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BAŞKAN'DAN
Değerli Üyelerimiz,

2021 yılından bu yana yönetiminde olduğumuz
EPODDER şu günlerde yeni bir bülten yayımlama
heyecanı içindedir. Bülten içeriğine geçmeden
önce yaklaşık iki yıllık süreçteki faaliyetlerimiz
hakkında siz değerli üyelerimizi kısaca
bilgilendirmek istiyorum.

Önceki yönetimden devraldığımız 7. Uluslararası
Ölçme ve Değerlendirme Kongremizi Gazi
Üniversitesi iş birliği ile 1-4 Eylül 2021
tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Bu
süreçte dernek web sayfamız
https://www.epodder.org/ yenilenmiştir. 8.
Uluslararası Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
için web sitesi bildiri gönderim ve hakemlik
sürecinin yönetilmesi, yapılacak çalıştay ve
panellerin duyurulması ve en iyi şekilde
yürütülmesi için güncellemeler yapılmıştır.

Doç. Dr. Beyza Aksu Dünya tarafından 17 Haziran
2022 tarihinde "Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile
Puanlayıcı Davranışlarının Iṅcelenmesi" başlıklı
çalıştay çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Prof. Dr. David Weiss tarafından Dr. Alper Şahin
moderatörlüğünde 19 Temmuz 2022 tarihinde
"New Applications of IRT-Based Computerized
Adaptive Testing" başlıklı çevrim içi semineri
gerçekleştirildi.

8. Uluslararası Ölçme ve Değerlendirme
Kongremizi Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 21-23
Eylül tarihlerinde gerçekleştirdik. Kongre
kapsamında üç farklı çalıştay ve bir atölye
çalışması yüz yüze, üç farklı panel ise çevrim içi
olarak gerçekleştirilmiştir.

Dr. A. Faruk Kılıç tarafından 2 Aralık 2022
tarihinde ise "Aracı ve Düzenleyici Değişkenler
Analizi" konulu çalıştayı çevrim içi olarak
gerçekleştirildi.
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Derneği adına
imtiyaz sahibi

 
Nuri DOĞAN
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Olumlu geri bildirimler neticesinde bu çalıştaylarımızı siz üyelerimiz için
2023 yılında da devam ettirmeyi düşünmekteyiz.
 
Yönetime geldikten sonra EPOD Dergimizle ilgili iş bölümüne ilişkin bazı
değişiklikler yaparak yeni arkadaşların görev almasını sağladık. Üç aylık
periyotlarla yılda dört kez yayınlanan Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve
Değerlendirme Dergisi APA7 formatında sadece Iṅgilizce olarak
yayımlanmaya başlanmıştır. Ayrıca "Technology-Assisted Formative
Assessment" başlıklı özel sayı çağrısı yayımlanmıştır. Diğer yandan
dergimizin ERIC ve SSCI indekslerine alınması için çabalarımız devam
etmektedir ve kısa süre içinde ERIC tarafından başvurumuza bir cevap
verilmesi beklenmektedir.
 
Derneğimizin bülteninin bu sayısında genç akademisyenlerin oldukça
ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir konu üzerinde durulmaktadır.
Bültenimizin bu sayısına Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
alanındaki akademik ve bilimsel çalışmalarını yurt dışında sürdüren
akademisyenlerin deneyimlerini aktarma amacıyla gerçekleştirilen
görüşmelere yer verilmiştir.
 
Faydalı olması dileğiyle…

Prof. Dr. Nuri DOĞAN
EPODDER Yönetim Kurulu Başkanı



EDIṪÖR'DEN
Değerli Üyelerimiz,

2022 yılının sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde bültenimizin yeni
sayısını sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önceki sayılarımızda
ölçme ve değerlendirme alanına emek vermiş değerli hocalarımızı farklı
yönleri ile tanıtmış ve siz okurlarımızla buluşturmuştuk.

Derneğimizin gerçekleştirdiği etkinliklerde yurt dışında ölçme ve
değerlendirme alanında bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştiren
pek çok hocamızın desteğini aldık ve hala da alıyoruz.  Hocalarımız hem
bizlerin yurt dışındaki akademik camia ile bağlantı kurmamıza olanak
sağlıyor hem de pek çok öğrencimizi yurt dışında ölçme ve değerlendirme
alanında çalışmalar yapma konusunda cesaretlendiriyor. Ayrıca pek çok
gelişmiş ülkede ölçme ve değerlendirme alanında önemli bir kariyer
edinmiş hocalarımızın varlığını bilmek bizleri çok gururlandırıyor.

Ancak şunu fark ettik ki pek çok öğrencimiz ve üyemiz bu hocalarımızın
isimlerini biliyor, yayınlarını takip ediyor ancak hocalarımızı daha
yakından tanıma olanağına sahip değil. Bu nedenle yedinci sayımızda yurt
dışında ölçme ve değerlendirme alanında çalışmalar yapan hocalarımıza
yer vermeye karar verdik ve temamızı “Yurt Dışında Ölçmeci Olmak”
olarak belirledik.

Yurt dışında ölçme ve değerlendirme alanında önemli kariyere sahip pek
çok hocamızın olması bizi çok sevindiriyor ancak pratik nedenlerden
dolayı bu sayımızda sadece bazı hocalarımıza yer verebildik. Ancak ileriki
sayılarımızda bu sayıda yer veremediğimiz diğer hocalarımızı da
okurlarımıza buluşturmayı planlıyoruz.

Bu bağlamda bültenimizin bu sayısında yer almayı kabul eden Kadriye
ERCIK̇AN, Çiğdem BULUT, Okan BULUT, Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK, Eren
Halil ÖZBERK ve Mehmet KAPLAN hocalarımıza en derin teşekkürlerimi
sunarım.

Hocalarımızla görüşmeler gerçekleştirip yazıları yayına hazırlayan
Metehan GÜNGÖR’e, Emre YAMAN’a, Nihal DUYUL’a ve Sinan
BEKMEZCI’̇ye desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bültenimizin bu
sayısının kapak ve bölüm tasarımlarını yaparak dizgi görevini üstlenen
Metehan GÜNGÖR’e özel teşekkürlerimi bir kez daha iletmek isterim.

Doç. Dr. C. Deha DOĞAN
EPODDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Dr. Çiğdem BULUT
Dr. Okan BULUT

Sayın Okan Bulut ve Çiğdem Bulut Hocalarım merhaba. Öncelikle vakit
ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Rica etsem sizi tanımak isteyenler için
kendinizden ve şu an yaşamınıza devam ettiğiniz Kanada’ya yerleşme
sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz?

Çiğdem Bulut : Merhaba Ankara Üniversitesinde ölçme değerlendirme
alanında yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Kanada’ya yerleşmem de
aslında 2 sene önce oldu. Tam da pandemi ortasında diyebiliriz. Benim
taşınmamın asıl nedeni eş durumu oldu tabi ki. Öncelikle doktora sonrası
araştırmacı olarak Alberta Üniversitesine katıldım. Burada yaklaşık bir yıllık
bir araştırma süreci sonrası Ontario eyaletinin Toronto şehrinde yer alan bir
test şirketinde ölçme uzmanı olarak iş hayatına geçiş yaptım. Şu an da aynı
şirkette uzaktan bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. 

Okan Bulut : Merhaba ben de lisans eğitimim sonrasında Millî Eğitim
Bakanlığı’nın verdiği yurt dışı eğitim bursunu kazanmıştım. Bakanlık
başvurularımız öncesinde deneyim kazanmamız ve dil becerilerimizi
geliştirmemiz için bizi Amerika’ya grup olarak gönderdi. Ben de Kansas
Üniversitesindeki dil kursuna katılacak grupla beraber oraya yerleştim. Dil
eğitimimi alırken aynı zamanda üniversitelere de yüksek lisans başvuruları
yaptım. Sonunda Minnesota Üniversitesinde ölçme ve değerlendirme
alanında yüksek lisans yapmak üzere kabul edildim. Burada aynı alanda
doktora eğitimimi de tamamladıktan sonra yaklaşık iki sene Washington,
DC’deki bir test şirketinde ölçme uzmanı olarak çalıştım. Ama bu süre
zarfında umudum bir akademik pozisyon bularak bir üniversiteye geçmekti.
Tam da bu esnada Alberta Üniversitesinde bir ilan açıldı. Yaptığım başvuru
ve devamında mülakatlar sonrası 2014 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak Alberta
Üniversitesinde göreve kabul edildim ve Kanada’ya geçiş yapmış oldum.
2018 yılından itibaren de yine aynı bölümde Doçent Doktor olarak görevime
devam ediyorum.

*Ar. Gör. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi
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 YAYINA HAZIRLAYAN: DR. SIṄAN M. BEKMEZCI*̇RÖPORTAJ

"Biraz ölçme, biraz yemek..."



Kanada’ya taşınmanın akademik ve sosyal hayatınızda ne gibi avantajları
veya dezavantajları oldu biraz bahsedebilir misiniz? 

Ç.B. : Kanada’ya yerleşmeden önce bu ülkede akademik bir eğitim almadığım
veya akademik bir görev üstlenmediğim için bu soruya şu anki görevlerim
kapsamında cevap vereyim. Öncelikle hem doktora sonrası araştırma hem de
şu anki görevimde çok çeşitli ölçme uygulamaları ve veri türleri üzerinde
çalışma fırsatı buldum. Bu da bana aslında yüksek lisans ve doktora
eğitimlerimde öğrendiklerimi uygulamaya dökme fırsatı verdi. Ölçme
alanındaki güncel konulara yönelik daha çok çalışma fırsatı buldum. Aynı
zamanda özel bir şirkette çalışarak da Kanada’daki ölçme uygulamalarını
birinci elden görme ve bu uygulamaların içinde bulunma fırsatım oldu. Bu
tecrübeler kesinlikle hem teknik hem de teorik bilgilerimi fazlasıyla arttırdı.
Dezavantaj olarak da Kanada’da eğitim almamış biri olarak kendimi sıfırdan
ispatlama zorluğundan bahsedebilirim. Geldiğiniz zaman muhakkak
mücadele etmeniz ve de pes etmeden kendi bilgi, beceri ve deneyimlerinize
güvenmeniz gerekiyor. Adaptasyon süreci kişiden kişiye değişebilir. O
yüzden biraz sabırlı olmak ve zorluklara hazırlıklı olmak gerekiyor.

Sosyal olarak da ailenizden ve bildiğiniz arkadaş ortamından çıkarak yeni bir
ülkede sıfırdan sosyal bir çevre oluşturma zorluğundan bahsedebilirim. İllaki
zaman içerisinde size uygun bir çevre oluşturuyorsunuz ve insanlar bu
konuda size yardımcı oluyorlar. Fakat çevre oluşana kadar da bir süre
kendinizi Türkiye’deki ortamınıza göre daha yalnız hissedebilirsiniz. Tabi ki
benim geldiğim süreçte pandemi olması ve insanların birbiri ile daha az
görüşüyor olması da benim için bu süreci biraz daha uzattı. Ancak bunlara
rağmen farklı ülkelerden insanlarla tanışıp çok kültürlü bir çevre
oluşturabildiğimi söyleyebilirim. Farklı ülkeden gelenlerin olması nedeniyle
çok çeşitli festivaller yapılıyor ve farklı kültürleri tanıma imkânınız oluyor.
Örneğin, ilk geldiğim zamanlarda katıldığım ve hala sürdürdüğüm kitap
kulübümüz aracılığıyla Kanada, Kolombiya, Hong Kong, Nijerya ve Rusya
gibi ülkelerden samimi arkadaşlar edindim. Diğer bir olumlu yön ise
oturduğumuz şehrin burada yaşayan insanlara çok fazla etkinlik imkânı
sunması. Örneğin, farklı ülkelerin mutfaklarına yönelik yemek kursları var.
Mesela benim şu ana kadar Ukrayna, Fransa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika
mutfaklarına yönelik kurslara katılma şansım oldu.
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O.B. : Akademik avantajlar olarak araştırma ekibimizde yer alan insanların
yenilikçi olması ve farklı konuları çalışmaya meraklı olmasını söyleyebilirim.
Ayrıca yapay zekâ ve veri bilimlerinden gelen yöntemlerin ölçme alanındaki
uygulamalarını araştırma fırsatımız olmasını da ekleyebilirim. 
Kanada’daki insanlar genellikle nezaket sahibi ve kibar oluşlarıyla bilinirler.
O yüzden sosyal yaşamınız içerisinde insanların sizi güler yüzlü karşılaması
ve size sıcak davranması buraya alışmanız konusunda çok faydalı oluyor.
Kanada sağlık hizmetleri konusunda burada yaşayan vatandaş, göçmen ya
da öğrenciler için sunulan ücretsiz sağlık hizmetleriyle de bu konuda
gerçekten çok önde diyebiliriz. Ayrıca özellikle Alberta eyaleti doğal
güzellikleri ile ünlü bir yer. Rocky dağlarının eteklerinde yer alan Banff ve
Jasper gibi ulusal parklar size kartpostallarda görebileceğiniz eşsiz
manzaralar sunuyor. Eğer doğa yürüyüşleri ve dağ tırmanışlarına
ilgiliyseniz bazen kısa bazen de saatler sürecek yürüyüşlerin sonunda
görebileceğiniz eşsiz manzaralar ile karşılaşıyorsunuz. Özellikle doğa
fotoğrafı çekmeye düşkün kişiler için müthiş bir yer. Dezavantaj olarak kış
aylarındaki soğukları söyleyebilirim. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında
havanın çok soğuk olması, gün içinde kuzeyde de yaşamamızdan ötürü
havanın çok erken kararması biraz kasvetli bir hava oluşturabiliyor. Eğer
çok soğukla haşır neşir birisi değilseniz belki bu bir dezavantaj olabilir. Her
ne kadar insanlar restoran ya da kafe gibi yerlere gitmeye devam ediyorsa
da yine de çoğu vaktinizi evinizde geçirmek durumunda kalıyorsunuz.
Pandeminin de artık bitmeye yakın olduğu düşünüldüğünde belki misafir
kabul etmek artık daha olası ama yine de soğuk günlerde insanların çok da
fazla hareket etmek istemeyebileceğini görebilirsiniz.

