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Bireylerin başarı ya da yetenek düzeylerini ölçmek için en sık kullanılan ölçme aracı, bireylerin 
tüm maddeleri yanıtlamaları istenen kâğıt kalem testleridir. Bu testlerde farklı yetenek ya da 
başarı düzeylerindeki bireyler test edildiği için geniş bir aralığı kapsamak için çok sayıda mad-
de uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle de testi alan bireylerin kendi düzeylerine uygun 
olmayan maddeler ile karşılaşması söz konusu olmaktadır. Örneğin, çok kolay bazı maddelerin 
bulunduğu bir testte yüksek yetenek düzeyine sahip bireylerin bu maddeleri doğru yanıtlama 
olasılıkları çok yüksek olduğu için bu maddeler üst düzey bireyleri birbirlerinden ayırt etmede 
işe yaramazlar. Aynı şekilde, düşük yetenek ya da başarı düzeyine sahip bireylerin karşılaştıkları 
çok zor ve dolayısı ile doğru yanıtlayamadıkları maddeler de bu bireyleri ayırt etme bakımından 
bilgi sağlamazlar.

Bireyin düzeyine uygun olmayan maddeler, gereksiz yere za-

man harcanarak yorgunluğa, sıkılmaya ya da dikkat kaybına 

neden olabilmektedir. Bunlara ek olarak bazı bireyler için zor 

olan maddelerin sorulması, rastgele yanıt verme ihtimalini 

arttırmakta ve buna bağlı olarak kestirimdeki hata oranı yük-

selmektedir. Bu nedenle geçerlik konusunda sorunlar yaşa-

nabilmektedir çünkü ölçme işlemine, ölçülmesi hedeflenen 

faktör dışında başka boyutlar da dâhil olur.

Bireyler her düzeyden maddeler yerine yalnızca kendi düzey-

lerine uygun maddeler ile test edilebilseydi, daha az madde 

ile güvenilir bir kestirim sağlanabilirdi. Testleri bireylerin dü-

zeylerine adapte etmek söz konusu olduğunda şöyle bir iki-

lem ortaya çıkmaktadır: bireyin yetenek düzeyine en uygun 

testi vermek için bireyin yetenek düzeyi bilinmelidir, fakat bu 

bilgi zaten mevcut ise bu durumda da bireyin test edilmesine 

gerek yoktur. Literatürde Test Deseni İkilemi (Paradox of Test 
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Design) olarak bilinen duruma en uygun çözüm olarak testi 

bireyin düzeyine en baştan uyarlamak yerine test esnasında 

her yanıttan sonra yetenek kestirimini güncellemek ve bu 

yetenek kestiriminin sıradaki maddeyi belirlemek için kulla-

nılması fikri ortaya atılmıştır. Bireye adapte edilmiş / biçilmiş 

test (tailored test) fikri 1905 yılında Binet’nin IQ testi (Binet 

& Simon, 1905) geliştirme çalışmalarında ortaya çıkmış olsa 

da etkin biçimde kullanımı için uzun yıllar beklenmesi gerek-

miştir.

TARİHÇE

Binet’nin bu çalışması bireye uyarlanmış bir testin taşıma-

sı gereken tüm özelliklere sahiptir: önceden hazırlanmış bir 

madde havuzu, zorluk düzeylerine göre sınıflandırılmış mad-

deler, başlangıç seçeneği, önceden tanımlı bir puanlama sis-

temi, sorulacak maddelerin havuzdan seçilmesi için bir kural 

ve önceden tanımlı bir sonlandırma kuralı. Yaklaşık 100 yıl 

önce ortaya konulan bu ilk uygulama çok basit görünse de, 

yine de günümüzdeki uygulamalar için bir temel oluşturduğu 

söylenebilir. Fakat Binet’nin bireye uyarlanmış test uygulama-

sının pratiğe dökülmesi esnasında sorunlar yaşanmaktaydı. 

Bireyin belirli bir maddeye verdiği yanıta göre IQ kestiriminin 

yapılması ve ardından madde havuzundan yeni bir madde 

seçilip sorulması hızlı olmayı gerektirmekteydi ve bunlar elle 

yapmak istenen verimi sağlayamıyordu. Bu yüzden o dönem-

de bu konu üzerinde pek fazla ilerleme kaydedilemedi. 

