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Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklarımız, 

Ordu Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliğinin (EAB) 

işbirliğiyle düzenlenen IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 

dolayısıyla Üniversitemize, Ordu’ya ve Ülkemize hoş geldiniz.  

Üniversitemiz ve Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği (EAB) iş 

birliğiyle düzenlenen, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi; “milli 

irade bilinci, demokrasi ve eğitim” gibi toplumları yakından ilgilendiren ve 

insanların temel hakları olarak görülen bu önemli kazanımlara gelişen son 

olaylar üzerinden ışık tutacaktır. 

Millî irade milletin ortak arzuları, tercih ve eğilimleridir; yani milleti 

oluşturan bireylerin ortak arzularının, emellerinin bileşkesidir. Demokrasi, 

halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir.  Eğitim ise kişilerin 

toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları 

elde etme sürecidir. 15 Temmuz akşamı ülkemize, milletimize ve 

bahsettiğimiz bu önemli kazanımlara karşı yapılan hain darbe girişimi 

sonrası devlet içinde örgütlenen FETÖ/PDY faaliyetlerinin niteliği, çapı 

ve nedenlerine ilişkin tartışmalar hâlâ devam etmektedir. Bu 

tartışmalara katkı sunmak amacıyla kongremizin ana teması “Milli İrade 

Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim Araştırmaları” olarak 

belirlenmiştir. 

Milletimizi derinden sarsan böylesi olaylar sonrasında elbette 

toplumsal muhasebe yapılması da bir zorunluluktur. Böylece geçmişten 

bugüne yaşananların yeniden düşünülmesini, geçmişte yapılması gerekip de 

yapılmayanları ve yapılmaması gerektiği halde yapılan yanlışları hesaba 

katarak tüm bu süreçte düzeltilmesi gerekenleri tasarlamayı ve geleceği buna 

göre planlamayı gerektirir. Kongremizin bu amaca katkı sunacağı 

inancındayız. 



Bu anlamda EAB gibi sivil toplum kuruluşlarının katkılarını takdir 

ediyorum. Kongreler ve diğer bilimsel etkinlikler, farklı ülkelerden bilim 

insanlarını bir araya getirmesi, bilimsel çalışmaların paylaşıldığı etkileşimli 

ortamlar sunması ve gelecek için yeni çalışmaların temellerinin atılmasına 

imkân sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Ordu Üniversitesi ailesi 

olarak bilimsel etkinlikleri içtenlikle destekliyor, bu tür etkinliklerin bir 

parçası olmaktan onur duyuyoruz. Bu vesileyle kongrenin üniversitemiz 

tarafından gerçekleştirilmesinde gerekli performansı sergileyen; Eğitim 

Araştırmaları Birliği Derneği Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Yunus 

Eryaman’a, kongre düzenleme eş  başkanları Prof. Dr. Kenan Demirel’e, Yrd. 

Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu’na ve Yrd. Doç. Dr. Martina Riedler’e, kongre 

düzenleme kurulu üyelerinin yanı sıra EAB konsey başkanlarına, çalışma 

gruplarına ve üyelerine, katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyor; 

kongrenin planlandığı amaçlara ulaşması ve ilgili alanlarda bilimsel 

çalışmalara ivme kazandırması temennisiyle hayırlara vesile olmasını 

diliyorum. 

Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 

Ordu Üniversitesi Rektörü 

  



Dear Participants and Distinguished Guests, 

Welcome to our university, our province and our country, on the 

ground of International Congress of Educational Research, which is 

organized in collaboration with Ordu University and Educational Research 

Association (ERA). 

Organized by our university and International Congress of 

Educational Research, IX. Congress of Educational Research will shed light 

on the recent acquisitions such as “national will, conscience, democracy and 

education” that are closely related to societies such as and which are regarded 

as fundamental rights of people. 

National will is the common desires, preferences and tendencies of 

the nation; that is the composition of the common desires of the individuals 

who make up the nation. Democracy is a form of government based on the 

sovereignty of the people. Education is the process of acquiring the 

knowledge, skills and understanding necessary for people to take their place 

in community life. The debates are still continuing on the nature, scope and 

causes of the FETÖ / PDY activities which are organized within the state, 

after the treacherous coup attempt that happened in the evening of July 15th 

against these important gains we have mentioned. In order to contribute to 

these discussions, the main theme of the congress was determined as 

“National Will, Education and Education Research for Participatory and 

Democratic Democracy”. 

After such events, which have shaken our nation deeply, social 

accounting is also a necessity. Thus, it is necessary to reconsider what 

happened from past to present, what needed to be done in the past, what 

should not be done and what to do in this process of planning the future 

accordingly. We believe that this congress will contribute to this end. 



In this sense, I appreciate the contributions of non-governmental 

organizations like ERA. Congresses and other scientific events are important 

in bringing scientists from different countries together, offering interactive 

environments where scientific studies are shared, and enabling the foundation 

of new work for the future. Ordu University sincerely supports scientific 

activities as a family, and we are honored to be part of such events. In this 

way, I would also like to thank dear Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yunus 

Eryaman the Head of Educational Research Association, to Prof. Dr. Kenan 

Demirel, Asst. Prof. Dr. Necati Cerrahoğlu and Asst. Prof. Dr. Martina 

Riedler the co-presidents of the congress, to congressional board members, 

ERA council chairpersons and working groups and members for their 

contributions. I wish that the congress will be able to reach the goals planned 

and accelerate the scientific work in the related fields. 

 

Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 

Ordu University Rector 

  



Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklarımız, 

Ordu Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliğinin (EAB) 

işbirliğiyle düzenlenen IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 

dolayısıyla Üniversitemize, Ordu’ya ve Ülkemize hoş geldiniz.  

Kongremiz Ordu Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği 

ortaklığında gerçekleşen bir kongre olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, 

Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği 

tarafından da desteklenen bir kongredir.  

Bu yılki teması “Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi icin 

Eğitim ve Eğitim Araştırmaları”  olan ve 15 Temmuz Sehitlerimize 

adadığımız kongremize 12 farklı ülkeden 1254 akademisyen 886 sözlü ve 34 

poster bildiri ile başvurmuşlardır. Kongremiz çerçevesinde 4 çalıştay ve 2 

özel oturum da gerçekleştirilecektir. Bu büyük organizasyonun 

üniversitelerinin ev sahipliğinde gerçekleşmesini sağlayan Ordu Üniversitesi 

Rektörü sayın Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’a ve desteklerinden ötürü Milli Eğitim 

Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’e teşekkürü bir borç biliriz. 

Kongremizin organizasyonunun Ordu Üniversitesi’nde 

gerçekleştirilmesinde emek sarf eden Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları 

Prof. Dr. Kenan Demirel, Yard. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu ve Yrd. Doç. Dr. 

Martina Riedler’e; Kongre Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Üyelerine, 

Kongre Program Başkanlarına ve Üyelerine; hakem kurulunda yer alan ve 

değerlendirmeleriyle katkılarını esirgemeyen öğretim üyelerine 

şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca kongremize destek veren bütün kurum, 

kuruluş ve sponsorlarımıza teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. 

Kongremize davetli konuşmacı olarak katılan Londra Metropolitan 

Üniversitesi’nden Avrupa Birligi Jean Monnet profesörü Prof. Dr. Alistair 



Ross, Polonya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Prof. Dr. Joanna 

Madalińska-Michalak ve Malezya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Prof. 

Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid sunumlarıyla kongremize önemli katkılar 

sağlayacaklardır. Bu etkinliğe verdikleri katkıdan dolayı davetli 

konuşmacılarımıza şükranlarımızı ifade etmek istiyorum.   

Yararlı ve üretken bir kongre geçirmenizi dilerken, kongremizin 

ülkemiz ve dünya eğitim araştırmaları ve politikalarına katkı yapmasını 

umuyor ve hepinizi saygı ile selamlıyorum.  

Saygılarımla, 

Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN 

Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı 

  



Dear Congress Participants and Distinguished Guests; 

As the vice president of World Education Research Association and 

the president of Turkish Educational Research Association, I wish to extend a 

warm welcome to all congress participants. We are delighted and honored to 

host the Ninth International Congress of Educational Research at Ordu 

University. I would like to express my special thanks to Prof. Dr. Tarık 

Yarılgaç, the Rector of Ordu University, for hosting the conference at his 

university; and to Assoc. Prof. Dr. Yusuf Tekin, the Undersecretary 

of Ministry of National Education, for his valuable contribution to the 

congress. 

It is my great pleasure to inform you that more than 1254 congress 

delegates from 12 countries submitted 886 papers and 34 posters to our 

congress. The congress will also host 4 workshops and 2 special sessions. 

The theme of this year’s congress is "Education and Educational Research 

for the Participatory Democracy and Public Democratic Consciousness." 

The congress is dedicated to the brave people who lost their lives in June 

15th, 2016 to protect the Turkish democracy.  

The congress is supported and sponsored by Turkish Ministry of 

National Education, International Association of Educators (INASED), World 

Education Research Association (WERA), European Educational Research 

Association (EERA), and International Association of Qualitative Inquiry 

(IAQI). I would like to express my special thanks to the chairs of the 

organization committee, Prof. Dr. Kenan Demirel, Assist. Prof. Dr. Necati 

Cerrahoglu and Assist. Prof. Dr. Martina Riedler, and to all members of the 

organization and review committees for their invaluable support and 

cooperation in organizing the congress in Ordu. I also would like to thank to 

the supporting organizations and sponsors. 



Today we have special guests as the keynote speakers of the 

congress: Prof. Dr. Alistair Ross from London Metropolitan University, Prof. 

Dr. Joanna Madalińska-Michalak, the president of Polish Education Research 

Association, and Prof. Dr.  Ibrahim Ahmad Bajunid, the president of 

Malaysian Education Research Association. I would like to express my 

gratitude to them for their valuable contribution to the congress.  

I am wishing the best to all congress participants in Ordu and hoping 

to meet you next year at the Tenth International Congress of Educational 

Research. 

Sincerely; 

Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN 

President 

Turkish Educational Research Association 

  



 

Değerli Katılımcılar ve Saygıdeğer Konuklar,  

Ordu Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği (EAB) iş 

birliğiyle düzenlenen, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin 

açılış programında sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.  

Eğitim geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını 

ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kısaca 

“istenilen davranışı geliştirme süreci” olarak da anlatılabilir.  

Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim 

Araştırmaları ana temasıyla gerçekleşecek olan bu kongrenin, 15 Temmuz 

2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından gerçekleşiyor olması 

oldukça anlamlıdır. 

Eğitim insanı insan yapan değerler silsilesini nesilden nesile aktaran 

çok sağlam bir araçtır. İnsanın keşif yoluyla kendi içine doğru bir yolculuğa 

çıkarak kendi kendini keşfetmesi, cevherine ulaşması açısından eğitim çok 

önemli unsurlara sahiptir. Bu unsurlar insanın öğrenebilme kapasitesi, 

öğrenmeye duyduğu açlık, merak, sorgulama, anlamlandırma eğilimleri ile 

sıkı bir bağ içerisindedir.  

Yeteri kadar eğitime sahip olmalısınız ki, çevrenizde ki insanları 

gereğinden büyük görmeyesiniz. Fakat bilgeliği sağlayacak kadar da 

eğitiminiz olmalı ki, onları küçük görmeyesiniz. M.L. Boren. 

Bu anlamda Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim 

Araştırmaları Birliği’nin katkılarını takdir ediyoruz. Kongreler ve diğer 

bilimsel etkinlikler, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirmesi, 

bilimsel çalışmaların paylaşıldığı etkileşimli ortamlar sunması ve gelecek için 



yeni çalışmaların temellerinin atılmasına imkân sağlaması bakımından önem 

arz etmektedir.  

Eğitim Araştırmaları Birliği ve Ordu Üniversitesi ailesi olarak 

bilimsel etkinlikleri içtenlikle destekliyor, bu tür etkinliklerin bir parçası 

olmaktan onur duyuyoruz. Bu vesileyle kongrenin gerçekleştirilmesinde 

gerekli performansı sergileyen değerli meslektaşlarım; Eğitim Araştırmaları 

Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN’a, Kongre 

düzenleme kurulu üyelerinin yanı sıra EAB Konsey Başkanlarına, Çalışma 

Guruplarına ve üyelerine, kongre sponsorlarımıza ve katkı sunan herkese de 

ayrıca teşekkür ediyor; kongrenin planlandığı amaçlara ulaşması ve ilgili 

alanlarda bilimsel çalışmalara ivme kazandırması temennisiyle hayırlara 

vesile olmasını diliyoruz.  

Saygılarımızla. 

 

Dr. Kenan Demirel 

Ordu Üniversitesi 

Dr. Martina Riedler 

International 
Association of 

Educators 

Dr. Necati Cerrahoğlu 

Eğitim Araştırmaları 
Birliği 

  
  



Dear Congress Participants and Distinguished Guests, 

It is our great honor and pleasure to welcome you most warmly 
on behalf of the organizing committee of the IX. International 
Congress of Educational Research organized by Ordu University and 
Turkish Educational Research Association. 

We are honored and pleased that the Congress takes place in 
Ordu University in cooperation with Ministry of Education, European 
Educational Research Association, World Education Research 
Association, International Association of Educators and International 
Association of Qualitative Research. We would like to mention that we 
are grateful to the members of the Faculty of Education who undertook 
important responsibilities on behalf of the university in the process of 
organizat ion of the Congress. 

This year the theme of the congress is “Education and Educational 
Research for the Participatory Democracy and Public Democratic 
Consciousness.” The congress organizing committee regards it as vital that 
the outcomes of today´s presentations, discussions, interventions and ideas 
should form important contribution for establishing new lines of action 
bringing even closer collaboration between the academic communities and 
practitioners represented here in order to actively shape the future of Turkish 
Education together. 

We are pleased to note that we have three keynote speakers: Prof. Dr. 
Alistair Ross from London Metropolitan University, Prof. Dr. Joanna 
Madalińska-Michalak, the president of Polish Educational Research 
Association, and Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid, the president of 
Malaysian Educational Research Association.  

Finally, we wish to express our gratitude to all delegates for their full 
cooperation and contribution to this congress. We wish the congress 
participants a very fruitful and productive congress and with that, we declare 
the IX International Congress of Educational Research in Ordu open. 

Sincerely, 

 

Dr. Kenan Demirel 

Ordu University 

Dr. Martina Riedler 

International 
Association of 

Educators 

Dr. Necati Cerrahoğlu 

Educational Research 
Association 

  



  



Presidents of the Congress 

Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 

Rector of Ordu University 

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN 

President of Turkish Educational Research Association 

 

ORGANIZATION COMMITTEE 

Chairs of the Organization Committee 

Prof. Dr. Kenan DEMİREL 

Ordu University 

Assist. Prof. Dr. Necati CERRAHOĞLU 

Turkish Educational Research Association 

Assist. Prof. Dr. Martina RIEDLER 

International Association of Educators 
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Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN Yıldız Teknik University 
Prof. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale University 
Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes University 
Prof. Dr. Adnan BAKİ Karadeniz Teknik University 
Prof. Dr. Adnan TEPECİK Başkent University 
Prof. Dr. Ahmet İNAM Orta Doğu Teknik University 

Prof. Dr. Alberto CRESCENTINI University of Applied Science of Southern 
Switzerland 

Prof. Dr. Ali BALCI Ankara University 
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Okan University 
Prof. Dr. Ali ŞİMŞEK Anadolu University 



Prof. Dr. Ali YAKICI Gazi University 
Prof. Dr. Ali YILDIRIM Orta Doğu Teknik University 
Prof. Dr. Annemie DESOETE Ghent University, Belgium 
Prof. Dr. Arslan KALKAVAN Karadeniz Teknik University 
Prof. Dr. Asuman Seda 
SARACALOĞLU Adnan Menderes University 

Prof. Dr. Ayşe AKYEL Yeditepe University 
Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN Lefke Avrupa University, KKTC 
Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU Marmara University 
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN Sakarya University 
Prof. Dr. Ayten GENÇ Hacettepe University 
Prof. Dr. Bertram BRUCE Illinois University 
Prof. Dr. Bilal YÜCEL Cumhuriyet University 
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara University 
Prof. Dr. Birsen TÜTÜNİŞ İstanbul Aydın University 
Prof. Dr. Brian CHALKLEY Plymouth University 
Prof. Dr. Bünyamin ÖZGÜLTEKİN Trakya University 
Prof. Dr. Candan ÜLKÜ Mersin University 
Prof. Dr. Cemal YILDIZ   Marmara University 
Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN Gazi University 
Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Ordu University 
Prof. Dr. Christoph WULF Freie Universität Berlin 
Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN Canakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. David BLOOME The Ohio State University 

Prof. Dr. Davide ANTOGNAZZA University of Applied Science of Southern 
Switzerland 

Prof. Dr. Durmuş YILMAZ Konya Selçuk University 

Prof. Dr. Emanuele BERGER University of Applied Science of Southern 
Switzerland 

Prof. Dr. Emine Rüya ÖZMEN Gazi University 
Prof. Dr. Emrullah İŞLER Gazi University 
Prof. Dr. Erdal ZORBA Gazi University 
Prof. Dr. Engin DENİZ Yıldız Teknik University 
Prof. Dr. Enver SARI Ordu University 
Prof. Dr. Esmahan AĞAOĞLU Anadolu University 
Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU Gazi University 
Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI Anadolu University 
Prof. Dr. Feruzan GÜNDOĞAR Marmara University 
Prof. Dr. Filomena CAPUCHO Catholic University 
Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal University 
Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU Orta Doğu Teknik University 
Prof. Dr. Gülten GÜLER  Uludağ University 
Prof. Dr. Gülşah BAŞOL Gaziosmanpaşa University 
Prof. Dr. H. Şule AYCAN  Muğla Sıtkı Koçman University 



Prof. Dr. Hacı Halil USLUCAN  Duisburg-Essen University 
Prof. Dr. Hafize KESER Ankara University 
Prof. Dr. Hakkı YAZICI Afyonkarahisar Kocatepe University 
Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN Gazi University 
Prof. Dr. Hamidullah BALTABAYEV Özbekistan Milli University 
Prof. Dr. Hasan BACANLI Üsküdar University 
Prof. Dr. Hasan BOLAT Samsun Ondokuz Mayıs University  
Prof. Dr. Hasan COŞKUN Gaziosmanpaşa University 
Prof. Dr. Hayati AKYOL Gazi University 
Prof. Dr. Heike ROLL  Duisburg-Essen University 
Prof. Dr. Hüseyin KIRAN Pamukkale University 
Prof. Dr. Hüsnü BAYSAL Çanakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. İbrahim ATALAY Dokuz Eylül University 
Prof. Dr. İbrahim YOLDAŞEV Taşkent Pedagoji University 
Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU Karadeniz Teknik University 
Prof. Dr. İsmet ÇETİN Gazi University 
Prof. Dr. Jelena PETRUCIJOVA University of Ostrava 
Prof. Dr. Kamil ÖZERK University of Oslo, Norway 
Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK Ankara University 
Prof. Dr. Katia F. CANTONE-
ALTINTAŞ Duisburg-Essen University 

Prof. Dr. Kasım EĞİT Ege University 
Prof. Dr. Kenan DEMİREL Ordu University 
Prof. Dr. Kerstin MERZ-ATALIK Ludwigsburg University 
Prof. Dr. Kwok Keung HO Hong Kong Institute of Education 
Prof. Dr. Liora BRESLER Illinois University 

Prof. Dr. Luca SCIARONI University of Applied Science of Southern 
Switzerland 

Prof. Dr. M. Akiş ZİYAGİL Amasya University 
Prof. Dr. M.Fatih KİRİŞCİOĞLU Gazi University 
Prof. Dr. M.Hamil NAZİK Gazi University 
Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Çanakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ Yıldız Teknik University 
Prof. Dr. Mehmet GÜNDOĞDU Mersin University 
Prof. Dr. Mehmet GÜROL Fırat University 
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK Recep Tayyip Erdoğan University 
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN Eskişehir Osmangazi University 
Prof. Dr. Meral UYSAL Ankara University 
Prof. Dr. Metehan UZUN Çanakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. Murat ALTUN Uludağ University 
Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Hacettepe University  
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN Yıldız Teknik University 
Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU Gazi University 
Prof. Dr. Mustafa ÇAKIR  Anadolu University 



Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN Marmara University 
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN Gazi University 
Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM Anadolu University 
Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN Muğla Sıtkı Koçman University 
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT Gazi University 
Prof. Dr. Nazire AKBULUT  Gazi University  
Prof. Dr. Necdet HAYTA Gazi University 
Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL Muğla Sıtkı Koçman University 
Prof. Dr. Nizameddin MAHMUDOV Taşkent Pedagoji University 
Prof. Dr. Nuray SUNGUR Kocaeli University 
Prof. Dr. Oğuz ÖCAL Gazi University 
Prof. Dr. Okan YAŞAR Çanakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. Onur Bilge KULA Hacettepe Üniverstesi 
Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU Ondokuz Mayıs University 
Prof. Dr. Peter McLAREN University of California 
Prof. Dr. Phil. Sigrid Tschöpe-
SCHEFFLER Fachhochschule Köln 

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Marmara University 
Prof. Dr. Rasim KALE Karadeniz Teknik University 
Prof. Dr. Rauf YILDIZ Çanakkale Onsekiz Mart University 
Prof. Dr. Recep DUYMAZ Trakya University 
Prof. Dr. Recep SONGÜN Yaşar University 
Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Atatürk University 
Prof. Dr. Rengin ZEMBAT Marmara University 
Prof. Dr. Reşide KABADAYI Dokuz Eylül University 
Prof. Dr. Rıfat MİSER AnkaraUniversity 
Prof. Dr. Roddy GALLACHER Metropolitan University 
Prof. Dr. Rupprecht BAUR  Duisburg-Essen University 
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 (9761) ADAY ÖĞRETMENLERİN SEÇİMİ VE EĞİTİLMES İ: ALMANYA 

ÖRNEĞİ 

ÖMER KARAMAN 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

okaraman44@hotmail.com 

Çalışma, Avrupa birliği Comenius Bolgesel Ortaklıklar Programı kapsamında 
hazırlanan "Schul start-Die 2 Phase Der Lehrerausbildung" adlı proje çerçevesinde 
Almanya ‘da ki aday öğretmenlerin seçimi ve eğitimini araştırmaya yöneliktir. Projenin 
yürütücülüğünü Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü, araştırma ve danışmanlığını Ordu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi gerçekleştirmiştir. Amaç Almanya örneğini irdeleyerek 
ülkemizde aday öğretmen sürecini değerlendirmektir. Proje çerçevesinde karşılıklı olarak 6 
hareketlilik gerçekleştirilmiş ve aday öğretmenlerin seçimi ve eğitimi yanı sıra çeşitli türde 
okul ziyaretleri yapılarak sürecin tümü uygulamalarla desteklenmiştir. Elde edilen verilere 
göre Almanya’da aday öğretmenlerin eğitimlerinin yaklaşık iki yıl sürdüğü, değerlendirme 
de üç aşamalı kriterler dizisi olduğu, ölçme ve değerlendirmede esnek olunmadığı 
ve objektif bir şekilde eğitim sonunda seçimin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 
Ülkemizde öğretmen seçimi ve aday öğretmenlerin eğitimi sıklıkla değiştirilmekte ve bu 
konuda uzun süren bir uygulama bulunmamaktadır. Sonuç olarak, Almanya örneğine göre 
çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Aday öğretmen, Almanya örneği, öğretmen eğitimi 
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(10715) AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ İLE KAZANIMLAR VE BİR 

HAREKETLİLİK PROJESİ ÖRNEĞİ:CLOUD COMPUTING 

DEMET AZİME GÜLSEREN 1, ÖMER NURİ ÇAM 1 
1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

dseren@hotmail.com 

Avrupa Birliği Bakanlığının teşvikiyle hazırlanan projelerin uzun yıllar süren 
olumlu çıktıları bulunmaktadır. 