Makaron Yapımı Kursu

3



(Hem Çiğdem Hoca hem de Okan Hoca birden fazla ülke mutfağı arasında Hint
ve Kore mutfağının temelde farklı yemeklere sahip olsalar da damak tadımızı
andırdıklarından dolayı beğenerek yediklerinden bahsettiler.)

Banff Ulusal Parkı (2022)

Banff Ulusal Parkı (2022)
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Son olarak eğitimde ve psikolojide ölçme-değerlendirme alanında eğitimini
ya da kariyerini yurt dışında sürdürmek isteyen araştırmacılar için
önerileriniz var mıdır?

Ç.B. : Öncelikle ilk önerim tabi ki dil becerilerini ve özellikle dinleme ve
konuşma becerilerini geliştirmeleri olur. Türkiye’de İngilizce dersi almış
olmanız ya da şu an İngilizce makale yazıyor olmanız hemen iş yaşamında
alacağınız görevleriniz için yeterli olmayabilir. Bunun dışında teorik bilgileri
geliştirirken bunları pratiğe dökme adına R veya Python gibi programlama
dillerini olabildiğince öğrenmelerini tavsiye ederim. Örneğin bir ölçme
uzmanı olarak işimin yüzde 60’ı hatta daha fazlası veriyi temizleme,
düzenleme ve analizler için uygun hale getirmek ile geçiyor. Bu tarz
görevlerin etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi gerekiyor. O nedenle
de uygulamada karşılaşılması daha olası veri türleri ile pratik yapmanın çok
faydalı olacağını düşünüyorum. Son olarak da şunu eklemek istiyorum.
Teknik bilgilerin dışında 21. yüzyıl becerileri adı da verilen problem çözme,
analitik düşünme ve iletişim gibi beceriler de başarılı olmanızda çok büyük
rol oynuyor. Örneğin, tek başınıza bir görevi bitirmeniz önemli ama bir
takım ile uyum içerisinde çalışmanız ve yaptığınızı onlara aktarabilmeniz
daha da önemli. 

O.B. : Öncelikle eğitimini burada sürdürmek isteyenler için birkaç önerim
olabilir. Örneğin, Çiğdem’in de bahsettiği gibi dil eğitimine önem vermek ve
en azından okuma ve yazma becerilerini üst seviyede tutmak gerekiyor.
Dinleme ve konuşma becerileriniz zamanla da geliştirilebilir ama okuma ve
yazma becerileri olmadan eğitime başlayıp başarılı olmanız çok zor. Diğer bir
önerim de özellikle güncel konuları çalışmaya yönelik istekli olmak. Son
yıllarda dijital ortamda yapılan sınavların da artmasıyla yapay zekâ ve
makine öğrenme gibi konuların artık daha baskın bir şekilde alanımıza
girdiğini görüyoruz. Bu nedenle artık araştırma konuları ararken daha esnek
düşünmek gerekiyor. Hem eğitim teorilerine bağlı kalan hem de yenilikçi
uygulamalara kapı açan çalışmaların daha çok öne çıkacağını ve eğitiminizi
tamamladıktan sonra özellikle Kanada ve Amerika gibi ülkelerde iş bulma
adına daha faydalı olacağını düşünüyorum. 
Kariyerini burada sürdürmek isteyenler için de tavsiyem güncel literatüre
hâkim olmaları ve programlama dillerini öğrenmeye ağırlık vermeleri
olabilir. Özellikle son yıllarda ölçme ve değerlendirme alanında
üniversitelerdeki akademik pozisyonların ve özel şirketlerdeki ölçme uzmanı
pozisyonlarının yerlerini “veri bilimi” uzmanlarının aldığını görüyoruz...
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O nedenle kariyerine yurt dışında devam etmek isteyenlerin veri bilimleri
konusunda alacakları ek dersler, çevrim içi eğitim sertifikaları ile CV’lerini
güçlendirmeleri ve eğitim alanı dışında da uygulanabilecek şekilde
becerilerini sunmaları faydalı olabilir. Kendinizi adapte edebildiğiniz ölçüde
özellikle sağlık ya da insan kaynakları gibi bambaşka alanlarda kendinizi
çalışırken bulabilirsiniz.

Hem kendi adıma hem de okurlarımız adına çok teşekkür ederim Çiğdem
Hocam ve Okan Hocam.
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Mehmet Hocam merhaba. Öncelikle davetimizi kırmadığınız için çok
teşekkür ederiz. Sizi daha yakından tanıyabilmek ve deneyimlerinizin genç
araştırmacılara yol göstermesi için bu röportajı gerçekleştiriyoruz. Kendinizi
tanıtabilir misiniz? Lisans eğitiminiz ve öğrencilik hayatınızla başlayabiliriz
mesela.

Davetiniz için ben de teşekkür ederim. Yükseköğretim macerama Balıkesir
Üniversitesi Lise Matematik Öğretmenliği programında başladım. İlk dönem
aldığım beş dersin üçünden kaldım. Yanlış hatırlamıyorsam Analitik
Geometri dersinin finalinde 3 saatte 15 sayfa verip not olarak 15 almıştım.
Bunun gibi Soyut Cebir, Topolojiye Giriş, Diferansiyel Geometri gibi dersleri
en az iki kere tekrar ederek geçmenin bölümde bir gelenek olduğunu
öğrenmiştik. Belki de ölçme değerlendirmeye olan merakım ilk o yıllarda
oldu. Daha sonra bir şekilde programı bir dönem erken bitirerek mezun
olabildim. O senelerde hem üniversiteden ders alıp hem de haftada 25 saat
dershanede çalışıyordum.

Sizin de belirttiğiniz gibi öğrencilik sürecindeki sınav deneyimleriniz belki de
bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye dair ülkemizdeki ihtiyacı görmenizi
sağladı. Peki hocam, lisansüstü eğitim sürecinizden de biraz bahsetmeniz
mümkün mü?

*Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi
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"Kahve ve psikometri"



Her ne kadar kendimi öğretmenliğe hazırlamış olsam da son senelerime
doğru atama sorunu ortaya çıktı. Dershane ya da özel okulların durumu çok
iç açıcı değildi o senelerde. Daha sonrasında MEB Bakanlık bursu ile yurt
dışında yüksek lisans ve doktora bursu almaya hak kazandım. Bakanlık dil
kursu almamıza izin veriyordu. İlk senemi ABD’nin Missouri eyaletinde
geçirdim. Bir sene boyunda bir ailenin yanında kaldım. Hayatımın en güzel
zamanlarından biri oldu o sene. Daha sonra New Jersey Eyaletinde bulunan
Rutgers Üniversitesi’nden doktoraya kabul aldım ve orada 6 yıla yakın vakit
geçirdim.

Kabul aldığım program beni daha çok İstatistik bölümünden dersler almaya
teşvik ettiği için istatistik bölümünden de yüksek lisans derecesi alabildim.
Sonrasında mecburi hizmetimi tamamlamak için yurda dönüş yaptım.
Kadrom Artvin Çoruh Üniversitesi’nde iken yaklaşık bir buçuk sene
ÖSYM’de adaptif test üzerine çalıştım. Sonrasında da bir sene İbn Haldun
Üniversitesi’nde yine görevlendirme ile çalıştım. Daha sonra bir sene
ücretsiz izin alıp ABD’ye geri döndüm. Sonrasında da birkaç iş teklifini
değerlendirerek NJIT’de kurumsal araştırma direktörü olarak görev
yapmaya başladım. Öğrencilik formal olarak sona ermiş olsa da hayatımızda
hiç bitmiyor.

Rutgers University Graduate School of Education
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Peki, öğretmenlikle başlayan serüveninizin akademiye ve özelinde ölçme ve
değerlendirme alanına yönelmesinde neler belirleyici oldu?

Akademiye yönelmemdeki ana etkeni hatırlamıyorum ama daha önce
dediğim gibi atamalarda başlayan problemler bizleri alternatif arayışına
yöneltmişti. Sayısal alanlara merakım her zaman olmuştur. Eğitim alanında
da ölçme değerlendirme alanı bence çok ilgi çekiciydi. Özellikle doktora
başvuru sürecinde akademideki kişilerin çalıştıkları konuları incelerken çok
heyecanlanmıştım. Ayrıca ölçme değerlendirmenin sadece eğitimde değil
diğer alanlarda da uygulanabilmesi, alanı daha çekici hale getirmişti.
Özellikle istatistik tarafının ağır basmasıyla doktora sonrası iş olanakları
gerçekten çok fazla oldu. ABD’de ölçme ve değerlendirme alanından mezun
olanlar akademide kalabildiği gibi yine üniversitelerde idari pozisyonlarda
çok rahat iş bulabilmekte. Ayrıca ilaç sanayi, büyük teknoloji firmaları da bu
alan için güzel fırsatlar sunmakta. Aynı alandan fakat başka bir
üniversiteden mezun arkadaşım şu an Spotify’da çalışıyor mesela.

NJIT Kampüsü Genel Bakış
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Alana yönelmenizde öğrencilik hayatınızdan gelen bir deneyim veya
üzerinizde etkisi bulunan bir akademisyen hatırınızda var mı hocam?

Sanırım matematik öğretmenliği programında iken çoğu dersi tabiri caiz ise
çift dikiş alarak geçebilecek olmamız, neden ilk vize ve final sınavlarını
alıyoruz zaten kalacağız dememize sebep oldu. Bu da ölçme değerlendirme
ile yakından alakalıydı.

Özellikle akademinin içinde olunca profesyonel öğrencilik devam hocam.
Yurt içinde farklı alan ve kurumlarda deneyim edinmişsiniz. Biraz da ilgi
alanlarınızdan bahsetmek ister misiniz?

Akademik ilgi alanlarım genelde ölçme değerlendirme, istatistik ve
yükseköğretim üzerine. Doktora tezim adaptif testlerde kullanılabilecek
madde seçme algoritmaları üzerine idi. Hala bu konuda çalışmalar yapmaya
devam etsem de artık daha çok makine öğrenmesi ve büyük veri analizi gibi
yöntemlerle elimizde bulunan veriyi işleme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şu
anki çalıştığım kurumda, rektör ve diğer idari personel ile birlikte analizler
yaparak üniversitenin karar alma süreçlerine yardımcı oluyoruz. Örneğin
pandemi döneminde üniversiteye giriş sınav sonucunu birçok üniversite
başvurularda gerekli kılmadı. Biz de aday havuzundaki öğrencilerin
başvuruda sundukları veriyi kullanarak bizim üniversitemizde başarılı olup
olamayacağını makine öğrenmesi yardımıyla modelledik ve şu an üniversite
bu modeli kullanarak öğrenci kabulü yapmakta. Akademi dışı genelde yemek
turizmi ile ilgiliyim. Özellikle Türkiye’ye döndüğümde bunu bir fırsat bilerek
çoğu yeri yemeklerine göre gezmeye çalıştım. Günübirlik şehir dışı
aktivitelerim de olmuştur.
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Bildiğim kadarı ile lisansüstü eğitim nedeni ile Amerika’ya gittiniz.
Amerika’yı tercih etmenizden başlayarak öğrencilik ve çalışma hayatınızdan
deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz?

ABD’nin yükseköğretim sistemi (özellikle doktora eğitimi) gerçekten çok iyi.
İyi olmasının başlıca nedenlerinden biri dünyanın her tarafından parlak
zihinleri kendisine çekebilmesi. Bu da doktora ortamını gerçekten
zenginleştiren bir değer. Diğer bir etken programların birbirleri ile olan
etkileşimleri. Örneğin doktorada iken istatistik bölümünden aldığım dersleri
doktora programına saydırabilmiştim. Doktora programında çakılı bir
müfredatın olmaması da çok iyi bir fırsattı. Bu da ilgime göre müfredatı
oluşturabilmeme izin verdi. Yine ETS, Pearson, ACT gibi büyük firmaların
Amerika’da bulunması ve çalıştıkları konuları konferanslarda sunmaları
ABD’de lisansüstü eğitim almak için güzel nedenler arasında idi. O sıralar
ablam da New York’ta yaşıyordu. Bu da ABD’ye gitmemde etkili olmuştu.

Doktoranın hangi ülkede olursa olsun zorlu bir süreç olduğunu kimse inkâr
edemez sanıyorum. Sizin doktorada bırakma eşiğine geldiğiniz bir anınız oldu
mu? Devam etme motivasyonunu nasıl sağladınız?