Daha sonra, 1950’li yıllarda, bu konuda yine devamı gelme-

yen bazı çalışmalar olmuş, ardından 1960’larda, Educational 

Testing Service’den Frederick Lord önemli çalışmalara imza 

atmıştır. Bu yıllarda çalışmalar Amerikan Deniz Kuvvetleri ta-

rafından yürütülmüş ve desteklenmiştir (Weiss, 1983).

Bireye uyarlanmış test uygulamasının etkin olabilmesi mad-

delerin hızlı bir biçimde havuzdan çekilip sorulmasını, veri-

len yanıta göre yetenek kestiriminin yapılmasını ve ardında 

da sıradaki maddeyi hızlıca seçmeyi mümkün kılacak eşza-

manlı hesaplamalar yapılmasını gerektirdiğinden, böyle bir 

uygulamanın hayata geçmesi ancak 1970’li yıllarda bilgisayar 

teknolojisindeki gelişmeler ve fiyatlardaki düşüş ile beraber 

olmuştur. Bilgisayar teknolojisi sayesinde gerekli hesapla-

maların çok hızlı olarak yapılabilmesi mümkün hale gelmiş 

ve böylelikle “Bilgisayar Ortamında Bireyselleştirilmiş Test” 

(Computerized Adaptive Testing – CAT) kavramı ortaya çıkmış-

tır (Çıkrıkçı-Demirtaşlı, 1999).

MADDE TEPKİ KURAMI

Bu aşamada CAT uygulamalarının işleyişinin anlaşılmasını ko-

laylaştırmak için Madde Tepki Kuramı (Item Response Theory 

– IRT) üzerinde kısaca durulmasında fayda vardır. Bu kuram, 

test temelli bir yaklaşım yerine madde temelli bir yaklaşıma 

sahip olduğundan CAT uygulamaları için en uygun yaklaşım 

haline gelmektedir.

IRT’deki Madde Parametrelerinin Değişmezliği (Invariance of 

Item Parameters) ve Yetenek Parametresinin Değişmezliği (In-

variance of Ability Parameter) özellikleri bu kuramı Klasik Test 

Kuramı’ndan ayıran ve CAT uygulamalarında kullanılmasını 

sağlayan en önemli noktalardır. 

Madde Parametrelerinin Değişmezliği; maddeleri tanımlamak 

için kullanılan parametrelerin (ayırt edicilik, güçlük vs.) birey-

lerin yetenek düzeylerinden bağımsız olarak kestirilebilmesi 

anlamına gelmektedir. Maddeler yalnızca belli bir gruba uygu-

lansa bile madde parametreleri doğrusal olmayan regresyon 

yöntemi ile tüm yetenek düzeylerini kapsayacak şekilde kes-

tirilebilmektedir. Yetenek Parametresinin Değişmezliği özel-

liği ise, bireylerin yetenek kestirimlerinin bireylere sorulan 

maddelerden bağımsız yapılabilmesi demektir. Her birey fark-

lı maddeler alsa da, yetenek kestirimleri her birey için aynı öl-

çekte yer almakta ve böylelikle karşılaştırılabilir olmaktadır. 

Pek çok farklı MTK modeli olsa da doğru / yanlış şeklinde kod-

lanan testler için en sık kullanılan ve en uygun olan model-

ler; Bir Parametreli (1P), İki Parametreli (2P) ve Üç Parametreli 

(3P) modellerdir. Bu modeller, bireyin yetenek düzeyi ile bir 

maddeyi doğru yanıtlama olasılığı arasındaki ilişkiyi farklı 

parametreler kullanarak açıklamaya çalışır. Bu parametreler 

ayırt edicilik (a), zorluk düzeyi (b) ve şans başarısı (c) olarak 

adlandırılırlar. Şans başarısı parametresi, en düşük yetenek 

düzeyindeki bireylerin maddeyi şans eseri doğru yanıtlama 

olasılığıdır. 1P modeli yalnızca madde zorluk düzeyini kulla-

nır, 2P modeli zorluk düzeyi yanında maddenin ayırt edicilik 

düzeyini de hesaba katar, 3P modeli ise bu iki parametrenin 

yanında şans başarısını da dikkate alır. CAT uygulamalarında 

kullanılan maddeler daha önceden bir gruba uygulanır ve yu-

karıdaki modellerden birine göre parametreleri tanımlanmış 

(kalibre edilmiş) bir halde madde havuzuna dâhil edilirler.
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Bu modellerde her bir madde için bir Madde Karakteristik 