Ulusal Ajans ile gerçekleştirilen 2 haftalık bir projenin çıktıları bile yıllarca 
sürebilmektedir. Bu hareketlilik sonucu kültürel kaynaşma, dil ve sosyal alanda 
zenginleşme ve bunlara bağlı tecrübeler yeni açılımlar getirmekte , ve bu etkileşimlerin 
ömür boyu süreceği öngörülmektedir. 

Bu çalışma ile 2011-2012 yıllarında gerçekleştirilen Avrupa Birliği Leonardo da 
Vinci Hareketlilik projesinden elde edilen çıkarımlar ve tecrübeler aktarılmaya çalışılmıştır. 
Böylece farkındalığın artırılması, yaygınlaştırmanın gerçekleştirilmesi  ve yeni projeler için 
motivasyon ve teşvik hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : AB Projeleri, Ulusal ajans projeleri, cloud computing 
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(9442) OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÇEVREYE İLİŞKİN 

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMES İ 

AYŞEGÜL ULUTAŞ 1, BETÜL KAPKIN 2, AYŞE DOĞAN 2 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

aysegulum44@gmail.com 

Araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının çevreye ilişkin problem çözme 
becerilerini ve bu beceriye etki eden etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmış ve araştırma tarama 
modeline uygun olacak şekilde planlanmıştır. Araştırmada mevcut durum sorgulandığından 
betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya merkezde okul öncesi 
eğitime devam eden 130 çocuk oluşturmaktadır. Katılımcı çocukların belirlenmesinde 
tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için Ulutaş ve 
Sağlam (2016) tarafından geliştirilen Çevre Eğitiminde Problem Çözme Ölçeği (ÇEPÇÖ) 
kullanılmıştır. Çocuklarla görüşme yapabilmek için araştırmacı tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. ÇEPÇÖ analizleri sonucunda katılımcı 
çocuklar içerisinden en düşük puanları alan 15 çocuk belirlenmiş ve derinlemesine bilgi 
elde etmek için onlarla görüşme yapılmıştır. Nitel verileri analiz etmek için içerik analizi; 
nicel verileri analiz etmek için tek yönlü varyans analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre her iki analiz sonuçlarının birbiri ile örtüştüğü saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, çevre, problem çözme 
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(9494) EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ ÇEVRE ETİĞİ TEZ 

ÇALIŞMALARININ İNCELENMES İ 

DERYA SÖNMEZ 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

deryasnmzim@hotmail.com 

Toplumsal yaşamın hemen her alanında meydana gelen hızlı değişimler ve 
dönüşümler, birçok alanda etik yaklaşımın öne çıktığı bir söylemler alanı meydana 
getirmiştir. Çevre etiği, insanlar ve doğal çevreleri arasındaki ilişkilerin içinde bulunduğu 
toplumun değerleri ve kuralları çerçevesinde nasıl şekillenmesi gerektiği, insanın nelere ve 
kimlere karşı sorumlu olduğu gibi konular ile ilgilenmektedir. Çevre etiğinin amacı, 
doğanın korunması yanında insanın mutlu olmasını sağlamaktır. Araştırma 2002-2016 
yılları arasında Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında çevre etiği konusunda 
gerçekleştirilen tez çalışmalarının genel yönelimlerini açığa çıkarmak amacıyla yapılmış 
meta-analiz çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 7 tez çalışması oluşturmaktadır. Bu 
çalışmalara, YÖK Tez Tarama Merkezine tarama için ‘’çevre etiği’’ kelimeleri yazılıp ve 
eğitim-öğretim konu alanı seçilerek ulaşılmıştır. Tezlerin incelenmesi sırasında, tez 
çalışmalarının yılları, yayımlanan üniversite, tezin türü, araştırmacının cinsiyeti, çalışma 
grubu, araştırma modeli, araştırma yöntemi inceleme kriteri olarak seçilmiştir. Analizler 
sonucunda; çevre etiği konusunda 2009 yılından önce eğitim ve öğretim alanında tez 
çalışmasına rastlanılmadığı ve 2011 ile 2012 yıllarında hiç çalışma olmadığı, çevre etiği ile 
ilgili çalışmaların en çok 2009 yılında yapıldığı, çalışmaların en fazla Gazi Üniversitesi 
tarafından yayımlandığı, çalışmaların %85,72’sinin yüksek lisans çalışması olduğu ve tez 
çalışmalarını yürüten araştırmacıların 6’sının kadın, 1’inin erkek olduğu belirlenmiştir. 
Çalışma sonuçları ilgili literatürle detaylıca tartışıldıktan sonra konuyla ilgili önerilere yer 
verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Çevre etiği, tez değerlendirme, meta-analiz 
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(9532) COĞRAFİ UNSURLARA GÖRE ŞEHİR ALGISININ OKUL ÖNCESİ (6 

YAŞ) VE İLKOKUL 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE RESİM ANALİZİ YOLUYLA 

KARŞILAŞTIRILMAS I: TÜRKİYE (KOCAELİ İLİ) ÖRNEĞİ 

SİBEL IŞIK MERCAN 1, KEZBAN CEREN DEMİRALP 1 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

smercan@sinop.edu.tr 

Çocuklar dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren büyük bir hızla öğrenmeye 
başlarlar. Okulöncesi dönemde ve eğitimin ilk yıllarında çocuklar yakın çevrelerini 
keşfetme ve anlamlandırma  isteği içindedirler. Bu anlamlandırmanın ve algıların biz 
araştırmacılar tarafından doğru yorumlanması bu  alandaki literatürü zenginleştirmeye katkı 
sağlayacaktır. 

 Bu çalışmanın amacı; sanayi bölgesi olan Kocaeli’de yaşayan  okul öncesi (6 yaş) 
ve ilkokul (2.sınıf) öğrencilerinin yaşadıkları ve yaşamak istedikleri çevreyi algılamaları ile 
ilgili farklılıkları  coğrafi unsurlar açısından ortaya koymaktır. Böylece aynı sanayi 
bölgesinde, aynı ortamı paylaşan aynı dünya üzerinde ortak kurguları yaşayan çocukların 
yaşlarına ve algılamalarına göre yaşadıkları ve yaşamak istedikleri çevreyi nasıl 
değerlendirdikleri ile ilgili bulgular ortaya koyulmak istenmiştir. Araştırmada sanayi 
bölgesinde ikamet eden farklı yaş grubu (6-8 yaş)  öğrenciler arasında öğrencinin yaşadığı 
yerde algıladığı çevre imajı ile yaşamak istediği yerdeki hayali çevre imajı arasında coğrafi 
unsurlar arasında farklılıklar var mıdır? sorusuna cevap aranmıştır.  Çalışma 2014-2015 
öğretim yılında Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olan Kocaeli'de özellikle 
de sanayi tesislerinin yoğunlaştığı Kartepe ilçesi’nde bulunan okullar içinden rastgele 
olarak 1 okul seçilmiş burada eğitim alan 6 yaş grubu 10  öğrenci  ile aynı eğitim 
kurumunda eğitim alan ilkokul 2. Sınıf (8yaş) öğrencilerinden oluşan 10 öğrenci 
araştırmanın örneklemini  oluşturmuştur.  Çalışma betimsel bir çalışmadır. Nitelik dikkate 
alınmış olup örneklemin sayısından çok derinlemesine araştırma yapılabilecek  araştırma 
grupları seçilmesine  dikkat edilmiştir.  Veri toplama aracı olarak 2 açık uçlu soru olan “ 
nasıl bir çevrede yaşıyorsunuz?” ve “nasıl bir çevrede yaşamak istiyorsunuz?” soruları 
yöneltilerek cevaplarını resimlerle anlatmaları istenmiştir. Resim uygulamasının 
yapılmasıyla elde edilen veriler uzman görüşü alınarak  betimsel analiz ve içerik analizi ile 
kodlanarak değerlendirilmiştir.  Analizler sonucunda elde edilen verilerde  çocukların 
resimleri yüzde,  frekans olarak ifade edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin 
“Yaşadıkları Yer ile ilgili zihinsel imajları (Fiziki coğrafi unsurlar)” ile ilgili çizdikleri 
resimler analiz edildiğinde elde edilen bulgular doğrultusunda 6 yaş grubunda “çimen” 
(f:10), 8 yaş grubunda “güneş”  (f:7) en yüksek frekansa sahiptir. Fiziki coğrafi unsurlar 
(f:37)olarak karşımıza çıkmaktayken “Yaşamak İstedikleri Yer İle İlgili Hayali Zihinsel 
İmajları”nda “Fiziki Coğrafi Unsurlar” (f:67)’ dir. 6yaş grubunda “güneş” (f:9), 8 yaş 
grubunda “ağaç” (f:10)  ve “güneş”(f:10) en yüksek frekansa sahiptir. Çocukların 
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“Yaşadıkları Yer ile ilgili zihinsel imajları (Beşeri coğrafi unsurlar)” ile ilgili çizdikleri 
resimler analiz edildiğinde elde edilen bulgular doğrultusunda 6 yaş grubunda “insan” (f:6), 
8 yaş grubunda “apartman”  (f:9) en yüksek frekansa sahip iken  beşeri coğrafi unsurlar 
(f:34 )olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa çocukların “Yaşamak İstedikleri Yer İle İlgili 
Hayali Zihinsel İmajları” nda toplamda “Beşeri Coğrafi Unsurlar” (f:23) iken 6yaş 
grubunda “apartman” (f:5), 8 yaş grubunda “müstakil ev” (f:5) en yüksek frekansa 
sahiptir.  Öğrencilerin resimlerinde bitkisel unsurlar ilk sırada yer almaktadır. Güneş teması 
her iki resimde de kullanılırken birçok fiziki unsur 6 yaş grubu çocukların resimlerinde yer 
almamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular bize  6 ve 8 yaş grubu çocuklarının yaşamak 
istedikleri çevre önceliğinde fiziki coğrafi unsurlar daha fazla yer alması gerektiğini 
göstermiştir. Burdan yola çıkıldığında çevre düzenlemelerinde fiziki coğrafi unsurların 
daha fazla yer alması gerektiğidir. 

Anahtar Kelimeler : Coğrafi Unsurlar, Çevre Algısı, Okul Öncesi, İlkokul Öğrencileri, 
Sanayi Şehirleri. 
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(9544) TURGUT UYAR’IN DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI’NI ÇEVRE 

EĞİTİMİ BAĞLAMINDA OKUMAK 

FETHİ DEMİR 1, MEHMET RECEP TAŞ 2 
1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

2 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FKÜLTESİ 

mfethi_demir@yahoo.com 

Turgut Uyar’ın II. Yeniciler arasında kendine özgü birtakım vasıfları vardır. Şiir 
serüveni boyunca sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde olan Uyar, aralarında bazı 
simetriler taşımakla birlikte poetik, tematik ve teknik bakımdan farklı yapıtlar üretir. Bir 
taraftan asker olması ve hayatının önemli bir dönemini Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde 
geçirmesi, onun şiirine taşra hayatının, Anadolu gerçekliğinin, geleneksel halk şiirinin 
zenginliklerini taşır. Öte taraftan memurluktan ayrılıp İstanbul’a geldikten sonra kentli, orta 
sınıf insanın bohem hayatına, bunalımlarına modern şiirin birikimi bağlamında bakması, 
Uyar’ın şiirine ikinci bir kanal açar. Yine klasik şiir geleneğini yadsımayan şairin 
bir Divan’ı olduğu da göz önünde bulundurulursa Türkiye’deki şiir birikimini oluşturan 
tüm kaynaklardan beslendiği, hem halk hem divan hem de modern Batı şiirinden 
yararlandığı söylenebilir. Fakat özellikle pedagojik açıdan Turgut Uyar’ın şiirleri, tüm 
II.Yeni şiiri gibi modern, kapalı, deneysel, soyut hatta anlamsız bulunarak eğitim öğretim 
süreçlerinde pek kullanılmaz. Oysa öğrencilerin üst düzey kazanımlar edinmelerinde bu tür 
şiirler büyük faydalar sağlayabilir. Nitekim felsefi tartışmalarda, öğrencilerin yorum 
güçlerini ve soyut düşünebilme becerilerini geliştirmede, hayal dünyalarını renklendirmede, 
sözcük dağarını zenginleştirmede Turgut Uyar başta olmak üzere II. Yeni şairlerinden epey 
yararlanılabilir. Tüm bunların yanı sıra Turgut Uyar’ın kente gelişinin ilk döneminde 
kaleme aldığı şiirlerinden oluşan Dünyanın En Güzel Arabistanı, kendi içerisinde tematik 
bütünlüğe sahip, önemli bir yapıttır. Burada kentli bireyin varoluşsal problemlerine 
odaklanan şair, otuz altı şiirden oluşan yapıtıyla yeni bir şiirinin kapılarını aralar. Uyar, 
kentte tutunamayan, küçük burjuva aydının trajedisini bireysel hikâyesinden yola çıkarak 
anlatırken hem kendi poetik serüveninde önemli bir dönüm noktasını teşkil eden hem de 
Türkiye’nin 1950’li yıllarda içine girdiği sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik dönüşüme 
dair ipuçları barındıran bir yapıt üretir. Elbette yapaylık, yabancılaşma, çevre kirliliği başta 
olmak üzere kent-taşra ya da yapaylık-doğallık karşıtlığı üzerinden çevre duyarlılığını da 
dile getirir ve çevre eğitimi bakımından önemli veriler içeren şiirler yazar. Bu bağlamda 
Turgut Uyar’ın Dünyanın En Güzel Arabistanı adlı şiir kitabını çevre eğitimi çerçevesinde 
değerlendirmek yerinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Turgut Uyar, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Ekoeleştiri, Çevre 
Eğitimi 
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(9660) PRIMARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARD 

ENVIRONMENT 

GÖKHAN DAĞDALAN 1, HACI MEHMET YEŞİLTAŞ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

dagdalan@hotmail.com 

This study aims to determine secondary school students’ attitudes toward 
environment. Within the research, secondary school students’ attitudes were investigated in 
terms of the educational status of their parents, genders, incomes of their families and grade 
point averages. In the study, instant survey method was adopted to determine the situation. 
The research was carried out in 2016-2017 educational year fall semester in Altınordu 
county of Ordu. The sample consists of 167 fifth grade students from two different public 
schools. Data, which consists of the level of the students’ attitudes toward environment, 
was gained from an environmental attitude scale. The collecting data was analyzed with 
descriptive analysis method and Independent Samples T Test and One-Way ANOVA tests 
were used by SPSS 22 packaged software. At the end of the research, it was found out that 
there were meaningful differences among the points of the students’ attitudes toward 
environment with respect to the all variables. 

Anahtar Kelimeler : Environmental education, attitude, fifth grade. 
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(9670) SINIF İÇİ MÜFREDAT FARKLILAŞTIRMA KAPSAMINDA BİR 

UYGULAMA: İSTASYON TEKNİĞİ 
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1 DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

feyzullahsahin@duzce.edu.tr 

İstasyon tekniği, öğrencilerin gruplandırılarak öğrenme aktivitelerini önceden 
belirlenmiş istasyonlarda eş zamanlı olarak sürdürdükleri, etkileşime dayalı 
uygulamalardan birisidir. Farklı ilgi alanları, öğrenme özelliği ve öğrenme stiline sahip olan 
öğrencilerin eğitiminde oldukça faydalı tekniklerden birisidir. Bu çalışmanın genel amacı, 
istasyon tekniği ile sürdürülen Hayat Bilgisi dersinin öğrencilerin akademik kazanımlarına 
etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015- 2016 eğitim-öğretim yılı 
Bahar döneminde, Düzce İli Merkez İlçesinde bulunan Konuralp İlkokulunda öğrenim 
gören toplam 20 öğrenciden oluşturulmuştur. Çalışma, ön test- son test kontrol grupsuz yarı 
deneysel desende sürdürülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı 
tarafından hazırlanan ve uzman görüşü alınarak kapsam geçerliliği sağlanan 20 sorudan 
oluşan çoktan seçmeli öğretmen yapımı bir başarı testi kullanılmıştır. Söz konusu ölçme 
aracı uygulama öncesi ön değerlendirme ve uygulama sonrası son değerlendirme amacı ile 
kullanılmıştır. Araştırmada uygulaması, 10 hafta boyunca sürdürülmüştür. İstasyon 
uygulamalarını haftada bir veya iki defa başvurulmuştur.  İstasyon tekniği kapsamında 
başvurulan uygulamanın içeriğini İlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz 
Yuvam” “Dün, Bugün, Yarın” üniteleri konularından oluşturulmuştur. Söz konusu ünite 
kapsamındaki becerilerin kazandırılması, tekrarı ve pekiştirilmesi için öğrenciler konuyla 
ilgili şiir yazma, slogan hazırlama, afiş hazırlama, resim yapma ve drama etkinliklerine yer 
verilen beş farklı istasyonda sürdürmüşlerdir. Ön test – son test analiz sonuçlarına göre 
deneyin uygulandığı gruptaki öğrencilerin bilgi testinden aldıkları ön test – son test puanları 
arasında anlamlı yüksek düzeyde bir fark olduğu belirlenmiştir (z= 2.863, p<.05). Fark 
puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son 
test uygulama puanı lehinde olduğu tespit edilmiştir. Düzenlenen eğitim programının, genel 
olarak öğrencilerin bilgi düzeyini artırmada etkisinin olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Müfredat farklılaştırma, istasyon tekniği, akademik başarı düzeyi 
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(10173) ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK AYAK İZLERİNİN 

HESAPLANMASI VE AZALTILMAS INA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENMES İ 

