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AR-GE PROJESİ

Psikometri

Önemli Bilişsel

Kavramlar Biyometri

Meta-bilişsel



META-BİLİŞSEL 
BECERİLERİN 

DUYGUSAL ZEKA 

SOSYAL-
DUYGUSAL 
ÖĞRENMELER

21. YY 
BECERİLERİ 

PROJENİN AMACI

Bu çalışmanın amacı
• üniversite öğrencilerinin ve de özellikle öğretmen adaylarının

• meta-bilişsel yeterliliklerinin

• değerlendirilmesinde kullanılabilecek,

• yüksek teknoloji destekli

• ölçme araç ve yöntemlerini içeren

yenilikçi (innovative) bir METABİLİŞSEL 

Yetkinlikler E-Envanteri (METABİYET E-

Envanteri) geliştirmektir.

METABİLİŞSEL (ÜST BİLİŞSEL) DÜŞÜNME: Bireyin kendi bilişsel süreçlerinin 

nasıl işlediğini anlayarak bu süreçleri denetim altına alabileceği ve daha nitelikli 

bir öğrenme için bu süreçleri yeniden düzenleyerek daha etkili bir biçimde 

kullanabileceği sayıltısına dayanarak geliştirilmiştir.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE

YÖNTEM GELİŞTİRME

AR-GE 

Kültüre-uyumlu, güncel, değişime açık, problem tanılamaya ve çözüm 
üretmeye odaklı, mevcut sistemden farklı, teknolojik gelişimlerden 
yararlanan, emek-yoğun, çok-disiplinli, çok-paydaşlı, uzun-vadeli…



YÖNTEM

 Biyometrik ölçümler– mevcut (pazarlama, güvenlik, klinik uygulamlar: tıp, 
psi., özel eğt. )

 Biyometrik ölçümler ile desteklenmiş Psikometrik ölçümler ile 
birlikte ???????

Ürün olarak hedeflenen
 Biyometrik ölçme yöntemlerinin psikometrik olanlar ile bir arada 

kullanılmasına yönelik yenilikçi test maddeleri ve desenleri

 Geleneksel ölçme ve değerlendirme uygulamalarına alternatif olarak 

geliştirilecek bu yeni test desenleri için, yeni güvenirlik ve geçerlilik 
çalışma yöntemleri

 Sağlam güvenirlik ve geçerlilik delilleri ile desteklenmiş alternatif bir öğretmen 

adayı Meta-bilişsel yeterlilik E-Envanteri



 Imotions Şirketi

 12.04.2018 
tarihinde yapılan 
görüşme



TALEP EDİLEN 
BİYOMETRİK CİHAZLAR

Göz Takip (Eye Tracking) Cihazı

Galvanik Deri Tepkisi (Galvanic Skin Response) Cihazı

Elektroensefalogram (Electroencephalogram) Cihazı



GALVANİK DERİ
TEPKİSİ
(GALVANİC SKİN 
RESPONSE) 
CİHAZI

Deri iletkenliğindeki değişimleri inceleyerek duygusal değişimleri ve stresi 
ölçmek üzere kullanılmaktadır. 



GALVANİK DERİ TEPKİSİ CİHAZI



ELEKTROENSEFALOGRAM
(ELECTROENCEPHALOGRAM)

Beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen
yöntemdir. Bilişsel ve motivasyon süreçlerinin incelenmesinde
kullanılmaktadır.



ELEKTROENSEFALOGRAM



GÖZ İZLEME CİHAZI

Kullanıcıların neyi gördüklerini, neye baktıklarını, hangi sırada baktıklarını 
ve baktıkları alanlardan hangisine ne kadar odaklandıklarını belirlemeye 
yardımcı olur. 



GÖZ İZLEME CİHAZI
Örnek 1 

 Mavi 
yuvarlaklar 
içerisinde yer 
alan sayılar 
hangi noktalara  
hangi sıra ile 
bakıldığı 

 Sarı ve kırmızı 
ile gösterilen 
yuvarlaklar ise 
bakış
yoğunluğunu 
göstermektedir



GÖZ İZLEME CİHAZI
Örnek 2 

 Mor  yuvarlaklar 
içerisinde yer 
alan sayılar 
sınavı alan 
bireyin verilen 
metinde hangi 
noktalara  hangi 
sıra ile baktığı  

 Sarı ve kırmızı 
ile gösterilen 
yuvarlaklar ise 
bakış
yoğunluğunu 
göstermektedir



Örnek 3 – Üç ayrı 
veri

Aynı soruda doğru 
cevaba ulaşan üç 
ayrı bireyin 
kullandıkları okuma 
stratejileri



PROJENİN ÖNEMİ
Öğretmen profili: METABİYET E-Envanteri ile hedeflenen, 

öğretmen adaylarına mesleklerinde başarılı olmaları için önemi olan 
sosyal-duygusal yeterlilikler ile ilgili, güçlü ve zayıf özellikleri hakkında 
güvenilir ve geçerlilik kanıtları ile desteklenmiş geri bildirimler sunacak 
kişisel profil raporları sunmaktır.  

 Öğrenmeyi öğrenme; motivasyon, sorumluluk sahibi olma, dayanıklılık, ..

 İletişim; duygusal okur-yazarlık, empati, duygusal farkındalık, denge, ….

21. yy becerileri: Böylece üniversite öğrencileri, iş hayatlarında 

başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duyacakları sosyal-duygusal beceriler 
hakkında henüz daha öğrenci iken bir iç görü geliştirebilecek geri 
bildirimler alabilecek ve akademik bilgi ve becerilerini bir üst düzeye 
taşıyarak mesleki performanslarına aktarabileceklerdir. 



World Economic Forum. (2016). New vision for education: Fostering social and emotional learning through technology. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.



CİHAZLARIN GİRİŞİMSEL (INVASIVE) 
OLMAYIŞI
 Kullanılan teknolojik cihazlar, bireylerin vücutlarına herhangi bir

girişin yapılmasını gerektirmemektedir.

 Ayrıca, elektroensefalogram cihazının yaydığı elektriğin herhangi bir

zararı bulunmamaktadır.



Proje Yöneticisi 

• Doç. Dr. Nilüfer KAHRAMAN Ölçme ve Değerlendirme

Araştırma Ekibi

• Prof. Dr. Mehtap ÇAKAN Ölçme ve Değerlendirme ABD Bşk.

• Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Bilg. Müh. Bölüm Başkanı

• Doç. Dr. Şerife IŞIK Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Lisansüstü Öğrenciler Araştırma Ekibi

• Arş. Gör.  E. Cihat ÇORBACI Ölçme ve Değerlendirme (Doktora)

• Arş. Gör. Esra SÖZER    Ölçme ve Değerlendirme  (Doktora)

• Arş. Gör. Derya AKBAŞ Ölçme ve Değerlendirme (Doktora)

• Arş. Gör. Nazife ÜZBE ATALAY Reh. ve Psi. Danışmanlık (Doktora)

• Fatma Nur Aydın Ölçme ve Değerlendirme (Y. Lisans)

Çok disiplinli

• Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme -Yöntem

• Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık - Kuram

• Bilgisayar Mühendisliği  -

Teknoloji

Lisans üstü eğitimine devam 

eden akademisyen adayları 

için

• Uygulama odaklı 

• Yayın değeri olan 

• Patent geliştirmeye 

yönelik

•

Ar-ge  deneyimi 

hedeflenmiştir. 



Proje önerimizi  dinlediğiniz çok için teşekkür ederiz. 

İletişim için: nkahrama@gazi.edu.tr