Fonksiyonu (Item Characteristics Function) tanımlanır. Bu 

fonksiyon yukarıda bahsedilen madde parametrelerini kul-

lanarak bireyin yetenek düzeyi ile maddeyi doğru yanıtlama 

olasılığı arasında bir ilişki kurar ve CAT uygulaması esnasında 

bireyin yetenek kestirimi için kullanılır. 

Madde Bilgi Fonksiyonu (Item Information Function) ise, CAT 

uygulamalarında madde seçimi için kullanılır. Yetenek kestiri-

minin standart hatası ile madde bilgi fonksiyonu arasında ters 

orantı vardır. Buna göre, yüksek bilgi değerine sahip maddeler 

kullanmak, yetenek kestiriminin standart hatasını düşürerek 

güvenirliğini artırır ve testin daha kısa sürede sonlandırılma-

sını sağlar.

Grafik 1’de, 3P modeli ile kalibre edilmiş bir test maddesine 

ait Madde Karakteristik Fonksiyonu görülmektedir. Grafikte, x 

ekseni yetenek düzeyini (theta), y ekseni ise maddenin doğ-

ru yanıtlanma olasılığını (P) göstermektedir. Örneğin, theta=0 

için maddenin doğru yanıtlanma olasılığı % 40 civarında gö-

rünmektedir (yetenek düzeyi artarken doğru yanıtlama ola-

sılığı da artar). Bu maddenin doğru yanıtlanma olasılığının 

% 50 (y ekseni) olduğu yetenek düzeyine bakılacak olursa, 

theta=0,5 düzeyine karşılık geldiği görülür (x ekseni) ve orta-

lamanın biraz üstünde bir zorluk seviyesine ait olduğu anla-

şılabilir. Maddenin düşük düzeydeki bireyler tarafından doğru 

yanıtlanma olasılığı ise % 25’tir.
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BİLGİSAYAR ORTAMINDA 
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TESTLER (CAT)

CAT uygulamalarının temel yaklaşımı, bireyin o ana kadar 

verdiği yanıtlara dayanarak kestirilen yetenek düzeyine en 

uygun maddelerin uygulanması esasına dayanmakta ve bu 

şekilde bireylerin düzeylerine adapte edilmiş testler veril-

mesi amaçlamaktadır (Embretson & Reise, 2000). Bu sayede 

de bireyler kendi düzeylerine uygun olmayan maddeler ile 

uğraşmayacaklarından daha az madde ile yetenek kestirimi 

yapılabilmektedir.

Bir CAT uygulamasının temel adımları şu şekilde ifade edile-

bilir:

Bireyin ilk yetenek kestiriminin yapılması

Henüz uygulanmamış maddeler arasından bireye uygun 

bir maddenin seçilip bireye sorulması

Verilen yanıta göre yeni bir yetenek kestiriminin 

yapılması

Test sonlanana kadar 2. ve 3. maddelerin tekrarlanması

Bu adımların her biri için uygulanabilecek farklı yaklaşımlar 

söz konusudur. Aşağıda bu adımlar önce kuramlar, ardından 

da gerçek bir CAT uygulaması üzerinde açıklanacaktır.

KURAMSAL CAT ADIMLARI

Testin başında bilgisayar birey hakkında bir kestirime sahip 

olmadığı için ortalama bir düzeyde madde sorarak testi başla-

tabilir. Bununla birlikte bireyin yetenek düzeyi ile ilgili olabi-

lecek olan diploma notu, ders ortalamaları gibi bilgiler de ilk 

maddenin düzeyini belirlemede kullanılabilirler. Örneğin, Öğ-

renci Seçme Sınavı (ÖSS) için düşünülecek olursa öğrencilerin 

lise mezuniyet ortalamaları yetenek düzeylerinin bir kestirimi 

olarak kabul edilebilir ve ilk maddenin düzeyi bu bilgiye da-

yalı olarak belirlenebilir.