HANİFE GAMZE HASTÜRK 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

gamzeyalvac@gmail.com 

Artan çevre sorunları ile birlikte çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik 
kavramları çağımızın önemli konuları haline gelmiştir. Sürdürülebilirlik; bugünün 
ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere iyi bir çevre 
bırakmak için yapılan faaliyetlerin toplamıdır. Sürdürülebilirlik kavramı ise beraberinde 
karbon ayak izi, ekolojik ayak izi gibi çalışmalara dikkat çekerek, çevre eğitimi 
konusundaki araştırmaların hızlanmasına sebep olmuştur. Ekolojik ayak izi kavramı 
sürdürülebilir ve denge halindeki bir yaşam için oldukça önemli ve araştırılması gereken 
konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle çalışma, geleceğin öğretmenleri olacak 
kişilerle yürütülmüş, öğretmen adaylarının ekolojik ayak izlerinin hesaplanması, 
değerlendirilmesi ve ekolojik ayak izlerinin azaltılmasına yönelik görüşlerinin alınması 
amaçlanmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Tokat ili Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği ABD’ da öğrenim gören 2. sınıf 100 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Earth Day 
Network tarafından hazırlanan web-tabanlı “Ekolojik Ayak İzi Hesaplama Anketi” 
kullanılmıştır. İstatistiksel veri analizinde, ortalama, standart sapma gibi betimsel 
istatistikler hesaplanmıştır. Ayrıca araştırmayı nitel verilerle desteklemek ve daha sağlıklı 
yorumlar yapabilmek için öğretmen adaylarının ekolojik ayak izlerinin azaltılması 
konusunda nelerin yapılabileceğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla, 6 adet açık uçlu 
sorudan oluşan görüşme formundan elde edilen veriler de analiz edilmiştir. Görüşme 
formundan elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde 
verinin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya çıkarılması 
amaçlanarak ekolojik ayak izinin azaltılmasına yönelik kategoriler oluşturulmuştur. 
Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının ekolojik ayak izi değerlerinin dünya 
ortalamasının üzerinde olduğu, ekolojik ayak izine en büyük etkiyi gıda bileşeninin yaptığı 
tespit edilmiştir. Bu bulgulara ek olarak, ekolojik ayak izinin azaltılması amacıyla gıda 
tüketimi, enerji, ulaşım, atık oluşturma ve su tüketimi alanında yapılması gerekenler ifade 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Ekolojik ayak izi, sürdürülebilirlik, çevre eğitimi, öğretmen adayları 
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1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

zeynepce2010@gmail.com 

Bu çalışma “Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” ünitesi çerçevesinde 
gerçekleştirilen informal uygulamalarla ilgili öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerinin 
belirlenmesi ve karşılaştırılarak değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Samsun il 
merkezinde yer alan 2 ortaokul ile Bafra ilçesindeki bir köy ortaokulunda 5. sınıfta öğrenim 
gören toplam 58 öğrenci ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 11 öğretmen ile 
gerçekleştirilmiştir. Her okul toplam 2 gün süresince çalışmada yer almıştır. Etkinlikler 
sırasında katılımcı öğrencilerin 16 yarı yapılandırılmış sorudan oluşan “Etkinlik 
Değerlendirme Formu”, öğretmenlerin ise 10 ana başlık halinde sunulan yarı 
yapılandırılmış sorulardan oluşan “Öğrenci Gözlem Formu” aracılığıyla informal 
uygulamalarla ilgili görüşleri alınmıştır. Öğretmen ve öğrencilerden elde edilen veriler 
içerik analizi yöntemiyle ayrı ayrı analiz edilmiştir. Her iki grubun sorulara verdikleri 
cevaplar kodlanarak ayrı ayrı analiz edilmiş ve karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen 
bulgulara göre öğrenciler, ünitenin işlenişi sırasında informal uygulamalar yapılmasının 
kendileri için daha iyi olduğunu ve bu konuyla ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu 
bildirmişlerdir. Öğrencilerin derste gördükleri konuları yaşamla ilişkilendirebilmeleri, 
sınıfta yapılamayan ya da etkili şekilde gerçekleştirilemeyen etkinliklerin uygulanabilmesi 
ve sınıfta görme şanslarının olmadığı birçok çevre faktörünü yerinde görebilmeleri 
açısından informal uygulamalarla ders yapılmasını daha etkileyici buldukları ortaya 
çıkmıştır. Bununla birlikte öğrenciler farklı okuldan gelen diğer öğrencilerle birlikte akran 
öğrenmeleri, bilgi paylaşımı ve sosyalleşmelerinin kendileri için ders dışı önemli 
kazanımlar sağladığına değinmişlerdir. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan, daha 
çok kendi yaşam düzenekleri ile ilgili çevre bileşenlerini öne çıkardıkları dikkati çekmiştir. 
Ayrıca öğrencilerin çevre bileşenlerinden daha çok canlı çeşitliliği ile ilgilendikleri ortaya 
çıkmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenler, öğrenci görüşlerine paralel olarak informal 
uygulamaların özellikle öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uygulayabilmeleri 
konusunda çok yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler bilgilerin yaşama dönük 
olarak kullanılmasını sağlayan informal uygulamaların öğrencilerde motivasyonu 
arttırdığını belirtmişlerdir. İnformal uygulamalar için hem öğrenci hem de öğretmenlerin 
“yaşamla ilişkilendirilebilme”, “yaşama dönük olma”, “yaparak-yaşayarak öğrenmeye 
olanak verme”, “öğrenmelerinin sınıf ortamına göre daha etkili olması” “eğlenceli olması” 
gibi benzer düşünceleri ifade etmiş olmaları informal uygulamaların farklı konularda da 
kullanılabileceği sonucunu ortaya koymuştur. Öğretmenler informal eğitimle ilgili bazı 
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kaygılarını da belirtmişlerdir. Bu kaygılar arasında başlıca; “öğrenme ortamlarının 
oluşturulmasında karşılaşılan güçlükler”, “öğrencilerin öğrenme ortamına taşınması”, 
“öğrenme ortamının güvenliği”, ”öğrencilerin kontrol edilmesi”, “kullanılacak 
materyallerin maliyeti”, “çeşitli değişkenlerin kontrol edilebilme güçlüğü” ve “resmi 
izinlerle velilerden izin alınması” gibi faktörler yer almaktadır. Öğretmenler informal 
eğitime daha az yer vermelerinin nedeni olarak da bu karşılaşılan güçlükleri ileri 
sürmüşlerdir. Bu kaygılarının ortaya çıkartılması, bunun sonucunda da kaygıların 
giderilmesi öğretmenlerin informal eğitime karşı daha istekli olmalarını sağlayabilir. 
Çalışmada uygulama sürecinde öğrencilerin kendi kendilerine, akranlarıyla veya ortamla 
etkileşimleri sonucu gerçekleşen öğrenmelerinde bazı eksik, yanlış bilgilenmeler veya 
davranış değişiklikleri oluşmuştur. İnformal öğrenmelerdeki eksiklik ve yanlışlar eğitim 
süreçlerinde formal eğitimle giderilmelidir. Bu eksiklik veya yanlışların giderilmesi ve 
daha iyi bir eğitim için görev yapan öğretmenler de uygulama sürecinde hem uygulamaları 
gerçekleştirme hem öğrencileri değerlendirme hem de çeşitli öğretim ve eğitim bileşenlerini 
bir arada değerlendirme açısından önemli kazanımlar sağlamışlardır. Bir yaşam bilimi olan 
fen bilimlerinde formal öğrenmenin yanı sıra bireylerin yaşantıları yoluyla ve hayat boyu 
öğrenmeye olanak sağlayan informal öğrenmelerin eğitim sürecinde yer alması önemlidir. 
Çalışmada öğretmen ve öğrencilerin informal uygulamalardan memnuniyetleri ve bilginin 
yaşama uygulanabilirliği açısından sağladığı olanaklar nedeniyle informal eğitimin formal 
eğitimle birlikte mutlaka kullanılması gerektiği kanısına varılmıştır. Ayrıca sadece bu konu 
ile ilgili değil; tüm fen konularında yapılan deneylerin informal etkinliklerle 
desteklenmesinin fen öğretiminde çok önemli olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : İnformal uygulamalar, Çevre eğitimi, Öğrenci görüşleri, Öğretmen 
görüşleri 
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Bu çalışma, “Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” ünitesi çerçevesinde 
gerçekleştirilen informal uygulamaların öğrencilerin çevre ve canlılarla ilgili tutumlarına 
etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Samsun il merkezinde yer alan 2 ortaokul 
ile Bafra ilçesindeki bir köy ortaokulunda 5. sınıfta öğrenim gören toplam 54 deney ve 54 
kontrol grubu olmak üzere toplam 108 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin 
çevreyle ve canlılarla etkileşimleri, kendi kendilerine ve akranları ile öğrenmeleri ve 
tutumlarının nasıl değişeceği üzerinde durulmuştur. Kontrol gruplarına mevcut 
uygulamayla ders anlatılırken deney gruplarına farklı ortamlardaki canlılarla ilgili informal 
etkinlikler uygulanarak ders işlenmiştir. Öğrencilere ünite öncesi ve sonrasında Yaşaroğlu 
(2012) tarafından geliştirilen ve 32 adet 3’lü likert tipi sorudan oluşan “Çevreye Yönelik 
Tutum  Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS istatistik programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Deney ve kontrol grubunun öntest-sontest farklarının 
karşılaştırılması için iki bağımsız örneklem t testi kullanılmış ve deney ve kontrol grupları 
arasında anlamlı bir farklılık (p=0.01<0.05) olduğu görülmüştür. Fen bilimlerinin hayatın 
içinden bir disiplin alanı olması nedeniyle öğrencilerde olumlu tutum kazandırma sürecinin 
de yaparak-yaşayarak, bireyin yaşam düzeneği ile ilişkilendirilerek gerçekleştirilmesi 
önemlidir. Formal eğitim ile bilgi aktarımı ve kazandırılmak istenen tutum ve davranışlar 
üzerinde durulmaktadır. Bu eğitim sürecinde aktarılan bilgi öğrencinin kendi yaşam 
düzeneği ile ilişkilendiremezse o bilgiyi kullanma ihtimali azalmakta ve kısa sürede 
unutulmaktadır. Fakat informal öğretim ortamları öğrencinin birçok kişi ve durumla karşı 
karşıya gelerek kendi yaşam düzeneğine yakınlığına göre çok farklı alanlarda tutum 
geliştirmesine olanak sağlar. Bireyler, yaşamları boyunca çevreleriyle ve diğer canlılarla 
etkileşim içerisindedirler. Dolayısıyla öğrencinin çevreyle ve canlılarla ilişkisi yaşam 
düzeneğine bağlı olup bu, informal olarak kendiliğinden gelişen bir olaydır ve öğrenci 
anlatılan konu ile ilgili yaşamında karşılaştığı durumlara göre tutum geliştirmektedir. Çevre 
eğitimi gerçekleştirilirken öğrencinin informal ortamlar içerisinde yer almasının 
sağlanması, yaşamında daha sonra karşılaşma ihtimali yüksek olan durum veya olaylara 
karşı sergileyeceği tutumun oluşturulması açısından önemlidir. Yapılan çalışmada da 
informal etkinlikler yaptırılan öğrencilerin çevreye karşı tutumlarının, mevcut yöntemle 
ders anlatılan öğrencilerin çevreye karşı tutumlarına göre olumlu yönde daha çok 
farklılaşması bu anlamda önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Climate change education (CCE) is an interdisciplinary concept that comes 
together with scientific, economic, social, ethical and cultural dimensions. Besides, it 
integrates local, traditional and international aspects. As far as the CCE implementations 
are concerned, there are numerous attempts by NGOs for training, education and public 
awareness on climate change and there is an increased interest of the media in raising 
awareness in Turkey. However, CCE has not been included in the formal education 
programs in Turkey except one subject-goal in 8th grade-level in 2013 curriculum. 
Establishing a CCE program requires first to explore the current state of the students related 
to climate change attitude (CCA). Accordingly, it is aimed with this study to find out CCA 
levels of middle school students in Turkey through the following research question: “What 
is the CCA level of Turkish middle school students?” 

The aim of this study is to investigate the CCA level of middle school students in 
Turkey by quantitative data collection and analysis. The likert-type survey method is used 
in this study. The type of survey method is cross sectional survey method because the 
survey administered and the data collected at a one point in time (Fraenkel & Wallen, 
2006). The Climate Change Attitude Scale (CCAS) was developed by the researchers. The 
scale consists of 38 items with a 5-point Likert scale with 1-Totally disagree to 5-Totally 
agree. The CCAS was administered to 313 middle school students attending three public 
schools in Turkey.  The sampling method used is cluster random sampling which enabled 
the researcher to obtain representative sample of the population.The data were analyzed by 
using SPSS. The descriptive statistics and the Exploratory Factor Analysis (EFA) were 
conducted.  According to EFA results, the factor numbers and factor names will present. 
According to the results, CCA level of Turkish middle school students is quite low. When 
we compare the CCA levels of girls with boys, girls have higher attitude to CC than 
boys.Therefore, the results of this study provide information about the current CCE level of 
Turkey and shed light on CCE that can be applied in the future. 

Anahtar Kelimeler : Climate change, climate change education, environmental education 
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Çevre eğitimi; toplumdaki tüm bireylerin çevre konusunda bilinçlendirilmeleri, 
çevreye karşı duyarlılıklarının artması ve bireylerdeki çevre bilincinin geliştirilmesi, 
bireylerde kalıcı davranış değişikliğinin gerçekleşmesi, tarihi, mimari eserlerin korunması, 
çevre sorunlarının çözümlerinde aktif rol alma olarak tanımlanmaktadır. Çevre bilinci, 
çevre ile ilgili yorumları içeren düşünceleri, kararları ve yorumları içeren düşüncelerden ve 
bu düşüncelerin yaşama aktarılmasıyla oluşan davranış ve duygulardan oluşmaktadır. Böyle 
kapsamlı bir kavramın gelişimi de kuşkusuz basit bir süreçle oluşmamaktadır. İnsanlığın 
çevre ile etkileşimlere başlamasıyla başlayan bu süreç yaşam boyu devam eder. Çevre 
bilinci kişilik gelişimine ek olarak karşılıklı etkileşimlerden de etkilenmektedir. 

Son yıllarda yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalar, çevrenin her geçen gün 
kirlendiğini bildirmektedir. Yapılan araştırmalar bazı bireylerin çevreyle ilgili bilgisi olup 
bu bilgiyi davranışlara yansıtmadıklarını, bazı bireylerinde çevre ile ilgili endişelerinin 
olduğunu ancak çevreyi korumaya yönelik davranışlar sergilemediklerini ortaya çıkarmıştır. 
Çevre eğitimi konusu çok önemli bir konudur. Çevre eğitimi konusu ciddi bir şekilde ele 
alınıp uygulanmalı ve toplumdaki her yaştan bireyin çevreyi korumaya yönelik 
çalışmalarda yer alması sağlanmalıdır. 

Araştırmamızın amacı 9.sınıf lise öğrencilerinin çevre bilinci ve çevre eğitimi 
konusundaki tutumlarının değerlendirilmesidir. Okul türlerindeki farklılığın öğrencilerin 
çevreye yönelik tutumlarının farklılığına etkisi olup olmadığının da tespit edilmesi 
araştırmanın amaçlarındandır. Araştırma bulgularından elde edilen tutum sonuçlarına göre 
öğrencilerde çevre eğitimine yönelik davranışlar ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Araştırmanın evreni İzmir’deki liseler örneklemi ise hazırlamış olduğumuz çevre 
eğitimi tutum ölçeğinin İzmir’deki fen lisesi, anadolu lisesi ve meslek lisesi 9.sınıf 
öğrencilerine uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesidir. Anadolu, fen ve meslek 
lisesinden 100 kişilik 9.sınıf gruplarına çevre eğitimi tutum ölçeği uygulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Çevre , lise , tutum 
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(10810) TARIMDA Z KUŞAĞI 2 : BİR TÜBİTAK 4004 PROJESİ 

DEĞERLENDİRMESİ 

NACİYE SOMUNCU DEMİR 1, GÜLHAN ATAGÜN 2, NUR KOBAL BEKAR 2, 

REYHAN KARAYEL 2, DEMET ÇELİK ERTEKİN 2, ŞENAY MURAT DOĞRU 2 
1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

2 KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

ncsomuncu@gmail.com 

Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri ve yaşam düzeylerini yükseltebilmeleri 
için en güvenceli yatırım çocuğa yapılan yatırımdır. Çağdaş, demokratik ve sağlıklı bir 
toplum yaratılmak isteniyorsa, çocuğu fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim 
yönünden bir bütün olarak ele alan ve evrensel değerlerle yetiştiren eğitim hizmetlerine 
önem verilmelidir. Toplumumuzda ailesi ile birlikte normal bir gelişim çağı yaşayan 
çocukların yanı sıra, ebeveynlerinden birisi veya her ikisi de olmayan, ya da olduğu halde 
çocuklarına bakamayacak durumda olan veya ebeveyn tarafından ihmal edilen çocukların 
varlığı aşikardır ve bu çocuklar korunmaya muhtaç çocuk kapsamında yer alırlar. 
Korunmaya muhtaç çocuklar devlet himayesine alınarak, eğitim öğretim süreçlerinden 
geçirilmek suretiyle toplumla bütünleşmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.  Bu bilgiler 
ışığında, korunmaya muhtaç çocukların doğaya ve tarıma yönelik bilişsel, duyuşsal ve 
psikomotor anlamda gelişimlerini desteklemek, ekip bilinci oluşturarak sosyalleşmelerine 
yardımcı olmak, algılarını farklı yönlere çekmek amacı ile hazırlanan projenin bir ürünü 
olan bu çalışmada, öğrencilerin yapılan etkinliklere yönelik görüşleri değerlendirilmiştir. 
Durum çalışması şeklinde tasarlanan araştırmanın, çalışma grubunu, Samsun Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde korunmaya muhtaç çocuklar içerisinden random 
olarak seçilen, ilkokulu bitirmiş ve 11-12 yaş aralığında olan 10 erkek ve 10 kız öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında katılımcı grup ile gerçekleştirilen uygulamalarda, 
öğrencilerin duygu ve düşüncelerini serbestçe yansıtacakları yapıda öğrenci günlükleri 
tasarlandırılmıştır. Her uygulama sonunda dağıtılan ve bir sonraki gün etkinliler 
başlamadan düzenli olarak toplanan öğrenci günlüklerinde, gün içerisinde öğrencilerin 
gerçekleştirdikleri etkinliklerin, kendilerini etkileyen iyi veya kötü yanlarını yazmaları 
istenmiştir. Öğrencilerin ders günlükleri tutup tutmadığı kontrol edilerek takip çizelgesi 
oluşturulmuştur. Tutulan günlükler her gün yeni etkinlikler başlamadan önce toplanmış ve 
incelenmiştir. Uygulamalar sonrasında elde edilen veri seti, nitel araştırma analiz 
yöntemlerinden, “içerik analizi” tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular 
incelendiğinde, öğrenciler, etkinlik süreçlerini çoğunlukla eğlenceli, mutluluk ve heyecan 
verici olarak değerlendirmişlerdir. Bununla birlikte öğrenciler, etkinlikler sırasında fiziksel 
yorgunluk hissetmişler fakat bu durumun çok rahatsızlık vermediğini üstelik ruhsal bir 
rahatlama yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin, biyodizel ve böcek laboratuvarında 
gerçekleştirilen etkinliklerden, laboratuvar ortamında bulunmaktan, gerçekleştirilen küçük 
bilimsel deneylerden ve açık arazide yapılan fide dikimi-tohum ekimi gibi süreçlerden daha 
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çok hoşlandıkları, heyecanlandıkları ve etkilendikleri gözlemlenmiştir. Bunların yanı sıra 
öğrencilerin, resim yapmak, alan içerisinde uzun yürüyüşler gerçekleştirmek ve çimlenme 
deneyi etkinliğinden hoşlanmadıkları gözlemlenmiştir. Çimlenme deneyi, laboratuvar 
ortamında gruplara ayrılarak yapıldığı halde, değişken sayısının fazla olması ve laboratuvar 
ortamının farklı yapısından dolayı öğrenci dikkati dağıttığı öngörülmektedir. Genel 
anlamda bu amaçla tasarlanan projelerin, öğrencilerin duyuşsal dünyaları üzerinde olumlu, 
düzenleyici ve tamir edici etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Tübitak 4004, tarım etkinlikleri 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
63 

(10820) ÇOCUKLARDA ÇEVRES EL KÜLTÜRÜN AŞILANMASININ ÖNEMİ 

KAMALA GAHRAMANOVA 1, ELMİNA KADİROVA 2, İREM AYKAN 3, MERVE 

GUNER 3, SUMEYRA SUNBUL 1 
1 AVRASYA UNİVERSİTESİ 

2 BAKÜ DEVLET UNİVERSİTESİ 
3 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 

kamala.qahraman@yahoo.com 

 Bugün insan ve doğanın karşılıklı ilişkisi güncel sorunlarından biri haline geldi, 
bu yüzden de toplumun önemli bir görevi genç nesilde çevre kültürün oluşturulmasıdır. 
Bireyde çevresel kültürünün oluşturulması küçük yaşlardan başlamalıdır.Çevre (doğal ve 
sosyal) ortama kaygı bugün toplumun başlıca fonksiyonu biridir. 