Değerli danışmanım Jimmy ve alanımızdan Lokman Akbay ile
Bursa-Zennup’a günübirlik gezimizden
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İkinci ve üçüncü sınıfta çok ciddi düşündüğümü söyleyebilirim. Hatta
Google’da doktora döneminde benzer güçlükleri ve hisleri yaşayan
insanların paylaşımlarına yönelik araştırmalar bile yapmıştım. O dönemde
doktora süreci için genelde şu örnek verilirdi: uçak bir yolculuğa çıkıyor bir
noktadan sonra başlangıç noktasına dönemiyor çünkü dönecek miktarda
yakıtı kalmıyor. Özellikle ikinci üçüncü sınıfa kadar gelenler için bırakmak o
zamana kadar harcanan emeğin heba olması, kayıp zaman olarak görüldüğü
için bir şekilde devam edilir. Bayağı zorlandığım noktalardan biri İstatistik
olmuştu. Farklı düzeylerde İstatistik derslerimiz vardı, benim birkaç seviye
dersi almayıp ortadan başlamam, konuyu bilmiyor oluşum, kullanılan
programlama dilleri, danışmanımla bu süreçte yaşadığım farklı güçlükler,
sınıftaki diğer öğrencilerin düzey olarak daha ileri olması, bilmediğiniz bazı
konuların halihazırda bilmeniz gerektiğinin düşülmesi, yetersizlik
duygusuna sebep oluyordu ve ülkenizden uzak oluşunuz duygusal anlamda
da zayıf olmanıza sebep olabiliyordu. Her şeye rağmen güzel bir süreçti ama.

Doktora tez savunma sonrası kutlama

Yurt dışında deneyim kazanmak için adım atmakta zorlanan genç nesil için
neler söylemek istersiniz? Lisansüstü eğitim / kariyer hedefleyen genç
araştırmacılar için üniversite ve akademik kadro gibi göz önünde
bulundurmalarını önereceğiniz başkaca faktörler nelerdir?
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İlk başta dikkat edilmesi gereken danışmanın çalıştığı konular ve en önemlisi
kişiliği. Yaklaşık beş altı sene çalışacağınız konudan gerçekten zevk almanız
gerekli. Ayrıca bu konuyu çalışacağınız kişi ile de iyi geçinmeniz gerekli.
Yani sizin kişiliğiniz ile danışmanın kişiliği kesinlikle bir uyum içerisinde
olmalı. Daha sonra üniversitenin adı çok önemli. Büyük, tanınmış araştırma
üniversitelerinin kaynakları daha iyi oluyor. En basitinden bir konferansa
katılım gerçekleştirdiğinizde masraflarınızın bir kısmını üniversite
karşılayabiliyor. Benim dikkatimi çeken bir nokta da bu üniversitelerdeki
müfredatın esnekliği ve ders çeşitliliği. Çakılı ders programı yerine doktora
öğrencilerine daha esnek müfredat sağlayan bir üniversite seçilmeli. Tabi bu
hem kendi bölümünüzde hem de diğer bölümlerde açılan farklı zengin
derslere göre değişmekte. Ayrıca tanınmış üniversitelerden bir derece almak
mezuniyet sonrası birçok iş olanağı sunacaktır.  Son olarak bütün bu
saydıklarımın yanında duygusal destek de önemli. Nereye giderseniz gidin
sosyal çevre kurabileceğiniz bir yer olmalı.

Danışmanım Jimmy ile beraber bir konsepti ispatlamaya
çalışırken...

Özünde aslında, doktorayı sadece akademide kalmak için bir araç olarak
görmesinler. Yurt dışı deneyimi edinmelerini öneririm. Bizim alan için ABD
tercihler arasında olabilir. Doktorayı biraz yetenek kazanma yeri olarak
görüyorum. Deney nasıl yapılır, araştırma süreci nasıl kurgulanır,
internetten nasıl data çekilebilir, istatistik, programlama, web sayfası
tasarlama... Bunların bir kısmı doktora eğitiminin bir parçası, bir kısmı ise
benim ilgi alanım. Benim doktora sürecindekilere önerebileceğim de bu
süreci yetenek kazanımı olarak değerlendirmeleri ve alanın sunduğu
programın dışına çıkabilmeleridir.
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Araştırılması gereken çok fazla faktör var aslında sizin de dikkat çektiğiniz
gibi. Yerleşme / alışma sürecindeki deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz?
Lisansüstü mezuniyeti sonrasında Amerika’da iş bulma süreci, psikometri
alanında uzmanlar için iş olanaklarından kısaca bahsedebilir misiniz?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim için burs bulmak çok önemli. İyi bir
İngilizce, iyi bir GRE puanı, lisansta alınmış sayısal ağırlıklı dersler ve
özellikle doktora için başvuru yapılıyorsa bunun öncesinde gerçekleştirilmiş
akademik çalışmalar (bir poster sunumu bile olabilir) özellikle Amerika’da
doktora için burs bulmada önemli faktörlerden bazıları. Bütün bunları
sağladığınızı düşündüğünüzde çalışmak istediğiniz konuları çalışan kişilerle
iletişime geçmek de güzel bir strateji olacaktır. Ülkemizde MEB, YÖK ya da
Fullbright kurumlarının sunduğu yurt dışı doktora programları var fakat
bunların mecburi hizmet karşılıkları oluyor. Uzun vadede plan yapmak
bazen zor olabiliyor, o yüzden daha çok kendi burslarını bulmalarını
öneririm.
Bütün bunlar için zaman önemli tabi. Daha önce dediğim gibi
danışmanınızın kişiliği, sosyal çevreniz, yaşadığınız şehrin olanakları,
üniversitenin değişik kültürlerden öğrenci bulundurması gibi faktörler
alışmanızı etkileyecektir. 
Genelde Amerika için konuşacak olursak, kıyı kesimlerde yaşayanlarda
alışma süreci çok sıkıntılı olmuyor. Amerika’nın kıyı kesimlerinde çeşitlilik
çok fazla. En kötü yanı ise geçim sıkıntısı olabilir. İç kesimlerde bulunan
eyaletler biraz daha farklı. Fakat oralarda yaşamanın da kendisine göre
avantajları oluyor. 
Psikometri alanında üniversitelerde hem akademisyen olarak hem de idari
personel olarak iş bulmak mümkün. Akademi dışında iş bulmak da çok zor
değil. Bizim alandan mezun olan arkadaşlarımın kimisi ilaç sanayisinde,
kimisi büyük teknoloji şirketlerinde (Spotify ya da Google gibi), kimisi ise ETS
ya da Pearson gibi test şirketlerinde çalışıyor. Akademi dışında maaşlar çok
daha fazla oluyor. 

Fazlaca, akademi yoğun paylaşımlar sonrasında Amerika’ya ilk gittiğiniz
dönemlere dair hatırınızda kalan bir anınızı paylaşmak ister misiniz?

Evet. İlk olarak ataşelik dil kursuna Missouri’ye yollama kararı aldığında o
zaman eyaletin adını bile telaffuz edemiyordum. Lokasyonunu bile
bilmiyordum, kaygılı bir süreçti. New York ve New Jersey ile
karşılaştırdığımda daha zorlayıcıydı, ulaşımda vs. mutlaka araca ihtiyacınız
oluyordu, yürüyerek ulaşım imkânsız gibiydi...
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Barınma imkanları olarak yurtta kalma, oda veya ev kiralama opsiyonu
vardı. Ya da aile yanında kalma seçeneği vardı. Başta misyonerlik faaliyeti
olabilir mi diye düşünsem de benim için çok güzel bir deneyim olmuştu. Ev
sahibinin oğlu ile bölgenin geleneksel geyik avlama etkinliğine katılmıştım.
Özel kıyafetlerle ok, yay ile ben de katılmıştım. Altı yedi saate kadar hiçbir
şey yapmadan saklanıp geyiğin gelmesini beklediğimizi hatırlıyorum. İlginç
bir deneyimdi.

Iş̇ ve akademik çalışmalar dışında vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz hocam?
Nelerden keyif alırsınız?

İş hayatımın dışında genellikle eşim ve kızımla vakit geçiriyorum. Kızım
henüz iki yaşında. Onunla kreş çıkışlarında farklı parklara gidiyoruz. Onun
gelişimini izlemek hayatımda aldığım en büyük zevklerden biri. Geçen sene
eşimle her hafta yeni bir yerel kahveci bulup sadece cortado içmeyi
hedeflemiştik. Bir sene geçmesine rağmen New Jersey ve New York’taki
yerel kahvecilerin hepsini denemeyi henüz bitiremedik. Bunların dışında
bana kalan boş vakitlerimde roman okumayı seviyorum. Roman okumak
insanı hayatın stresinden bir parça uzaklaştırabiliyor. 

Alanımıza ilgi duyan lisans ve diğer lisansüstü alan öğrencileri için özellikle
bu soruyu yöneltiyorum. Yurt dışında bu alanın öğrenci / araştırmacı
profilini nasıl tanımlarsınız? Bir diğer merak ettiğim konu ise öğrenci
kabulünde üniversiteler için belirleyici olan genellikle nedir? Türkiye’de
gözlemlediğim psikolojik yapıya hâkim olabilmek için Psikoloji, analizleri
gerçekleştirebilmek için Iṡtatistik donanımı ve hatta artık mevcut koşullarda
ileri analizleri gerçekleştirebilmek için kritik bir yetkinlik için programlama
dili hâkimiyeti gerekiyor. Alandan öğrenciler olarak zaman zaman bu
alanlardaki yetkinliklerimizdeki asgari gerekliliklerin neler olması gerektiği
noktasında kaybolabiliyoruz. Dolayısı ile yurt dışında bu alandaki bir
uzmanın mutlaka sahip olması gereken becerilerini nasıl tanımlarsınız?

Bu alanda Amerika’da bulunan araştırmacılar/öğrenciler genelde yabancılar
ve gerçekten çok çalışkan kişiler. Doktora kabulünde yukarıda bahsettiğim
gibi transkriptiniz çok önemli. Transkriptteki not ortalaması kadar aldığınız
derslerin programla olan ilgisi de önemli. Ölçme değerlendirme alanı çok
geniş bir alan. Ama benim deneyimlediğim özellikle lisansta alınan istatistik
ve programlama dili dersleri herkesin aradığı beceriler arasında. GRE
sınavından alınacak sonuç burs almada özellikle belirleyici noktalardan biri
oluyor. Doktora başvuru öncesi gerçekleştirdiğiniz poster sunumu gibi
akademik faaliyetler de önemli. Son olarak da güçlü bir niyet mektubu
yazmanız gerekiyor.
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Bütün bunların yanında çeşitli becerilerinizin olması gerekiyor. Örneğin
hem R’da bir paket kullanarak belli bir analizi yapabilmeniz önemli hem de C
dilinde kendinizin oluşturduğu bir fonksiyon yazarak çeşitli simülasyonlar
yapabilmeniz önemli beceriler arasında. Ayrıca yapmış olduğunuz
araştırmayı tanıtabilmeniz için yazabilme becerinizin de iyi olması
gerekiyor. Herkes Türkiye’de İngilizce eğitiminin sorunlu olduğundan
bahseder ama bence diğer önemli bir sorun yazabilme. Benim şahsen en
zorlandığım noktalardan biri yazabilme olmuştur.

Şimdiki çalışma hayatınıza gelecek olursak hocam, New Jersey Teknoloji
Enstitüsü’ndeki görev tanımınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Üç yıllık
çalışma deneyiminizde ne tür projeler üzerinde çalıştınız? Keyif aldığınız ve
aynı zamanda sizi zorlayan deneyimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? 

New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nde ilk üç sene kurumsal etkinlik
(institutional effectiveness) ofisinde çalıştım. Daha sonra üniversitemizin
yeniden yapılandırılması kapsamında IT departmanına geçiş yaptım. Bu
birimde Data Analytics grubu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha
çok üniversitenin karar alan birimlerine destek oluyoruz. Daha önce
bahsettiğim gibi merkezi sınavlar opsiyonel olduğu zaman Admissions Office
için başvuran adayların üniversitemizdeki başarılarını tahmin eden bir
model geliştirdik. Artık üniversiteye öğrenci kabulü bu model üzerinden
yapılıyor. Benzer bir modeli başvuran adaylara ne kadar burs teklif edilmeli
sorusuna cevap verecek şekilde Finance ve Admissions ofisleri için
oluşturduk. Bunun yanında üniversite içinde öğrenci başarısını etkileyen
faktörlerden yola çıkarak bu başarıyı yükseltmek için ne gibi müdahaleler
gerekli bunları istatistiksel analizlerle anlamaya çalışıyoruz. Bunu yanı sıra
üniversite çeşitli yatırımlar yapmakta (örneğin; çevrim içi programların
yaygınlaştırılması/tanıtılmasına yönelik çeşitli şirketlerle olan ilişkiler) ve
bu yatırımların karşılığını alıp almadığını yine bizim grubumuz çalışmakta.
Burada en keyif aldığım noktalardan biri gerçek bir data ile çalışıp
çalışmanın sonucunda kuruma yönelik bir katkıda bulunabilme ve bu katkıyı
görebilme.