Kullanılan yetenek kestirimi yöntemine göre ilk maddenin ar-

dından takip edilebilecek farklı kestirim yöntemleri vardır. En 

Yüksek Olabilirlik (Maximum Likelihood – MLE) yöntemi kul-

lanılıyor ise kestirim için bireyin en az bir doğru ve bir yanlış 

yanıt vermesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şart sağlanmadığı 

sürece yetenek kestirimi yapılamaz. Bu bakımdan bilgisayar, 

sıradaki maddeleri bireyin en az bir doğru ve bir yanlış yanıt 

vermesini sağlayacak şekilde seçer. Yani bireyin ilk maddeye 

yanıtı doğru ise daha zor bir madde sorarak bireyin yanlış ya-

nıt verme ihtimalini artırır. Ya da tam tersi durum için bireyin 

yanlış yanıt vermesi durumunda madde havuzundan daha 

kolay bir madde sorarak yetenek kestiriminin elde edilmesi-

ne çalışır. Bir başka yetenek kestirim yöntemi olan Bayesian 

Expected A Posteriori (EAP) için böyle bir şart yoktur ve ye-

tenek kestirimi ilk maddeye verilen yanıtın ardından hemen 

başlayabilir. Fakat buna karşın EAP yönteminde daha yüksek 

standart hata kestirimleri elde edilmekte ve bu yüzden MLE 

ile aynı güvenirlik düzeyine sahip bir test için daha çok soruya 

ihtiyaç duymaktadır.

Bilgisayar birey için ilk yetenek kestirimini elde edince bun-

dan sonra sorulacak maddeleri seçmek için yine farklı yön-

temler kullanabilir. En sık kullanılan madde seçme yöntemi En 

Yüksek Bilgi (Maximum Information) yöntemidir. Bu yöntemde 

belirli bir yetenek düzeyi için en yüksek bilgiyi (yetenek düze-

yi kestirimi standart hatasında en büyük düşüşü) sağlayacak 

olan madde seçilir. Bu yöntem dışında Bayesian Item Selecti-

on gibi yöntemler ya da yalnızca maddelerin güçlük düzeyine 

dayalı seçme yaklaşımları mevcuttur.

CAT uygulamalarının sonlandırılmaları da farklı şekillerde ola-

bilmektedir. IRT’nin, Klasik Test Kuramı’na olan üstünlüklerin-

den biri bu noktada önemli bir avantaj sağlamaktadır. IRT bi-

reylerin her biri için güvenirlik bilgisini, yetenek kestiriminin 

standart hatası cinsinden sağlayabilmektedir. Buna göre CAT 

uygulamasını sonlandırmanın en etkili yolu, bireyler için yete-

ri kadar düşük bir standart hata değerine ulaşılması olacaktır.

Buna karşın, peş peşe çok kolay maddelere yanlış yanıtlar ver-

mek ya da tersi biçimde çok zor maddelere doğru yanıtlar ver-

mek gibi durumlar, yetenek düzeyinin kestirilmesini zorlaştırır 

ve testin uzamasına neden olur. Bu yüzden test sonlandırma 

kuralı olarak standart sapma eşik değeri yanında, madde sayı-

sı sınırı eklenmesi de testin belli bir noktadan sonra durduru-

labilmesi için sıklıkla uygulanan bir yaklaşımdır.

CAT UYGULAMASI

Yukarıda anlatılan CAT uygulama adımlarını somutlaştırmak 

için gerçek bir CAT uygulamasına ait bir test ilerleme raporu 

Tablo 1’de verilmiştir.

