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Başkan’dan 

Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız; 

“Ülke olarak bugünlerde gerçekten çok zor ve acı günler geçiriyoruz. 

Bu yazıyı kaleme aldığım dakikalarda bile yeni acılar yaşanıyor güzel 

ülkemde.”  

Yukarıdaki satırları bir önceki bültenimizdeki köşemde yazmıştım. Üze-

rinden altı ay geçti, ama maalesef zorluklar ve acılar katlanarak artmaya 

devam ediyor. Ne çok şey gördük şu geçen kıza zamanda. 15 Temmuzda yaşanan hain kal-

kışma. Asker, polis ve sivil vatandaşlarımızın bombalı saldırılarda yaşamlarını yitirmeleri… 

Yazmak zor, yaşamak çok daha zor.  

“Yaşanan bu acılar karşısında bizlere düşen sabırla ve azimle çalışmaya devam etmektir.” 

yazmışım devamında. Çalışacağız, ama yaşananların neden ve sonuçlarını da sorgulayacağız, 

sorgulatacağız. Yaşadığımız dünya yeni bir şey öğrendi sayemizde. Ölçme ve değerlendirme-

de yaşanan aksaklıkların artık sadece bireysel olumsuzluklar yaratmadığını; devlet yönetimle-

rinin değişimine de sebep olabileceğini çok acı bir şekilde gördük. Bu gerçeği her ortamda 

seslendireceğiz bıkmadan, yorulmadan. 

Eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme kongremizin V. sini gerçekleştirdik yaşadık-

larımıza inat, coşkuya ve umutla. Kongremiz alanımıza ve bizlere getirdiği katkıların yanında, 

alanda çalışan arkadaşlarımızın birlik ve beraberliğine de çok önemli katkılar getirmiştir. 

Kongrenin düzenlenmesine emeği geçen Akdeniz Üniversitesi’nin değerli öğretim elemanla-

rına, başta Doç. Dr. Bayram BIÇAK olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına Derneğimiz adı-

na teşekkür ediyorum. Aynı coşku ve heyecanla, 2018 yılında kongremizin 6.sını Derneğimiz 

ile birlikte düzenleyecek olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ndeki arkadaşlarımıza da başarılar 

diliyorum.  

2016’yı geride bırakmanın, 2017’yi karşılamanın hazırlıkları içindeyiz. Önce ülkem, daha 

sonra tüm dünya için savaşların ve acıların yaşanmadığı, kan ve gözyaşının yerine umutların 

yeşerdiği yeni, mutlu bir yıl diliyorum.   

 

Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU 

EPODDER Yönetim Kurulu Başkanı 
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Editör’den 

Üçüncü sayımızla, 2016’nın son sayısıyla karşınızdayız.  

Bu sayımızda da alanımızın farklı konularında ve her kesimden arkadaşlarımıza yer vermeye 

çalıştık. Dört farklı üniversiteden, dört farklı arkadaşımız bu sayımızda bize katkı sağladılar 

kendilerine emekeri için teşekkür diyoruz. Her üyemizin/her arakadaşımızın katkılarına açık 

olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.  

Üçüncü sayımıza yine dernek çalışmaları ile başlıyoruz. İkinci sayımızdan bugüne kadar der-

neğimizin yapmış/yapmakta olduğu çalışmalardan bir özet sunacağız. Bu sayımızda alanımız-

da son zamanlarda çok sık olarak kullanılan R programlama dili ile ilgili Mersin Üniversite-

si’nden Yrd. Doç. Dr. Önder SÜNBÜL’ün yazsıyla başlıyoruz. Her düzeyde meslektaşlarımı-

zın bilgileneceği önemli bir yazı, emeklerinden ötürü kendisine teşekkür ederiz.  

Lisansüstü köşemizde Ankara Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bölümü dokto-

ra öğrencilerinden Ertunç ÇEVİK yazısıyla katkı sağlamıştır. Unutulmamalıdır ki bu bölüm 

lisansüstü öğrenim gören siz değerli öğrencilerimiz ile gelişecektir. Katkılarınızı bekliyoruz… 

Serbest köşe bölümünde iki konuğumuz var. Ülkemizin iki farklı üniversitesinde görev yapan 

arkadaşlarımızın yazdığı yazılar önemli mesajlar içeriyor. Yrd. Doç. Dr. Hatice Gonca USTA 

ve Yrd. Doç. Dr. Fazilet TAŞDEMİR’e teşekkür ediyoruz. Çok önemli dersler çıkaracağımız 

noktalar var, dikkatinizi çekeceğine inanıyoruz.  

Son bölümde ilk sayımızdan bu yana yayınlanmış, YÖK tez tarana merkezinden ulaşılabilen 

yüksek lisans ve doktora tezlerinin künyelerini paylaştık. Bu bölümde siz üyeleri-

miz/meslektaşlarımızı yakın geçmişte literatüre kazandırılan tezlerle ilgili haberdar etmeyi 

amaçlıyoruz.  

Yeni bir yılı karşılamaya hazırlandığımız bu son günlerde, geride bıraktığımız yılda yaşadı-

ğımız olağanüstü günlerden önemli dersler çıkarmamız dilekleriyle, mutlu, sağlıklı ve başarılı 

yeni bir yıl diliyorum. 

İlgi ve desteklerinizi bekliyoruz… 

Doç. Dr. İbrahim Alper KÖSE  
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Bölüm I:Derneğimiz ve Çalışmalarımız 

 

Bu bölümde üyelerimiz ve meslektaşlarımız için derneğimizin yapmış olduğu çalışmaları ta-

nıtmak istiyoruz.  

 

Derneğimizin bir süredir ulusal meslek 

standartların hazırlanması ile ilgili ça-

lışmalar yaptığını önceki sayılarımızda 

duyurmuştuk. MYK Eğitim Sektör 

Komitesi, Eğitimde ve Psikolojide 

Ölçme ve Değerlendirme Derneği tara-

fından hazırlanan Ölçme ve Değerlen-

dirme Uzmanı (Seviye 7) Taslak Mes-

lek Standardını değerlendirmek üzere 

20 Ekim 2016 tarihinde bir toplantı 

gerçekleştirdi. 

Komiteye sunulan Ölçme ve Değerlen-

dirme Uzmanı (Seviye 7) Taslak Mes-

lek Standardının sektör komitesi toplan-

tısında alınan kararlar doğrultusunda 

revize edilerek MYK Yönetim Kurulu-

nun onayına sunulmasına karar verildi. 

  

 

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve 

Değerlendirme Kongresinin (Ulus-

lararası Katılımlı) 5.‘si 1-3 Eylül 

2016 tarihlerinde Akdeniz Üniversi-

tesi Eğitim Fakültesi koordinatörlü-

ğünde Eğitim Fakültesinde gerçek-

leştirilmiştir.  
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Ölçme ve Değerlendirme ve 

Psikometri alanındaki akade-

mik çalışmaların ve uygula-

maların paylaşılmasını amaç-

layan kongremize değişik 

üniversitelerden 370 akade-

misyen 126 bildiri ile katıl-

mışlardır. Kongre öncesinde 

―R, Gerçek Yaşam Durum-

larına Dayalı (Otantik) Açık 

Uçlu Madde Yazma, Puanla-

ma ve Geri Bildirim Verme 

ile Tek Boyutlu ve Çok Bo-

yutlu Bilgisayar Ortamında 

Bireyselleştirilmiş Testler konularında değerli araştırmacılar Uzm. Eren Halil ÖZBERK ve 

Arş. Gör. Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK, Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU ve Arş. Gör. Seval 

Kula KARTAL ile Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Özdemir tarafından çalıştaylar gerçekleştiril-

miştir.  

 

Çağırılı konuşmacılarımız ise: Prof. 