Pandemi döneminde uygulamaya alınıp da pandemi sonrasında da kalıcı bir
çözüme dönüşen uygulamalar oldu mu? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
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Öğrenci kabulünde merkezi sınavların maddi geliri dar olanlar ya da bazı
kesimler için eşitsizlik yaratıyor konusu tartışılıyor. Ama hiçbir üniversite
bu sınav sonuçlarının kullanılmaması konusunda cesaret edemiyordu.
Liselerin kendi içinde bir standardı olmadığı için mezuniyet puanına dayalı
alım da mantıklı bir çözüm sunmuyor. Pandemi ile birlikte bizim
üniversitemiz tahmin modeli geliştirdi. Lisede alınan dersler, ders notları,
mezuniyet ortalaması, referans mektupları vb. değişkenlerden yola çıkıp
bizim üniversitemiz için gelecek performansını tahminleyecek bir model
geliştirdik. Bu modelle mesela geçtiğimiz yıl öğrenci kabulünde en çok
çeşitlilik olan öğrenci grubunu kabul etmiş olduk. Bu gruplar arasında başarı
farkı çıkıyor mu üniversite olarak izliyor olacağız. Başka üniversiteler de
merkezi sınav kullanımını opsiyonel olarak kullanacağını açıkladı örneğin.
Çığır açıcı da bir yöntem oldu aslında, senelerdir tartışılan bir problem
pandemi sayesinde dönüştürücü bir çözüme döndü. Ama diğer
üniversitelerin de izleyeceği yöntemler ile bu sistemin pandemi sonrasında
kalıcı bir uygulamaya dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz. 

Pandemi döneminin başka nasıl etkileri oldu peki hocam?

Teknolojiye yatırım arttı. Açılan çevrim içi ders ve program sayısı arttı. Bu
da yükseköğretimi değiştirecek diye düşünüyorum. Üniversitenin olduğu
bölgeden öğrenci çekmesi söz konusuydu. Ama çevrim içi program sayısının
artması ile birlikte uluslararası öğrencilerin yurt dışındaki programlardan
sınır tanımaksızın faydalanabilmesi önemli. Özellikle MIT, Harvard gibi
üniversitelerin buna yönelik izleyeceği politikaları merakla bekliyoruz.

Uzun yıllardır Amerika’dasınız ama Türkiye’de uzmanlık alanınız ile ilgili
çalışmaları takip ettiğinizi düşünüyorum. Amerika’daki deneyimlerinizi ve
yaşadığınız ülkenin bu aşamaya gelene dek izlediği politikaları dikkate
aldığınızda Türkiye’de ölçme ve değerlendirme alanının geleceğine dair
düşünceleriniz / ön görüleriniz nelerdir?

Ülkemiz için beni heyecanlandıran noktalardan biri eskisine göre ölçme
değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora programlarına olan ilginin
artması. Farklı alanlardan gelen kişilerin bu alanda çalışmaya başlamasının
bu alana büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Benim bulunduğum doktora
programımda Tarih lisans programı çıkışlı arkadaşım vardı örneğin. Umarım
üniversiteler kadar ÖSYM ve MEB de bu konuda atılımlar yapar. AR-GE
programlarını genişletirler. Uzun vadeli misyon-vizyon planı oluştururlar.
Bu iki kurumda kullanılan ölçme değerlendirme teknikleri benim bildiğim
kadarıyla Amerika’da yapılan benzer sınavlarda artık kullanılmıyor. Daha
adil bir ölçme değerlendirme için bu tarz yeniliklerin gerekli olduğuna
inanıyorum.
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Türk akademisinde ölçme ve değerlendirme alanına yönelik
değerlendirmelerinizi paylaşabilir misiniz? Günceli yakalama ve hatta
günceli belirleme noktasında kronikleşen problemlerimiz ve sizce olası
çözümler ile ilgili neler önerilirsiniz?

Benim çalıştığım konular açısından sanırım burada değinilecek iki kurum
var onlar da ÖSYM ve MEB Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı. Bu
iki kurumun özellikle Amerika’daki örneklerinde olduğu gibi çok geniş bir
AR-GE kadrosunun olması gerekiyor. AR-GE bölümlerinde en azından 30-40
kişilik doktoralı kişilerden oluşması ve güncel araştırma konularının
belirlenmesi gerekiyor. Sadece araştırma ile yetinilmemeli bu araştırma
sonuçlarına göre ülkemizde yapılan sınavlarda güncellemeye gidilmesi
gerekiyor. Ama ne yazık ki siyasi sebeplerden dolayı bu tarz kararları almak
çok kolay olmuyor benim deneyimlediğim kadarıyla.  

Son olarak Türk akademisinin yurt dışındaki Türk araştırmacı /
akademisyenler ile ilişkilerini merak ediyorum. Alanımızda önemli yere
sahip pek çok kurumda Türk araştırmacıların da yer aldığını ve önemli
çalışmalar imza attığını takip ediyoruz. Eğitim üzerine faaliyet gösteren
kamu, vakıf ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının bu kitle ile iletişimini
kendi deneyiminizden yola çıkarak nasıl değerlendirirsiniz? Sizce iş birliğini
artırmak adına neler yapılabilir? 

Zor bir soru oldu. Sanırım bu gibi girişimlerin başarılı olabilmesi için aynı
zamanda muhatabının da olması gerekiyor. Ya da en azından bu girişimlerin
toplumda bir yerinin olması gerekiyor. Örneğin Amerika’da bulunan kâr
amacı gütmeyen kurumlarda dünyanın birçok bölgesinden araştırmacılar
toplanıp raporlar yayınlıyor. Bu tarz bazı kurumlar ülke içinde kararların
alınmasında çok etkili olabiliyor. Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde
beraber çalışabilecek ve iyi işler çıkarabilecek çok fazla kişinin olduğunu
biliyorum. Keşke bu kişilerin potansiyellerini değerlendirebilecekleri
platformlar kurulsa. Bu gibi girişimler için sanırım devlet ya da büyük
vakıfların öncülük etmesi gerekiyor.

Değerli vaktinizi ayırdığınız ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz
hocam.
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Hocam öncelikle bize ayırdığınız zaman için derneğimiz, dergimiz ve şahsım
adına çok teşekkür ederim. Sizi tanımayan okurlarımız için kendinizden,
genel olarak yaşamınız ve eğitim hayatınızdan bahseder misiniz?

Çok teşekkürler. Bu röportaj benim için çok keyifli, çok önemli. Okurlarınız
ile bu vesileyle buluşmak benim için çok hoş. Öncelikle okurlara Princeton,
New Jersey’den selamlar. 6 yıldan beri Educational Testing Service’de (ETS)
Vice President of Research & Measurement Sciences görevini yürütüyorum.
Ondan önce 20 yıl University of British Columbia’da (UBC) Measurement,
Evaluation and Research Methodology bölümünde profesörlük yaptım. 2019
yılında emeritus profesör oldum. 38 yıl önce Kıbrıs’tan Amerika’ya
operations research alanında master yapmaya geldim. Sonrasında yine orada
operations research’te engineer's degree yaptım. Sonrasında yine Stanford
Üniversitesi’nde Research Methodology alanında doktora yaptım.
Doktoradan sonra ilk 6 yıl Amerika’da bir test firmasında çalıştım. 1997’de
ailemle birlikte Kanada’ya taşındık. Sonra da orada, UBC’de, üniversite
profesörü olarak çalışmaya başladım. Kısaca böyle. Geçmişim ve şimdiki
yaptıklarım hakkında başka sorun varsa sorabilirsin Emre.

*Ar. Gör., Anadolu Üniversitesi
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Dr. Kadriye ERCİKAN

RÖPORTAJ

"Hiçbir çocuk gelecekte psikometrist olacağım diye
büyümüyor..."

 YAYINA HAZIRLAYAN: EMRE YAMAN*



Teşekkürler hocam, eğitim hayatınız hakkında kısaca bilgi sahibi olduk. Peki
ölçme alanına nasıl yöneldiniz? Bu süreçte neler etkili oldu?

Güzel bir soru. İngilizce’de hep şunu diyorum: “No one grows up saying that
they are going to become a psychometrician one day.” Çocuklar hep öğretmen
olacağım, doktor olacağım der ama kimse anaokulunda, ilkokulda
psikometrist olacağım diye bir şeyden bahsetmez. Onun için bu alana
girenlerin birçoğu bir şekilde şansla girmiş oluyorlar. Benim de birçok bu
alana giren insan gibi lisans eğitimim matematik üzerine. Matematik ve
istatistik çok yaygın psikometri alanında. Lisans bittikten sonra Kıbrıs’a
dönerek 2 yıl matematik öğretmenliği yaptım. Matematikten operations
research’e geçmem doğal bir geçiş aslında. Sonuçta operations research,
uygulamalı matematik. Ama matematik öğretmenliğim, babamın matematik
öğretmeni olması ve testlerle uğraşması testlere olan ilgimin başlangıcı da
sayılabilir. Ancak iki önemli etkenden bahsetmek istiyorum. Birincisi
Stanford’da graduate eğitimim esnasında matematiksel yöntemler doktora
programını keşfetmem. Yani operational research okurken böyle bir doktora
programı olduğundan haberim oldu. Operations research gibi dalların,
matematiksel uygulamanın eğitim ve sosyal bilimlere uygulanması
olabileceği benim çok ilgimi çekti. Matematikten hep böyle daha uygulamalı
alanlara geçtim. O yüzden bir etken o. İkincisi de doktora yaparken ETS’deki
stajyerlik programına katılmam. Esasında doktora programım ölçme ve
değerlendirme üzerine değildi, sadece genelde nicel araştırma yöntemleri
üzerineydi. Ölçme ve testlerle ilk tanışmam esasında ETS ile oldu. ETS’ye
stajyer olarak geldim ve bu şekilde de psikometri ile tanışmış oldum. Hem
matematiksel uygulama hem de bir test organizasyonu olduğu için orada
pratikte uygulamanın nasıl olduğunu da gördüm. İkisinin bir araya gelmesi
gayet anlamlı ve etkili oldu. Stajyerlik bittikten sonra Stanford’a
döndüğümde kendimi daha çok ölçme ve değerlendirmeye verdim. Sonuçta
da doktora tezimi psikometri üzerine yazdım. Bu şekilde girmiş oldum ölçme
ve değerlendirme alanına.

Evet hocam hiçbir çocuk gelecekte psikometrist olacağım diye diyerek
büyümüyor. Sizin için bu geçiş biraz da ETS ile oldu. ETS ve konumunuzdan,
yaptıklarınızdan bahseder misiniz?

ETS, bildiğiniz gibi 75 yıldır ölçme alanında öncülük yapan bir kuruluş.
Ölçmedeki birçok yeniliğin önünü çekmiş bir yer. Ölçme konusunda
araştırmanın en yoğun olduğu bir yer diyebilirim üniversiteler de dahil
olmak üzere. Çünkü üniversitelerde böyle bir yoğunluk yok en azından sayı
açısından. Şu anda 120’ye yakın araştırmacı ETS’de ölçme ve değerlendirme
ile ilgili araştırma yapıyor.
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Son çalışmalarım arasında yapay zeka temelli otomatik puanlamada geçerlik
ve adillik problemleri, ölçme ve değerlendirmede sosyo-kültürel bağlam,
kültürlerarası geçerlik ve karşılaştırılabilirlik üzerine denebilir. Bunların
değerlendirmesi dijital, yenilikçi (innovative), interaktif değerlendirmelerde
nasıl oluyor bunlar üzerinde duruyorum. Bir de cevaplama süreçlerinde
çoktan seçmeli veya kısa cevaplı sorular dışında toplanan ses, görüntü gibi
çeşitli verilerin modellenmesi üzerine çalışıyorum.  

Hocam, uzun bir dönem University of British Columbia'da çalıştınız. UBC,
ETS'ye geçiş süreciniz ve üniversitede görev almak ile şimdiki göreviniz
arasındaki farklılıklardan bahsetmek ister misiniz?

İki fark aklıma geliyor. Birincisi ETS’deki yeni görevimde ders vermek yok.
Her ne kadar mentorluk, yönlendirme iki görevimde de olsa da sınıfta ders
vermeyi özlüyorum. Bir diğeri ETS’de benim alanımda çalışan insan
sayısının fazla olması. Üniversitelerde benzer konularda çalışan insan sayısı
daha az. Ölçme konusunda 2-3 hoca ya bulursunuz ya bulamazsınız
üniversitelerde. O yüzden birlikte çalışacak insan veya değişik konularda
danışacak insan çok burada. İkisi arasında fark olarak bunu görüyorum.
Benim ETS’deki görevim liderlik ağırlıklı. Önemli bir fark o da. Ama bir
araştırmacı ve eğitimci olarak yukarıda saydığım ikisi en önemli farklar.

Hocam kariyerinizde keşke veya iyi ki dediğiniz neler var? Size göre dönüm
noktalarınız neler oldu?

Güzel bir soru. Sanırım kişiliğimden dolayı keşke dediğim pek bir şey yok
aslında kariyerimde veya hayatımda genel olarak. Kariyerimin her adımında
karşıma çıkan fırsatlar kariyerimi yönlendirdi. Sonuçta değişik yönlere
gitseydim biraz farklı olurdu, daha iyi olurdu diye kesin bir düşüncem yok.
Fırsatların bazıları şans bazıları ise karşılaştığım cömert, değerli insanların
bana destekleri. En önemli fırsat tabi ki Stanford’a lisansüstü eğitim için
gelişim. Her şey orada başladı. Ondan sonra tabi tanıştığım, çalıştığım
insanların her biri farklı yönlendirmelerle fırsat açmalarla destek oldu bana.
Onların arasından Ingram Olkin (Stanford'dan) beni ETS’ye gönderen oldu.
Hatta benim stajyerlikten haberim yoktu. Bana ilgilenir misin, başvurmak
ister misin diye o sordu. ETS’ye geldiğimde Rebecca Zwick ile staj yapmam
önemli bir şanstı benim için. Rebecca benim her zaman mentorum oldu, daha
sonra benim grubumda çalıştı...
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UBC benim için güzel bir fırsattı. 20 yıl orada araştırmaya ve öğretim
görevlisi olarak çalışmaya devam ettim. Orada beraber çalıştığım değerli
insanlardan, bunların arasında yeni kaybettiğim Peter Seixas bana çok iyi
yol gösteren ve destek veren biriydi, Wolff-Michael Roth, Jim Pellegrino ve
birlikte çalıştığım birçok öğrencimden pek çok şey öğrendim. Her açılan
kapının bir fırsat olduğunu düşünmek, her karşılaştığınız insanın yeni bir
dünya açtığını düşünmek, onları desteklemek ve onlardan destek almak
önemli tabi. Hayatın her alanında olduğu gibi kariyerde de aynı.  