Bu uygulamada geçmiş yıllara ait ÖSS sorularından oluşturu-

lan ve 3 Parametreli model ile kalibre edilmiş bir soru havuzu 

ile CAT uygulaması yapılmıştır. Yetenek kestirim yöntemi, “En 

Yüksek Olabilirlik”; soru seçim yöntemi, “En Yüksek Bilgi” ve 
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test sonlandırma kuralı ise “standart hatanın 0,30’un altına 

düşmesi” (ya da uygulanan soru sayısının 30’a ulaşması) şek-

linde tanımlanmıştır.

Bireye ilk madde olarak -3,0 ile +3,0 aralığında zorluk düze-

yine sahip olan maddelerden, ortalamanın biraz üzerinde bir 

zorluk düzeyine sahip bir madde sorulmuştur (b = 0,89). Bire-

yin bu maddeyi doğru yanıtlaması üzerine b = 2,69 düzeyinde 

bir madde sorularak MLE yönteminin bir şartı olan bir doğru 

/ bir yanlış şartı sağlanarak yetenek kestiriminin yapılmasına 

çalışılmıştır. 2. maddeye bireyin yanlış yanıt vermesi üzerine 

ilk yetenek kestirimi 1,82 (SE = 1,35) olarak elde edilmiştir. 

Grafik 2’de Tablo 1’deki test ilerleme raporu verilen bireyin 

yetenek ve standart hata kestirimleri değişimi görsel olarak 

sunulmuştur. Dikkat edilecek olursa, yetenek kestirimi aralı-

ğı test ilerledikçe daralmaktadır. İlk başlarda peşi sıra gelen 

maddeler arasındaki zorluk düzeyi farkı daha büyük olurken, 

Madde bilgi fonksiyonuna göre seçilen bir sonraki maddenin 

zorluk düzeyi 1,24 olmuştur. Burada bireyin yetenek kestiri-

mi ile maddelerin zorluk düzeylerinin tam olarak örtüşmüyor 

görünmesinin nedeni, bir sonraki maddenin seçilmesi aşama-

sında yalnızca zorluk düzeyinin değil diğer ayırt edicilik ve 

şans başarısı parametrelerinin de dikkate alınmasıdır.

Tablo 1’den de görülebileceği gibi, uygulamada öğrenciye 18 

madde uygulanmış ve standart hatanın 0,30’ın altına düşmesi 

ile bireyin yetenek düzeyi 1,68 olarak kestirilerek test son-

landırılmıştır. 

test ilerledikçe zorluk düzeyi aralığı daralmakta ve böylelikle 

bireyin yetenek kestirimi giderek kesinleşmektedir. Buna pa-

ralel olarak standart hata da her madde ile azalmaya devam 

etmekte ve son madde ile test 30 maddeye ulaşmadan önce 

0,30 değerinin altına inmektedir.

Tablo 1. CAT Uygulaması İlerleme Raporu

* 0: Yanlış / 1: Doğru
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AvANTAJLAR / DEZAvANTAJLAR

CAT uygulamalarının en büyük avantajı, birey için gerekli ol-

mayan maddelerin sorulmaması sayesinde uygulanan mad-

de sayısını dolayısı ile test uygulama süresini kısaltmasıdır. 

Araştırmalar CAT uygulamaları ile % 50 civarında daha kısa 

bir test ile ölçüm yapılabileceğine işaret etmektedir. Bunun 

dışında yetenek kestirimleri bireylerin düzeylerinden bağım-

sız olduğu için herkese farklı maddeler verilmesi ve böylelikle 

kopya girişimlerinin önüne geçilmesi de kısmen mümkün ol-

maktadır. Tüm aşamalar bilgisayar kullanılarak uygulandığın-

dan test bittiği anda bireylerin yetenek kestirimleri standart 

hataları ve daha pek çok bilgi elde edilebilmekte ve böyle-

likle kağıt okuma, yanıt formlarının güvenliği vs. konuları da 

sorun olmaktan çıkmaktadır. 