Dr. Anthony J. Nitko ―Geniş Öl-

çekli Uluslararası Sınavlar, Doç Dr. 

Murat Kayri ―Sinir Ağları Ölçme 

İlişkisi ve Yrd. Doç. Dr. Kenan De-

mir ―Müzik ve Dansla Ölçme Öğ-

retimi konusundaki çalışmaları ile 

kongreye renk katmışlardır. 
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Bölüm II: Analiz 

Ölçme ve R Programlama Dili 

Önder SÜNBÜL 

 

1981 yılında Mersin’de doğdu. 2003 yılında Hacettepe Eği-

tim Fakültesi’nden mezun olan araştırmacı lisansüstü eğiti-

mine Mersin Üniversitesi’nde devam etti. Eğitimde Ölçme 

ve Değerlendirme alanında 2006 yılında yüksek lisans, 2011 

yılında doktora derecesini aldı. 2009 -2010 tarih aralığında 

YÖK bursiyeri olarak University of North Carolina at Gre-

ensboro’da Misafir Araştırmacı olarak bulundu. 2011 yılın-

dan bu yana Mersin Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değer-

lendirme Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yap-

maktadır. Araştırmacı 2015 yılında kurduğu Mersin Üniver-

sitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi müdürlüğünü de yürütmektedir. Araştırmacının 

psikometrik uygulamalara yönelik olarak R dilinde yazdığı 

birçok program bulunmaktadır. 

Günümüzde adından sıkça söz ettirmeye başlayan R programlama dili, 1970li yıllarda Bell 

Laboratuvarları’nda John Chambers öncülüğünde geliştirilmiş olan S programlama diline da-

yanmakla beraber, formel anlamda 1990 yılında Ross Ihaka ve Robert Gentelman tarafından 

geliştirilmiştir (Cotton,2013). R programının temel olarak çeşitli alanlardaki istatistiksel ihti-

yaçların karşılanması için tasarlandığı söylenebilir. Ancak zaman içinde bilim alanlarının ista-

tistikten beklentilerinin farklılaşması, bilim alanlarındaki gelişmeler, istatistikteki gelişmeler, 

bilişimde meydana gelen yüksek ivmeli gelişim ve farklı bilim alanlarının birbiriyle olan etki-

leşimi sonucu, R günümüzde çok farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. R bir programlama 

dili olmakla beraber aynı zamanda bir programlama ortamıdır da. Bunun ikisi birbirinden 

farklı şeylerdir ve birbirine karıştırılmamalıdır. Örneğin, R programlama dilini kullanarak, R 

dışında farklı programlama platformlarında da program yazılabilmektedir. 

Neden R?  

Neden R sorusuna kendi alanımız olan ölçme ve değerlendirme açısından bakıldığında, bu 

sorunun cevaplanmasından önce sorulması gereken daha öncelikli bir soru vardır. Bir ölçmeci 

mutlaka bir bilgisayar programlama dili bilmek zorunda mıdır? Bu sorunun cevabına “hayır” 

diyebilmemiz mümkün; mutlaka bilmek zorunda değildir. Elbette bilgisayar programlama 

becerisi olmadan ölçme ve değerlendirme alanında çalışma yapmak mümkündür, birçok nite-

likli çalışma yapılmıştır ve yapılacaktır da. Alanımızda kullanabildiğimiz gerek genel amaçla-

ra hizmet eden (SPSS, MINITAB, STATA, STATISTICA vb.) gerekse daha özel amaçlar için 
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kullanılan (LISREL, MPLUS, EZDIF, NOHARM, ITEMAN vb. ) birçok paket program bu-

lunmaktadır. Bu programların bir kısmı oldukça kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olup, sade-

ce düğmelere “tıklayarak”, birçok işlem yapılmasına olanak vermektedir. Bir kısmı ise, ken-

dine özgü olan betik (syntax) dosyalarının gerekleri karşılandığında işlem yapabilmektedir. 

Belirtilen programların bir kısmı ise hem betiklerle hem de tıklayarak çalışılmasına olanak 

vermektedir.  

O zaman aklımıza şu soru gelebilir: Bu kadar çok program çeşitliliği varken başka bir prog-

ramlama diline veya daha sınırlandırılmış olarak R'a ihtiyaç var mı? İlk bakışta bu soru ol-

dukça makul gelse de günümüz koşullarında bu soruya “hayır” diyebilmek çok kolay değildir. 

Bu durum çeşitli açılardan ele alınabilir.  

İlk olarak ekonomik açıdan ele alalım. Yukarıda belirtilen programların birçoğu ücretlidir. Bu 

ücretler de küçümsenecek miktarlarda değildir. Bu durum bütçesi sınırlı olan bilim insanları 

için kesinlikle büyük bir problemdir. Bu sorunun yasadışı yollarla aşılması, gerek etik açıdan 

gerekse yasal açıdan problem oluşturacaktır. Bütçesi sınırlı olan bilim insanları için çalışmala-

rını yürütebilecekleri ücretsiz ve kendine özgü denetimleri olan R kesinlikle bir tercih nedeni-

dir.  

R'ı tercih etmenin bir başka nedeni, mevcut programların kapasitelerinden kaynaklı olabilir. 

Her paket programla özellikle de özelleşmiş olanlarla her ihtiyacın karşılanabilmesi mümkün 

değildir. Örneğin, SPSS ile birçok istatistiksel işlem yapabilmek mümkündür, ama bir IRT 

kestirimi yapmak mümkün değildir. SPSS bir şirkete ait olan bir üründür. Bu şirketin çalıştı-

rabileceği yazılımcı sayısı ve bilim alanı uzmanı sınırlıdır. Bu da birçok bilim alanının özel 

ihtiyaçlarını karşılayamayacağı anlamına gelir. Bütün işlerin tek elden yürütülebilmesine ola-

nak verecek, standartları oluşmuş, sonsuz sayıda yazılımcısı ve bilim uzmanı olan, R kesinlik-

le bir tercih nedenidir. 

Diğer bir tercih nedeni ise, programın gelişim ivmesiyle ilgili olabilir. Belirli bir şirkete ait 

olan bir analiz programının kendini güncelleyebilme hızı, bir topluluğu olan dinamik bir prog-

rama göre yine sınırlı kalacaktır. Örneğin, yeni bir analiz yaklaşımı geliştirildiğinde, bu yakla-

şımın mevcut işleyişe dahil edilebilmesi ne kadar zaman gerektirmektedir. Yeniliklerin takip-

çisi olan bir bilim insanı için kendini güncelleme hızı yüksek olan R kesinlikle tercih nedeni-

dir. 

Başka bir tercih nedeni, tercih edilecek olan yazılımın veya dilin sosyal ağının olup olmaması 

olabilir. R'a ilişkin oldukça dinamik ve etkileşimli birçok tartışma platformu bulunmaktadır. 

Bu platformlardan en ünlü olanları R-bloggers (https://www.r-bloggers.com) ve Stackoverflow 

(http://stackoverflow.com/) olarak kendini göstermektedir. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda 

doğru iletişim kuralları ve kanalları takip edildiğinde mutlaka bir çözüm bulunabilmektedir. 

R'ın başka bir tercih nedeni ise, diğer istatistiksel paket programlarla veya yazılımlarla haber-

leşebilme yeteneği olabilir. Bu özellik çeşitli programlarda da bulunabilmesine rağmen, R’ın 
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bu konudaki esnekliği dikkat çekicidir. Hemen hemen her türlü programdan veri alabilmekte 

veya veri gönderebilmektedir. Hatta bu görev için yazılmış paketler bile bulunmaktadır. Bazı 

analizlerin gerçekleştirilebilmesi için birden çok program veya yazılım kullanmak gerekebilir. 