Kariyerine yurt dışında devam etmeyi hedefleyen araştırmacılarımıza ne
önerirsiniz? Tecrübelerinize dayanarak hangi özelliklerini, hangi yönlerini
geliştirmeleri avantajlarına olur?

Her şeyden önemlisi, hangi alanda çalıştığınızdan ziyade, kaliteli
araştırmalar yapmaya devam etmek ve o çevrede kendini tanıtmak, iyi bir
ilişki ağı (network) kurmak. Bir de benim de sonradan öğrendiğim gibi
başkalarına yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi vermek. Bazen yaptığımız
işi bitirmeye, ilerleme göstermeye çok çaba gösteriyoruz ve başkalarının
bundan bir haberi olacağını zannediyoruz ama esasında olmayabilir. Bir
yayın yaptığınızda diğerleri ile paylaşmak, onların yayınlarını
okuduğunuzda beğendiğiniz kısımları söylemek veya soru sormak yani o
diyaloğu kurmak, bir cemiyet (community) içinde yerinizi yaratmak önemli
bir şey. Başkalarının sizin yaptığınız çalışmaları bilmesi, ortak çalışmalar
yapmak, ortak bir iletişim kurmak için çok önemli.
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Türkiye’deki ölçme alanı hakkında neler söylemek istersiniz? Türkiye’deki
ölçme yurt dışından nasıl gözüküyor?

Türkiye, eğitime sınavların etkisinin çok olduğu ülkelerden biri. Çin,
Hindistan, Türkiye böyle ülkelerdir. Önem düzeyi yüksek sınavlar (high-
stakes testing) ilköğretimden başlıyor. Üniversiteye giriş hala tek sınavla.
Bunlar doğal olarak sınavların önemini çok yükseltiyor. Türkiye’deki
ölçmede dışardan bunlar dikkat çekiyor. Bir de Türkiye’de gözlemlediğim,
son 10-15 yıl içerisinde çok değerli ölçme değerlendirme uzmanları
yetiştiğini ve lisansüstü programların geliştiğini görüyorum. Bu
araştırmacıların alana etkisini henüz bilemiyorum, araştırmaların etkisinin
pratiğe dönmesi haliyle zaman alıyor. Ama uzun vadede bu kişilerin
araştırma ve bilgilerinin pratiği de etkileyeceğini umarım.
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Hocam dolu dolu bir kariyeriniz var. Peki akademi veya iş hayatı dışında
neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Birkaç düzenli yaptığım şey var. Uzun yürüyüş veya doğa yürüyüşleri
yapmayı seviyorum. Küçük çaplı da olsa bisiklet sürmeyi seviyorum. Uzun
yıllardır yoga yapıyorum. Bazı Türk filmlerini seyrediyorum. Eşim ve
kızlarımla seyahat etmek hoşuma gidiyor. Kitap okumayı, yeni insanlarla
tanışmayı seviyorum. İş hayatı çok yoğun ama bunlar da hayatın önemli bir
parçası.

Peki hocam, bize zaman ayırdığınız için hem kendim hem de derneğimiz
adına teşekkür ederim.



Dr. Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK
Dr. Eren Halil ÖZBERK

Elif Bengi ve Eren Hocalarım, sizleri eğitimde ölçme ve değerlendirme
alanındaki akademik çalışmalarınızdan biraz tanıyoruz. Okurlar için
kendinizi, şu anda çalıştığınız alana ulaştıran dönüm noktalarıyla birlikte
tanıtabilir misiniz?

Eren Halil Özberk : Merhabalar öncelikle. Akademik hayata aslında ilk
olarak öğrencilik yıllarında başladım diyebilirim. Mersin Üniversitesinde
öğrenciyken üçüncü sınıfta ölçme dersleri almaya başladım. Alanımızın
hocalarından Adnan Erkuş ve Adnan Kan’dan istatistik ve eğitimde ölçme ve
değerlendirme dersleri aldım. O zamandan beri hocalarımın da destekleriyle
ölçme değerlendirme alanına ilgi duymaya başladım. Daha sonra Mersin
Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme yüksek lisans programına
kabul edildim. Yurt dışında yüksek lisans ve doktora bursu kazandığım için
Mersin Üniversitesindeki eğitimimi yarım bıraktım. Bir süre Amerika
maceram oldu yüksek lisans ve doktora için, ama bazı sebeplerden dolayı
yarım bırakıp Türkiye’ye dönmek zorunda kaldım. En sonunda Hacettepe
Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme yüksek lisans programına başladım ve
doktora eğitimimi de orada tamamlayarak bugünlere geldim. Tabi birden çok
dönüm noktasından bahsedebilirim. İlk olarak lisansta Adnan Erkuş ve
Adnan Kan’dan aldığım dersleri söylemem gerekir. Bunun yanında Mersin
Üniversitesinde yüksek lisansa başlayıp yarım dönem devam ettiğim sürede
yine Adnan Erkuş ve Ata Tezbaşaran’dan ders almış olmak bir başka dönüm
noktasıdır diyebilirim. Ama ölçme ile tam olarak tanışmam ve alana girmem
Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisansa başlamam ile oldu. Selahattin hoca
(Selahattin Gelbal), Hülya hoca (Hülya Kelecioğlu) ve Nuri hocadan (Nuri
Doğan) dersler aldım. Bu dönemde Kilis’te araştırma görevlisi olarak görev
yapıyordum ve her hafta Kilis’ten Ankara’ya gidiş geliş yaparak yüksek
lisansımı tamamladım. Hacettepe için bir dönüm noktası belirtmem gerekirse
bu kesinlikle Selahattin hoca ile tanışmamdır. Hem yüksek lisans hem de
doktora tezimde danışmanım oldu. Onun yönlendirmeleri ve
cesaretlendirmesiyle akademik kariyerim şekillendi. 

*Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi
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 YAYINA HAZIRLAYAN: UZM. METEHAN GÜNGÖR*RÖPORTAJ

"Amerika, Almanya, İngiltere ve psikometri"



Bir başka kritik dönüm noktası ise Selahattin hoca danışmanlığında yaptığım
yüksek lisans tezimi Arnhem’de düzenlenen Psychometric Society
kongresine göndermemdir. Bu kongreye gittiğimizde alandan birçok hocayla
tanışma fırsatımız oldu. Hatta bir sene sonra Hacettepe Üniversitesinde
düzenleyeceğimiz EPOD 2014 Kongresi için de bu tanıştığımız hocaları
konuşmacı olarak Türkiye’ye davet ettik. Benim için bir dönüm noktası
orada alanda imrenerek takip ettiğim Terry Ackerman ile tanışmam oldu. O
zamanki tanışma aslında şimdiki beni ve yurt dışı akademik kariyerimi
belirledi. Ankara’daki kongre sonrasında Terry’den misafir araştırmacı onayı
aldım ve böylece bir seneliğine University of North Carolina Greensboro’ya
misafir araştırmacı olarak gittim. Burada elde ettiğim deneyimler, Terry’nin
yönlendirmesi ve onun tanıştırdığı kişiler ile aslında bundan sonraki yurt
dışı kariyerim şekillendi. Tanıştığım kişiler arasında tezimin ikinci
danışmanı Ric Luecht, David Kaplan, Craig Deville, Robert Henson, John
Willse ve Randy Penfied gibi insanlar vardı. Her birinin kariyerime farklı
etkisi oldu. Ric ve Craig sayesinde adaptif testlerin gerçek veride nasıl
uygulanacağına dair bir projede yer aldım. John sayesinde R öğrendim.
Robert ve Randy staj bulma konusunda referans oldular. Bu bağlantılar ile
2021 yılında eskiden David Kaplan’ın da misafir araştırmacı olduğu Leibniz
Institute for Educational Trajectories – LIfBi kurumunda post-doc olarak
başladım. Almanya’da elde ettiğim deneyimler sayesinde de şimdiki
kurumum olan National Foundation for Educational Research’te (NFER)
calışmaya başladım. 

Elif Bengi Ünsal Özberk : Merhabalar, benim akademik hayata özellikle de
araştırma faaliyetlerine başlamam lisans eğitimi yıllarıma dayanır. İlkokul
yıllarımda psikoloji okumaya karar vermiştim, ardından üniversite
tercihlerimde (o yıllarda Türkiye’de henüz 9 tane psikoloji bölümü vardı)
yalnızca psikoloji bölümlerini yazarak Ankara Üniversitesi psikoloji
bölümüne birincilikle girdim. Çok küçük yaşlardan itibaren insan
davranışının nedenlerini anlamak, anlamlandırmak beni çok
heyecanlandıran, tutkuyla kafa yorduğum bir alandı. Ankara Üniversitesi
psikoloji bölümünde lisans eğitimimi tamamlarken istatistik dersini
alanımızın değerli hocalarından Selim Hovardaoğlu’ndan almıştım. Lisans
yıllarımda en çok zorlandığım, aslında hepimizin en çok zorlandığı dersti
istatistik. Yine araştırma yöntemleri dersinde Selim hocam ve Derya
hocamdan (Derya Hasta) dersler aldım. Genel olarak zorlandığım alanlarda
özellikle konfor alanım dışındakilerin üzerine gitmek konusunda ısrarcı
olduğumdan ve insan davranışını açıklamada gözlemlenebilir kanıtlar
topladığımız için bu iki ders özellikle ilgimi çekiyordu. Bu dersler
kapsamında lisans eğitimimde araştırma projelerine dahil oldum. Hatta son
sene yürüttüğümüz araştırmamızı Ulusal Psikoloji Kongresinde iki lisans
öğrencisi olarak sunmuş idik, ki bu bizim için o yıllarda çok önemliydi.
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Yine lisans eğitimi yıllarımda psikolojik testlere duyduğum ilgi nedeniyle
WISC-IV’un (Weshcler Çocuklar İçin Zeka Testi) standardizasyonu
çalışmasında uygulayıcı uzmanlar arasındaydım. Türkiye’nin dört bir
yanından 6-16 yaş arasındaki çocuklara bu testi ilk uygulayıp veri toplayan
uzmanlardan idim, psikolojik testlere olan ilgim de bu yıllarda başladı.
Ardından bahsettiğim, insana dair bu merakım nedeniyle insan davranışını
anlamlandırmada görgül kanıtlar sunan ve aslında işin temelinde insana dair
psikolojik yapıları anlamlandırdığımız ölçme ve değerlendirme alanında
yüksek lisansa başladım.
Bu alanda devam etmemde, hem kariyerimde hem de özel hayatımda dönüm
noktası benim için de Selahattin hocamızın dersidir. Selahattin hocamızdan
aldığım istatistik dersinde hem alana olan bakış açım gelişerek değişti hem
de eşim Eren ile tanıştık. Yani Selahattin hocam bizim evliliğimizin de
kariyerimizin de mimarıdır diyebiliriz aslında. Ardından yüksek lisans tezim
ile Arnhem’de düzenlenen Psychometric Society kongresine katılmam
dünyada alanımızda neler oluyor’u daha yakından gözlemlememe ve birçok
değerli hoca ile tanışmama açılan kapı oldu. Yüksek lisansım bittikten hemen
sonra doktora eğitimime başladım.
Yüksek lisans ve doktora yıllarım boyunca Adalet Bakanlığında görev
yaptım. Yüksek lisansım sayesinde Ceza İnfaz Kurumunda psikolog olarak
başladığım iş hayatıma Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezinde öğretim
üyesi olarak devam ettim. Eğitim merkezinde ölçme ve değerlendirme
biriminden sorumlu öğretim üyesi olarak eğitim merkezinin faaliyetlerini
yürüttüm. 
Arnhem’de düzenlenen Psychometric Society kongresi, ardından
Türkiye’deki EPOD 2014 Kongresine gelen Terry Ackerman ve David Kaplan
kariyerimde bir diğer dönüm noktasını oluşturdu. Kongrenin ardından 1 yıl
sonra Terry Ackerman ile çalışmak için University of North Carolina’da 1 yıl
misafir araştırmacı olarak bulunduk. Doktora tezimi TÜBİTAK’ın doktora
sırası bursu ile orada Terry Ackerman, Ric Luecht ve Türkiye’den değerli
hocam Nizamettin Koç’un danışmanlıklarıyla tamamladım.
Türkiye’ye döndükten kısa bir süre sonra doktoramı tamamladım ve
ardından Adalet Bakanlığı’nda personel eğitiminden sorumlu şube müdürü
olarak görevlendirildim. Bir yıl kadar şube müdürlüğü görevimin ardından
yardımcı doçent olarak Trakya Üniversitesinde hizmet vermek adına
görevimden ayrıldım. Akademide 4 yıl kadar eğitim fakültesinde ölçme ve
değerlendirme anabilim dalında hizmet verdim. Bu süreçte insan doğasını
anlamak adına tükenmek bilmeyen merakım beni insan davranışını görgülü
olmayan metotlarla da gözlemlemek için psikoterapi alanına yöneltti. Bu
kapsamda Avrupa Psikoterapistler Birliği (European Association for
Psychotherapy) standartlarına uygun merkezi Almanya’da bulunan The
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy’den Pozitif
Psikoterapi Temel ve Master eğitimlerini ve sınavlarını tamamlayarak
Pozitif Psikoterapist unvanı almaya hak kazandım. 26