Okulların bu alanda görevleri çok önemlidir. Bir yandan, kentleşme sürecinde 
doğal ortam değişilir: her şeyden önce, şehrin ülkesi içinde doğa yavaş yavaş değişiyor. 
Şehir büyüdükçe çevre bölgelerin doğasına etki gösterir, köylerin urbanizasiyası vb. uygun 
arazilerde doğal ortamın şu veya bu ölçüde değişmesi ile sonuçlanır. Diğer taraftan, 
kendine özgü "yapay" bir ortam oluşur ve genişletilmiş, texnosfer (binalar, iletişim 
birlikleri vb.) oluşur. 

Bu koşullarda öğrencilerde çevre kültürün oluşturulması özellikle büyük önem 
taşımaktadır. Amaç genç nesilde doğaya, onun servetlerine sevgi, onları korumak, ekoloji 
bilinç, inanç ve davranış normlarını şekillendirmektir. Bunun üçün çevre eğitimi ve tebliği 
önemlidir, onlarda doğaya sorumluluk hissi oluşur. Çevresel eğitim ve aydınlanma zamanı 
elde olunan bilgiler, kazanılan tecrübeler çevresel kültürün oluşmasına neden olur. 

Makalede ekoloji kültürden, çevre eğitimin öneminden, ekoloji kültürün 
oluşumunda aileni rolünden, çocuklara öğretmek yollarından bahsedilmektedir. Ayrıca 
Trabzon’daki ve Bakü’deki ilk okul çocuklarının ekoloji kültür düzeyi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : çocuk, ekoloji kültür, çevre 
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(10912) 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN KÖYCEĞİZ ATIK SU 

ARITMA TESİSİ 

CÜNEYD ÇELİK 1, GÜLİZ AYDIN 1 
1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

cuneydcelik@mu.edu.tr 

Fen Bilimleri Öğretim Programı, bizzat yaparak ve yaşayarak daha iyi 
kavrayabilen öğrenciler için veya öğrenme sürecini sınıf dışarısına taşıyarak doğa ile bizzat 
etkileşim içerisinde olacak şekilde daha iyi öğrenenler için önemli fırsatlar sunmaktadır. 
Öğretme ve öğrenme sürecinde sınıf dışı öğrenme ortamları, öğrenciyi öğrenme ortamına 
daha etkin bir şekilde dahil eden, kendi algılarınca gerçek yaşam deneyimleri sağlayarak 
bilginin güncel yaşama olan aktarımına destek veren bir çeşit açık hava laboratuvarları 
olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Fen Bilimleri dersinin “Maddenin 
Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde “Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm” konusu kapsamında 
düzenlenen “Köyceğiz Atık Su Arıtma Tesisi” gezisinin 7. sınıf öğrencilerinin bilgi 
düzeylerine etkisini tespit etmek ve öğrencilerin gezi hakkında görüşlerini belirlemektir. Bu 
amaçla, Köyceğiz Atık Su Arıtma tesisine bir gezi düzenlenmiştir. Gezi, “Evsel Atıklar ve 
Geri Dönüşüm” konusu için programda yer alan 7 kazanım içerisinden 6 tanesini 
kapsayacak şekilde yapılandırılmış ve anlamlı bir hale getirilmiştir. 

Araştırma, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerini içerdiğinden karma 
desen niteliği taşımaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla il merkezindeki bir devlet 
ortaokulunun 7. sSınıfına devam etmekte olan 27 öğrenci (17 kız, 10 erkek) 
oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Avan (2011) tarafından geliştirilen 
“Çevre Bilgi Testi” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 7 adet yarı yapılandırılmış 
görüşme sorusu kullanılmıştır. Çevre Bilgi Testi öğrencilere ön test ve son test olarak 
uygulanmıştır. Etkinlikler gerçekleştirilip son testin uygulanmasından sonra  belirli 
kriterlere göre belirlenmiş olan 8 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 
Yazıya dönüştürülen görüşme metinleri öğrencilerin verdikleri cevaplara göre 
gruplandırılarak sınıflandırılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin betimsel ve içerik 
analizleri devam etmektedir. Her bir soru için benzer sınıflandırma yapılmasının ardından 
öğrencilerin alan gezisine ilişkin görüşleri bir modelle özetlenecektir. e 
yöneltilmiştir., Belirli kriterlere göre belirlenmiş olan 8 öğrenciye yöneltilmiştir. Yazıya 
dönüştürülen görüşme metinleri öğrencilerin verdikleri cevaplara göre gruplandırılarak 
sınıflandırılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin betimsel ve içerik analizleri devam 
etmektedir. Her bir soru için benzer sınıflandırma yapılmasının ardından öğrencilerin alan 
gezisine ilişkin görüşleri bir modelle özetlenecektir. Diğer bir veri toplama aracı olarak, 
Avan (2011) tarafından geliştirilen “Çevre Bilgi Testi” Ön test-Son test şeklinde öğrenciler 
üzerinde uygulanmıştır.  
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“Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm” konusu kapsamında düzenlenen gezinin, 7. sınıf 
öğrencilerinin ilgili konulardaki bilgi düzeylerinei üzerine önemli katkılar sağladığı 
görülmüştür. Bununla birlikte görüşme sonunda yapılan analiz sonuçlarıyla;, öğrencilerin 
gezi hakkındaki düşünceleri, fen bilimleri dersinin diğer konuları kapsamında yine gezi 
planlansa katılmak isteyip istemedikleri, gezinin ne gibi yararları olduğu, atık su arıtma 
tesisinin ülkemiz ve doğamız için önemi, tesiste arıtımın nasıl yapıldığı ve gezi sırasında 
yapılan etkinliklerden hangisinin daha çok beğenildiğine ilişkin görüşleri  gibi bilgileri 
ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca bu görüşme, çalışmanmızın etkili olup olmadığını ve, atık su 
arıtma tesisi gibi okul dışı alan gezilerinin öğrencilerin fene ve bilime yönelik 
perspektiflerini günlük yaşam bağlamında derinlemesine ortaya çıkartmayı da 
hedeflemiştir. Bununla birlikte alan gezisinin öğrencilerei katacağı faydaların fen bilimleri 
öğretim programının vizyonu ile örtüşüp örtüşmeyeceği beklenen sonuçlar arasındadır. 

Anahtar Kelimeler : Çevre Eğitimi, Atık Su Arıtma, Okul Dışı Öğrenme 
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(10531) ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK 

AYAK İZİ BOYUTUNA ETKİS İ 

SEVDA TÜRKİŞ 1, ELİF ÇİL 1, ÖZKAN SARI 2, FEYZA NUR YILMAZ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

sevdaturkis@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, çevre eğitimi dersi alan ve almayan öğretmen adaylarının 
ekolojik ayak izlerinin hesaplanması ve dersin ekolojik ayak izi üzerine olan etkisinin 
araştırılmasıdır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Ordu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören 
birinci ve ikinci sınıf toplam 87 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak web-tabanlı “Ekolojik Ayak İzi Hesaplama Anketi” kullanılmıştır. İstatistiksel 
veri analizinde, ortalama, standart sapma değerleri için t-testi ve farklılıklar için ANOVA 
testi kullanılmıştır. Öğretmen adayları arasında ekolojik ayak izi değerleri, dersi alan ve 
almayan öğrenciler arasında ve cinsiyete göre önemli farklılıklar göstermemiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre çevre eğitimi ders içeriklerinin sürdürülebilir ekolojik sistemlerin 
devamlılığını sağlayan konular eklenmesi,  ekolojik ayak izini küçültmeye yönelik kavram 
ve aktiviteleri içeren müfredat düzenlenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : çevre eğitimi, ekolojik ayak izi, müfredat 
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(10888) ÇEVRES EL TUTUMLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERE 

YÖNELİK ARAŞTIRMALAR: LİTERATÜR DERLEMESİ 

HALUK ÖZMEN 1, SEHER ÖZCAN 2, MURAT ÖKSÜZ 3 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNVERSİTESİ 

2 İŞKUR 
3 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

murat.61.oksuz@gmail.com 

İnsanoğlunun yanlış davranışları sonucu oluşan çevre problemlerinin çözümü 
sahip oldukları tutumların ve değer yargılarının değişmesi ile mümkün olacaktır. Çevre ile 
ilgili yapılan birçok çalışma, bireylerin çevre konusunda sahip oldukları bilgilerini 
arttırmak, çevresel durumlara karşı tutumlarını değiştirmek ve çevre dostu davranışlarını 
geliştirmek için çevre eğitimine verilen önemin arttırılması gerektiğini savunmaktadır. 
Çevre eğitimi yoluyla hem bireylere bazı ekolojik bilgiler sunmak, hem bireylerin çevreye 
karşı tutumlarını değiştirmek, hem de bu tutumların davranışa dönüşmesini sağlamak 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, bir konuda olumlu tutum kazandırmak ve bunu davranış haline 
dönüştürmek için eğitimin yeterli olmadığı, çevre ile ilgili konularda bireylerin tutum ve 
davranışlarını etkileyen psikolojik, sosyolojik, ekonomik, ideolojik, politik ve kültürel 
boyutların tanımlanması ve bu faktörlerin etki düzeylerinin belirlenmesi gerektiği ifade 
edilmektedir. 

İnsanlar günlük yaşamda pek çok konuda bilgi sahibi olabilmekte ancak bu 
bilgileri tutuma ve davranışa dönüştürme konusunda aynı özeni göstermeyebilmektedir. 
Örneğin, okul öncesi öğretmenleri üzerinde yapılan bir çalışmada öğretmenlerin büyük 
çoğunluğunun gelecekte içecek temiz su bulamayacaklarından korktuklarını söylemelerine 
rağmen, alışverişte temizlik deterjanı satın alırken bu deterjanların içtiğimiz suya ve 
çevreye zararını düşünen öğretmenlerin sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 
kullanılmış kâğıtları diğer çöplerin arasına atılmış olarak görmenin kendilerini üzdüğünü 
söyleyen öğretmenlerin sayısı oldukça fazla olmasına karşın, evlerinde kullanılmayan 
kâğıtları ayıran ve geri dönüşüme veren öğretmenlerin sayısının oldukça az olduğu 
saptanmıştır. Bu örnekler, bilgi sahibi olmanın yanı sıra bazı kişilik özelliklerinin de 
tutumlar üzerinde etkili olabileceği düşüncesini doğurmaktadır. Ayrıca, kişilik 
özelliklerinin yanında öz-yeterlilik inançlarının ve öz-duyarlılık özelliklerinin de tutumları 
etkileyebileceği ifade edilmektedir. 

Çevresel tutumlar bireylerin çevresel bazı olaylara veya durumlara karşı sahip 
oldukları inançları, duyguları ve davranışsal niyetlerini içine alan karmaşık bir yapıdır. 
Literatürde çevreye yönelik tutumları belirlemeyle ilgili çalışmalarda çevreye yönelik 
tutumların yetersiz ve çevreye karşı olumlu davranışlar oluşturmada etkisinin istatistiksel 
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olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu nedenle çevreye yönelik tutumları belirlemek 
amacıyla yapılmış çalışmalarda, sadece çevre bilgisine bakılarak veya sadece olumlu birkaç 
davranışa bakılarak bireyin olumlu çevre tutumu ve davranışına sahip olduğunu söylemek 
doğru olmaz. Literatürde çevresel tutumlara yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında yaş, 
cinsiyet, ailenin gelir düzeyi gibi demografik faktörlerin yanısıra, kişilik özelliklerinin 
etkisine yönelik çalışmaların da mevcut olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
düşünüldüğünde bu çalışmanın amacı literatüre dayalı olarak yapılacak bir analiz sonucu 
bireylerin çevresel tutumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu tür bir analizin 
çevre eğitimine yönelik yapılacak etkinlik ve uygulamaların içeriğinin şekillenmesinde 
önemli olabileceği düşünülmektedir. 

Çalışma dokuman analizi yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmanın amacına 
uygun olarak belirlenen kırk adet yayımlanmış araştırma tespit edilmiş ve bu çalışmalarda 
çevresel tutumlara etki eden değişkenlerden hangilerinin incelendiği belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

Çalışma kapsamında etkisi incelenen değişkenler üç alt başlıkta toplanmıştır. Bu 
başlıklardan birincisi yaş, cinsiyet, yaşanılan yer vb. gibi demografik özelliklerin çevresel 
tutumlar üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan çalışmalardır. Bu kapsamda yirmi çalışma 
incelenmiştir. Bu çalışmaların örnekleminin ilköğretim öğrencileri, lise öğrencileri, 
üniversite öğrencileri ve öğretmen adayları olduğu belirlenmiştir. Alt başlıklardan ikincisi 
farklı çevre dersi uygulamalarının çevresel tutumlar üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. 
Bu bağlamda on bir çalışma incelenmiştir. Bu çalışmaların örnekleminin ilköğretim 
öğrencileri ve öğretmen adayları olduğu belirlenmiştir. Üçüncü alt başlık ise kişilik 
özellikleri, öz duyarlık ve öz yeterlik inançlarının çevresel tutumlar üzerindeki etkisinin 
belirlenmesidir. Bu başlık altında dokuz çalışma incelenmiştir. Bu çalışmaların 
örnekleminin lise öğrencileri, hemşirelik öğrencileri, işçiler, ebeveynler, üniversite 
öğrencileri ve öğretmen adayları olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma sonucunda literatürde demografik özelliklerin çevresel tutumlara etkisini 
belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların sayısının oldukça fazla olduğu, ancak çevre dersi 
uygulamalarının ve kişilik özelliklerinin çevresel tutumlar üzerindeki etkisini belirlemeye 
yönelik çalışmaların sayısının yetersiz olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Çevresel tutum, kişilik özellikleri, çevre dersi uygulamaları, 
demografik faktörler 
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(9436) MOTOR GELİŞ İM EĞİTİM PROGRAMININ 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ 

KABA VE İNCE MOTOR BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMES İ 

AYŞEGÜL ULUTAŞ 1, ZEKERİYA ÇALIŞKAN 1 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

aysegulum44@gmail.com 

Bu araştırmada kaba ve ince motor becerilerin kullanılmasını içeren 10 oturum ve 
40 etkinlikten oluşan motor gelişim programının 5-6 yaş çocuklarının kaba ve ince motor 
gelişimlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın 
çalışma grubuna Malatya merkezde tesadüfen seçilen bir anaokuluna devam eden 50 çocuk 
(25 kontrol-25 deney) dahil edilmiştir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel 
desen kullanılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen 
genel bilgi formu ile kaba ve ince motor becerilerin kullanımını içeren motor gelişim 
değerlendirme formu kullanılmıştır. Formda … madde yer almaktadır. Formdaki 
maddelerin çocuklar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırmacı tarafından 
belirlenen uygulama yönergesi ile değerlendirilmiştir. Verileri analiz etmek için SPSS 22 
paket programı kullanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediğinden grup içi 
karşılaştırmalarda Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, gruplar arası karşılaştırmalarda Mann 
Whitney U Testi kullanılmıştır. Sonuçta; çocukların kaba ve ince motor gelişimlerinde 
deney ve kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı fark olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Motor gelişim, kaba motor, ince motor 
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(9664) BİREYLERİN AHLAKİ OLGUNLUK VE BAĞIŞLAMA İSTEKLİLİĞİNİN 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİS İNİN BELİRLENMES İ 

F. ABİDE GÜNGÖR AYTAR 1, SÜMEYYA TATLI 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

2 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

tatlisumeyya@gmail.com 

İnsanlar, bireysel canlılardır ve bu bireyselliğin var olmasının en önemli nedeni; 
onu diğerlerinden ayıran ve kendine has geliştirdiği kendi içinde tutarlı kişilik özelliklerine 
sahip olmasıdır. Ahlaki olgunluk sahibi bir birey duygu, düşünce, yaşam tarzı ve tutum 
bakımından bir takım davranışları içselleştirmiş bir kişilik özelliğine sahiptir. Bu 
davranışlar içerisinde insanlara karşı duyarlı olmayı ve empati yeteneğini de 
barındırmaktadır. Birey empati kurabildiğinde daha önceden yapmış olduğu kendi 
hatalarını anımsayabilmekte ve kendisinin başkaları tarafından bağışlandığı durumları göz 
önünde bulundurabilmektedir. Bu durumda gerçek bir empati bağışlamayı da beraberinde 
getirebilmektedir. 

Çalışmada amaçlanan bireylerin kişilik özelliklerine göre ahlaki olgunluklarının ve 
bağışlama istekliliklerinin hangi yönde değiştiğini belirlemek olmuştur. Çalışma ilişkisel 
tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan bireyler Kilis 7 Aralık 
Üniversitesi’ne devam eden ve katılıma istekli olan 370 öğrencidir. Verilerin 
toplanmasında “Genel Bilgi Formu”, “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT)”,  “Ahlaki 
Olgunluk Ölçeği (AOÖ)” ve “Bağışlama İstekliliği Ölçeği (BİÖ)” kullanılmıştır. Veriler 
yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda normal dağılım göstermediği için analiz 
işlemlerinde; Mann Whitney U-testi, Kruskal-Wallis Varyans Analizi tekniği ve  Spearman 
Sıra Korelâsyonu Analizi olmak üzere nonparametrik yöntemler kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda; bireylerin bağışlama isteklilikleri ile ahlaki olgunluklarının 
kişiliklerine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca kişilik özelliklerine göre cinsiyet, 
mezun olunan lise türü ve daha önce yaşanılan yer değişkenlerinin; bağışlama istekliliğinde 
yaş ve cinsiyet değişkenlerinin; ahlaki olgunluğa göre ise mezun olunan lise değişkeninin 
anlamlı farklılık meydana getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Ahlaki olgunluk, Bağışlama, Kişilik 
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(9718) GELENEKS EL ÇOCUK OYUNLARININ MÜZİK VE DRAMA 

BASAMAKLARI İÇERİĞİNDE DEĞERLENDİRİLMES İ 

MUSTAFA ULAŞ ATASOY 1, KÜBRA TİRYAKİ 2 
1 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

mustafaulas.atasoy@dpu.edu.tr 

Oyun kaybedeni olmayan, bütün canlıların eğlenme öğrenme ve daha birçok 
aktivitelerinin bir arada yaşandığı değerli bir süreç ve eğitim aracıdır. Başta çocuklar olmak 
üzere her yaş grubunun, yaşının gereği zekâ alanlarında ve psikomotor davranışlarının 
gelişimi sürecinde, yaşayarak öğrenebilme imkânı bulduğu, aynı zamanda kültürel bir 
yapıdır. 

Goodkin “oyun çocuğun işidir”  der. Oyun çocuğa gelecekte gerekli olacak 
davranışların kazanımında hayati bir rol oynar. En geniş anlamıyla oyun, “belli bir amaca 
yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız olarak gerçekleştirilen, her durumda 
çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal 
gelişimin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme süreci” 
şeklinde tanımlanır. 

Lazarus ise oyunu “kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan, mutluluk getiren 
bir aktivite” olarak belirlerken, Piaget’e göre oyun, “dış dünyadan alınan uyaranları 
özümleme ve uyum sistemin yerleştirme yolu” olup çocuğun zihinsel gelişimini 
desteklemektedir. 

Eğitim ve gelişim açısından çocuğun olmazsa olmazı kabul edilen oyun, 
geleneksel olarak her kültürde kendine özgü farklılıklar gösterse de dünyanın her yerinde 
birbirine benzer ritüeller, dilleri farklı duyguları aynı çocuk dünyasının ortak ürünleri 
olarak düşünülmektedir. 

Günümüzde okulöncesi başta olmak üzere yaşayarak öğrenme, somuttan soyuta 
birçok davranışın bir arada değerlendirilebildiği öğretim yöntemlerinden birisinin de Drama 
olduğu düşünülmektedir. Drama hayatın içinde var olan duygu ve düşüncelerin insan 
bedenini öz materyal olarak kullanabilen, değerli bir öğretim sürecidir. Drama, teknik ve 
teorik olarak ele alındığında ise hayatın içinden birçok kavramın kontrollü bir süreçte, bir 
lider öncülüğünde gerçekleştirilen uygulamadan oluştuğu eğitim alanıdır. 