Yazılımlar arasında veri alışverişi olabilmesi için yazılımların birbirinin veri formatını tanı-

ması büyük kolaylık sağlar. Böyle bir özellik R’ın bir başka tercih nedeni olabilir. 

Kullanılacak olan dilin tanınırlılığı, kullanılırlığı ve saygınlığı da seçim noktasında önemli bir 

ölçüttür. Kullanılacak olan dilin yaygın olması iletişimin kolaylaşması anlamına geldiği gibi 

bulgularınızın itibar edilebilirliğini de arttıracaktır. Sorununuzu daha kolay ifade edebilir, 

sizden önce başkasının geçtiği yolları daha rahat takip edebilirsiniz. 

Başka bir tercih nedeni, genel eğilimlerle ilgili olabilir. Facebook, Twitter, Microsoft, Google 

gibi dev şirketlerin çalışmalarında R kullanmaya başlaması ciddiye alınması gereken bir ge-

lişmedir.  

R gibi başka bir programa ihtiyaç duyulmasının bir diğer nedeni açık kaynak kodlu yapılan-

manın getirdiği şeffaflık olabilir. Bu şu anlama geliyor; kullandığınız programın kodlarına 

erişebilir ve o işi nasıl gerçekleştirdiğini en ince ayrıntısına varana kadar inceleyebilirsiniz. 

Herhangi bir kuşkunuz varsa, kuşkunuzu giderebildiğiniz gibi herhangi bir kusur gördüğü-

nüzde düzeltebilir veya kod üzerinde istediğiniz değişimlemeyi yapıp kodu amacınıza uygun 

hale dönüştürebilirsiniz. 

Bu ve bunlara benzer birçok tercih gerekçesi sayılabilir. Yukarıda belirtilenlere ek olarak ba-

zıları iş ilanlarında aranan kriterler arasında R deneyimi gerekliliği, R için yazılmış kitap sayı-

sındaki hızlı artış, Google’da yer alan tıklama sıklıkları, R’ın paket sayısındaki artış gibi öl-

çütler de iyi birer tercih nedeni olabilir. Örneğin, http://r4stats.com/2016/06/08/r-passes-sas-in-

scholarly-use-finally/ aşağıdaki grafikleri ele alalım.  

 
Şekil 1: 2015 Yılında Akademik Çalışmalarda Kullanılan Yazılımlar 
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2015 yılında yapılan akademik makalelerde kullanılan programlarda, SPSS birinci sırada yer 

alırken, R ikinci sırada yer almaktadır. SPSS’in yaygın olarak kullanıldığı söylenebilir. Bunun 

başlıca nedeninin kullanıcı dostu arayüzleri ve geçmişten gelen akademik alışkanlıklar olduğu 

düşünülebilir. Bununla beraber, aşağıda yer alan grafik incelendiğinde SPSS'e ilişkin ilginin 

ciddi şekilde azalışa geçtiği görülecektir 

 

Şekil 2: Yazılımların Yıllara Göre Tercih Seyri 

Bunca övgüden sonra R nedir dersek R, merkezinde "R CORE Team" bulunan, sınırlı sayıda 

elemandan oluşan bir grup veya şirket üyeleri yerine dünyanın dört biryanındaki bilim adam-

ları tarafından yazılıp geliştirilen ve dünya vatandaşlarının ortak kullanımına sunulan, ağırlıklı 

olarak istatistiksel amaçlara hizmet eden, güçlü bir programlama dili ve programlama plat-

formudur. 

Nasıl R Kullanmaya Başlayabilirim? 

R kullanmaya başlamak için öncelikli olarak teknik alt yapının oluşturulması gerekir. Bunun 

en kolay yolu https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ adresinde yer alan Download R 3.3.2 for Win-

dows bağlantısına tıklayarak uygulama dosyası indirilebilir ve özel herhangi bir ayar yapmadan 

kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Bu size programlama ve analiz işlerinizi yürütebileceğiniz 

temel platformun oluşmasını sağlayacaktır. R bu haliyle birçok işlemi yapabilir haldedir. Bu 

haliyle veri alabilir, veri gönderebilir temel istatistiksel işlemlerinizi ve analizlerinizi yapıp, 

programlar yazıp grafikler çizdirebilirsiniz. Karşınıza gelmesi gereken ekran aşağıdaki şekilde 

olmalıdır: 

 
Şekil 3: R Giriş Ekranı 
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Şekil 3'de belirtilmiş olan ekran aynı zamanda "Konsol" olarak da adlandırılır. Başka bir de-

yişle, işlemlerin yürütüldüğü kısımdır. Genellikle bu ekranda çalışılmaz bunun yerine betikle-

rin (syntax) düzenlenebileceği, gerekli görülen kısımların çalıştırılabileceği, "Düzenleyici" 

ekranında çalışılır. Bu ekranı açmak için takip etmeniz gereken yol    “Dosya-->Yeni Betik” 

düğmelerine “tıklamak” olabilir. Karşınıza çıkması gereken ekran aşağıdaki gibi olacaktır: 

 
Şekil 4: Düzenleyici Ekranı 

Bu ekrana istediğiniz kodu yazabilir veya daha önceden yazılmış kodu bu ekrana yapıştırıp 

gerekli gördüğünüz kısımları çalıştırabilirsiniz.  

R'ın en büyük avantajlarından birisi, çok geniş bir "Paket" havuzuna sahip olmasıdır. Paket 

kavramını kısaca tanımlamak gerekirse, daha özel bir görev veya analiz için R yazarları tara-

fından geliştirilmiş, belirli standartlara sahip olan ve denetimlerden geçmiş fonksiyonlar kü-

mesine paket denilebilir. Yazılmış olan bu paketlerin, kullanıcıların erişebilmesi için depolara 

veya havuzlara atılır. Bu depoların başında Comprehensive R Archive Network (CRAN) ge-

lir. 

Kullanıcılar da bu paketlerden gerekli gördüklerini kendi bilgisayarlarına indirip kullanabilir-

ler. R da yer alan paketler çoğu zaman cankurtaran görevi görürler. Yapmak istediğiniz anali-

ze ilişkin bir paketin olması araştırmacıya büyük zaman tasarrufu sağlar, belki de yapılamaya-

cak olanı yapılabilir kılar. Çünkü çalışmak istediğiniz bir konuya ilişkin paketin olması de-

mek, sizden önce birilerinin o konu için düşündüğünü; yazılacak olan programın algoritmasını 

çıkarıp bu algoritmayı denediğini, sizin baş etmeniz gereken birçok problemi aştığını ve fonk-

siyonları standartlara uygun hale getirdiğini gösterir. Eğer çalışmak istediğiniz konunun pake-

ti, yukarıda belirtilen işleri araştırmacının kendisinin yapması gerekecektir. Bu işlemlerin bir 

kısmı sadece profesyonel yazılımcıların yapabileceği ileri düzey programlamalar bile gerekti-

rebilir.  

Örnek vermek gerekirse, bir araştırmacının elindeki verilerde “Değişen Madde Fonksiyonu 

(DMF)” incelemesi yapmak istediğini varsayalım. Bu durumda birinci yol olarak, araştırmacı 

hangi DMF yöntemini kullanacağına karar vermeli, daha sonra karar verdiği yöntemi koda 
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dökmelidir. Bu iş oldukça yorucu, zaman alıcı olabilir. Programlama bilmeyen araştırmacılar 

içinse imkansız hale dönüşebilir. İkinci yol olarak ise, araştırmacı R'da yapılmak istenen işle-

me uygun bir paket var mı diye araştırdıktan sonra uygun bir paketin olduğunu görürse, geriye 

sadece paketin yönergelerini uygulamak kalır. Araştırmacının amacına hizmet edecek olan 

"difR" paketinin olduğunu öğrendiğini varsayalım. Bu durumda bu paketin nasıl indirileceğini 

ve R'da nasıl aktif hale getirileceğini de öğrenebilirse DMF analizlerini rahatlıkla yapabilir. 