Bunlara ek olarak, bireyler hakkındaki bilgileri kaydetmek 

mümkün olduğundan pek çok ilave analiz yapmak mümkün 

olmaktadır. Örneğin maddeleri rastgele biçimde yanıtlamak, 

maddeleri önceden biliyor olmak gibi durumlar söz konusu 

olabilir. Bu konuda çalışan araştırmacılar bireylerin test davra-

nışlarının incelenerek bu konularda bilgi edilebileceğini orta-

ya koymuşlardır. Örneğin, herhangi bir birey sistematik olarak 

zor maddelere doğru yanıtlar verirken (özellikle de çok kısa 

bir sürede) kolay maddeleri yanlış yanıtlıyor ise bu durum 

beklenmedik davranış olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca testin istenildiği zaman verilebilir olması, test kâğıdı, 

yanıt formu vs. gereksinimlerini ortadan kaldırması, madde 
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havuzu üzerindeki işlemlerin kolaylıkla yapılabilmesi, test gö-

zetim süresini kısaltması da CAT uygulamalarının avantajları 

arasında sayılabilir.

Bu avantajlarının yanında bir takım dezavantajlar da mev-

cuttur: maddelere yanıt vermeden (boş bırakarak) geçmenin 

mümkün olmaması öğrencilerde kaygı oluşturabilir. Benzer 

şekilde, bilgisayar kullanma gerekliliği bazı bireyler için uy-

gun olmayabilir. Teknik bir gereksinim olan ölçülmek istenen 

faktörün tek boyutlu olma şartının (bir psikolojik yapının 

tek bir bileşen tarafından oluşturulduğu sayıltısının) genel-

de sağlanmaması ve geniş bir madde havuzuna gereksinim 

duyulması da dezavantaj olarak belirtilebilir. (Hambleton ve 

Swaminathan, 1984; Lord ve Stocking, 1988; Sands, Waters 

ve McBride, 1997; Rudner, 1998; Çıkrıkçı-Demirtaşlı, 1999)

CAT KULLANILAN UYGULAMALAR

CAT uygulamalarının günümüzdeki en yaygın kullanıldığı 

yerler GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE 

(Graduate Record Examination) ve TOEFL (Test of English as 

a Foreign Language)’dır. Bunların dışında CAT kullanılan uygu-

lamaların başlıcaları şunlardır: AMT (Adaptive Matrices Test), 

ASCP (American Society of Clinical Pathologists-Board of Re-

gistry Certification Examinations), ASVAB (The Armed Services 

Vocational Aptitude Test Battery), CAT of Written English for 

Spanish Speakers, BULATS (Business Language Testing Servi-

ce) Computer Test, CATE (Computerized Adaptive Test of Eng-

lish), COMPASS series of tests from ACT, LPCAT (Learning Po-

tential CAT), MAP (Measures of Academic Progress), Microsoft 

Certified Professional Examination, NAPLEX (North American 

Pharmacist Licensure Examination), NCLEX (National Council 

Licensure Examinations) ve STAR Math, Reading, and Early 

Literacy.

ÖSS FEN ALT TESTİ İÇİN CAT 
UYGULANABİLİRLİĞİ

ODTÜ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi 

Bölümü’nde sürmekte olan ve ÖSYM tarafından araştırma 

projesi olarak desteklenen bir doktora çalışması kapsamında, 

ÖSS fen alt testi için CAT uygulanabilirliği araştırılmaktadır.

Çalışma iki aşamalı olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada 

post-hoc simülasyonu adı verilen yöntem kullanılarak CAT 

uygulamasının öğrencilerin ÖSS fen alt testindeki yetenek 

düzeylerini kestirme gücü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

uygulamada MLE/EAP yetenek kestirim yöntemleri ile stan-

dart hata eşik değeri sonlandırma kuralı kullanılmıştır. Simü-

lasyon 2005 ve 2006 yılları için devlet, Anadolu ve özel okul 

türleri ile ayrı ayrı 3.000 gerçek öğrenci verisi üzerinde çalış-

tırılmıştır.

Simülasyon sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Elde edilen so-

nuçlara göre en ideal CAT formatının tüm okul türleri için EAP 

yöntemi ile 0,3 standart hata eşik değerine sahip olan bir uy-

gulama olduğu görülmektedir. EAP / 0,3 SE yöntemi kestirim-

leri ile gerçek ÖSS kestirimleri arasındaki korelasyonların or-

talaması 0,95 ve gerekli olan madde sayısı ortalamaları 2005 

yılı için 17,3; 2006 yılı için ise 19,5 olarak hesaplanmıştır.