Ülkemizde geleneksel çocuk oyunlarının özelinde, drama basamaklarını konu alan 
ve bu oyunların müziksel açıdan da değerlendirildiği araştırma, alan dizin incelendiğinde 
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bir ilk olması bakımından önemlidir. Oyun eğitim ve kültür üçgeninde, ülkemizde 
kaybolmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarını “drama, drama basamakları ve müzik 
yapıları bakımından yeniden değerlendirme fırsatı yakalayan araştırma, okul öncesi drama 
uygulamalarına kültürel bir bakış açısı oluşturacağı düşünülmektedir. Yapılan araştırma, 
sonuçları bakımından okul öncesi çocukları için geliştirilmesi muhtemel birçok drama 
uygulamasına da kaynak olabilmesi yönüyle önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Oyun, Geleneksel Oyunlar, Drama, Müzik 
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(9845) OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ŞİŞMAN-ZAYIF KAVRAM 

ALGILARININ İNCELENMESİ 

ARZU ÖZYÜREK 1, ASYA ÇETİN 1 
1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

a.ozyurek@karabuk.edu.tr 

Günümüzde teknolojik gelişmeler, bireylerin sağlıksız beslenmesi yanında 
hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemeleri obezite gibi önemli bir sağlık problemini de 
beraberinde getirmiştir. Bireylerin ve gelecekte toplumun sağlıklı olabilmesi için, çocukluk 
çağından itibaren sağlıklı bir vücuda sahip olması konusunun ele alınması gerekmektedir. 
Erken çocukluk dönemi, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi ve belli bazı 
alışkanlıkların kazandırılmasında önemli bir zaman dilimidir. Bu nedenle bu araştırmada, 
okul öncesi dönem çocuklarının şişman-zayıf kavramlarını nasıl algıladıklarını belirlemek 
amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, anaokuluna devam eden 4-6 yaş grubundan 39 çocuk 
oluşturmuştur. Nitel olarak tasarlanan araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme 
yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmış, elde edilen bilgiler 
kategoriler halinde düzenlenerek temalar oluşturulmuştur. Sonuç olarak; çocukların şişman 
ve zayıf kavramlarını tam olarak kavrayamadıkları, şişman-zayıf olmanın nedenleri, 
faydaları ve zararları, beslenme şekli ve hareketin şişman-zayıf olmaya etkisi konuları ve 
kendi beden imajlarına ilişkin sınırlı oranda bir görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. 
Sonuçlar literatür bilgileri ışığında tartışılmış ve çocukların kavramsal gelişimleri ve erken 
yaşlardan itibaren obezitenin engellenmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi dönem, obizete, şişman-zayıf kavramları. 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
74 

(10062) ÖZEL GEREKS İNİMLİ ÇOCUKLARI OLMAYAN AİLELERİN 

KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMES İ 

MEHMET SAĞLAM 1, MERVE ÜNAL 1 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

pdgsaglam@gmail.com 

Birey açısından en temel ve vazgeçilmez haklardan bir tanesi olan eğitim 
akademik, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim başta olmak üzere gelişimin her alanını 
doğrudan etkilemektedir. İnsanların varolan potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını 
ve geliştirmelerini sağlayan eğitim, toplumsal uyum ve davranış eğitimi konusunda da en 
önemli araçtır.  Eğitim ile istenen sonuçların elde edilebilmesi için fırsat eşitliğinin 
gözetilmesi önemlidir. Çocukların eğitim hakları ve fırsat eşitliğinin sağlanması İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası metinlerde 
özellikle vurgulanan unsurlardır. Fırsat eşitliği konusunda en önemli kesimlerden biri özel 
gereksinimli çocuklardır. Özel gereksinimli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak 
açısından kaynaştırma konusu özel ve önemli bir uygulamadır. Özel gereksinimli 
çocukların normal gelişim gösteren akranları ile birlikte eğitim almaları esasına dayanan 
kaynaştırma eğitimi, farklı gelişim gösteren çocukların birlikte yaşama kültürünü geliştiren 
etkili bir uygulamadır. Ancak bu uygulamada eğitim ortamından, eğitimcilerden, 
çocuklardan ve ailelerden kaynaklanan çeşitli problemler yaşanmaktadır. Bu problemler 
içerisinden normal gelişim gösteren çocukların ebeveynlerinin olumsuz tutumları 
kaynaştırma uygulamasını zorlaştıran unsurlardan bir tanesidir. Ebeveynlerin 
kaynaştırmaya ile ilgili görüşlerinin doğru anlaşılması onların olumsuz tutumlarının 
giderilmesine katkı sağlayacaktır. Bu düşünceden yola çıkarak çalışmada özel gereksinimli 
çocukları olmayan ailelerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla Bilgi Formu hazırlanmıştır. İki bölümden 
oluşan formun ilk bölümünde katılımcılara ilişkin demografik bilgiler ikinci bölümünde ise 
ebeveynlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik sorular yer 
almaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler yarı-
yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen 
verilerden tanımlayıcı olanları frekans, yüzde gibi istatistiklerle betimsel olarak, açık uçlu 
sorulardan elde edilen veriler ise tümevarımsal yöntemle analiz edilmiştir. Tümevarımsal 
analiz işleminde ebeveynlerin her bir soruya verdiği cevaplar tek tek incelenerek analiz 
edilmiştir. Sorulara verilen cevaplar temaları doğrultusunda gruplandırılmıştır. Elde edilen 
veriler yansızlığı göstermek ve ebeveynlerin konu hakkındaki görüşlerini kendi ifadeleri ile 
aktarmak ve çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilerek 
sunulmuştur. 
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Araştırma sonucunda elde edilen, ebeveynlerin kaynaştırma uygulamaları hakkındaki 
bilgileri, bu konudaki tutumları, uygulamaya ilişkin görüşleri, uygulamanın olumlu ve 
olumsuz yönleri ile ilgili değerlendirmeleri alan yazındaki bilgiler ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Özel gereksinimli çocuklar, Kaynaştırma, Ebeveynler 
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(10293) ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME 

BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

HATİCE BEKİR 1, SIDIKA BAŞBUĞA 2, REMZİ AYDIN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

hsimsekbekir@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, çıraklık eğitimi alan öğrencilerin yaratıcı düşünme 
becerilerinin incelenmesidir.Tarama modelinde olan araştırmanın çalışma grubunu Ankara 
ili Sincan ilçesinde bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde çıraklık eğitime devam eden 30 erkek 
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Torrance Yaratıcı 
Düşünme Testi Sözel A Formu- Şekilsel A formu ve araştırmacılar tarafından hazırlanan 
Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.  Torrance Yaratıcı Düşünme Testi günümüzde tüm 
Amerika’da, Avrupa ülkelerinin çoğunda yaratıcılığı tanımlama, ölçme ve değerlendirme 
alanlarında kullanılmaktadır (Sungur, 1997).Torrance yaratıcı düşünme testi ilk kez 1966 
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmıştır. Test okulöncesi, lise, üniversiteye 
kadar tüm yaş gruplarına uygulanabilmektedir. Torrance yaratıcı düşünce testi doğrudan 
yaratıcılığı ölçmesi açısından literatürde ayrı bir öneme sahiptir. 1966 yılında geliştirilen 
test "sözel" ve "şekilsel" kısımdan oluşmaktadır. Sözel kısımda yedi etkinlik, şekilsel 
kısımda ise, üç etkinlik olmak üzere toplam 10 adet etkinlik bulunmaktadır. Sözel kısımda 
bulunan etkinlikler sırasıyla; soru sorma, nedenleri tahmin etme, sonuçları tahmin etme, 
ürün geliştirme, alışılmadık kullanımlar, alışılmadık sorular, farz edin ki adlı faaliyetlerdir. 
Şekilsel kısımda bulunan etkinlikler ise sırasıyla; resim oluşturma, resim tamamlama ve 
doğrular adlı faaliyetlerdir. Testin tümünün uygulanma süresi yaklaşık olarak 75-80 dakika 
olup, kişi başına testin puanlanması da yaklaşık olarak aynı süreyi almaktadır (Aslan, 
2001). İlk olarak araştırmacı testin puanlamasında her öğrenci için bir puan cetveli 
hazırlanarak bu cetvel üzerinde etkinliklere ait puanlar ayrı ayrı toplanarak akıcılık, 
esneklik, orijinallik ve detaylandırma puanları bulunacaktır. Verilerin çözümlenmesinde 
SPSS 23.0 paket programı kullanılacaktır. Tam metinde araştırma bulgularına ve bulgulara 
yönelik önerilere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Yaratıcılık, yaratıcı düşünme, çıraklık eğitimi 
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(10456) İMAM GAZÂLÎ’YE GÖRE ÇOCUK PEDAGOJİS İ 

KASIM KARATAŞ 1 
1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

kasimkaratas@outlook.com 

Kişiliğin gelişim temellerinin büyük ölçüde 0 – 6 yaş çocukluk döneminde 
şekillendiği bilinmektedir. Dolayısıyla ebeveynlerin çocuk terbiyesi noktasındaki bilgi ve 
bilinç düzeyi ile çocuklara yönelik tutum ve davranışları önem arz etmektedir. Bu noktada 
ebeveynler doğru bir terbiye yöntemi izleyebilmek ve uygun ebeveyn rollerini 
benimseyebilmek için çocuk pedagoji biliminden destek almak durumunda kalırlar. Çocuk 
pedagoji bilimi, çocuğun gelişim düzeyine uygun olarak nasıl eğitileceği ve ne şekilde 
yaklaşım sergileneceği ile ilgili temel ilkeler ve uygulamalar ortaya koyan bir daldır. 

Geçmişten günümüze çocuğun doğru şekilde terbiye edilmesine yönelik birçok 
fikirler sunulmuş ve uzmanlar tarafından kuramlar ortaya atılmıştır. Bu noktada İslami 
kaynaklarla beslenen ve tarihe fikirleriyle yön veren Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam 
âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi olan İmam Gazâlî’nin çocuk terbiyesi konusunda 
ortaya koyduğu temel ilkeler ve yaklaşımlar dikkat çekicidir.   900 yıl önce Gazâlî çocuk 
terbiyesine ilişkin söyledikleriyle, günümüz modern çocuk pedagojisinin geldiği noktaya 
ışık tuttuğu görülmektedir. İmam Gazâlî’nin çocuk eğitimi ve gelişimi noktasında birçok 
fikri ve önerileri bulunmaktadır. Söz konusu bu çalışmada Gazâlî’nin çocuk terbiyesinde 
kritik değere sahip olduğu düşünülen bazı fikir ve önerileri tanıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca 
bu çalışmayla Gazâlî’nin önerilerinin dikkate alınması ve üzerinde hassasiyetle durulması 
gerektiği inancından hareketle ilgili alan uzmanlarının dikkatlerini çekmek ve alanyazına 
katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

Gazâlî Kuran-ı Kerim’deki “Ey îmân edenler! Kendinizi ve âilenizi, yakıtı insanlar 
ve taşlar olan bir ateşten koruyun!” (Tahrim, 6) ayetinden yaptığı çıkarımlarla çocukların 
terbiyesinin üzerinde durulması gereken en önemli işlerden biri olduğunu ifade etmektedir. 
Ayrıca, çocuğun anne ve babasının yanında İlahî bir emanet olduğu vurgusunu 
yapmaktadır. Gazalî kişiliğin merkezine kalbi almakta ve kişinin değerini kalbindeki güzel 
hasletlerin belirlediğini söylemektedir. Bu bağlamda, ebeveynlerce çocuğun kalbine güzel 
ahlaki hasletlerin yerleşmesini sağlamak, çocuğun terbiyesinde önemli bir mihenk olarak 
karşımıza çıkmakta ve şu vurguyu yapmaktadır: “Bu mübarek kalp, kendisine nakşedilen 
her şeye kabiliyetlidir. Ne tarafa meylettirilirse oraya meyleder. Eğer kendisine hayrı 
öğretirsen, hayr üzerinde büyür. Dünya ve ahirete sahip olur, annesi ve babası da 
sevabında ortak olurlar. Ona edep veren ve öğreten de ortak olur. Eğer şerre alıştırılır 
ihmal edilirse, şakî olup helâk olur. Günah da onun terbiyesiyle mükellef olanın 
üzerindedir. Onun velisi sorumludur.” 
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 Gazâlî çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren gözetim altında tutulması ve ihmal 
edilmemesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Gazâlî’ye göre çocuğun doğru şekilde terbiye 
edilebilmesi ve anne babanın sözlerinin tesir bulabilmesinde temel teşkil eden diğer bir 
durumun, çocuğun helal ve temiz gıdalarla beslenmesidir. Helal ve temiz gıdalarla beslenen 
çocukların kalbine güzel ahlaki hasletlerin daha kolay yerleşeceğini ileri sürerken, özellikle 
anne sütünün alındığı dönemde annenin ya da sütannenin helal ve temiz besinlerle 
beslenmesinin gerekliliğine vurgu yapmakta ve şunu ilave etmektedir: “Haramdan 
meydana gelen sütte bereket yoktur. Haram sütle çocuk beslenen çocuğun tabiatı pisliğe 
meyleder!” 

Gazâlî çocukta akıl ermesinin alâmetleri görüldüğü zaman, onun terbiyevi 
sürecinde daha titiz olunması gerektiğini ifade etmektedir.  Çocuğun aklının erme 
döneminin başlangıcı olarak “hayâ” (utanma) duygusunun belirmesi ve bir kısım eylemleri 
terk etmesi olarak kabul etmektedir.  Bu hayâ duygusunu “aklın nuru ve Allâhû Teâlâ’nın 
bir hediyesi” olarak gören Gazâlî, beliren bu hayâ duygusuyla çocuğun kalbinin saflık 
üzerinde olduğunu, ahlâkının güzel olacağı ve buluğ çağında aklının kemâle ereceğinin de 
müjdecisi olduğunu dile getirmektedir. 

Gazâlî, çocuğun hatalı davranışlar sergilemesi durumunda bu hataların ilk başta 
görmezden gelinmesi ve kusurunun açığa çıkarılıp yüzüne vurulmaması gerektiğini 
söylerken, özelikle çocuğun utanma hissini örseleyecek şekilde azarlanmasının ve hakaret 
edilmesinin uygun olmadığı yönünde uyarılar yapmaktadır. Ayrıca çocuk terbiyesinde 
çocuğun övülmesi ve ödüllendirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Çocuk güzel bir 
ahlaki fiil ve davranış sergilediği takdirde çocuğu mükâfatlandırarak onu sevindirecek 
şekilde davranılması gerektiğini söylemektedir. 

Sonuç olarak, İmam Gazâlî’nin çocuk pedagojisine ilişkin kayda değer birçok 
önerisi bulunmaktadır.  Bu önerilerle anne babaların ve özellikle anaokulu öğretmenlerinin 
bu pedagojik önerilerle tanışması ve ayrıca ilgili alan uzmanlarının bu öneriler üzerine 
çalışmalar yapması gerekli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Çocuk pedagojisi, Çocuk gelişimi, İmam Gazâlî 
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(10521) ÇOCUKLARIN GELİŞ İMİNDE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ 

KAMALA GAHRAMANOVA 1 
1 AVRASYA UNİVERSİTESİ 

kamala.qahraman@yahoo.com 

   Çok kültürlülük deyince öncelikle etnik, ırkı, dini ve kültürel farklılıklar, bu 
farklılıkların temelini oluşturan değerler kastedilmektedir. Günümüzde dünya ülkelerinin 
çoğunda etnik, ırkı, dini ve kültürel farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar tarihi sürecin 
gelişiminin sonucu gibi objektif niteliktedir. Onlar halkların etnik-kültürel değerlerini, 
kültürlerini karakterize etmekle onların bakış açısı ve faaliyetlerinin temelini oluşturur ve 
hayatında olumlu bir rol oynar.( Multikulturalizmə giriş)         

Ülke ve halkların kültürlerarası etkileşiminin giderek artan entegrasyonu, Suriye, 
Irak ve topraklarında silahlı çatışmalar, askeri operasyonlar ve savaşlar olan diğer ülkelerde 
çocuklar dâhil çok sayıda oluşan mülteci varlığının akını çok kültürlü eğitiminin önemini 
gösterir, çünki çok kültürlü eğitim topluma barışı getirir.  Barış ve kardeşlik içinde 
birlikte  yaşamak toplum ve ülkenın huzuru acısından   önemlidir. Toplum hümanizme, 
hoşgörüye önem vererek ülkede çeşitli millet ve dinlere ait insanların karşılıklı güvene ve 
saygıya dayalı, birlikte mutlu yaşadığı bir ülkeye dönüşür. 

İnsanların karşılıklı saygı içinde yaşayabilmeleri için önemli olan, 
farklı  düşünceye sahip insanların birlikte yaşama kültürünün benimsenmesidır, çunki 
toplumun tüm kesimlerinin birlikte özgür, güven ve huzur içerisinde yaşaması saygı ve 
hoşgörüden başlar.  Toplumsal bilincin gelişmesi kişinin düşüncesinde bir bireyin 
diğerlerinin çıkarlarına, inançlarına, alışkanlıklarına anlayış ve saygı göstermesini ve sonuç 
itibariyle toplumsal hoşgörünün oluşmasına yardımcı oluyor. 

Çok kültürlüyü çocuklara benimsetmek, onları bu tolerans ruhunda yetiştirmek, 
yaşam tarzı olarak kabul edilmesi önemlidir, bu birçok alanı kapsayan çok yönlü iştir ve 
kişiliğin uyumlu gelişimine hizmet etmektedir. Kişilik bir yandan görüş ve düşünceleri ile 
içerisinde yaşadığı ortamın değerlerine bağlı, öte yandan tarihi olaylarla uygun olarak 
ortama yeni yön ve değerler kazandırmaktadır. Yaşananlar ve günümüzün talebi çocukların 
çok kültürlü eğitiminin önemi artırır. Makalede çok kültürlülükten, çok kültürlü eğitimin 
amaç, öneminden ve çocuklara aşılanmasının yollarından bahsedılmektetır. 

Anahtar Kelimeler : çok kültürlü . çocuk, eğitim, hoşgörü 
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(10544) BARIŞ EĞİTİMİ KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE MİLLİ İRADE 

BİLİNCİNİN İNŞASINDA ÇOCUK TERBİYES İNİN ÖNEMİ 

ZEYNEP ÇETİN 1 
1 ÇAYIROVA HALK EĞİTİM MERKEZİ 

kocadalzeynep@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı barış eğitiminin anahtar kelimeleri olan sevgi, saygı, 
hoşgörü, işbirliği ve empati kavramları ile milli irade bilincinin inşasında çocuk 
terbiyesinin önemine dikkat çekmek ve tartışmaktır. 

İnsan, yaşamını sağlıklı bir süreçte devam ettirebilmek için kendisiyle ve toplumla 
ilişki kurmak zorunda olduğundan barış eğitimine daha insancıl bir yaklaşım sergilemekte 
fayda görmekteyiz. Barış eğitimi uygulamalarının çocuk terbiyesinin içerisinde yer alması 
giderek daha mühim bir durum olmakla birlikte günümüz toplumunda yaşanan çatışmaların 
artması barış eğitimini zorunlu hale getirmektedir. Barışmanın savaşmaktan zor hale 
gelmeye başlamasıyla tehlike sinyalleri veren çocuk terbiyesi konusu, üzerinde tartışılması 
ve akabinde çözüme kavuşturulması gereken bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Barış eğitimi, birçok evrensel ve milli değer kavramını ve buna bağlı olarak barış 
toplumunu oluşturmada şekillendirici çocuk terbiyesi modelini içinde barındıran bir 
uygulamadır. Etkili bir barış eğitiminin sağlanması ve sağlamlaştırılması; doğum öncesi 
dönemde başlayıp yaşam boyu süren bir eğitim anlayışını gerektirmektedir. Bu nedenle, 
örgün ve yaygın eğitimde barış eğitiminin her düzeyde eğitimin ayrılmaz bir parçası olması 
ve toplumda barış kültürünün yaygınlaşması düşüncesi zaruri hedefimiz olarak gündemde 
kalmalıdır. 