Magis, Beland, Tuerlinckx, De Boeck(2010) tarafından yazılmış olan bu paket ;  

1. Transformed Item Difficulties (TID) method  

2. Mantel-Haenszel 

3. Standardization  

4. Breslow-Day  

5. Logistic regression  

6. Lord’s chi-square test  

7. Raju’s area  

8. Likelihood-ratio test  

9. Generalized Mantel-Haenszel  

10. Generalized logistic regression  

11. Generalized Lord’s chi-square test  

olmak üzere birçok DMF belirleme yöntemlerini kapsamaktadır. Bu paketin olmadığını düşü-

nürsek, her bir yöntem için ayrı kodlama yapılması gerekecektir. Ancak mevcut paket saye-

sinde yapılmak istenen analiz hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. Paket aynı işlem için 

tekrar tekrar kod yazılmasının önüne geçtiği gibi yapılan işlemlere şeffaflık da sağlamaktadır. 

Üretilen sonuçların hangi işlem basamakları sonrasında üretildiğini görmek isteyen bir araş-

tırmacı paket içerisinde yer alan kodları inceleyebilir. 

Bu duruma alanımız olan psikolojide ve eğitimde ölçme ve değerlendirme açısından bakıldı-

ğında, günümüzde birçok paketin yazılmış olduğu söylenebilir. Bu paketlerin CRAN'da yer 

alan en güncel listesi 2016 Aralık itibarıyla şu şekildedir:  
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ade4 (core) 

anacor (core) 

BayesFM 

betareg 

BiplotGUI 

blavaan (core) 

bpca 

BradleyTerry2 

ca (core) 

cacIRT 

catR 

CAvariants 

CDM 

classify 

CMC 

cocor 

cocorresp 

cocron 

CopyDetect 

CTT (core) 

DAKS 

DFIT 

DIFlasso 

difNLR 

difR 

dualScale 

e1071 

eba 

ecodist 

equate 

equateIRT 

eRm (core) 

EstCRM 

ExPosition 

FactoMineR 

FAiR (core) 

fastICA 

fechner 

flexmix 

fwdmsa 

GPArotation 

gtheory 

homals (core) 

ICC 

irr 

irtoys 

irtProb 

irtrees 

IRTShiny 

kcirt 

kequate 

KernSmoothIRT 

kst 

labdsv 

latdiag 

lava 

lava.tobit 

lavaan (core) 

lavaan.survey 

lme4 (core) 

lordif 

ltm (core) 

 MASS 

 MBESS 

 mcIRT 

 MCMCglmm 

 MCMCpack 

 

medflex 

mediation 

metaSEM 

mirt (core) 

mirtCAT 

missMDA 

mixRasch 

MLCIRTwithin 

MLCM 

MLDS 

modelfree 

mokken (core) 

MplusAutomation 

mpt 

MPTinR 

mRm 

MultiLCIRT 

multiplex 

nFactors 

nlme 

nlsem 

OpenMx 

ordinal 

pairwise 

pathmox 

pcaPP 

pcIRT 

pks 

plRasch 

pls 

plspm 

poLCA 

polycor 

 

PP 

prefmod (core) 

profileR 

pscl 

psy (core) 

psych (core) 

psychometric 

psychomix 

psychotools 

psychotree 

psyphy 

PTAk 

pwrRasch 

qgraph 

QuantPsyc 

quickpsy 

randomLCA 

RaschSampler 

REQS 

rpf 

sem (core) 

SEMModComp 

semPlot 

semPLS 

semTools 

SensoMineR 

ShinyItemAnalysis 

simsem 

sirt 

smacof (core) 

SNSequate 

systemfit 

TAM (core) 

 

TestScorer 

TripleR 

vegan (core) 

VGAM 

wCorr 

WrightMap 

xgobi 

Yukarıda yer alan paketlerin içeriği incelendiğinde Klasik Test Teorisi, Madde Tepki Kuramı, 

Genellenebilirlik Kuramı ve Bilişsel Tanı Modellemesi çerçevesinde analizler yapılabilmesi-

nin önünün açıldığı gibi psikometri alanında kullanılabilecek olan birçok istatistiksel yönte-

min de tek çatı altında toplandığı görülebilir. Bu paketler sadece CRAN yansısında yer alan-

lardır. Bununla beraber, söz edilen yansı dışında başka depolama alanlarında var olan veya 

bireysel projeler kapsamında oluşturulan çok sayıda paket de bulunmaktadır. 

Nereden Başlamalı? 

Yazının başında da değinildiği gibi bir ölçme değerlendirme uzmanın mutlaka ama mutlaka R 

programlama dili bilmesine gerek yoktur, ancak bu beceriye sahip olursa kazanabileceği çok 
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şey vardır. Bu durumda nereden başlanabileceği merak konusu olabilir. İnternette araştırma 

yapıldığında, gerek video şeklinde gerek metin formatında R'ın öğrenilebileceği birçok kay-

nağın olduğu ve bir süreden sonra bunların hepsinin aynı şeyleri anlattığı görülebilir. Unutul-

mamalıdır ki bu öncelikli olarak bir dildir. Diğer dil becerilerinde olduğu gibi R dili de kul-

landıkça öğrenilir. Hemen hemen bütün kaynakların uzlaştığı bir diğer nokta, R'ın öğrenme 

eğrisinin çok dik olduğudur. R öğrenilmek isteniyorsa, uzun süreli, problem odaklı ve disip-

linli bir şekilde çalışmak gerekir. 

Nerede Durmalı? 

Her ne kadar R'ın varoluşu istatistiksel programlama gereksinimlerinden ortaya çıksa da gü-

nümüzde R ile yapılabilecekler istatistiksel amaçların çok daha ötesine geçmiştir. Örnek ver-

mek gerekirse, ses veya görüntü işlemeden tutun da termal haritalar çizilebilmesine kadar 

birçok işlem yapılabilmektedir. Bu noktada bir ölçmeci olarak sınırların iyi çizilmesi ve amaç-

tan uzaklaşılmaması gerekir. R'a tamamen hakim olabilmek mümkün olmadığı gibi, gerekli 

de değildir. Hatta R'ın sadece ölçme alanındaki paketlerinin tamamına hakim olmak bile an-

lamlı olmayabilir. R ölçme alanı için sadece bir araçtır, asla bir amaç haline dönüşmemelidir. 

R'da öğrenilebileceklerin ve yapılabileceklerin sınırı yoktur. Bu durumda zamanı iyi yönet-

mek açısından, amacımıza hizmet edebilecek öğeler üzerine odaklanılmalı, gereksiz yatırımlar 

yapılmamalıdır.  

Nelere Dikkat Etmeli? 

R kullanırken dikkate edilmesi gereken ilk şey, davranışının tam bilinmediği fonksiyonların 

veya değişken tiplerinin kullanılmamasıdır. Kullanmış olduğunuz değişken türünün veya 

fonksiyonun özelliklerini iyi tanımanız hayati önem taşır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir 

konu ise, kod yazılması gerekirken uyulması gereken kuralları iyi takip etmektir. Nasıl ki 

akademik yazımda APA gibi standartlar varsa, kodlama yaparken de uyulması gereken stan-

dartlar vardır. Bu standartlar kodların okunabilirliğini, anlaşılabilirliğini, hatırlanabilirliğini ve 

iletilebilirliğini sağlar. Kodlama standartları; fonksiyonlar nasıl adlandırılmalı, değişkenler 

nasıl adlandırılmalı, kodlama sırasında hangi operatörler ne şekilde kullanılmalı, kodlama 

sonrasında tamamlanan dosyalar hangi isimlerle saklanmalı gibi kuralları barındırır. Bu kural-

lara uyulursa kodu okuyan kişi okuduğunu anlayabilir veya daha önce yazılmış olan bir kodu 

daha rahat bulabilir. Google Style R bu standartlara örnek olarak gösterilebilir ve 

https://google.github.io/styleguide/Rguide.xml adresinden bu standartlara ulaşılabilir. 