Buna karşın aynı standart hata eşik değerine sahip olarak MLE 

yöntemi kullanan CAT uygulaması ile gerçek ÖSS kestirimleri 

arasındaki korelasyonların ortalamaları 0,82 düzeyinde kal-

mıştır. MLE yönteminin göreceli olarak düşük korelasyonları-

na karşın sağladığı avantaj ise çok daha az madde (2005 yılı 

için 7,0; 2006 yılı ortalaması 5,7) ile kestirim yapabilmesidir.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise ÖSS fen alt testinde öğ-

rencilerin CAT formatı ile elde edilen yetenek kestirimleri 

ile gerçek ÖSS’deki yetenek kestirimleri arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Bu amaçla, ODTÜ Hazırlık Okulu’nda okuyan 

33 öğrenci, geçmiş yıllara ait sorular kullanarak CAT uygula-

ması formatında ÖSS fen alt testi almışlar ve gerçek ÖSS’deki 

yetenek kestirimleri ile CAT uygulaması kestirimi arasındaki 

korelasyon katsayısı 0,74 olarak bulunmuştur. Gerçek uygula-

ma kestirimleri simülasyonlara göre daha düşük korelasyona 

sahiptir. Bu durum ODTÜ öğrencilerinin ÖSS bakımından üst 

düzey olarak nitelendirilebilecek durumda olmalarına karşın, 

ÖSS fen alt testinin genel olarak orta düzeydeki öğrenciler 

için ayırt edebilecek maddeler içermesi nedeniyle üst düzey 

öğrencilere uygun olan madde sayısının azlığı ile açıklanabilir. 

Bu uygulama ÖSS puanları bakımından daha düşük düzeydeki 

bir grup ile yapılsaydı bu korelasyonların daha yüksek çıkması 

beklenebilirdi.

CAT uygulamalarının en büyük avantajı, 
birey için gerekli olmayan maddelerin 

sorulmaması sayesinde uygulanan madde 
sayısını dolayısı ile test uygulama süresini 

kısaltmasıdır.
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SONUÇ

Bu yazıda CAT uygulamalarının ortaya çıkış nedenleri, tarihçesi, avantajları ve işleyiş prensipleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bir CAT uygulamasının ilerleme adımları, hem kuramsal tabanlı hem de gerçek bir uygulamadan hareketle açıklanmıştır. Ayrıca, 

ÖSS fen alt testi için bir CAT formatının uygulanmasına ilişkin sonuçlar da paylaşılmış ve CAT uygulamasının madde sayısında 

belirgin bir düşüşe neden olduğu hem simülasyon hem de gerçek bireyler ile yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur.

Yukarıda açıklanan ampirik bulgular ışığında, CAT uygulamaları sayesinde daha az madde ile yüksek güvenirlik seviyesine 

sahip ölçme çalışmaları mümkün görünmektedir. Simülasyona ve gerçek bireylere dayalı ÖSS CAT uygulaması sayesinde bu 

test formatının ÖSS, LES, KPDS gibi büyük ölçekli çoktan seçmeli sınavlar için uygulanabilirliğini destekleyen bulgular da elde 

edilmiştir.

Son olarak, CAT konusu ile ilgilenenlere önerilebilecek iki web sitesi mevcuttur. Bunlar CAT konusunda yayımlanan tüm literatü-

rün takip edilebileceği ve CAT ile ilgili pek çok başlığın bulunduğu CAT Central sitesi (www.psych.umn.edu/psylabs/catcentral) 

ile maddelere istenilen yanıtlar verilip kestirimlerin/standart hataların nasıl değiştiklerini görmeye imkân tanıyan bir CAT si-

mülasyonu uygulamasının bulunduğu An On-line, Interactive, Computer Adaptive Testing Tutorial (http://echo.edres.org:8080/

scripts/cat/catdemo.htm) adlı sitedir.

Tablo 2. Gerçek ÖSS ile CAT Yetenek Kestirimleri Arasındaki Korelasyonlar
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