Ardından Eren’in işi nedeniyle aile bütünlüğümüzü korumak adına Trakya
Üniversitesindeki işimden ayrılarak İngiltere’ye geldim. Burada öncellikle
psikologlara bir nevi akreditasyon sağlayan kurum olan The British
Psychological Society üyeliğine başvurarak uzman (Chartered Psychologist)
olarak kabul aldım. Hemen ardından psikoterapist olarak danışanlarıma
hizmet verdiğim Omni Psychotherapy&Counselling’i kurdum. Bir yandan
yeni kurduğum şirketimde danışanlarıma hizmet verirken de içimde yıllarca
emek harcadığım doktoramı tamamladığım alan ne olacak rahatsızlığını
hissetmeye başladım. Derken buraya ilk geldiğim günlerde mülakata
girdiğim işlerden içime de çok sinen Buckinghamshire New University’den
Data Analist (data analyst) rolü için iş teklifi aldım. İngiltere’de hem
şirketimi sürdürüp hem de üniversitede çalışılabildiğinden Ölçme ve
Değerlendirmeci yanımla Buckinghamshire New University’de rektörlüğe
bağlı olarak stratejik planlama departmanında - Strategic Planning and
Change - Data Analyst (Evaluation) - data analist ve aynı zamanda Psikolog
yanımla Omni Psychotherapy&Counselling kurucusu Psikoterapist rollerimle
iş hayatımı sürdürmekteyim. Ayrıca 5 yaşında dünya tatlısı Efe’ye annelik
rolüyle eşlik ediyorum.
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Yanlış bilmiyorsam ikiniz de akademik amaçlarla yurt dışında bulundunuz
daha önce. Il̇k olarak bu seyahatlerle başlayalım mı? Nerelerde bulundunuz?
Neler yaptınız? Neler gözlemlediniz?

E.H.Ö. : Yukarıda bahsettim ama burada daha ayrıntılı anlatayım, ilk olarak
2015 yılında TÜBITAK 2214-A doktora sırası araştırma burslusu olarak
UNCG’de bir yıl misafir araştırmacı olarak Terry Ackerman ile çalıştım.
Burada doktora tezimi yazmaya gittim. Gittikten sonra hemen tezimin
amacıyla ilgili bir sunum yaptım bütün departmana. Onlar da hâlihazırdaki
önerinin olumlu ve olumsuz yanlarını tartıştılar ve tezimin nasıl ilerlemesi
gerektiğine ilişkin bana birçok fikir verdiler. Özellikle Ric ve Terry’nin,
birçok test şirketine danışmanlık yaptıklarından, gerçek koşullarda bu tezin
neyi araştırması gerektiğine ilişkin önerileri oldu. Danışmalıklarını
yaptıkları test şirketindeki kişiler ile de tanışarak, onların verilerini
inceleyip analiz ederek tezi şekillendirdim. Bu sayede bir test merkezinde
çalışmanın ve yaptıkları işin ne olduğuna dair bir fikir edinmeye başladım.
Çok büyük verilerle çalıştığım için de yaptığım işler aslında bana bir şekilde
kazanım oldu. Burada en çok dikkatimi çeken şey ise psikometrinin
kitaplardaki ve uygulamadı farklılığı idi. Teoride 3 parametreli çok boyutlu
modellere ve karmaşık denklemlere aşina olurken, bu modelleri sadeleştirip
uygulamanın asıl maharet olduğunu gözlemlemiştim. Adaptif test sonrası
elde ettiğiniz theta değerlerini kuruma, veliye ya da öğrenciye anlamlı hale
getirmek için gereken çaba, analizlere verilen çabadan kat kat fazla idi.
İkinci deneyimim 2021 yılında Trakya Üniversitesinde doktor öğretim üyesi
olarak çalışırken LIfBi’de açılan kadroya yerleşmem oldu. Bu kurumda
çalışmaya başlamadan önce Almanya’da bu kadar düzenli ve bu kadar harika
bir verinin toplandığını düşünmezdim. LIfBi 2014 yılında kurulan ve eğitim
araştırmalarında boylamsal çalışmaları teşvik eden bir kurum olarak ortaya
çıkıyor. Bu yapının merkezinde ise yine LIfBi tarafından yürütülen Ulusal
Eğitim Paneli Çalışması (National Education Panel Study - NEPS) yer alıyor.
Daha önce hiç boylamsal veriyle çalışmamış olan ben, ilk defa boylamsal
verinin desenlemesinden başlayarak soru yazımı, modellemesi, analizi ve
raporlaması da dahil tüm aşamalarında yer aldım. Almanya'nın birçok farklı
kurumunda çalışan psikometristler ile birebir çalışma imkânım oldu. Benim
buradaki görevim, boylamsal verilerin toplanmasında kullanılan okuma ve
matematik testlerininim çok aşamalı adaptif testlere (multistage testing)
uyarlanması idi. Bu konuda Almanya’nın başka kurumları ile ortak projeler
yürüttük ve ilerde hâlihazırda kullanılan testlerin adaptif formlarını
modelleye çalıştık. Ayrıca operasyonel ölçme anlamında her yıla ait verilerin
analizlerinin (eşitleme, kalibrasyon, puanlama, vb.) yanı sıra boylamsal
desenlere ait psikometrik modeller kurarak (latent growth, latent transition)
verinin projeksiyonuna ilişkin kurum içi araştırmaları raporlama şansım
oldu.

28



9 ay Almanya’da çalıştıktan sonra İngiltere’ye geldim ve deneyimli
psikometrist (senior psychometrician) olarak göreve başladım. Çalıştığım
kurum İngiltere’nin en köklü kurumlarından birisi. 75 yıldır eğitim
sektöründeler. Daha önce PISA, TIMSS gibi birçok uygulamayı ihale ile alıp
tüm İngiltere’ye uygulayan bir kurum. Almanya’nın aksine tek bir veri ya da
proje üstüne değil aynı anda birden çok projenin yürüdüğü bir yapı. 4 ya da
5 projeyi aynı anda yürütüyorsunuz ve tahmin edersiniz ki hepsinin verisi,
analizleri ve metodolojisi farklı. Buradaki asıl çalışma alanım bu projelere
psikometrik destek vermek ve çözümler sunmak. Dışarıya verdiğimiz
psikometri desteğinin dışında şirketin kendi testlerinin de psikometrik
olarak analizinden sorumluyum. Daha önce kâğıt kalem halinde olan
testlerin adaptif formata dönüşmesi projesinde yöntemin belirlenmesi ve
algoritmanın hazırlanmasından sorumluyum. Ayrıca İngiltere Eğitim
Bakanlığının (Ministry for Education) birçok alt ve yan kuruluşunda (Ofqual,
Ofsted ve STA - Standards and Testing Agency gibi) NFER’i temsilen
psikometrist olarak danışma kurullarında yer alıyor ve kurumuma ait
görüşleri iletiyorum.

29

Amerika'da bir ders arası...



E.B.Ü.Ö. : Akademik anlamda ilk deneyimim TÜBITAK 2214-A doktora sırası
bursu ile doktora tezimi projelendirip Terry ile çalışmak üzere University of
North Carolina’da misafir araştırmacı olarak bulunmamdır. “Wechsler
Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği IV Türkçe Formundaki Maddelerin İşlev
Farklılığının Sosyo-Ekonomik Düzey ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi”
isimli doktora tezimde lisans eğitiminde standardizasyon çalışmasında
uygulayıcı olarak görev yaptığım WISC-IV’un sosyoekonomik düzey ve
cinsiyete göre yanlılığını farklı yöntemlerle inceledim. Türkiye’de ulusal
düzeyde önemli kararlar verilmek için uygulanan bu testin yanlılığının
incelenmesi verilen kararların doğruluğu açısından önemliydi ayrıca test
standardizasyon çalışmalarında yanlılığın incelenmesinin önemi
konusundan da bu denli yaygın kullanılan bir test için psikoloji alanında
Türkiye’de ayrıntılı olarak yapılmış ilk çalışmalardan biriydi. Tezimde
kullanılan yöntemleri öğrenmemde hangi madde türleri için nasıl yanlılığa
bakmamın uygun olduğu, kayıp verilerle nasıl başa çıkacağım, testin kendine
özel başlama bitiş kuralı gibi psikometrik özelliklerini yanlılık söz konusu
olduğunda nasıl azaltacağım gibi tüm sorularımda Terry ve Ric’in
danışmanlıkları yolumu aydınlattı. Ayrıca misafir araştırmacı olarak
bulunduğumuz sürede Ric Luecht, Craig Deville, Robert Henson, John Willse
ve Randy Penfied gibi değerli hocalardan neredeyse bir doktora eğitiminde
aldığımız kadar ders aldık. Burada aldığımız R yazılımı, HLM (hiyerarşik
doğrusal modelleme), SEM (yapısal eşitlik modellemesi), IRT (madde tepki
kuramı) dersleri özellikle sonrasındaki kariyerimizi şekillendirdi.
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Akademik olarak yurt dışındaki ikinci deneyimim ise şu anda Strategic
Planning and Change departmanında Data Analyst olarak görev yaptığım
Buckinghamshire New University’dir. Burada özellikle takım olarak
üniversitenin stratejisini ve planlarını belirleyen gelecek politikaları
şekillendiren analizleri yürütüyoruz. Üniversitede böyle bir departmanın
olması, yani verilecek tüm kararları bilimsel veriler eşliğinde analizlere
dayanarak almak bizlerin çok da alışık olmadığı, benim için bakış açımı
inanılmaz genişleten bir deneyim.

Peki şu anda bulunduğunuz ülkede neler yapıyorsunuz? Sizi Iṅgiltere’ye
götüren motivasyon ne idi? Türkiye’deki akademik kariyeriniz ile şu anda
yaptıklarınız arasındaki ilişki nedir?

E.H.Ö. : İngiltere’de özel bir kurumda çalışıyorum ve psikometri işini özel bir
kurum üzerinden yapıyorum. Üniversiteden farklı olarak avantajları ve
dezavantajları var ama operasyonel ölçme adına daha eğlenceli buluyorum
yaptığım işi. Çünkü birçok farklı teste ve projeye psikometrik destek
sağlıyoruz ve bu noktada psikometri bilgisini kullanarak çözümler
üretiyoruz. Yani en basitinden karşıma gerçek problemler çıkıyor ve bu
gerçek problemlere ilişkin çözümler üretmek zorunda kalıyorum, bu da
keyifli ve daha operasyonel bir şey. İngiltere’ye götüren motivasyon aslında
buradaki psikometri altyapısının henüz tam olmaması idi. Örneğin
kalıplaşmış veya kurumsallaşmış bir psikometri yüksek lisans ya da doktora
programı pek yok Cambridge dışında. Bunun aksine büyük bir ihtiyaç var
ölçmeye ve psikometriye. Bu koşulları değerlendirdiğimde burada birçok
fırsatın olabileceğini düşündüm ve o yüzden Almanya’dan sonra buraya
gelmeyi istedim. Tabi bir yandan da kendime kolaylık olması açısından da
İngilizce konuşulan bir yerde çalışmak avantajlı idi. Türkiye’deki akademik
kariyerim ile şu anda yaptığım iş arasındaki ilişki neredeyse paralel aslında.
Türkiye’de akademide teorik olarak bir şeyleri yapabiliyorken burada o
teorilere birebir çözüm bulabiliyoruz. Örneğin akademide PISA, TIMSS gibi
uluslararası sınavlara ilişkin araştırmalar yapmıştım ancak bu çalışmaları
salt veriler üzerinden yürütmüştüm. Burada ise çalışmanın en başından
itibaren deseni, modeli, örneklemesi ve analiz yöntemi gibi birçok aşamada
söz sahibi olma ve tasarlama imkanına sahip olabiliyorsunuz. Biraz önce de
bahsettiğim gibi tamamıyla operasyonel bir iş ve psikometri bilginizi bu
operasyonel işin içerisine entegre etmeyle yakından alakalı. Bir yandan da
akademik işlere devam ediyoruz makaleler yazma, konferanslara katılma
gibi. 
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E.B.Ü.Ö. : Şu anda İngiltere’de Buckinghamshire New University’de
rektörlüğe bağlı olarak stratejik planlama departmanında data analist olarak
ve aynı zamanda Omni Psychotherapy&Counselling’de psikoterapist olarak
çalışıyorum. Beni İngiltere’ye götüren motivasyon öncellikle aile
bütünlüğümüzü sağlamak, yeni deneyimler kazanmak ve oğlumuzun bir
başka dili yerinde öğrenmesine aracılık etmek gibi faktörlerdi.
Psikoterapist olarak psikoloji lisans eğitimim dışında ölçme ve değerlendirme
alanındaki akademik kariyerimin özellikle araştırmacı bakış acısı açısından
katkısı büyük olsa da bizzat örtüşen yanı çok bulunmuyor. Ancak ölçme ve
değerlendirme alanındaki akademik kariyerimle şu anda İngiltere’de
Buckinghamshire New University’de yürüttüğüm iş arasındaki ilişkiyi şöyle
tanımlamak isterim: akademik kariyerime ilişkin bir uygulama laboratuvarı
kursak sanırım ancak bu kadar örtüşebilirdi. Çünkü burada ölçme ve
değerlendirme alanının yüksek öğretimdeki uygulama laboratuvarı gibi
çalışıyoruz. İngiltere, psikometri alanında özellikle Amerika’nın çok
gerisinde olsa da, yıllardır süren devlet kültürü ve arşivciliği açısından çok
müthiş bir veri toplama kültürüne sahip. Özellikle yüksek öğretimde
üniversiteler olarak sahip olduğumuz veriler ve verinin ulaşılabilirliği
inanılmaz. Bu da alanımızla ilgili harika özgürlükler sağlayan bir oyun alanı
yaratıyor. Ben özellikle kendi takımımda okula başvuru (recruitment),
mezun istatistikleri (gradute outcome) ve üniversitelerin sıralamalarının
yapıldığı liglerden (league table) sorumluyum. Üniversite olarak bir öğrenci
bize başvurduğunda öğrencinin neredeyse tüm istatistiklerine ulaşabiliyoruz
ve hemen ardından tahmini analizler yapıp öğrencilerimizin yordayıcı
istatistiklerini içeren tablolar oluşturuyoruz. Hâlihazırda eğitimine devam
eden öğrencilerin etnik kökenleri, cinsiyetleri, sosyoekonomik durumları
açısından herhangi bir yanlılığa maruz kalmadıklarından emin olmak adına
izleme çalışmaları yapıyoruz. Yine mezunlar ülke çapında takip ediliyor,
mezun olan öğrencilerin nerede iş bulduğu, işin kalitesi, aylık gelirleri ve
diğer tüm istatistikler adına analizler yapıyor ve yaptığımız tüm istatistikleri
Tableau ile görselleştirip bir hikaye çerçevesinde gerekli paydaşlara
iletiyoruz. Sunday Times, Guardian, Complete University Guide gibi ‘league
table’ sıralamalarını açıklanmadan önce onların metodolojileriyle analizler
yapıp sıralamadaki yerimizi üstlere taşımak adına politikalar geliştiriyoruz.
Kısacası elimizdeki veriler ölçme ve değerlendirme alanında sonsuz işler
yapabileceğimiz imkânlar sağlıyor ve tüm bu faaliyetler sırasında da
üniversitemiz oldukça destekçi ve güdüleyici yaklaşıyor. 
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Iṅgiltere’ye yerleşirken yaşadığınız sıkıntılar oldu mu? Bu konuda
tecrübelerinizi paylaşmanız ilgilenenler için yol gösterici olabilir.