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta, yine kodların depolanmasıyla ilgilidir. R da yazılan 

kodların düzenli bir şekilde depolanması gerekir, çünkü emin olun yazmış olduğunuz koda 

daha sonra tekrar ihtiyaç duyarsınız. Aynı işi tekrar tekrar yapıp zaman kaybetmemek adına 

sistematik bir depolama oldukça yararlı olacaktır. 

Özellikle ölçme ve değerlendirme alanı için belirtmek gerekirse, en çok dikkat edilmesi gere-

ken noktanın amaçtan sapmamak ve bilgisayarın mekanik dünyası içinde kaybolmamak oldu-
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ğu söylenebilir. Bu R’ın kurucularından olan Robert Gentleman’ın bir sözü ile daha iyi bir 

şekilde ifade edilmiştir: “Büyük bir bilgisayar, kompleks bir algoritma ve uzun bir hesaplama 

süresi gereksinimi eşit bilim değildir”. Bu oldukça önemli bir sözdür. Yapılan işin özünden 

uzaklaşmamak gerekir. 

Ülkemizdeki Durum 

Ülkemizde R kullanımı öncelikli ve doğal olarak İstatistik ve Biyoistatistik gibi alanlarda 

yaygınlaşsa da son yıllarda sosyal bilimlerdeki kullanımında ciddi bir artış görülmektedir. Bu 

artışın en çok yaşandığı alanlardan biri de Ölçme ve Değerlendirme alanıdır. Gerek veri anali-

zi, gerek veri üretimi gerekse grafik çizimlerinde R kullanımının yaygınlaşmaya başladığı, 

hatta bazı lisansüstü programlarımızda ders olarak yer ettiği görülebilir. Bu gelişmeler yurtdı-

şındaki eğilimlerle paralellik göstermesi açısından oldukça sevindiricidir. Bu durum yurtdı-

şında R kullanılarak yapılan çalışmaların anlaşılabilmesi, yeniliklerin ülkemizde daha hızlı 

kullanılabileceği anlamına da gelmektedir. Bunun yanında, kodlama, yapılan veya yapılmak 

istenen işleri işevuruk bir şekilde aktarma gerekliliği yarattığı için ulusal ve uluslararası dü-

zeyde daha rahat iletişim kurulabilmektedir.  

Bunların dışında, çeşitli kongrelerde R’a yönelik düzenlenen çalıştay sayılarında artış olduğu 

görülmekle beraber, R ile ilgili kitapların yazılmaya veya çevrilmeye başlandığı da görülebilir 

(Gürsakal, 2014; İlk, 2015; Aslan, 2015; Gürsakal, 2016; Kılıç, 2016; Sünbül, Sünbül ve Ka-

rabay (baskıda)). 
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Bölüm III: Lisansüstü Köşesi 

Geleneksel Ölçü Birimleri Olarak Arpa Boyu ve İncir Çekirdeği 

 

Ertunç ÇEVİK 

 

 

1979 yılında İzmir’in Bergama ilçesinde doğan yazar, 2001 

yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik 

bölümünden, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme yük-

sek lisans programından mezun olmuştur. Hâlen Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değer-

lendirme doktora programında tez aşamasında kıdemli öğ-

rencidir. 2001 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı okullarda matematik öğretmenliği yapmasının yanı 

sıra ilkokul ve ortaokul düzeyinde kullanılan ders kitapları 

ve yardımcı kaynakların hazırlanmasında yazarlık ve editör-

lük yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

 

Son günlerde ülkemiz eğitim ve öğretiminin kalitesi konusundaki tartışmalar tekrardan alev-

lendi. Nasıl alevlenmesin? PISA ve TIMSS sonuçlarına göre bırakalım ilerlemeyi, pek çok 

alanda önceki uygulamaların gerisine düşmüş durumdayız. Bu durumu, çok büyütmemek ge-

rekmekle birlikte görmezden gelmek de olası değildir. Sonuçta elimizde bir veri vardır ve bu 

veri öğrencilerimize sağlayabildiğimiz eğitimin kalitesi hakkında uluslararası arenada bize bir 

fikir vermektedir. Tüm bunlar olurken okullarda öğretmen ve öğrencilerimiz, evlerinde velile-

rimiz sürekli eğitimin sorunlarından dert yanmakta, ancak var olan yapı içerisinde günü kurta-

racak çözümler bulmaya çalışarak hayatlarına devam etmektedirler. Herkesin kafasında bazı 

kurtuluş reçeteleri olmakla birlikte kimse ortaya net bir çözüm koyamamakta ya da ortaya 

konan çözümler uygulamaya geçirilememektedir. 

Bilmem katılır mısınız? Ülkemiz eğitiminin sorunlarından bazılarını şöyle bir sıralayalım. 

1) Mezunlarımıza birçok yetki veren fakat herhangi bir konuda yeterlilik sağlamayan diplo-

malar vermek 

2) Temel bilgiler değil, birbirinden kopuk ve eğreti bilgiler vermek 

3) Öğrencilerin ana dilini iyi kullanamamaları, fikirlerini sözlü ve yazılı düzgün ifade ede-

memeleri 
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4) Öğrencilerin kişisel düşünme yeteneğinden yoksun kalmaları 

5) Öğrencilerin, bağımsız fikrî çalışmalarını sağlayacak yöntemleri bilmemeleri, kendi kendi-

ne bilgi edinmede yeteneksizlik ve ilgisizlik 

6) Yaratıcılığa karşı isteksizlik ve kabiliyetsizlik 

7) Güçlükleri “ezberlemekten” başka bir yolla yenememek 

8) Edebî ve sanatsal değerleri bilmemek ve onlara karşı ilgisizlik 

9) Ülkenin ve dünyanın sosyal ve iktisadî problemlerini bilmemek ve bunlara ilgi duymamak 

vs. 

Sanırım yukarıda belirttiğim maddelere çeşitli derecelerde de olsa katıldığınızı söyleyeceksi-

niz. Hatta şöyle bir uygulama da yapabiliriz. Bu maddeleri tekrar okumanızı ve iki kategorili 

olarak (katılıyorum, katılmıyorum) belirtilen ifadelerin eğitim sistemimizin bir sorunu olup 

olmadığına karar vermenizi rica edeceğim. Verdiğiniz yanıtların bütününü gözden geçirdiği-

nizde bu sorunlara sahip olup olmadığımız sizin bakış açınızla ortaya çıkacaktır. Tabii ki baş-

ka ve daha detaylı sorunlardan da bahsetmek mümkündür. 

Şimdi gelelim acı olan gerçeğe. Yukarıdaki sorunlar benim tarafımdan değil, 1950’li yılların 

başlarında deneysel pedagoji ve zekâ testlerini Türkiye’ye getiren bilim insanlarından olan 

Prof. Sadrettin Celâl Antel (1890-1954) tarafından lise öğreniminin ve üniversiteye gelen 

gençlerin sorunlarının bir özeti olarak sıralanmış. [Akt: Prof. Dr. Yahya AKYÜZ, Türk Eği-

tim Tarihi (14. Baskı), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2009.] 

