar bulunmas› iliflkilerdeki de¤ifl-
kenli¤i destekleyen bir sonuç olarak ele al›nabilir.
Bu sonuçlara göre, a parametresinin örneklem ve
model de¤iflmelerinden etkilendi¤i söylenebilir.

Örtük özellikler kuram›na göre, evren ve ör-
neklemler için elde edilen a ve b  parametreleri
aras›nda hesaplanan korelasyonlar›n aralar›ndaki
farklar›n manidar ç›kmas›, kuram›n parametrele-
rin de¤iflmezlik özelli¤ini sa¤layamad›¤›n›n gös-
tergesi say›labilir. Özellikle a parametreleri yö-
nünden de¤iflmezli¤in sa¤lanmad›¤› daha belirgin-
dir. Bu sonuçlara göre, evrene ait gerçek veriler
için örtük özellikler kuram›n›n klasik kurama gö-
re avantaj› olarak belirtilen de¤iflmezlik özelli¤ini
sa¤layamad›¤›n› belirtmek yeterli olacakt›r. Bu
sonuçlar, Fan (1998) ve Nartgün (2002) ’nün ulafl-
t›¤› sonuçlar› desteklemektedir. Söz konusu çal›fl-
malarda da örtük özellik kuram›n›n parametrelerin
de¤iflmezlik özelli¤ini sa¤layamad›¤›, bu bak›m-
dan klasik kuramdan daha avantajl› olmad›¤› so-
nucuna ulafl›lm›flt›r.

Farkl› örneklemlerden klasik kurama göre elde
edilen madde güçlük ve ay›r›c›l›k de¤erleri belli
ölçülerde de¤iflkenlik göstermektedir. Buna göre
klasik kurama göre elde edilen madde güçlük ve
ay›r›c›l›k de¤erlerinin örneklem de¤iflmelerinden
etkilendi¤i söylenebilir. Ancak bu, klasik kuram
için beklenen bir durumdur. Klasik kurama göre
elde edilen madde istatistiklerinin örnekleme ba¤-

l› olarak de¤iflmesi beklenir. Dikkat çeken nokta
klasik kurama göre elde edilen madde güçlük ve
ay›r›c›l›k gücü de¤erleri aras›ndaki korelasyonlar-
da var olan de¤iflmenin, örtük özellikler kuram›na
göre elde edilen madde parametreleri aras›ndaki
korelasyonlarda var olan de¤iflmelerden yüksek
olmamas›d›r.

Her iki kuram için,  elde edilen madde istatistik-
leri ve parametrelerinin örneklem de¤iflmelerinden
etkilendi¤i; dolay›s›yla, parametre de¤iflmezli¤i
aç›s›ndan kuramlar›n herhangi birinin avantaj sa¤-
layamad›¤›, madde güçlük de¤erlerinin genel ola-
rak madde ay›r›c›l›k de¤erlerinden yüksek korelas-
yon verdi¤i gözlenmektedir. Elde edilen korelas-
yonlar›n manidarl›¤› dikkate al›nd›¤›nda, klasik ku-
ram›n de¤iflmezli¤i sa¤lamas›na ra¤men örtük ku-
ram›n özellikle a parametreleri aç›s›ndan de¤iflmez-
li¤i sa¤layamad›¤›; korelasyonlar aras› farklar dik-
kate al›nd›¤›nda her iki kuram›n da de¤iflmezli¤i
sa¤layamad›¤›; madde ay›r›c›l›k gücü de¤erleri ara-
s›ndaki korelasyonlar›n madde güçlük de¤erleri
aras›ndaki  korelasyonlardan düflük olmas› bak›-
m›ndan iki kuram›n birbirine benzedi¤i söylenebi-
lir.
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