E.H.Ö. : Benim için en büyük sıkıntı her ne kadar İngilizce biliyor olsam da
yine de dil oldu. Çünkü İngiliz aksanı ve özellikle de şirketin içerisindeki
profesyonel İngiliz aksanı ve profesyonel İngiliz dili başlarda çok problem
yarattı. Aynı zamanda İngiliz eğitim sistemini bilmemek de başka bir sıkıntı
idi. Başlarda İngiliz eğitim sistemi başlı başına bir muamma idi benim için
ancak bu sistemi öğrenip adımlarını, yeterliliklerini, sınav türlerini
öğrendikten sonra işler biraz daha kolaylaşmaya başladı. Şirket içerisinde
yapılan eğitimler bu süreci kolaylaştırdı.

E.B.Ü.Ö. : Ben de Eren’le aynı cevabı verebilirim. Her ne kadar bilseniz de
anadiliniz dışında bir başka dilde iş yapıyor olmak başlangıçta zorlayıcı,
özellikle bizim gibi eğitim dili de Türkçe olan okullardan mezun iseniz.
Ayrıca özellikle benim açımdan İngiliz yüksek öğretim sistemini öğrenmek
zorlayıcı oluyor, ancak ekibim bu konuda çok destekleyici. Çalıştığım
üniversitenin eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık (equality, diversity, inclusion)
konusundaki politikaları çok katı ve bu farklı etnik kökenlerden gelen bizler
için harika bir kapsayıcılık sağlıyor.
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Almanya'da kano günü...

Kafanızda başka akademik projeler de var mıdır? Ayrıca Elif Bengi Hoca’nın
diğer uzmanlık alanıyla ilgili bir çalışmasını Iṅgiltere’de devam ettirdiğini
görüyoruz. Bununla ilgili de biraz bilgi alabilir miyiz?

E.H.Ö. : Burada yapmaya çalıştığım en büyük projelerden bir tanesi şirket
içerisinde bir staj döngüsü kurmak. Tıpkı ETS ve Pearson’da olduğu gibi...
Yüksek lisans ve doktora programlarının yetersiz olması ve buradan çıkan
kişilerin az sayıda olması bir sorun. Genellikle psikometrist olarak işe alınan
kişiler psikoloji ya da istatistik temelli kişiler ve bu kişiler doğrudan işe
başlayıp zorluk çekebiliyorlar. Şirketler, biz de dahil, işe aldıkları elemanları
bir ya da iki senelik eğitime tabi tutuyorlar. Verilen eğitimler de genelde
Amerika’da ya da Kanada’da olabiliyor. Bunun yerine bir yaz programıyla
bir ya da iki aylık bir burs sağlayarak yeni mezunların şirketteki projeler
bünyesinde işe alınması üzerinde bir çalışmam var. Eğer bu gerçekleşirse
Avrupa’dan, Amerika’dan ve Türkiye’den doktora öğrencilerini kısa
süreliğine burada misafir etme imkânımız olacak.
Diğer bir yandan ya Türkiye’deki öğrenciler, Avrupa’daki akademisyenler ya
da ölçme kurumları arasında bir bağ kurulması gerektiğine inanıyorum. Bu
bakımdan ileride bir proje düşünüyorum. Özellikle burada tanıştığım birkaç
akademisyen ile uzaktan çalışmaya imkân sağlayacak şekilde bir ölçme
laboratuvarı kurmayı planlıyorum. Bu laboratuvardaki amaç bir
psikometristin uluslararası bir projede hangi aşamalarda yer aldığından
tutun da metodoloji belirleme, proje üretme ve raporlama yapmayı
örneklendirecek ve gerçek veri üzerinde çalışılacak bir yapıda olacak.
Böylece doktora öğrencilerimizin yurt dışına alışmasını daha da
kolaylaştırabiliriz diye düşünüyorum.
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E.B.Ü.Ö. : Akademik anlamda çalışmalarıma üniversitem vasıtasıyla devam
ediyorum, örneğin bu günlerde üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin
etnik arka planları (background) nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa maruz
kalıp kalmadıklarına ilişkin araştırmalar yapıyorum. Ayrıca spesifik olarak
Asya kökenli öğrencilerin beyaz öğrencilere nazaran mezuniyet
ortalamalarındaki anlamlı farklılığın nedenlerini tespit etmek ile ilgili
akademik bir çalışma yürütüyorum. Bir yandan da Türkiye’de çalıştığım
yıllarda verisini topladığım Ankara Gelişim Tarama Envanterinin madde
sıralamaları üzerinde yürüttüğüm bir çalışmayı tamamlamak üzereyim. Yine
Türkiye’deki üniversitelerde çalışan değerli akademisyen arkadaşlarımla
ortak yürüttüğüm çeşitli çalışmalar sürmekte.
Diğer uzmanlık alanım olan psikoterapi alanında bilgi vermem gerekir ise
İngiltere’de psikoterapist olarak çalışmak için belirli saatleri kapsayan eğitim
programlarının birinden başarı ile mezun olmanız ve bunu kanıtlamanız
gerekmekte. Benim mezun olduğum Avrupa Psikoterapistler Birliği
(European Association for Psychotherapy) standartlarına uygun, merkezi
Almanya’da bulunan The World Association for Positive and Transcultural
Psychotherapy’den Pozitif Psikoterapi Temel ve Master eğitimleri
İngiltere’de psikoterapist olarak çalışmanızı sağlayacak şekilde eğitim, kendi
terapi sürecinden geçmeniz, süpervizyon altında belirli saat vaka görmeniz
gibi gereklilikleri olan, yaklaşık olarak 4 yıl kadar süren, terapist yetiştiren
bir program. Bu programın yanında tabi ki yetkin bir terapist olma
yolculuğunda ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip EMDR gibi birçok
terapi yönteminin de eğitimini aldım ve almaya devam ediyorum.
Danışanlarıma faydalı şekilde eşlik edebilmek adına çok emek harcadığım bir
alan ve aynı zamanda çok da keyif alarak çalışıyorum.
Aslında büyük çerçeveden baktığımda yaptığım her iki iş de insana dair,
insanı anlamak, insan davranışını anlamlandırmak üzerine. Psikoterapi işi
insanı derinlemesine incelemek adına bir ışık tutarken, ölçme ve
değerlendirme alanında data analist olarak yürüttüğüm işim insana dair
daha kapsamlı ve geniş bir çerçeveye ışık tutuyor. Birinde bireylerin
psikolojik özelliklerine derinden bakarken diğerinde bu özellikleri görgül
yöntemlerle ölçüp değerlendiriyorum. Bu durum da aslında benim de dengeli
bir şekilde sağ ve sol beynimi kullanmamı, belki de insanı ve tabi ki kendimi
görülen ve görülmeyen yanları ile daha bütüncül olarak değerlendirebilmemi
sağlıyor. Bu anlamda ölçme ve değerlendirme alanına psikoloji alt yapısıyla
bakmamı sağlayan tüm hocalarıma minnet duyuyorum.

Değerli vaktinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Son olarak okurlara
söylemek istedikleriniz...

Dergi yönetimine, Deha hocama ve Metehan’a çok teşekkür ediyoruz. Keyifli
okumalar dileriz…



TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

Başarı Puanları Üzerine Kurulan
Büyüme Modellerinin Bayes ve En

Çok Olabilirlik Kestirim
Yöntemleri ile İncelenmesi

DR Sinan YAVUZ Selahattin GELBAL Hacettepe

Bilişsel Tanı Modellerinde Q-
Matrisin Farklı Yaklaşımlarla

Belirlenmesinin Farklı Yetenek
Düzey ve Dağılım Koşulları

Altında İncelenmesi

DR
Tuba

GÜNDÜZ
Mehtap ÇAKAN Gazi

Çok Kategorili Puanlanan
Maddelerde Değişen Madde ve

Adım
  Fonksiyonu Belirleme

Yöntemlerinin İncelenmesi

 
  DR

  

Yasemin
KUZU

Selahattin GELBAL Hacettepe

Kategorik Bireysel Farklılıkların
İzlendiği Ölçme Modelleri İçin

  Örtük Sınıf ve Geçiş Modelleri:
Psikolojik Dayanıklılık Üzerine

Boylamsal Bir
  Uygulama

 
  DR

  
Derya AKBAŞ Nilüfer KAHRAMAN Gazi

Kişi Uyum İndekslerinin Testin
Psikometrik Özelliklerine Etkisi

 
  DR

  

Sibel
AYDOĞAN

Burcu ATAR Hacettepe

Bu bölümde 2021 yılı içerisinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme lisansüstü eğitim
programlarında öğrenim gören öğrenciler tarafından alan yazına kazandırılan
tezlerin künyeleri yer almaktadır. Tezlerin taranmasında
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp adresindeki detaylı arama
bölümünde anabilim dalı ve bilim dalı bölümlerine “ölçme ve değerlendirme”,
“eğitimde ölçme ve değerlendirme” anahtar kelimeleri girilmiştir. Tezler sıralanırken
önce doktora, sonra yüksek lisans tezlerine yer verilmiştir. Doktora ve yüksek
lisans tezleri de kendi içerisinde tez başlığına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
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TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

Klasik Test Kuramına ve Madde
Tepki Kuramına Dayalı Test

Eşitleme
  Yöntemlerinin Karşılaştırması:

Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı (PISA)
  2012 Matematik Testi Örneği

 
  DR

  

Ceren
MUTLUER

Mehtap ÇAKAN Gazi

Kopya Belirlemede Benzerlik
İndekslerinin Birey-Uyum

  İstatistikleri Aracılığıyla Aşamalı
Kullanımının I. Tip Hatalarının ve

  Gücünün İncelenmesi

 
  DR

  
Arzu UÇAR Celal Deha DOĞAN Ankara

Kümülatif, İdeal Nokta ve Karma
Modeller Altında Bayesian Ve
  Nonbayesian Yöntemler ile

Yetenek Kestirimlerinin
Doğruluğunun ve Sınıflama
  İndekslerinin İncelenmesi

 
  DR

  

Serpil
ÇELİKTEN
DEMİREL

Mehtap ÇAKAN Gazi

Madde Ön-Bilgisi Kaynaklı Test
Hilesinin Madde Tepki Süresi
  Modeli Kullanılarak Farklı

Koşullar Altında İncelenmesi

 
  DR

  
Ebru BALTA Celal Deha DOĞAN Ankara

Mesleki Alan İlgi Envanteri'nin
Bilgisayar Ortamında Bireye

  Uyarlanmış Formunun
Geliştirilmesi

 
  DR

  