[Bu arada bu yazıyı yazmak için yaptığım minik araştırmada karşılaştığım bir anekdotu pay-

laşmadan edemeyeceğim. Türk Eğitim Derneği’nin yayımladığı Eğitim ve Bilim Dergisi’nde 

(2014, Cilt 39, Sayı 175: 27-40)Bahri Ata, Cırıtlı (2002:267)’ya atıfla şöyle aktarıyor. Zekâ 

testlerinin gündemde olduğu günlerde Sadrettin Celâl’in okullardaki zekâ testleri deneme uy-

gulaması sırasında babası milletvekili olan bir çocuğun babasına “Öğretmenim bugün benim 

aklımı ölçtü.” demesi üzerine baba, dönemin millî eğitim bakanına şikâyette bulunmuş ve 

“Çocuğumun aklı biraz aşağı çıkarsa benim onurum nice olur?” demiş, bunun üzerine bakan 

da bir genelge ile bu türden uygulamalara son vermiştir.] 

O günden bugüne ne kadar yol almışız? Yoksa aynı sorunları benzer yöntemlerle çözmeye 

çalışarak yerimizde mi saymışız? Neden ortaya çıkan sonuçları farklılaştıramıyoruz? Durumu 

tespit etmeye yönelik küçük bir çalışma yaptığımıza göre artık biraz da çözüm önerilerinden 

bahsedebiliriz. Bu köşe yazısı çözüm alternatiflerini tümüyle ele alacak kalibre ve kapsamda 

olmasa da “dünyalar kadar” öneri arasından birkaçı şöyle olabilir. 

Öncelikle eğitim sistemimizin tüm eksikliklerini dürüst, açık, tarafsız ve panoramik bir bakış 

açısıyla ortaya çıkarmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız. Çeşitli akademik araştırmalar, maka-

leler ve tezler parça parça da olsa bu amaca hizmet etmektedir ancak ben daha çok eğitim 
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sistemimizin bütününü gözler önüne serecek, alınan kararlardan etkilenen tüm kesimlerin gö-

rüşlerini ortaya koyacak, büyük resmi görmemizi sağlayacak bir çalışmadan bahsediyorum.  

Durum tespitinin ardından elimizdeki tüm insan kaynaklarını topyekûn seferber ederek bunla-

ra ilişkin çözüm önerileri geliştirmeli ve uygulamaya geçirmeliyiz. Kendimize özgülüğümüzü, 

dünyanın önemli bir parçası olduğumuzu, toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılaması bekle-

nen/hedeflenen insan gücünü göz önünde bulundurarak bir strateji belirlemeli ve planlama 

safhasında mümkün olan tüm alt başlıkları genelden özele doğru sıralamalıyız.Bunlara ek 

olarak millî eğitimimizin - biraz ütopik bir görüş olduğunu kabul ediyorum.- ekonomi yöne-

timindeki Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası 

Kurulu gibi bağımsız bir kurum tarafından yönetilmesini ve bu kurumun bilimsel yöntemleri 

kullanarak eğitimimize yön verebilmesini bile seçenekler arasında düşünebiliriz.Belki de bu 

yolla eğitimimiz bilimsel veriler ile uygulamalar doğrultusunda yazboz tahtasına dönmeden 

sağlıklı ve rasyonel bir yapıya dönüşebilir. 

Tüm bunları yapmanın kolay olmadığının hemen herkes farkındadır. Fakat bunları yapacak 

insan kaynağımız, tecrübemiz ve olanaklarımız mevcuttur. Bu yolladır ki birer eğitimci, bilim 

insanı ve öğrencisi olarak topluma karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirebilir, gelecek 

nesillere güven duygusu aşılayabilir, eğitim sistemimizde daha mutlu bireyler görebilir ve 

ülkemizin geleceğini planlı olarak şekillendirebiliriz. 

Son noktayı koymadan sizlerden küçük bir isteğim daha olacak. Aşağıdaki sorulara vereceği-

niz cevapları da merak ediyorum. 

Kendimize has toplumsal “birim”lerimizle düşündüğünüzde  

1) geçmişten günümüze eğitim konusunda kaç “arpa boyu” yol alabildik? 

2) bu yazdıklarım ve sizde bırakabildiği izler “incir çekirdeği”ni doldurdu mu? 

Bilimin aydınlık dünyasına daha fazla yer açabilmek ve onu eğitim başta olmak üzere müm-

kün olan her alanda toplumumuza dâhil edebilmek umuduyla “kucak dolusu” sevgiler… 
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Bölüm IV: Serbest Köşe… 

Anadolu Kenti’nden Bir Ölçmeci 

Hatice Gonca USTA 

 

Sivas doğumlu araştırmacı ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta 

tamamlamıştır. İlköğretim matematik öğretmenliği bölümünden 

mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini An-

kara Üniversitesi’nden almıştır. Araştırmacı 2005-2006 eğitim 

öğretim yılında MEB kadrosunda öğretmen olarak, 2007-2010 

yılları arasında da TED Ankara Koleji’nde ölçme ve değerlen-

dirme uzmanı olarak görev yapmıştır. Cumhuriyet Üniversite-

si’nde 2010 yılından beri öğretim elemanı olarak görev yapmak-

tadır. 

 
“Havası sert, insanı sıcaktır.” diye tanıtılır... 

Neresi mi burası? Burası yiğitleri, ozanları ile meşhur, Cumhuriyetin ayak izlerini taşıyan bir 

Anadolu kenti. Sivas...  

Sivas tarih kokan, yüz ölçümü büyük fakat yaşam alanı küçük bir kenttir.  

Kış mevsiminde karlar altında kalan soğuğun kenti. 

Ve bu kentteki üniversite... Cumhuriyet Üniversitesi, Atatürk’ün Cumhuriyetin temellerini 

attığı, Anadolu kenti Sivas’ta, 1974 yılında kuruldu. 

Yaz ve baharda yeşillere, sonbaharda sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına, kışın ise bem-

beyaz renklere bürünen Üniversitem... 

Kampüsteki lojmanlarda kalanlar, sabahları yeşilin verdiği huzurla, temiz havada yürüyüş 

yapmanın keyfini bilirler. 

Kurulalı, 42 yıl olan bu üniversitede ders veren ilk ölçmeci olmak...  

Evet, şimdi yine yeniden düşünüyorum küçük bir Anadolu kentinde ölçmeci olmak bana neyi 

ifade diyordu ki? Mücadeleyi, sahiplenmeyi, emek vermeyi, belki de varlığını ispatlamayı... 

Bu dersin, herkesin girebileceği bir ders olarak görülmesine izin vermemek ve bunun için 

mücadele vermek demekti aslında...  

Çünkü kitabı olan her ders herkes tarafından okutulamaz, alan uzmanı olmak ve buna saygı 

duymak gerekir. 

2010 yılında akademisyen olarak, doğduğum kente tekrar döndüm. Tek ölçmeci olarak bütün 

ölçme derslerini üstlenmek, oldukça zordu.  

Doktora sürecinde Ankara-Sivas yolunu arşınlamanın yorgunluğu, öğrencilerle buluştuğum 

anlarda kayboluyordu. Gözlerinde umutla parlayan öğrencilerim... Verdiğiniz emeği hisseder 

onlar ve karşılığında size sevgilerini sunarlar. Emeğimin karşılığı olarak sevgilerini ve hatta 

başarılarını görme hazzını yaşıyorum. 

Bazen yaşınızın küçük olması bürokratik işleri biraz zorlaştırıyor ancak elinizi taşın altına 

koymaya hazır olduğunuzda insanlar bundan etkileniyor. 
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Sivas İli’nde ölçmeci olmak, öğrencilerimle ortak bir hayali gerçekleştirmiş olmaktır aslında. 

Dört yıllık üniversite, iki yıllık bir yüksek lisans eğitiminin emeği demek. Tam dört yıl bo-

yunca 9 aylık bebeğinizle doktora eğitimi için Sivas-Ankara yolunu her hafta gidip gelmek 

demek...  