Bu çalışmada toplumun çekirdeği olan çocuklara kazandırılmasını hedeflediğimiz 
barış eğitimi kavramları çerçevesinde, sürecin en önemli öğeleri olan aile-çocuk-okul 
üçgeni referans alınarak toplumsal barışı sağlamak için yapılması gereken hususlar 
incelenecek ve bu bağlamda çocuk terbiyesinin önemi irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler : Barış, milli irade, barış eğitimi, çocuk terbiyesi. 
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(10617) ÇOCUK GÖZÜYLE ÇOCUKLUK 

NESLİHAN AVCI 1, PELİN PEKİNCE 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESE 

pelinpekince@gmail.com 

Çocukluk kavramı; tarih boyunca her toplumun içinde yaşadığı kültürü yansıtmış 
ve geçmişten günümüze birçok değişikliğe uğramıştır. Çocukluk üzerinde yazılan yazılar, 
çocukların bakış açısı yerine, yetişkinlerin çocukluğu nasıl tanımladığını yansıtmaktadır. 
Dolayısıyla çocuklukla ilgili bütün yazılar; yetişkinlerin perspektifini yansıtmaktadır. Bu 
nedenle bu çalışmada, çocukluk kavramını çocukların nasıl anlamlandırdıklarını keşfetmek 
amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik araştırma türünde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 17 çocuk oluşturmaktadır. Veriler çocuklarla 
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmıştır.  Veri toplama yöntemleri seçilirken 
çocuklara özgü yöntemler kullanılması amaçlanmıştır. Öncelikle buzkırıcı bir oyun 
oynanmış ve sonrasında Çocukların, çocukluk dönemini nasıl algıladıklarını anlamak için 
öncelikle çocuklardan, çocukluk ile ilgili Gülen Sakız Ağacı (Avcı-Çakman, 2015) 
kitabındaki Sihirli Sözcükler öyküsünü okumaları istenmiştir. Bu hikayede Türkçe 
öğretmeni sınıfındaki çocuklara “Çocukluk nedir?” konulu bir proje ödevi vermektedir ve 
çocuklar, çocukluğu nasıl anlatacaklarını bilemezler. Hikaye okunduktan sonra çocuklara 
“Sen olsaydın çocukluğu sen nasıl anlatırdın?” sorusu sorulmuş ve çocuklukla ilgili bir 
anısını anlatması istenerek, çocukluğu nasıl gördükleri anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Görüşmelerden elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. 
Çocukluğun güzel bir dönem olduğunu düşünen ve büyümek istemeyen çocukların yanı 
sıra, bir an önce büyüyüp özgür olmak isteyen, çocukluğu hayatın kısıtlanmış bir dönemi 
olarak gören,  yetişkinlerin istediği her şeyi yapabildiğini kendilerinin ise yapamadığını 
belirten çocuklar da bulunmaktadır. Çocukların, çocuklukla ilgili daha çok mutlu anılarını 
hatırladıkları görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Çocukluk, Çocukluğa bakış, Çocukluk dönemi 
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(10671) KORUMA ALTINDAKİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN 

BAKIM ELEMANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ 

BELİRLENMES İ 

NESLİHAN AVCI 1, MÜGE KUNT 1, BERRİN SOMER ÖLMEZ 1, PELİN PEKİNCE 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESE 

mugekunt@hotmail.com 

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen; Gazi Üniversitesi’nin 
yürütücülüğü, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ortaklığı ile gerçekleşen 
Güvenli Bebekler Güvenli Yarınlar projesi kapsamında, Atatürk Çocuk Yuvası’nda, 0-3 yaş 
bebek grubundan sorumlu bakım elemanlarına bebeklerle etkileşimi arttırmak ve güvenli 
bağlanmayı desteklemek için bir eğitim programı hazırlanması amaçlanmıştır. Eğitim 
programının oluşturulabilmesi için hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarının ortaya konulması 
önemlidir. Bu çalışmada koruma altındaki bebek ve küçük çocuklarla çalışan bakım 
elemanlarının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlenmek amaçlanmıştır. Nitel bir durum 
çalışması olan bu araştırmanın katılımcılarını, Atatürk Çocuk Yuvası’nın 0-3 yaş bebek 
grubunda görev alan altı bakım elemanı ve bir grup sorumlusu oluşturmaktadır. 
Araştırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme türlerinden homojen örnekleme tekniğinden 
yararlanılarak Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü aracılığıyla belirlenmiştir. Odak grup 
görüşmeleri genellikle homojen gruplar ile yapılmaktadır. Bu örnekleme tekniği ile 
belirlenen bakım elemanlarının bebeğe, bebeklik dönemine ve bebek ile kurulan iletişime 
atfettikleri düşüncelerini, bebeklik dönemi ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının neler olduğunu nasıl 
tartışacakları ve süreç içinde çoklu bakış açılarının nasıl ortaya çıkacağını görebilmek için 
odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 
soruları kullanılmıştır. Görüşme soruları, bakım elemanlarının bebeklik dönemine 
atfettikleri olumlu ve olumsuz duyguları, bebek ve bakım elemanı arasındaki ilişkiyi nasıl 
tanımladıkları, yaşadıkları sorunların neler olduğunu ve çözüme yönelik ihtiyaç duydukları 
desteklerin neler olduğunu içermektedir. Görüşme bulguları içerik analizi yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Tümevarım yoluyla analiz basamakları izlenmiştir. Tüm veriler okunarak olası 
temalar, kategoriler ve kodlar çıkarılmış, verilerin yorumlanması gerçekleştirilmiştir. 
Atatürk Çocuk Yuvası’nda gerçekleştirilen görüşmelerde bakım elemanlarına katılımın 
gönüllü olduğu ve araştırmanın herhangi bir yerinde özgürce katılımı sonlandırmayı 
seçebilecekleri vurgulanarak aydınlatılmış onam formu sunularak bilgilendirme yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, bebeklik imajı, bebek ve bakım elemanı 
arasındaki ilişki, sorunlar ve çözümler olmak üzere dört tema altında ele alınmıştır. Bu 
temaların kategorileri ve kodları katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen 
yanıtlara göre oluşturulmuştur. Bakım elemanlarının, bebekten gelen mesajları nasıl 
okuyacaklarını bilemedikleri ve ihtiyaçlara yanıt verme konusunda eksik oldukları, 
çocukların öz ailesinin yerini tutamadıklarını düşündükleri, öz ailenin yokluğunu nasıl 
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anlatacaklarını bilemedikleri, iş yoğunluğu nedeniyle bebeklerle bire bir ilgilenemedikleri 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Diğer taraftan bakım elemanlarının kendilerini sarılma, öz bakım 
becerilerini karşılama, beslenme ve oyun oynatma konularında yeterli hissettikleri de elde 
edilen bulgular arasında yer almaktadır. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını, yeni 
oyunlar ve şarkılar öğrenmek istediklerini ve bebeklerin duygu ve düşüncelerini anlama 
konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler : Bağlanma, çocuk yuvası, bakım elemanı 
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(10673) EVLAT EDİNEN VE KORUYUCU AİLELERİN BEBEK VE KÜÇÜK 

ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI 

NESLİHAN AVCI 1, BERRİN SOMER ÖLMEZ 1, MÜGE KUNT 1, PELİN PEKİNCE 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESE 

mugekunt@hotmail.com 

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen; Gazi Üniversitesi’nin 
yürütücülüğü, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ nün ortaklığı ile gerçekleşen 
Güvenli Bebekler Güvenli Yarınlar projesi kapsamında, evlat edinen/koruyucu ailelere 
bebeklerle etkileşimi arttırmak ve güvenli bağlanmayı desteklemek için bir eğitim programı 
hazırlanması planlanmıştır. Eğitim programının oluşturulabilmesi için hedef kitlenin eğitim 
ihtiyaçlarının ortaya konulması önemlidir. Bu çalışmada evlat edinen ve koruyucu ailelerin 
bebek ve küçük çocuklarıyla ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amaçlanmıştır. Nitel bir 
durum çalışması olan bu araştırmanın katılımcılarını, Ankara ilinde ikamet eden evlat 
edinen ve koruyucu aile olan 11 kişi (2’si çift, 2 baba, 9 anne) oluşturmaktadır. 
Araştırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme türlerinden homojen örnekleme tekniğinden 
yararlanılarak Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aracılığıyla belirlenmiştir. 
Odak grup görüşmeleri genellikle homojen gruplar ile yapılmaktadır. Bu örnekleme tekniği 
ile belirlenen ailelerin; bebeğe, bebeklik dönemine ve bebek ile kurulan iletişime atfettikleri 
düşüncelerini, bebeklik dönemi ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının neler olduğunu nasıl 
tartışacakları ve süreç içinde çoklu bakış açılarının nasıl ortaya çıkacağını görebilmek için 
odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 
soruları kullanılmıştır. Görüşme soruları, ailelerin bebeklik dönemine atfettikleri olumlu ve 
olumsuz duyguları, bebek ve anne/baba arasındaki ilişkiyi nasıl tanımladıkları, yaşadıkları 
sorunların neler olduğunu ve çözüme yönelik ihtiyaç duydukları desteklerin neler olduğunu 
içermektedir. Görüşme bulguları içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Tümevarım 
yoluyla analiz basamakları izlenmiştir. Tüm veriler okunarak olası temalar, kategoriler ve 
kodlar çıkarılmış, verilerin yorumlanması gerçekleştirilmiştir. Atatürk Çocuk Yuvası’nda 
gerçekleştirilen görüşmelerde evlat edinen/koruyucu ailelere katılımın gönüllü olduğu ve 
araştırmanın herhangi bir yerinde özgürce katılımı sonlandırmayı seçebilecekleri 
vurgulanarak aydınlatılmış onam formu sunularak bilgilendirme yapılmıştır. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular, bebeklik imajı, bebek ve anne/baba arasındaki ilişki, 
sorunlar ve çözümler olmak üzere dört tema altında ele alınmıştır. Bu temaların kategorileri 
ve kodları katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen yanıtlara göre 
oluşturulmuştur. Ailelerin; bebeklerin gelişim özellikleri, temel bakımları, beslenme, uyku, 
evlat edinme durumunun söylenmesi ve sosyal çevre etkileri konularını merak ettikleri 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca aileler, bebeklerle ilişki kurarken doğru öğretim yöntemine 
karar verememe ve istenmeyen davranışlar konusunda ne yapacaklarını bilememe 
durumlarını dile getirmişlerdir. Evlat edinilen çocuğa bu durumun açıklanması, çocuğun 



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
85 

sosyal çevre tarafından kabulü, güvenli bağlanmanın gerçekleşip gerçekleşmediği ve 
çocukluk dönemiyle ilgili uzman desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Bağlanma, çocuk yuvası, evlat edinme, koruyucu aile 
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(11784) BABA VE BEBEK ETKİLEŞ İM DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK 

DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN İNCELENMES İ 

ESRA DEMİR 1 
1 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 

avarroess@gmail.com 

Bu araştırmada, baba ve bebeklerin etkileşim düzeylerinin demografik değişkenler 
açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 40 baba ve bebek 
çifti oluşturmuştur. Bebekler için en doğal mekânın kendi ortamları olduğu 
düşünüldüğünde bu çalışma baba ve bebeklerle ev merkezli olarak yürütülmüştür. Deneysel 
desende gerçekleştirilen bu araştırmada, bebeklerin gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla 
Denver Gelişimsel Tarama Testi II ile baba ve bebeklerin etkileşim düzeylerini belirlemek 
amacıyla “Baba-Bebek Duygulanım, Yanıt Verme ve Meşguliyet Ölçeği (B-ÇDYMÖ) 
kullanılmıştır. Araştırmada etkileşim ölçeği oyun kiti baba ve bebeklere verilmiştir. Verilen 
oyun materyalleri ile baba ve bebeklerin istedikleri şekilde 15 dakika süresince oynamaları 
istenmiştir. Bu esnada baba ve bebeklerin serbest oyunları video kaydına alınmıştır. Video 
kayıtları araştırmacı tarafından üç aşamada tekrarlı bir şekilde izlenerek etkileşim ölçeği 
puanlaması yapılmıştır. Elde edilen verileri analiz etmek için SPSS 22 paket programı 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda baba ve bebek etkileşim düzeylerinin birbirinden 
farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Baba-bebek etkileşimi, bebek gelişimi, gelişimsel değerlendirme 
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(12070) 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN YAŞLARINA , CİNSİYETLERİNE VE 

KARDEŞ SAYILARINA GÖRE ÇABUKLUK YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ 

OSMAN ALBAYRAK 1, İBRAHİM YAHŞİ 1, AHMET DUYSAK 1, CENGİZ 

BAYRAKTAR 2, HÜSEYİN TOLU 2, SEYİTHAN ALTAŞ 2 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

osman.albayrak@erdogan.edu.tr 

Motor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişmesine paralel 
olarak organizmanın hareketlilik kazanmasıdır. Bu hareketlilik zamanla dış uyaranlarının 
etkisi altına girer. Böylece değişik çevre şartlarında yaşayan çocukların motor gelişimleri 
de farklılık gösterebilir. Bu bakımdan araştırmamız, 9-11 yaş kız ve erkek çocukların 
çabukluk motor yeteneklerinin yaşa ve cinsiyete göre ne şekilde geliştiğini ortaya 
koymaktır. 

Araştırma örneklemi olarak, Rize İli Çayeli İlçesi’ndeki iki ilköğretim okulu 
seçilmiştir. Bu okullarda eğitim gören 192 kız ve 222 erkek olmak üzere 414 çocuk 
üzerinde ölçüm yapılmıştır.  Verilerin toplanmasında, standart bir test  olan AAHPER 
FORM TESTİ kullanılmıştır. Elde edilen veriler, bir boyutlu varyans analizi ve T testine 
göre incelenmiş ve sonuçlar tablolar halinde yayımlanmıştır. 

Test sonuçları kendi içinde korelasyonlara tabii tutularak 9-11 yaş grubu 
çocukların motor gelişimleri ve özellikleri yaşa ve cinsiyete göre incelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre , 9-11 yaş grubu çocukların çabukluk yetenekleri yaşla birlikte düzenli artış 
gösterirken . Erkek çocuklar , kız çocuklara göre her yaş grubu olarak daha öndedir. Kardeş 
sayısına göre ise çabukluk yeteneği açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Çocuklarımıza  gerekli eğitim ve spor hizmetlerini en iyi şekilde verebilmek için , 
onların ruhsal  ve bilişsel  gelişimlerinin yanında fiziksel yeteneklerinin de ne şekilde 
geliştiklerini ortaya koymak gerekir. Bunun için batıda olduğu gibi , ülkemizde de motor 
yetenek testlerinin okullarımızda ve spor merkezlerinde yayın olarak kullanılması önem 
taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler : motor yetenek, gelişim, çabukluk 
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(9586) RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI 

ÖLÇEK PUANLARININ FARKLI DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN İNCELENMES İ 

(AMASYA İLİ ÖRNEĞİ) 

ZEHRA İNCEDAL SONKAYA 1, MÜZEYYEN SÜMER 1, EMİNE SİLDİR 1 
1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

muzeyyen.sumer@amasya.edu.tr 

Çocukluk yılları gelişimin hızlı seyrettiği ve bireylerin çevresel faktörlerin etkisine 
açık olduğu bir dönem olup bu dönemdeki travmatik yaşantılar bireyi yaşam boyu etkisi 
altına alabilmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modelinin 
kullanıldığı bu araştırma, Amasya il merkezinde ilk ve orta dereceli okullarda 
öğrenimlerine devam eden ve okul rehber öğretmenlerince dezavantajlı ve risk altında 
oldukları düşünülen öğrencilerin farklı değişkenler açısından çocukluk çağı travma 
puanlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile Amasya il 
merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenimlerini 
sürdüren ve okul rehber öğretmenleri tarafından dezavantajlı ve risk altındaki çocuk olarak 
nitelendirilen toplam 249 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde 
araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 45 sorudan oluşan sosyo-demografik anket formu ile 
1995 yılında David P. Bernstein tarafından geliştirilip 1996 yılında Prof. Dr. Vedat Şar 
tarafından Türkçeye uyarlanan Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen 
veriler Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis-H testleri ile analiz edilmiş; cinsiyet, akademik 
başarı, ebeveynlerin eğitim düzeyi ve alkol kullanımı gibi değişkenlerin Çocukluk Çağı 
Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ) puanları ve alt boyut puanlarını etkilemediği tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte hem anneden hem de babadan şiddet gördüğünü belirten katılımcıların 
ÇÇTÖ puanları ile duygusal ve fiziksel istismar puanlarının şiddet görmediğini belirten 
katılımcıların puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
Ebeveynlerinin birbirleri ile her zaman iyi geçindiğini belirten katılımcıların duygusal 
ihmal ve istismar inkar puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Çocukluk çağı, Travmatik yaşantı, Risk altındaki çocuk 
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(11781) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MEKÂNSAL ALGI VE ÇOCUKLARDA 

MEKÂNSAL ALGININ DESTEKLENMES İ 

MAHMUT ÜNAL 1, İLKAY ULUTAŞ 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

mahmut-nl@hotmail.com 

Duyu organlarına gelen uyaranlara zihinde anlam verilerek bu uyarıcıların 
yorumlanması, örgütlenmesi ve nihai olarak çevre hakkında bilgi edinilmesi olarak 
tanımlanan algılama, zihinsel bir süreçtir. Algılama sürecinin temel amacı, duyularla elde 
edilen bilgileri bilişsel ögelerle eşleştirmek ve böylelikle çevrede yer alan olguları 
anlayabilmektir. a göre çocuklar, mekânları erken yaşlarda algı yoluyla tanırlar. Ancak 
çocuk ile mekânın bu karşılaşmaları, bir yetişkinin mekânla tanışmasından farklıdır. 
Çocuklar, mekânı algıladıkları süreç boyunca mekânla fiziksel etkileşime geçerler. 
Çocuklar için dokunmak çevreleriyle ilişki kurmanın en önemli araçlarından biridir. Mekân 
ilişkilerinin algılanması görsel algı davranışının temelini oluşturan beş alt alandan biridir. 
Diğer alt alanlar olan göz-motor koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği ve 
mekânla konumun algılanması okul öncesi dönemde çocukların mekânsal algılarının 
gelişimi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca mekân ilişkilerinin algılanması, çocukların 
okul öncesi dönemde kazanması gereken ve ileriki yaşamlarında okul başarılarını doğrudan 
etkileyecek olan mekânsal algı (uzaysal algı) becerilerinin de temelini oluşturur. Mekânsal 
algı; yer, mesafe ve nesneler arasındaki yön ilişkilerini sözel olarak tanımlama ve uzayı 
direkt olarak algılama temeline dayanır. Çocuklarda mekânın algılanması çok erken 
yaşlarda başlayıp, yeni doğan çocuklarda görülen hareketli nesneyi gözle fark etme, hareket 
eden nesneyi takip etme ve daha sonra hareket eden nesneyi bedeni de hareket ettirerek 
takip etme davranışları uzaysal algı becerilerinin temelini oluşturmaktadır.  

Okul öncesi eğitim programlarında yer alan oyunlar ve etkinlikler, çocukların yer 
konum, hareket ve mesafe gibi mekânsal ilişkileri fark etmelerine destek olur. Okul öncesi 
eğitim programında mekânsal ilişkiler ve mekânda konum ile ilgili bir kazanım “Mekânda 
konum ile ilgili yönergeleri uygular” olarak verilmiştir. Çocukların mekânsal algı beceri 
düzeyleri okul öncesi eğitim programında yer alan mekânsal konumlar ile ilgili kazanımları 
elde edebilmek açısından önem arz etmektedir. Çocuklarda mekânsal algı gelişiminin 
önemine dair farkındalık oluşturma ve okul öncesi eğitim kurumlarında mekânsal algının 
desteklenmesine yönelik etkinlik türlerine yer ver vermenin gerekliliği fark edilmektedir. 
Bu nedenle bu çalışmada okul öncesi dönemde mekânsal algı, mekânsal algının 
desteklenmesi konularını ele alan araştırmalar ve sonuçlarının derlenmesi amaçlanmaktadır. 
Derleme çalışmalar, belirli bir alan ve konuda yapılmış olan çalışmaların sınıflandırma ve 
değerlendirmesi özelliği taşımaktadır. Bu derleme çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar göz 
önüne alınarak yerli ve yabancı ilgili alan yazın belirtilen anahtar kelimeler doğrultusunda 
araştırılacak, ülkemiz okul öncesi eğitiminde mekânsal algının desteklenmesine yönelik 
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etkinlik önerilerine yer verilecek ayrıca okul öncesi eğitimcilerine çocuklarda mekânsal algı 
gelişiminin önemine dair farkındalık oluşturacak sonuçlar ortaya konulacaktır. 