Volkan
ALKAN

Kaan Zülfikar DENİZ Ankara
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TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

Meta Analizde Güvenirlik
Katsayısı ve Örneklem Hata

Varyansıyla
  Ağırlıklandırma Yöntemlerinin
Etki Büyüklüğü, Heterojenlik ve

Yayın Yanlılığına
  Etkisi

 
  DR

  

Yıldız
YILDIRIM
GÖRGÜLÜ

Şeref TAN Gazi

Ortaöğretim Kurumlarına
Yerleştirmede Kullanılan Merkezi

Sınav
  Puanlarının Geçerlik Çalışması

 
  DR

  

Mustafa
KÖROĞLU

Nuri DOĞAN Hacettepe

Örtük Büyüme ve Örtük Sınıf
Modelleri: Bireysel İyi Oluş

Durumu
  Üzerine Prospektif Bir Alan

Uygulaması

 
  DR

  
Esra SÖZER Nilüfer KAHRAMAN Gazi

Parametrik Olmayan Bilişsel
Tanılama, Yapay Sinir Ağı ve

DINO
  Modelinin Sınıflandırma

Performanslarının
Karşılaştırılması

 
  DR

  
Emine YAVUZ Hakan Yavuz ATAR Gazi

Toplam Puan ve Alt Puanların
Birlikte Kestirildiği Modellerin

  Kestirim Doğruluğu, Güvenirlik
ve Sınıflama Doğruluğuna Göre

  Karşılaştırılması

 
  DR

  

Ayşenur
ERDEMİR

Hakan Yavuz ATAR Gazi
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TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

Ucla Yalnızlık Ölçeğinin Meta-
Analitik Faktör Analizinde Çok

  Değişkenli Yaklaşımların
Karşılaştırılması

 
  DR

  

Vildan
ÖZDEMİR

Şeref TAN Gazi

Verilerin Kümelenmesinde Tepki
Stili Etkisi: PISA 2015 Örneği

 
  DR

  
Zafer ERTÜRK  Şeref TAN Gazi

Açık Öğretim Lisesi Sınavlarının
Farklı Engel Gruplarına Göre
  Madde Yanlılığı Açısından

İncelenmesi

 
  YL

  

Mehmet Emin
KALAYLI

Sevda ÇETİN Hacettepe

Açık Uçlu Maddelerin
Puanlanmasında Bulanık Mantık

Yaklaşımının
  Kullanımı: Bulanık TOPSIS

Yöntemi Örneği

 
  YL

  
Aykut ÇİTCİ Fatih KEZER Kocaeli

Akdeniz Bölgesinde Bulunan
İllerin Eğitim Göstergeleri ile Panel

  Veri Analizi

 
  YL

  

Ömer Faruk
KINA

Alper SİNAN Akdeniz

Akdeniz Üniversitesi 2019
Yabancı Öğrenci Seçme Sınavının

(YÖS)
  Başarı Puanları Açısından

Değerlendirilmesi

 
  YL

  
Erhan ÇATAL Alper SİNAN Akdeniz
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TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

Ata Model Uçak Puanlama
Anahtarının Güvenirliğinin

  Belirlenmesinde Genellenebilirlik
Kuramının Kullanımı

 
  YL

  
Hasan ÖZER Ufuk AKBAŞ

Hasan
Kalyoncu

Aynı Özelliği Ölçen İki Testin
Farklı Yöntemlerle Elde Edilen

  Sınıflama Doğruluklarının
Karşılaştırılması

 
  YL

  

Nesir Deniz
TEMEKOĞLU

Ufuk AKBAŞ
Hasan

Kalyoncu

Bulanık Mantık Yaklaşımının
Madde Seçiminde Kullanılması

 
  YL

  

Kübra
ÇETİNER KOÇ

Fatih KEZER Kocaeli

COVID-19 Pandemi Sürecinde
Milli Eğitim Bakanı'nın Twitter

  Mesajlarının Metin Madenciliği
Yöntemiyle İncelenmesi

 
  YL

  
Emine İÇÖZ Alper SİNAN Akdeniz

 
 Değişen Madde Fonksiyonu

Gösteren Ortak Maddelerin Test
  Eşitlemeye Etkisinin İncelenmesi

 
  YL

  
Feyzi GÜNEŞ Hülya KELECİOĞLU Hacettepe

Eğilim Puanları Kullanılarak
ABİDE Çalışmasındaki Maddelerin

  Değişen Madde Fonksiyonu
Açısından İncelenmesi

 
  YL

  

Mehmet
YILMAZ

Kübra ATALAY
KABASAKAL

Hacettepe
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TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

Eğitim Alanında Makine Öğrenimi
Sınıflandırma Algoritmalarının

  İncelenmesi

 
  YL

  
Canay CAN  Hakan KOĞAR Akdeniz

Eğitim Değeri Algısı Ölçeğinin
Psikometrik Özelliklerinin Klasik

  Test Kuramı ve Madde Tepki
Kuramına Göre İncelenmesi

 
  YL

  
Harun DİLEK Ufuk AKBAŞ

Hasan
Kalyoncu

Eğitimde Fırsat Eşitliği Açısından
İllerin Yaşam ve Eğitim

  İndekslerine Göre Kümelenmesi

 
  YL

  
Alper TOSUN Bayram BIÇAK Akdeniz

Eğitimde Metin Madenciliği:
Türkçe Metinlerde Sözlük Tabanlı

  Duygu Analizi

 
  YL

  

Leyla
KARAKUŞ

Bilal Barış ALKAN Akdeniz

Eğitsel Verilerde Weka ve Orange
Veri Madenciliği Yazılımlarından
  Elde Edilen Analiz Sonuçlarının

Karşılaştırılması

 
  YL

  
Semih TOPUZ Nuri DOĞAN Hacettepe
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TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Öğrencilerinde Eklem Hareket

Ölçüm
  Becerilerinin Pratik
Değerlendirilmesinin

Genellenebilirlik Kuramına Göre
  İncelenmesi

 
  YL

  
Yavuz YAKUT

Şener
BÜYÜKÖZTÜRK -

Ufuk AKBAŞ - 
Ersoy KARABAY

Hasan
Kalyoncu

İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Kısa
Formunun Klasik Test Kuramına

  Göre Elde Edilmesi

 
  YL

  

Halit
ATAKAN

Ufuk AKBAŞ
Hasan

Kalyoncu

Kavram Yanılgılarını Belirlemede
Yapılandırılmış Grid ve Üç

  Aşamalı Test Yöntemlerinin
Karşılaştırılması

 
  YL

  

Sevil
GÖKDOĞAN

Hülya KELECİOĞLU Hacettepe

Kernel Eşitleme Yöntemlerinin
Karşılaştırılması: TIMSS 2019 Fen

  Testi Örneği

 
  YL

  

Şeyma Nur
ÖZSOY

Sevilay KİLMEN
Bolu Abant
İzzet Baysal

Liselere Geçiş Sisteminde İlçelerin
Gelişmişlik Düzeyinin ve

  Cinsiyetin Değişen Çeldirici
Fonksiyonuna Etkisi

 
  YL

  

Sinem
COŞKUN

Selahattin GELBAL Hacettepe

Matematik Başarısını Etkileyen
Duyuşsal Özelliklerin YEM ve

MARS
  Yöntemleri ile İncelenmesi

 
  YL

  

Çağla
KUDDAR

Sevda ÇETİN Hacettepe
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TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

Matematik Dersinde STEM
Uygulamalarının Ders Başarısı ve

Derse
  İlişkin Tutuma Etkisinin

İncelenmesi

 
  YL

  
Ayşe ŞİRECİ

Esin BAĞCAN
BÜYÜKTURAN

Bolu Abant
İzzet Baysal

Matematik Özyeterliği,
Matematiksel Yılmazlık ve

Cevaplama
  Süresinin Test Puanları

Üzerindeki Etkisi

 
  YL

  
Şerife ÖNSÖZ Ufuk AKBAŞ

Hasan
Kalyoncu

Matematikte Akademik Yılmazlığı
Yordayan Değişkenlerin

  İncelenmesi: Bir Açıklayıcı
Madde Tepki Modellemesi

Uygulaması

 
  YL

  

Naime ŞAHİN
BALOĞLU

Sevilay KİLMEN
Bolu Abant
İzzet Baysal

Ortaokul Öğrencilerinde Fen
Bilimleri Başarısını Yordayan

  Değişkenlerin Farklı Modellerle
İncelenmesi

 
  YL

  

Fatma Hanım
ÖZTÜRK

Hakan KOĞAR Akdeniz

Ortaöğretim Öğrencilerinin 21. yy.
Öğrenen Becerileri Kullanımı ile
  Okul Başarıları Arasındaki İlişki

 
  YL

  
Elif KILIÇ

Esin BAĞCAN
BÜYÜKTURAN

Bolu Abant
İzzet Baysal

Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında
Ölçme Değişmezliği ve DMF'nin

  İncelenmesi

 
  YL

  

İzel
ERİŞTİREN  

Burcu ATAR Hacettepe
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TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

Öğrenci İşlerine Yönelik
Memnuniyetin Klasik Test ve

Madde Tepki
  Kuramlarına Göre İncelenmesi

 
  YL

  
Gizem AKBAL Ufuk AKBAŞ

Hasan
Kalyoncu

Öğretmenlere Yönelik İş Tatmini
Ölçeğinin Ülkeler Arası Ölçme
  Değişmezliğinin İncelenmesi

(PISA 2015 Örneği)

 
  YL

  

Emrullah
ERYILMAZ

Esin BAĞCAN
BÜYÜKTURAN

Bolu Abant
İzzet Baysal

Öğretmenlerin Açık Uçlu Soruları
Puanlama Davranışları Üzerinde

  Etkili Olabilecek Bazı
Değişkenlerin İncelenmesi

 
  YL

  
Gözde DENİZ Celal Deha DOĞAN Ankara

Öğretmenlik Mesleğine
Adanmışlığı Belirleyen Faktörler

ve
  Yapılandırmacı Öğrenme

Ortamıyla İlişkisi

 
  YL

  

Münire
BÜLBÜL

Bayram BIÇAK Akdeniz

Ölçek Geliştirme Sürecinde Uzman
Grubu Seçim Kriterlerinin

  Belirlenmesi

 
  YL

  

Berk
DÜNDAR

Satılmış TEKİNDAL Kocaeli

PISA 2018 Okuma Becerileri Alt
Testinin Değişen Madde

Fonksiyonu
  Açısından Farklı Yöntemlerle

İncelenmesi

 
  YL

  

Özge
ERDOĞAN

Hakan Yavuz ATAR Gazi
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TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

PISA 2018 Okuma Becerileri
Testinin Ülkelere ve Cinsiyete

Göre
  Ölçme Değişmezliğinin

İncelenmesi

 
  YL

  
Emre GÖNEN Hülya KELECİOĞLU Hacettepe

PISA 2018 Okuma Becerilerini
Açıklayan Değişkenlerin Çok

Düzeyli
  Yapısal Eşitlik Modeli ile

İncelenmesi

 
  YL

  

Aybüke
DOĞAÇ

Selahattin GELBAL Hacettepe

Pozitif ve Negatif Ruminasyon
Ölçeğinin Türk Kültürüne
  Uyarlanması ve Geçerlik

Güvenirlik Çalışması

 
  YL

  
Tuğba AKSOY Sevilay KİLMEN

Bolu Abant
İzzet Baysal

Puanlayıcı Deneyimlerine Göre
Puanlayıcılar Arası

Güvenirliklerin
  Farklı Yöntemlerle İncelenmesi

 
  YL

  

Mehmet Ali
AYDOĞMUŞ

Nuri DOĞAN Hacettepe

Sadeleştirilmiş Matematik
Maddeleriyle Öğrenci Performansı

ve
  Madde Anlaşılırlığı Arasındaki

İlişki

 
  YL

  
Özgür AVCI Seher YALÇIN Ankara
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TEZ ADI TÜR YAZAR DANIŞMAN ÜNİVERSİTE

Sınıf Düzeyine, Bölgelere, Okul
Türü ve Ders Türüne Göre Not
  Enflasyonunun İncelenmesi

 
  YL

  
Tuğçe KARALİ Selahattin GELBAL Hacettepe

Tamamlayıcı Ölçme ve
Değerlendirme Alanındaki

Kavram
  Yanılgılarının Dört Aşamalı

Testle İncelenmesi

 
  YL

  
Tansu ALAN Ufuk AKBAŞ

Hasan
Kalyoncu

TIMSS 2019 Türkiye Örneklemine
Göre 4. ve 8. Sınıf Öğrencilerin

  Matematik Başarı Durumlarının
Çeşitli Değişkenlere Göre Chaid

Analizi İle
  İncelenmesi

 
  YL

  

Hanife TEKELİ
AKDEMİR

Hakan KOĞAR Akdeniz

Yapay Zekâ, Veri Madenciliği ve
Büyük Veri Kavramlarına Karşı
  Okul Yöneticilerinin Algılarının

Belirlenmesi

 
  YL

  
Gamze İNAL Bilal Barış ALKAN Akdeniz

Yükseköğretimde Okul Terki
Ölçeği'nin Türk Kültürüne

Uyarlanması ve
  Kültürlerarası Ölçme

Değişmezliğinin Belirlenmesi

 
  YL

  

Gözde
UYUMAZ

Satılmış TEKİNDAL Kocaeli
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