İşte bu yüzden bile bir Anadolu şehri olan Sivas’ta ölçmeci olmak buram buram emek kokar. 

Tüm üniversite yılları boyunca hayalini kurduğum akademisyenlik idealime, 

bir köy okulunda yaptığım öğretmenlikten istifa ederek yüksek lisans eğitimine kendimi ada-

yıp ve 10 yıllık Ankara düzenini bırakıp Sivas’la yeniden buluştuğum günde kavuşmuştum. 

Ve şimdi yıl 2016, altı yıl emek verdiğim fakülteme, bölümüme bakıyorum. Ölçme alanındaki 

bir öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi olarak buradayız, varız diyebilmiş olmanın, bir 

Anadolu kentinde farklı zorluklara rağmen alanımıza sahip çıkmış olmanın gururunu yaşıyo-

rum. Yakında Gonca Yeşiltaş ve Ahmet Salih Şimşek hocalarımızla da üç ölçmeci olarak bir 

dayanışma içinde, alandaki değerli hocalarımızdan öğrendiklerimizle hizmet vermeye devam 

edeceğiz. 

Doğduğun yer değil doyduğun yerdir memleketin der büyükler. Benim hem doğduğum hem 

doyduğum yer oldu Sivas. Uzunca bir aradan sonra Sivas, Ankara’da yaşamanın verdiği yo-

ğun tempodan, stresten sonra küçük bir kent meydanıydı benim için… 

Öğrenciler Sivas’ı “Ağlaya ağlaya geldiğin ve ağlaya ağlaya ayrıldığın memlekettir.” diye 

tarif ediyorlar. 

Ve Atilla İlhan şöyle diyor; 

Kimi sevsem sensin hayret 

Sevgi hepsini nasıl değiştiriyor 

Gözleri maviyken yaprak yeşili 

Senin sesinle konuşuyor elbet 

Yarım bakışları o kadar tehlikeli 

Senin sigaranı senin gibi içiyor 

Kimi sevsem sensin hayret 

Senden nedense vazgeçilemiyor. 

 

Evet vazgeçilemeyen bir Anadolu kentinde Sivas’ta ölçmeci olmak…. 

 

 

 

 

  



 

19 

 

 

Taşrada Bir Ölçmeci 

Fazilet TAŞDEMİR 

 

2005-2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilim-

leri Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Bölümü’nde lisansüstü 

eğitimimi yaptım. Bu süreçte araştırma görevlisi olarak aynı 

bölümde görevde bulundum. 2013 yılından beri RTEÜ Eğitim 

Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.  

 

 
Akademisyenlik mesaisi olmayan bir yaşam tarzı. Akademisyen öğrenerek öğretmeye süreç 

boyunca devam eder. Taşrada akademiysen olmak belki biraz daha fazlası. Uzun süre Anka-

ra’da hem akademisyen olarak görev yapmış, hem de şuan taşrada görev yapan biri olarak her 

iki durumu da karşılaştırmakta zorlanmıyorum... Taşrada akademisyen olmak bir de ölçme ve 

değerlendirmeci olarak görev yapmak ise bambaşka diyebilirim. Ölçme ve değerlendirme 

alanında akademisyenlerin yeni yeni taşradaki üniversitelerde yer aldığı bu dönemlerde belki 

de en zoru ölçme ve değerlendirme dersinin bir ölçmeci tarafından verilmesi gereken ders 

olduğunu akademisyenlere kabul ettirebilmek sanırım. Ölçme, istatistik, bilimsel araştırma 

yöntem ve teknikleri… dersleri her nedense birazcık işlem bilen her hocanın verebileceği 

dersler olarak görülmüş. Tabi alanda hoca olmayınca da bu düşünce günden güne kök salmış. 

Ankara’da bu bölüm altında akademisyen olarak görev yapmış biri olarak taşrada böyle bir 

gerçekle karşılaşmak oldukça zor ve beklemediğim bir durumdu. Alana sahip çıkmak için 

diğer akademisyenlerden farklı olarak, görev yapacağım yere uyum sağlayabilmenin dışında 

fazladan bir gayret göstermemde gerekti. Bu alanda dersler veren biri olarak taşrada çalışırken 

en çok mutlu olduğum durum öğrencilerimin ölçme ve değerlendirme dersinin onlara gerçek-

ten çok şey kattığını her defasında belirtmeleri oluyor. Tabi umudum ölçme ve değerlendir-

menin öneminin akademisyen çevreler tarafından da anlaşılması olacaktır. Bunun zaman ala-

cağını da biliyorum. Sabırlı olmak ve idealist tavırdan vazgeçmemek gerekiyor. Ölçme ve 

değerlendirme alanında olan akademisyenlere çok daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 

Şuan çalıştığım kurumda ölçme ve değerlendirme alanında alandaşlarımın olması sevindirici, 

umarım sayıları hızla artar.  

Taşra her yönüyle artık merkezden çok uzak değil elbette. Alanda akademisyen sayısının da 

hızla artması geleceğe yön veren öğretmenlerimizin daha doğru ölçme ve değerlendirmeler 

yapan; ölçme araç ve gereçlerini doğru ve yerinde kullanan eğitimciler yetiştirmemize imkân 
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sağlaması açısından oldukça sevindirici. Taşrada çalışmanın güzel yanlarından bahsetmek 

gerekirse, insan ilişkileri daha fazla, disiplinler arası çalışmalar yapmaya imkân sağlıyor. Ça-

lışmalarda ölçme ve değerlendirmecinin elinin değmesi gerektiğini bilen akademisyenlerle 

araştırmalar hızla ilerliyor, ikamet edilen yerler birbirine yakın olduğu için akademik hayatın 

ötesinde de devam eden sohbetler oluyor.  

Alanımızı temsil eden bir derneğin olması, bülten vb. çalışmalarla sesimizi duyurmaya çalışan 

alandaşlarımızın her zaman yanımızda olması beni çalıştığım yerde güçlü kılıyor. Sanırım 

ölçme ve değerlendirme alanında hizmet veren akademisyenler olarak alanımızda yapılan 

çalışmaları, kitapları daha çok paylaşmalı ve sahiplenmeliyiz. Seminerler ve alanla ilgili yapı-

lacak çalıştaylar ile taşrada da sesimizi daha güçlü çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Saygıla-

rımla… 
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Bölüm V: Tez Künyeleri 

Bu bölümde önceki bültenimizde yer verilmemiş olan 2015 ve 2016 yılı içerisinde Eğitimde 

Ölçme ve Değerlendirme lisansüstü eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin tara-

fından literatüre kazandırılan tezlerin künyeleri yer almaktadır. 

Tez Adı Türü Yazar Danışman Okul 

Çok boyutlu karma-format testlerin ölçek-

lenmesini etkileyen faktörlerin incelenmesi 
DR 

AKİF 

AVCU 

PROF. DR. 
HÜLYA 

KELECİOĞLU 

Hacettepe 
 

Madde takımları içeren testlerde farklı 

modellerden elde edilen madde ve yetenek 

parametrelerinin karşılaştırılması 
DR 

ESİN 

YILMAZ 

KOĞAR 

PROF. DR. 
HÜLYA 

KELECİOĞLU 

Hacettepe 
 

Kendini Değerlendirme Envanteri'nin Bil-

gisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test 

(BOBUT) olarak uygulanabilirliğinin araş-

tırılması 

DR 
EREN CAN 

AYBEK 

PROF. DR. 
NÜKHET 

DEMİRTAŞLI 
Ankara 

Canlı okuyucu ve bilgisayar destekli oku-

manın görme engelli öğrencilerin test başa-

rıları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılma-

sı 

DR 
ERSOY 

KARABAY 

PROF. DR. 
NÜKHET 

DEMİRTAŞLI 
Ankara 

İki ve çok kategorili puanlanan maddelerde 

değişen madde fonksiyonlarının karşılaştı-

rılması 
DR 

EMİNE 

BURCU 

TUNÇ 

YRD. DOÇ. DR. 