Türkiye'de mekânsal algı, mekânsal düşünme becerisi, uzamsal yetenek, uzamsal 
beceri gibi terimlerle okul öncesi eğitim alanında yapılmış çalışmalar oldukça sınırlıdır. 
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların mekânsal algı düzeylerini ölçen ve 
bu çocuklara yönelik eğitim programı hazırlayıp uygulayarak mekânsal algı düzeylerindeki 
değişimi inceleyen bir çalışmada programın çocukların mekânsal algı ve becerilerini 
desteklediği ifade edilmiştir. Bu derlemenin okul öncesi eğitimde mekânsal algı 
çalışmalarına yol gösterici olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam eden çocukların  mekânsal algı becerilerinin gelişimine gereken önemin 
verilmesine dair farkındalık yaratacağı ve bu becerilerin temellerinin atıldığı okul öncesi 
eğitim döneminde ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan eğitimcilere planladıkları 
etkinliklerin içerik düzenlemesinde, etkinliklerin değerlendirme aşamasında yardımcı 
olarak rehberlik edeceği tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi Dönem, Mekansal Algı, Çocuklarda Mekansal Algı, 
Mekansal Algının Desteklenmesi 
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(9524) YAŞAR KEMAL’İN ÜTOPYA ROMANLARINDA DEMOKRAS İ VE 

EMPATİ KÜLTÜRÜ 

FETHİ DEMİR 1 
1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

mfethi_demir@yahoo.com 

Yaşar Kemal, Türk edebiyatının dünya ölçeğinde tanınan en önemli kalemlerinden 
biridir. Anadolu’nun zengin tarihî, mitolojik, kültürel, etnik, dinî ve coğrafî birikimini 
Batılı bir sanat olan romanla yeniden üreten Yaşar Kemal, hem dikey hem de yatay 
anlamda genişleyen, yayılan, sınırları, önyargıları ve gerilimleri yumuşatan vicdanî bir 
üsluba sahiptir. Özellikle romancılık kariyerinin son döneminde yazdığı ütopya 
romanlarıyla sadece Türkiye’nin güncel atmosferine değil, evrensel anlamda tüm insanlığa 
seslenerek bir bakıma kendi ideal dünya, insan, toplum, kültür ve doğa anlayışını dile 
getirir. Nitekim Yaşar Kemal, Bir Ada Hikâyesi adlı bu dörtlemede, yaşadığı savaşlar, 
acılar, trajediler, sürgünler ve ölümler sonucunda savrulan imparatorluk bakiyesi bir 
toplumun çokkültürlü, çokkimlikli, renkli toplumsal dokusunu bir adada tekrar buluşturur. 
Aralarında yapay bir biçimde oluşturulmuş gerilimleri, çatışmaları, önyargıları birbirlerini 
tanıdıkça aşmaya başlayan, zamanla dostluk, empati ve dayanışma duyguları geliştiren ada 
sakinleri, bir müddet sonra asıl güçlerinin ve özgünlüklerinin de bu farklılıklarından doğan 
sentez olduğunun bilincine varırlar. Elbette demokrasi kültürü içerisinde, doğaya ve 
çevreye saygılı yeni bir yaşama adım atarlarken geçmiş travmalardan da kin ve nefret değil, 
bir bellek ve vicdan üretmeyi başarırlar. Bu bağlamda Yaşar Kemal’in ütopya romanları; 
edebiyat, kültür, sanat, politika ve sosyoloji açısından olduğu kadar pedagoji bakımından da 
önemli doneler içerir. Hem ütopya romanlarının genel karakteristiğinin eğitim öğretim 
süreçlerinde kullanılmaya uygun olması hem Türkiye’nin gerek bölgesel gerek küresel 
anlamda içinde bulunduğu konjonktür göz önünde bulundurulduğunda, Yaşar Kemal’in 
ütopya romanlarının demokrasi kültürü, insan hakları, çevre bilinci, empati kültürü 
açısından önemli katkılar sunacağı aşikardır. Yine modern sonrası dünyada oluşan 
yabancılaşmanın, internet dünyasının ve simülasyonun eğitim sürecindeki bireyleri 
toplumdan, doğadan ve sosyal ilişkilerden koparması da insanı toplum, doğa ve çevre 
ilişkisi içerisinde algılayan Yaşar Kemal’in ütopya romanlarını eğitim-öğretim süreçlerinde 
işlemeyi gerektirmektedir. Ek olarak Yaşar Kemal’in dil ve anlatım konusundaki titizliği, 
zengin sözcük dağarcığı, bireyi günlük yaşamın monotonluğundan uzaklaştıran üslubu 
da Bir Ada Hikâyesidörtlemesinin pedagojik önemi göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Yaşar Kemal, Ütopya Romanları, Demokrasi Kültürü, Empati, 
Edebiyat Öğretimi. 
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(9631) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE 

İLİŞKİN ALGILARI 

FİLİZ ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

filizzayimogluozturk@odu.edu.tr 

Demokrasi kültürü gelişmemiş toplumların neredeyse tamamının ortak 
probleminden birini asker sivil ilişkileri oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
çok partili hayata geçmesi ile zaman zaman çeşitli sebeplerle demokratik rejime 
müdahaleler söz konusu olmuştur. Bu müdahaleler, yapılan darbelerle ve verilen muhtıra 
bildirileri ile demokratik yaşamı sık sık kesintiye uğratma biçiminde gerçekleşmiştir. Yeni 
nesil bu tür bilgileri ve yaşananları ancak tarihsel metinleri okuyarak ya da sözlü tarih 
çalışmaları yoluyla öğrenmektedir. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi yeni neslin de tanıklık 
ettiği bir olay olarak Türk Demokrasi tarihinde yerini almıştır. Söz konusu darbe 
girişiminin ülkemizde yaşayan herkesi hem toplumsal hem de bireysel olarak farklı 
derecede ve farklı boyutlarda etkilediği ortadadır. Peki, biz yetişkinlerin bile 
anlamlandırmaya çalışırken zorlandığımız bu olay için çocukların algıları 
nasıldır.  Bilindiği gibi 15 Temmuzda yaşananları çocukların anlamlandırabilmelerini 
sağlamak için 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının ilk dersi “15 Temmuz Demokrasi Zaferi 
ve Şehitleri Anma” programıyla gerçekleşmiştir. Çocuklara, darbe girişimiyle ilgili 
broşürler dağıtılmış, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan video izletilmiş, vatan ve 
millet sevgisi gibi konular gündemde tutulmuştur. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı 
ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik algılarını 
anlamaya çalışmaktadır. Yani çocuk gözüyle 15 Temmuzu değerlendirebilmektir. Nitel 
araştırma yöntemlerinden biri olan Fenomenoloji deseninde gerçekleştirilecek olan bu 
araştırmaya Ordu ili merkezinde bulunan 3 farklı sosyo- ekonomik düzeyi temsil eden 3 
okuldan toplamda 50 ortaokul 8. Sınıf öğrencisi katılacaktır.  Araştırmada veri toplama 
aracı olarak kapalı ve açık uçlu soru formlarının bir arada kullanılacağı yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılacaktır. Görüşme verileri fenomenolojik analiz yöntemiyle tematik 
olarak analiz edilecektir. Fenomenolojik analiz sonucunda oluşturulacak temalara göre 
bulgular ortaya konulacak ve araştırma sonuçlarına ulaşılacaktır.   Araştırmanın ülkemizde 
demokrasiye darbe niteliğinde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimine yönelik çocukların 
algılarını ortaya koyması bakımından önemli olduğu değerlendirilmektedir.   Araştırma 
sonuçlarının ülkemizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın yaşanan toplumsal olayları algılayış 
biçimlerinin gelecekte davranışlarına yansıyacağı öngörüsüyle araştırma sonuçlarının 
politika yapıcılara, araştırmacılara ve eğitimcilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.    

Anahtar Kelimeler : Darbe, 15 Temmuz, Fenomenoloji  
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(9738) ORTAOKUL SEVİYESİNDEKİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN 

EVRENS EL DEĞERLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

BURCU ÇELENK 1, YELİZ YILMAZ MİROĞLU 1, MUHAMMED MİDİLLİ 1, UFUK 

ÖZCAN 1 
1 ORDU DR. M. HİLMİ GÜLER BİLİM VE SANAT MERKEZİ 

mmidilli1905@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerin 
evrensel değerlere ilişkin tutum düzeylerini çeşitli değişkenler açısından inceleyerek, 
karşılaştırmaktır.Betimsel tarama modelinde olan araştırmaya Ordu ili Altınordu ilçesindeki 
Bilim ve Sanat Merkezi'ne kayıtlı farklı sınıf seviyesinden 135 üstün yetenekli öğrenci 
gönüllülük esasına dayalı olarak katılmıştır.Araştırmanın verileri, Demir ve Koç (2009) 
tarafından geliştirilen, Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı ise 0,86 bulunan, 41 maddelik 
beşli Likert tipi "Evrensel Değerlere İlişkin Tutum Ölçeği" (EDTÖ) ile toplanmış, Kruskal 
Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile analiz edilmiştir.Araştırmanın sonuçlarına göre 
ortaokul seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerin evrensel değerlere ilişkin tutum 
düzeyleri çok yüksek düzeyde olumludur. Cinsiyet açısından kız ve erkek öğrenciler 
arasında evrensel değerlere yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.Elde 
edilen sonuçlar öğrencilerin evrensel değerlere yönelik tutumlarının sınıf seviyelerinde de 
farklılaşmadığını göstermiştir.Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç; öğrencilerin anne 
ve baba eğitim seviyesine göre  evrensel değerlere ilişkin tutum düzeylerinde anlamlı bir 
fark bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler : Evrensel değerler, üstün yetenekli öğrenci, tutum, ortaokul 
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(9783) ÇOCUK HAKLARI KOMİTELERİNİN DURUMU 

DAVUT ELMACI 1 
1 AMASYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

delmaci@gmail.com 

Türkiye 1990 yılında Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalamış ve sözleşme 9 
Eylül 1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Çocuk 
Hakları Sözleşmesinin ilke ve hükümlerinin hayata geçirilmesinin bir aracı olarak 
UNICEF’in teknik desteğiyle (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2000 yılından itibaren illerde çocukların katılımıyla çocuk 
hakları komiteleri oluşturulmaya başlanmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, illerde bulunan ve Aile ve sosyal Politikalar İl 
Müdürlükleri koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren çocuk hakları il çocuk 
komitelerinin mevcut durumunu tespit etmektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir 
çalışmadır. Verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama 
aracı, 17-21 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 17. Ulusal Çocuk 
Forumunda illerden gelen Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcilerine uygulanmıştır. 
Uygulanan veri toplama araçlarından araştırma kurallarına uygun 68’i değerlendirmeye 
alınmıştır. Veriler SPSS 17 programı yardımıyla analiz edilmiş ve bulgular frekans ve 
yüzdelerle verilmiştir. Araştırma bulgularına göre Çocuk Hakları İl Yetişkin 
Temsilcilerinin %32,8’i sosyal çalışmacı, %22,4’ü öğretmen, %17,9’u sosyologdur. Çocuk 
Hakları Komitelerinin %49,2’sinde komite yürütme kurulundaki çocuk sayısı 1-10 
arasındadır. Komitelerin %40,3’ünde komitedeki toplam çocuk sayısı 51 ve üstüdür. Çocuk 
Hakları Komitelerindeki çocuklar daha çok öğrencilerden (%85,3), korunma ve bakım 
altındaki çocuklardan (%79,4) ve okul öğrenci meclis başkanlarından (%42,6) 
oluşmaktadır. Çocuk Hakları Komitelerinin en fazla gerçekleştirdikleri faaliyet okullarda 
çocuk haklarının anlatılmasıdır (%92,2). Komitelerin tamamı (%100) İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri ve okullarla işbirliği yapmaktadır. Çocuk Hakları İl Yetişkin 
Koordinatörünün birden fazla görevinin olması (%92,6) ve çocukların eğitim 
öğretimlerinden dolayı toplanmanın zorluğu (%67,6) komitelerin çalışmaları esnasında 
karşılaşılan önemli güçlüklerdir. Komitelerin çalışmalarını daha etkili bir şekilde 
sürdürebilmesi için komiteleri oluşturan çocuk yapısı ve komitelerin işleyişi gibi konularda 
bazı düzenlemelerin yapılması yararlı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : çocuk hakları, çocuk hakları komitesi, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı 
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(10592) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEMOKRAS İ KAVRAMINA 

YÖNELİK METAFORİK ALGILARI 

HASAN HÜSEYİN AKSU 1, HAVVA HİLAL PUL 1, TEMEL TOPAL 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

havva.pul@gmail.com 

ÖZET 

Demokrasi kelimesinin en genel tanımı ‘Halkın kendi kendini yönetme biçimidir.’ 
Bir yönetim biçimi olarak demokrasinin en önemli hedefi, demokratik hak ve 
sorumluluklarının farkında olan bilinçli bireyler yetiştirmektir. Bireylere bu bilinci 
kazandırmanın en önemli aşaması ilkokulda gerçekleşmekte ve bu süreçte en kritik görev 
sınıf öğretmenlerine düşmektedir. Bu açıdan sınıf öğretmenlerinin demokrasi kavramına 
yönelik algıları büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni 
adaylarının demokrasi kavramına yönelik metaforik algılarını incelemektir. Araştırmanın 
örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesi Sınıf Eğitimi 
Programında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel 
araştırma deseni benimsenmiş ve veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Bu 
araştırmada öğretmen adayların demokrasiyi neye benzettiklerini belirlemek için adaylara 
birinci bölümü kişisel bilgilerden, ikinci bölümü ise bir açık uçlu sorudan oluşan form 
uygulanmıştır. Böylece sınıf öğretmeni adaylarının demokrasi kavramına yönelik 
metaforları ortaya çıkmış ve bu metaforlar farklı kategorilere ayrılmıştır. Kategoriye ayrılan 
metaforlar ortak özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılmıştır. Sınıf öğretmeni 
adaylarının en fazla eşitlik, adalet ve özgürlük gibi metaforlar üzerinde durdukları 
saptanmıştır. Genel olarak adaylar, demokrasi kavramını devlet yönetimiyle ve halkın 
yönetime katılımıyla ilişkilendirmişlerdir. Sınıf öğretmeni adaylarının demokrasinin farklı 
boyutlarını da bilmesi gerektiğinden sınıf eğitimi programına demokrasiye yönelik zorunlu 
derslerin eklenmesi yoluna gidilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmeni adayları, demokrasi, metafor 
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(10716) OKULLARDA DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ 

PROJESİNİN ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUS UNDA 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

GÜVEN ÖZDEM 1, ENVER SARI 1, TEVFİK UZUN 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

guvenozdem@gmail.com 

Okullarda, yeni nesillere, demokrasi kültürünün, katılım ve hoşgörü anlayışının 
kazandırılması ve bu konudaki bilgilerin davranışa dönüştürülmesi, okul kültüründe ise 
demokratik anlayışın hâkim olması demokrasi eğitimin uygulama alanı olarak 
sürdürülebilirliği için büyük önem arz etmektedir. Okullar, öğrencilere etkin yurttaş 
olmaları konusunda pratikler sağlayan kurumlar olmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında 13 Ocak 2004 tarihinde imzalanan bir 
protokolle  “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” uygulamaya geçirilerek 
öğretim programlarında yer alan demokrasi eğitimine yönelik kazanımlar desteklenmeye 
çalışılmıştır. Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi”nin amaçlar boyutun ilçe ve il 
öğrenci temsilcisi görüşlerine göre değerlendirilmesinin amaçlandığı bu araştırma, nitel 
araştırma desenlerinden betimsel analiz deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın çalışma grubu 12 il ve ilçe öğrenci temsilcisinden oluşmaktadır.  

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi ile “Cumhuriyetimizin demokrasi 
ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş 
görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî 
değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, 
seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, 
demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin 
kazandırılması” amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleşme ve uygulama düzeylerinin 
öğrenci görüşleri doğrultusunda ortaya konulması için altı soruluk bir görüşme formu 
hazırlanmıştır. Araştırmada öğrenciler Cumhuriyetin demokrasi ile güçlendirilmesi için 
geliştirdikleri proje ve önerilerinin seçme, bilgilendirme, farkındalık ve katılım düzeyinde 
kaldığı görülmektedir. Öğrenciler arasında yerleşik bir demokrasi kültürünün 
oluşturulmasıyla ilgili projelerin daha çok bilişsel düzeyde kaldığı, demokrasi kültürünün 
önemli unsurları olan aktif katılım konusunda öğrenciler arasında kazanımlarını artıracak 
projelerin ise yetersiz kaldığı görülmektedir. Öğrencilerin proje amaçlarıyla ilgili 
geliştirmeyi düşündükleri projelerle ilgili görüşleri incelendiğinde geliştirmeyi 
düşündükleri projelerin yerel, milli ve manevi değerlerle ilgili olduğu evrensel değerlerin 
içselleştirilmesi ve öğrencilere kazandırılması yönünde hiçbir proje geliştirilemediği 
görülmektedir. “Öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılmasıyla 
ilgili” öğrencilerin geliştirmeyi düşündükleri projelerle ilgili görüşler incelendiğinde ise 
projelerin okullardaki seçim sürecini daha etkin, adil, güvenli ve katılım düzeyini artırıcı 
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projeler olduğu görülmektedir. Bu bulgu öğrencilerin seçim sürecini ve uygulama 
aşamasını yetersiz buldukları şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilerden projenin amaçlarına 
uygun görüş ve değerlendirmesinin istenildiği çalışmada öğrenciler en az 
görüşü “Cumhuriyetin demokrasi ile güçlendirilmesi ile (7)” ve “Katılımcı olma, iletişim 
kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerileriyle 
ilgili (8)” amaçlar için ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Demokrasi, öğrenci, okul 
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(10844) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEMOKRAS İ VE DEMOKRATİK 

ÖĞRETMEN KAVRAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

MÜCAHİT AYDOĞMUŞ 1, EDİP TUT 1 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

mucahitaydogmus19@gmail.com 

Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının “demokrasi” ve “demokratik öğretmen” 
kavramlarına yönelik görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın amacına 
uygun olarak; verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılmıştır. 
Araştırmacılar tarafından literatürden hareketle geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme 
formu oluşturulurken öncelikle on beş sorudan oluşan taslak görüşme formu dört uzmana 
gönderilmiş ve uzman görüşleri alınmıştır. Uzmanların dönütleri çerçevesinde taslak 
görüşme formu üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak görüşme formu son şeklini almıştır. 
Soruların anlaşılırlığını test etmek amacıyla, çalışma grubu haricinden ve her sınıf 
seviyesinden 3 öğretmen adayı olmak üzere toplam on iki öğretmen adayı ile pilot 
uygulama yapılmış ve görüşme formunda yer alan görüşme sorularının öğretmen adayları 
tarafından anlaşılır olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan öğretmen 
adaylarından, her sınıf düzeyinden on beşer kişi olmak üzere toplam altmış öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Bu çalışma, nitel bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Verilerin 
analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma iki araştırmacı tarafından 
yürütülmüştür. Güvenirliği sağlama adına verilerin analizi iki araştırmacı tarafından 
yapılmıştır. Araştırmacıların analizleri sonucu ortaya çıkan kodların uyuşum yüzdesi %91 
olarak hesaplanmıştır. Miles & Huberman (1994), iyi bir nitel güvenirlik için kodlamanın 
güvenirliğinin en az %80 uyum düzeyinde olması gerektiğini ifade etmektedirler. Buna 
dayanarak, çalışmanın güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca uyumun 
gözlenmediği yerlerle ilgili iki araştırmacı arasında yapılan görüşmeler sonucu görüş 
birliğine varılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler oluşturulan kodlar ve 
temalar çerçevesinde sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf Eğitimi, Demokrasi, Demokratik Öğretmen, Öğretmen Adayı 
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(11043) ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI 

İLE DEMOKRATİK TUTUM SERGİLEME DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

AHMET ONUR ÇOBANOĞLU 1, SALİH ZEKİ GENÇ 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

ao_cobanoglu@hotmail.com 

Çağımızda üretilen yeni iletişim araçlarıyla birlikte oluşan etkileşimli medya 
ortamlarının günden güne artış göstermesi, sanal alanda katılımcı demokrasinin oluşumuna 
imkan sağlamaktadır. Yeni medya dünyasının içerisinde bulunan bireyler arasındaki 
iletişim oldukça kuvvetli ve süratlidir. Etkileşimli medya alanlarının nimetlerinden 
yararlanan kavramlardan bazıları şeffaflık, özgürlük ve demokrasidir. Sosyal medya birçok 
yönüyle tüm dünyada demokrasi kavramının güçlenmesine katkı sağlayan bir iletişim alanı 
olarak görülmektedir. Bu bağlamda yeni medya oluşumunun hizmet ettiği önemli 
kavramlardan biri de katılımcı demokrasi ve etkin vatandaşlıktır.  

Bu araştırmanın amacı sanal dünyada oluşan, yeni toplumun her geçen gün biraz 
daha özümsediği katılımcı ve özgürlükçü kültürün ülkemizde de son yıllarda etkili 
olmasından okulların ve sınıfların demokrasi atmosferlerinin nasıl etkilediğini tespit 
etmektir. 

Bu araştırma tanımsal bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini Çanakkale 
ili oluşturmaktadır. Örneklem olarak şans (random) yoluyla belirlenen Lapseki ilçesindeki 
devlet ilkokul, ortaokul ve liseler alınacaktır. Araştırma; Çanakkale ilinde devlet ilkokul, 
ortaokul ve lise eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile sınırlıdır. Araştırmada 
veri toplamak amacıyla anket formu ve beşli likert ölçeği kullanılacaktır. Belirlenen 
örneklem grubunda anket uygulanacak, elde edilecek veriler SPSS (Statistic Program For 
Social Scientis) programı kullanılarak istatistiksel işleme tabi tutulacaktır. İstatistiksel işlem 
olarak frekans, yüzde, t testi anova, manova, kovaryans gibi teknikler kullanılacaktır. 

