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ABSTRACT 

Today, adapting to developing technology is as important in social and personal life as 

it is in education life.  

In this study, it is aimed to show the change of the difficulty and discrimination of 

CEMPS (Corporate Education Management and Planning System), which is one of the 

technological innovations, in preparation, presentation and calculation of exam questions 

during the measurement-evaluation phase. 
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GİRİŞ 

Öğrencilerimizin bugünün şartlarına uyum sağlayabilmeleri ve geleceğe daha iyi 

hazırlanabilmeleri için; nasıl öğrenecekleri, düşünecekleri ve bunlar için gerekli teknolojiyi 

nasıl kullanacakları konusunda bilinçli yetiştirmek gerekmektedir (Lawless ve Pellegrino, 

2007). Aksi taktirde çağımızın teknolojik gelişmelerine ayak uyduramayan bireylerin yetişmesi 

ile eğitim sisteminin gerçek hayattan kopması ve etkili öğretim yöntemlerinin 

gerçekleşememesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir (Özel, 2013). 

Gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan inşalar gündelik yaşantılarında teknolojiye 

çok fazla yer vermektedirler. Özelliklede iletişim, ulaşım, ticaret ve eğitim-öğretimde teknoloji 

çok fazla kullanılmaktadır. Bilim ve teknolojide gerçekleşen hızlı gelişmeler toplumun 

gündelik yaşantısının yanı sıra eğitim sistemine de yansıyarak eğitimin ve teknolojinin 

birbirinden ayrılmayan iki kavram haline gelmesini sağlamıştır (Girginer ve Özkul, 2004). 
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Ölçme değerlendirmede kuramsal soruların zorluk ve ayırt edicilik endeksleri soruların 

sınavla tutarlılığı açısından önemli parametrelerdir (Cantillon ve ark., 2003, Kaya, 2006). Biz 

de fakültemizde 2017-2018 akademik yılı başından itibaren KEYPS sistemi tarafından her 

sınav için hesaplanan zorluk ve ayırt edicilik endekslerini gözlemlemekteyiz. Elektronik 

sistemle yapılan sınavlarda sınavın hemen bitiminde zorluk ve ayırt edicilik endeksleri hesap 

edilerek öğretim üyelerimizle paylaşılmaktadır. Bu araştırmada öğretim üyelerinin kendi 

hazırladıkları soruları hakkında geribildirim almakta ve böylece sorularının zaman geçtikçe 

ayırıcılık ve zorluk açısından nasıl değiştiğini belirlemeyi amaçladık.   

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 27 öğretim üyesi tarafından akademik 

yılbaşından itibaren KEYPS sistemi üzerinden sorular elektronik ortamda hazırlanmakta ve 

yine elektronik olarak yapılan sınavların sonunda eğiticiler kendi sınav soruları hakkında zorluk 

ve ayırt edicilikleri açısından geribildirim alabilmektedirler.  

Bu araştırmada 6 ay boyunca yapılan 3 kuramsal sınavda eğiticiler tarafından 

hazırlanılan kuramsal soruların sınav sonrası hesaplanan zorluk ve ayırt ediciliklerinin her sınav 

için ortalaması hesaplanmış ve birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada sınavlarda 

soruların endekslerinin sadece ortalamalar arasındaki farkları gözlemsel olarak karşılaştırılmış, 

herhangi bir istatistiksel yapılarak ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığı hesaplanmamıştır. 

 

BULGULAR  

Toplam 27 öğretim üyesi 3 ders kurulu için sınav oluşturmuştur. Her sınavda 100 

kuramsal soru sorulmuştur.  

1. Sınavda ayırt ediciliği 0 olan soru sayısı 13 tür ve bunlardan 4 adetinin zorluğu da 0 

olarak bulunmuştur. Geri kalan soruların zorlukları 1 veya 1'e yakın olarak tespit edilmiştir. 

2. Sınavda ayırt ediciliği 0 olan soru sayısı 12 dir ve bunlardan 3 adetinin zorluğu da 0 

veya 0'a yakın olarak bulunmuştur. Geri kalan sorulardan zorlukları 1 veya 1'e yakın olarak 

tespit edilen 6 soru mevcuttur. Diğer 3 soruda ise ayırt edicilik 0 olmakla birlikte zorlukları 

kabul edilebilir sınırdadır. 

3. Sınavda ayırt ediciliği 0 olan soru sayısı 8 dir ve bunlardan sadece 1 adetinin zorluğu 

da 0'a yakın olarak bulunmuştur. Geri kalan sorulardan zorlukları 1 veya 1'e yakın olarak tespit 

edilen 6 soru mevcuttur. Diğer 1 soruda ise ayırt edicilik 0 olmakla birlikte zorluğu kabul 

edilebilir sınırdadır. 
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Sınavların ortalama zorluk dereceleri 0,6 civarında mükemmele yakın tespit edilmişken, 

ayırt ediciliğin her sınavda bir öncekine nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

SONUÇLAR 

Yapılan araştırma sonucunda soruların mükemmele yakın olan zorluk endekslerinin 

ortalamalarında önemli bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Ayırt ediciliklerinin giderek 

artması, soruların sınav sonrasındaki analizlerinin eğiticiler tarafından gözlenebilir olmasının 

olumlu bir sonucunun olduğunu düşündürmektedir. Ancak bu etkinin daha net olarak 

belirlenebilmesi için daha uzun süreli gözlemlere gereksinim vardır.  
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