ÖMER 
KUTLU 

Ankara 

Elektronik portfolyo uygulamalarının orta-

okul 6. sınıf öğrencilerinin araştırma bece-

rilerine etkisi 
DR 

BETÜL 

POLAT 

DEMİR 

YRD. DOÇ. DR. 

ÖMER 
KUTLU 

Ankara 

Temel bileşenler analizi ve yapay sinir ağı 

modellerinin ölçek geliştirme sürecinde 

kullanılabilirliğinin incelenmesi 
DR 

ESİN 

TEZBAŞA-

RAN 

PROF. DR. 
SELAHATTİN 

GELBAL 
Hacettepe 

Ödevin akademik başarıya etkisi: Bir meta 

analiz çalışması 
YL 

MEHMET 

FATİH 

ÜSTÜNEL 

DOÇ. DR. 
BAYRAM 

BIÇAK 
Akdeniz 

PISA 2012 matematik okur-yazarlığı testi-

nin ölçme değişmezliğinin incelenmesi 
YL 

MERVE 

AYVALLI 

DOÇ. DR. 
BAYRAM 

BIÇAK 
Akdeniz 

Ortaokul öğrencilerinde İngilizce dersi 

başarısını yordayan değişkenlerin belir-

lenmesi 
YL 

MERVE 

USLU 

YRD. DOÇ. DR. 

DENİZ 
GÜLLEROĞLU 

Ankara 
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Tez Adı Türü Yazar Danışman Okul 

TIMSS 2011 sekizinci sınıf öğrencilerinin 

matematik başarılarını etkileyen faktörlerin 

çok düzeyli yapısal eşitlik modeliyle ince-

lenmesi 

YL 
ÖZGE 

ERŞAN 

YRD. DOÇ. DR. 
DERYA 

ÇOBANOĞLU 

AKTAN 

Hacettepe 

Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersinde 

başarıyı etkileyen faktörlerin çoklu gösterge-

ler çoklu nedenler modeliyle incelenmesi 
YL 

KEMAL 

KURŞUN 

YRD. DOÇ. DR. 
DERYA 

ÇOBANOĞLU 

AKTAN 

Hacettepe 

PISA 2012'deki matematiğe yönelik duyuş-

sal özelliklerin bölge, okul türü ve cinsiyete 

göre sınıflama doğruluğunun incelenmesi 
YL 

EMRAH 

BÜYÜ-

KATAK 

DOÇ. DR. 

DUYGU 

ANIL 

Hacettepe 

Türkiye'de eğitimde ölçme ve değerlendirme 

alanında yapılmış bilimsel yayınların sosyal 

ağ analizi ile değerlendirilmesi: Bir bibliyo-

metrik çalışma 

YL 
ETUNÇ 

UKŞUL 

YRD. DOÇ. DR. 
GÜÇLÜ 

ŞEKERCİOĞLU 
Akdeniz 

2014-2015 teog sınavına ilişkin paydaş gö-

rüşleri ile öğretmen yapımı testlerle olan 

ilişkisi 
YL 

RASİM 

ÖNDER 

YRD. DOÇ. DR. 

HAKAN 
KOĞAR 

Akdeniz 

TIMSS 2011 matematik alt testi madde pa-

rametrelerinin KTK ile MTK'ya göre Bİ-

LOG MG, MULTILOG ve R programlarıyla 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

YL 
FAZİLET 

GÜL İNCE 

PROF. DR. 
MEHTAP 
ÇAKAN 

Gazi 

Ölçeklerin faktör yapısını belirlemede kulla-

nılan açımlayıcı faktör analizi ve kümeleme 

analizi ile verilerin sınıflandırılmasında kul-

lanılan diskriminant ve lojistik regresyon 

analizi tekniklerinin karşılaştırılması 

YL 
ZAFER 

ERTÜRK 

PROF. DR. 
MEHTAP 
ÇAKAN 

Gazi 

Öğrencilerin sbs-matematik başarılarını 

etkileyen değişkenlerin ve okul katma değe-

rinin hiyerarşik lineer modelleme analizi 

yoluyla belirlenmesi 

YL 
ESRA 

OYAR 

PROF. DR. 
MEHTAP 
ÇAKAN 

Gazi 

Madde sınıflamada faktör analizi, çok boyut-

lu ölçekleme ve kümeleme analizlerinin 

karşılaştırılması 
YL 

SEDA 

KOZAN 

YRD. DOÇ. DR. 
NEZAHAT BİLGE 

BAŞUSTA 
Mersin 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Konya ili çalışanlarının iş doyum düzeyleri-

nin demografik özellikler açısından ince-

lenmesi 

YL 

ÖZGE 

SULTAN 

KARA-

GÖZ 

PROF. DR. 
NİZAMETTİN 

KOÇ 
Ankara 

Artı değer özelliğine sahip alt testlerde eşit-

leme yöntemlerinin karşılaştırılması 
YL 

ARZU 

UÇAR 

YRD. DOÇ. DR. 
ÖNDER 

SÜNBÜL 
Mersin 
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Tez Adı Türü Yazar Danışman Okul 

Klasik test kuramına ve faktör analitik 

yaklaşıma göre elde edilen farklı güvenir-

lik katsayılarının karşılaştırılması 
YL 

ECE 

TÜRKER 

YRD. DOÇ. DR. 
ÖNDER 

SÜNBÜL 
Mersin 

Maddeleri güçlüklerine göre farklı sırala-

manın birey tepkilerine etkisinin değişen 

madde fonksiyonuyla incelenmesi 
YL 

EBRU 

BALTA 

YRD. DOÇ. DR. 
SEÇİL 

ÖMÜR SÜNBÜL 
Mersin 

Öğrencilerin sınav türü tercihlerinin çeşitli 

değişkenlerle ilişkisi 
YL 

ZEHRA 

KILIÇ 

YRD. DOÇ. DR. 
SEVDA 
ÇETİN 

Hacettepe 

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sına-

vının (2014-kasım) Rasch modeline göre 

cinsiyet açısından yanlılığının incelenmesi 
YL 

DURİYE 

KÜBRA 

SATICI 

YRD. DOÇ. DR. 
YEŞİM 

ÖZER ÖZKAN 
Gaziantep 

Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında 

yapılan tezlerin tematik ve metodolojik 

açıdan incelenmesi 
YL 

SÜMEYRA 

ŞENYURT 

YRD. DOÇ. DR. 
YEŞİM 

ÖZER ÖZKAN 
Gaziantep 

 

 

  



 

24 

 

Çok Değişkenlik Kaynaklı RaschÖlçme Modeli 

ve Hiyerarşik Puanlayıcı Modeli ile Kestirilen 

Parametrelerin Karşılaştırılması 
 

DR Müge 

ULUMAN 

Prof. Dr. 

Ezel 

TAVŞANCIL 

Ankara 

Akademik başarıyı etkileyen faktörlerin etkili 

okul kavramı bağlamında incelenmesi 
 

YL Selin 

ALAMDAR 

Yrd. Doç. Dr. 

Ömer KUTLU 

Ankara 

PISA 2003 ve PISA 2012 matematik  
okuryazarlığı testlerinin madde yanlılığı  
bakımından Türkiye ve Kore uygulamalarında 

karşılaştırılması  

DR Esra  

EMİNOĞLU  

ÖZMERCAN 

Prof. Dr. R. 

Nükhet 

DEMİRTAŞLI 

Ankara 
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