Araştırma sonuçlarına göre elde edilen bulgular yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : sosyal medya, iletişim, sınıfiçi demokrasi, katılımcı demokrasi, etkin 
vatandaşlık 
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(9752) İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRAS İ DERSİNDE BAZI 

KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİNDE HİKAYE ANLATIM YÖNTEMİNİN ETKİS İ 

YELİZ YILMAZ MİROĞLU 1, BURCU ÇELENK 1, MUHAMMED MİDİLLİ 1, UFUK 

ÖZCAN 1 
1 ORDU DR. M. HİLMİ GÜLER BİLİM VE SANAT MERKEZİ 

mmidilli1905@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı İnsan hakları Yurttaşlık ve demokrasi Dersi'nde kullanılan 
bazı kavramların öğretiminde hikayeleştirmenin etkisini incelemektir.Bu kapsamda ordu 
Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde bulunan 4. Sınıf 40 üsütn yetenekli öğrenci 
çalışma gurubu olarak belirlenmiştir.40 kişilk gurup 20 deney, 20 kontrol gurubu olacak 
şekilde ikiye ayrılmıştır.İki guruba da öntest uygulanmıştır.Derslerin işlenişinde kontrol 
gurubuna klasik yöntemlerle kavramlar öğretilmiştir.Deney gurubuna ise kavramlar hikaye 
yoluyla anlatılmıştır. Bir müddet sonra her iki guruba sontest uygulanmıştır.yapılan öntest 
sontest sonucunda ; deney gurubunda konuların kavranması ve  kalıcılığı açısından anlamlı 
fark bulunmuştur 

Anahtar Kelimeler : İnsan Hakları,yurttaşlık, demokrasi,ilkokul,4. sınıf,üstün yetenekli 
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(9581) DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ 

İNCELENMES İ 

TUĞBA EMİRHAN 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

tubaemirhan@hotmail.com 

Milletler, millet olma vasıflarını koruyabildikleri ve geliştirebildikleri sürece var 
olurlar. Farklı kültür çevrelerinde yetişen bireylerin olaylara bakış tarzının millî ve sosyal 
değerleri ölçüsünde farklılık göstermesi doğaldır. Fakat yeni nesiller; yaşanan teknolojik 
gelişmeler, yoğun iş hayatı, aile birliğinin zedelenmesi gibi nedenlerle millî ve insanî 
değerleri unutmaya ve bunlardan uzak bir yaşam sürmeye başlamıştır. Bu nedenle 
toplumsal yaşamda birtakım sorunların ortaya çıktığına yönelik şikâyetler veya tespitler, 
değişik vesilelerle gündeme gelmektedir. Son yıllarda değerler eğitimi alanında yürütülen 
çalışmalar hız kazanmıştır. Bu doğrultuda edebî metinlerden de yararlanılmaya 
başlanmıştır. Zira edebiyat, yıllardır eğitimin temel bir parçası olarak Türk millî eğitim 
sisteminde kendine yer edinmiştir. 

Bu çalışmada 2016/2017 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca 
güncellenen Türkçe ders kitaplarında (5-6-7-8. Sınıf) yer alan değerler tespit edilerek 
metinlerin değerler eğitimi bakımından önemine dikkat çekilmiştir. Değerler eğitimi 
kapsamında referans noktamız ne olmalıdır?”, “Hangi değerler?”, “Kime göre değerler?” 
gibi sorular çerçevesinde metinler nitel araştırma yaklaşımlarından tarama modeli esas 
alınarak incelenmiştir. Dört adet ders kitabı, baştan sona defaatle okunmuş, millî ve 
evrensel değerlerden hareketle belirlenen değerler, metinler taranarak fişlenmiştir. Sözü 
edilen kitaplardaki değerler sınıflandırılmış, iletiler çıkarılmış ve bunlara bağlı 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

Araştırma sonunda; sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, dürüstlük, 
cesaret, hoşgörü, misafirperverlik, özgürlük, tutumlu olma, kanaatkarlık, çalışkanlık, sabır, 
empati olmak üzere 15 değere ait bulgu ve yorumlara ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında 
incelenen metinlerin çocuklara değer aktarımı konusunda zengin örnekler içerdiği tespit 
edilmiştir. Bu sebeple değerler eğitiminde söz konusu metinlerden yararlanılmasının 
isabetli olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Türkçe ders kitapları, değerler eğitimi, edebî metinler 
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(9689) ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİREYS EL VE SOSYAL 
SORUMLULUKLARININ BAZI DEĞİŞ KENLERE GÖRE İNCELENMES İ 

İLKNUR KORKMAZ 1, ELİF YILMAZ 1, GÜLDEN KAYA UYANIK 1 
1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

ilknurkrkmz1@gmail.com 

Yirminci yüzyıldan itibaren tüm dünyada gelişen teknolojiyle birlikte toplumlar da 
hızlı bir değişime maruz kalmışlardır. Bu değişim neticesinde toplumlar bir değer 
erozyonuyla karşı karşıya gelmişlerdir. Var olan değişimler kimi zaman bir değerin 
değişimine kimi zamansa bir değerin yok olmasına neden olmuştur. Değişimler durağan 
olmamakla birlikte toplum içerisinde varlığını ve eksikliğini sürekli hissettirmiştir. 
Toplumda değer kavramlarının algılanması ve hayata geçirilebilmesi var olan değişim 
süreçlerine uyum sağlayabilmeleri açısından önem taşımaktadır. Toplumda birlik 
beraberliğin sağlanması açısından önem taşıyan bir değer de "sorumluluk" değeridir. 
Sorumluluk kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde: "kişinin kendi davranışlarını veya kendi 
yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyeti" olarak 
tanımlanmaktadır. Sorumluluk; bireyin, ne kadar kontrol ve disiplin sahibi olduğunu 
gösteren kişilik özelliğidir. Bu boyutun yüksek ucunda yer alan kişiler düzenli, plan 
doğrultusunda hareket eden, kararalı kişilerdir. Düşük ucunda yer alanlar ise dikkatsiz, 
dikkati kolay dağılan ve güvenilmez kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda 
sorumluluk, bireyin önce kendisine daha sonra da topluma karşı olan görevlerini yerine 
getirmesi ve bunun sonucu olarak toplumda bir statüye ulaşması şeklinde 
değerlendirilebilir.Bu araştırmanın amacı; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi 
Öğretmenliği ve Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 
öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk düzeylerini belirlemek, öğretmen 
adaylarının cinsiyetlerinin, sınıf düzeylerinin, anne ve baba eğitim durumlarının ve maddi 
düzeylerinin bireysel ve sosyal sorumluluk düzeyindeki farklılaşmalarına etkisini ortaya 
koymaktır. Nedensel karşılaştırma modeli ile yapılan araştırma, 2016-2017 öğretim yıllında 
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi 
Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 473 öğretmen 
adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler bireysel ve sosyal sorumluluk ölçeği ile toplanmış ve 
SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının bireysel ve 
sosyal sorumluluk düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile; sınıf 
düzeylerine, anne ve baba eğitim durumlarına ve maddi düzeylerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı ANOVA ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının 
bireysel ve sosyal sorumluluk düzeyleri cinsiyet ve bölüme göre farklılık gösterirken, sınıf 
düzeyi, anne baba eğitim durumu ve gelir düzeyi değişkenlerine göre farlılık 
göstermemektedir. 

Anahtar Kelimeler : Sorumluluk, sosyal sorumluluk, bireysel sorumluluk, değerler  
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(9753) ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ 

FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI 

MERAL İLGÜN 1, ÖZCAN ELZEM ŞENGÜL 2, ÖZLEM TALİP 3 
1 ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ 
2 ŞAHİNBEY BİLİM VE SANAT MERKEZİ 

3 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

maralilgun@gmail.com 

Özel yetenekli birey yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe 
ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi 
alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren 
bireydir. (Bilim ve Sanat Merkezleri  Yönergesi, 2015)  Bu nedenle özel yetenekli 
öğrencilerin eğitiminde; bilim ve sanat merkezlerinde yaptığımız bilimsel ve sanatsal 
çalışmalar kadar değerler öğretiminin de önemli yer tuttuğu düşünülmektedir. Çalışmada 
iki farklı Bilim ve Sanat Merkezi’nde anket yapılmıştır. Bu okulların birindeki 
öğrencilerinden 51 kişilik deney grubu ( 25 kız, 26 erkek) ; diğer okuldaki 52 kişilik kontrol 
grubu (25 kız, 27 erkek) olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak 20 sorudan oluşan 
anket ön test olarak uygulanmıştır. Anketimizden elde edilen sonuçlar SPSS 16 veri analizi 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ön testin sonucunda deney grubunun % 71 kısmı ; 
kontrol grubunun ise % 82 kısmının değerler konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları 
saptanmıştır.  Oysa ki değerler öğrenilebilen ve öğretilebilen kavramlardır. Bundan yola 
çıkarak deney grubunda yer alan 51 öğrenciye örnek olaylar hazırlanmış,  hikayeler 
anlatılmış, değerler kartları oluşturulmuş, kısa film çekilmiştir. Özel öğretim ve 
rehabilitasyon merkezi ve huzur evine ziyaretler  düzenlenmiş, öğrencilerimizden 
kompozisyon şeklinde duygularını belirtmeleri istenmiş,  yetenek alanından tanılanan 
öğrencilerimizle resim çalışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca değerler öğretiminin pekiştirilmesinde ailenin de büyük rol oynadığı 
düşünüldüğünden öğrencilerden aileleriyle birlikte sosyal sorumluluk projesi hazırlamaları 
istenmiş, grup içerisinde projeler tartışılmıştır.Çalışmalar sonucunda 20 soruluk 
anketimiz  deney grubuna son test olarak tekrar uygulanmıştır.  Son test verileri  tekrar 
SPSS 16 veri analizi programı kullanılarak analiz edilmiştir. Deney grubunun değerler 
eğitimi  bakımından %97 düzeyinde bilinçlendiği gözlemlenmiştir. Ayrıca çalışmada kız ve 
erkek öğrencilerde değerler öğretimi hakkındaki görüşler açısından belirgin bir farklılık 
olmadığı görülmüştür. Bu çalışmayla özel yetenekli öğrencilerde değerler eğitimi hakkında 
farkındalık oluşması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : özel yetenekli öğrenci, değerler eğitimi, farkındalık, bilsem  
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(10189) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HOŞGÖRÜ TUTUM 

ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMES İ 

SEHER YARAR KAPTAN 1, BEKİR BULUÇ 2 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

seheryarar@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin hoşgörü değerine yönelik 
tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmaya ilkokul 4. Sınıflarda 
okuyan 200 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri başlangıçta 41 madde olan 3’lü likert 
tipi ölçekten elde edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde ölçeğin 21 maddelik, dört 
faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin bütününe ve alt bileşenlerine ilişkin 
Cronbach Alfa güvenirliği sırasıyla 0,870; 0,80; 0,78; 0,73;0,62 olarak bulunmuştur. Sonuç 
itibariyle ölçeğin ilkokul öğrencilerinin hoşgörü değerine yönelik tutumlarını ölçmek için 
geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Değer Eğitimi, Hoşgörü Değeri, Tutum Ölçeği 
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 (10193) SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HOŞGÖRÜ DEĞERİNE 

İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 

SEHER YARAR KAPTAN 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

seheryarar@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, sınıf eğitimi öğretmen adaylarının hoşgörü değerine yönelik 
algılarını metafor aracılığıyla belirlemektir. Araştırmaya sınıf eğitimi öğretmenliği 
programında okuyan 122 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı 
tarafından hazırlanan veri toplama aracı ile elde edilmiştir. Toplanan verilerin analiz süreci 
devam etmektedir.   

 Anahtar Kelimeler:  Hoşgörü Değeri, Sınıf Eğitimi Öğretmen Adayı, Metafor 
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 (10363) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLER 

AÇISINDAN KELOĞLAN MASALLARI ÇİZGİ FİLMİNİN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

ÖMER FARUK SÖNMEZ 1, OYA ÖZGAT TATAN 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

filolog_02@hotmail.com 

Teknolojinin hızla gelişmesi eğitimin her safhasını önemli ölçüde 
etkilemektedir.  Çocuğun eğitimi ailede başlarken artık internet aracılığıyla tablet, cep 
telefonu ve bilgisayar kullanımıyla bu eğitim sürecinde çizgi filmlerinde katkısı 
vardır.Çocuklar önce anne- baba, arkadaş ve öğretmenlerini model olarak alırken, 
seyrettikleri çizgi film kahramanlarının davranışlarından etkilenerek onları da model olarak 
gördükleri bir gerçektir. Çocukların gelişimine uygun hazırlanan çizgi filmler, hem sosyal 
hem de eğitim hayatında birçok olumlu davranışları farkında olmadan kazanmalarını sağlar. 
Çocuklar çizgi filmleri seyrederken kazanacağı bu değerler önce kendilerine daha sonra 
ailelerine ve topluma davranış olarak yansır. Bu araştırmanın amacı TRT çocuk web 
sitesinde yayınlanan 3. Sezon 30 bölümden oluşan Keloğlan Masalları çizgi filminin sosyal 
bilgiler programında geçen değerler açısından incelenmesidir. Betimsel tarama modelinde 
yürütülen araştırmanın verileri TRT çocuk web sitesinden temin edilmiştir. Keloğlan 
Masalları çizgi filminde özellikle sevgi, saygı, dayanışma, sorumluluk duyarlılık ve 
bilimsellik değerlerinin ön planda tutulduğu bulgulanmıştır.  Diğer taraftan aile birliğine 
önem verme, hoşgörü, misafirperverlik, dürüstlük, temizlik, sağlıklı olmaya önem verme, 
estetik, özgürlük, çalışkanlık ve barış değerlerine yeteri kadar yer verilmediği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, Değerler Eğitimi, Çizgi film 
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(10505) 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDAKİ METİN VE 

RESİMLERİN DEĞER EĞİTİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

ZEYNEP SUDE ÖZKAN 1, TALİP ÖZTÜRK 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

zeynepsudeozkan@gmail.com 

Hayat bilgisi dersi değer eğitiminde temel derslerden biridir. Bu nedenle bu 
araştırmada 2016-2017 eğitim öğretim yılında MEB'in okutulacak ders kitabı olarak 
belirlediği özel bir yayınevine ait İlköğretim 3.sınıf Hayat Bilgisi ders kitaplarındaki metin 
ve resimler değer eğitimi bakımından incelenmiştir. Bu çalışmada 3.sınıf hayat bilgisi ders 
kitaplarındaki değerleri incelemek, bu değerlerin dağılımlarını ve oranlarını tespit etmek, 
değerler açısından daha işlevsel kitapların hazırlanmasına katkıda bulunabilmek 
amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme modeli 
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi esas alınmıştır. Bu 
çalışmada NVIVO 10 programı yardımı ile ders kitaplarında bulunan metinler ve resimler 
analiz edilmiştir. Türk Milli Eğitimin değerlere yaptığı tanımlardan hareketle bir değer 
inceleme formu hazırlanmıştır. MEB 3.sınıf hayat bilgisi öğretim programında öğrencilere 
kazandırılması hedeflenen 20 değerin ders kitaplarındaki durumu, hazırlanan formdan 
hareketle incelenmiştir. Metinlerde yer alan değer içerikli ifadeler belirlenmiştir.Görsel 
ifadelerden değer eğitimi amacı taşıyanlar tespit edilmiştir. Metin ve resimlerden elde 
edilen bu veriler kodlanıp sınıflandırılmıştır. Metinlerde ve resimlerde hangi değerin hangi 
oranda yer aldığı incelenmiştir. İnceleme sonucunda sevgi değeri(%13,5), hoşgörü 
değeri(%13,2), saygı değeri(%13,1), sorumluluk değeri(%8,5), çalışkanlık değeri(%6,7) 
hayat bilgisi ders kitabında en sık rastlanan değerler olmuştur. Sabır değeri(%2,2), 
bilimsellik değeri(%1,7), doğa sevgisi değeri(%1), estetik değeri(%0,8), misafirperverlik 
değeri(%0,7) ise en az rastlanan değerlerdir. Çalışma sonuçlarına göre en çok yer alan 
değer sevgi değeri(%13,5) ve en az yer alan değer ise misafirperverlik değeridir(%0,7). 
Elde edilen bulgulara dayanılarak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Değerler, Değerler Eğitimi, Hayat Bilgisi Dersi 
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(10507) TEMEL EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ 

ADEM BELDAĞ 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

abeldag@gmail.com 

Günümüzde iletişim araçlarında meydana gelen gelişmeler bilgi ve haberleşme 
için yeni ve hızlı kanallar oluşmuştur. Bu kanallardan bilgi akışı her an ve durmaksızın 
devam etmektedir. Ne var ki, iletişim kanallarındaki gelişmeler sadece bilgiyi, teknolojiyi 
değil onların yanında farklı kültürlere ait unsurları da herhangi bir süzgeçten geçirmeden 
taşımakta ve teknoloji ile en çok iç içe olan genç nesil bundan olumsuz bir şekilde 
etkilenmektedir. Bu durumla baş etmenin yollarından biri de toplumlar için süzgeç görevi 
gören değerlerle donanmış bireyler yetiştirmektir. Değerlerin kazandırılma sürecinde aile, 
sosyal çevre ve iletişim araçları gibi bireyin yaşamında önemli bir yere sahip olan okul da 
ön plana çıkmaktadır. Okullar değer yüklü kurumlardır. Yapılan eğitim faaliyetleri değer 
yüklü bir etkinliklerdir. Kısaca eğitimin olduğu her yerde değer de vardır.  Türkiye’de 2005 
yılından itibaren öğretim programlarında değerler eğitimi kendine yer bulmaya başlamıştır. 
Özellikle Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Hayat Bilgisi dersi öğretim 
programında değerler eğitimi doğrudan yer almıştır. Ancak okulun bütün paydaşlarının 
yanı sıra fiziki unsurlarının da değerler yüklü olması olarak tanımlanan değer 
ikliminin oluşturulması için değerler eğitiminin bütün programlarda yer alması önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda 2017 yılında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından askıya 
çıkarılan temel eğitime ait taslak öğretim programları önem taşımaktadır. 

Bu araştırmada 2017 temel eğitim taslak öğretim programlarında yer alan değerler 
eğitimi anlayışının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Böylece temel eğitimde değerler 
eğitimine ilişkin bütüncül bir bakış açısı ortaya koyulacağı düşünülmektedir. Araştırma 
nitel bir çalışma olarak desenlenmiş ve veri toplamak amacıyla doküman incelemesi 
yönteminden yararlanılmıştır. Doküman incelemesi çerçevesinde çalışmanın kuramsal 
evreni Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından askıya çıkarılan taslak öğretim 
programları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda örneklem alma yoluna gidilmemiş evrenin 
tamamına ulaşılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden 
yararlanılmıştır. Bulgular doğrultusunda sonuçlar ve öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Değer, Değerler eğitimi, Temel eğitim 
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(10626) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER TERCİHLERİ VE 

DEĞERLERE İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

ÖMER FARUK SÖNMEZ 1, ESER İRŞİ 1, AYŞEGÜL İRŞİ 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

2 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS 

ÖĞRENCİSİ 

eserirsi@hotmail.com 

Değerler eğitimi, günümüzde eğitim programlarının temel başlıkları arasında yer 
almaktadır. Öğrencilerin değerler tercih ve algılarını incelemek, değerler eğitimi açısından 
önem taşımaktadır.Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler öğretim 
programında yer alan değerlere ilişkin hiyerarşik tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Öğrencilerden sosyal bilgiler öğretim programında yer alan 20 değerden kendilerine göre 
önemli gördükleri ilk üç değeri (1.), (2.) ve (3.) olarak sıralamaları istenmiştir. Tercih 
ettikleri bu değerlere ilişkin algılarını belirlemek amacıyla üç değerle ilgili kısa 
kompozisyon yazmaları istemiştir. Bu kompozisyonlarda değerlerle ilgili vurgulanan öğeler 
çeşitli temalar altında sınıflanıp tablolaştırılmıştır. Değer tercihlerine ilişkin sonuçlar, 
cinsiyet, sınıf, yatılı, gündüzlü değişkenine göre analiz edilmiştir. Araştırmada yöntemi 
olarak, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması tekniği kullanılmıştır. Araştırma 
çalışma gurubunu Tokat Almus ilçesi yatılı bölge ortaokulu 273 ortaokul öğrencisi 
oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin önem verdikleri ilk üç 
değer; saygı, vatanseverlik ve dürüstlük olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Değer, değer eğitimi, eğitim 
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(10721) DUYGUS AL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNİN DUYGUSAL ZEKA 

PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİS İNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE 

İNCELENMES İ 

KEREM COŞKUN 1, YÜCEL ÖKSÜZ 2 
1 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

keremcoskun@artvin.edu.tr 

Bu çalışma, duygusal okuryazarlık eğitiminin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin 
duygusal zeka performansı üzerindeki etkisini cinsiyet değişkenine göre incelenmesi 
amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kontrol gruplu zayıf  deneysel desende tasarlanmıştır ve 
çalışma grubunu 7 kız ve 9 erkek olmak üzere toplam 16 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi 
oluşturmuştur. Veriler, Coşkun, Öksüz ve Yılmaz (2017) tarafından geliştirilen 10 Yaş 
Duygusal Zeka Ölçeği ile elde edilmiştir (OYDZÖ). Duygusal okuryazarlık eğitimi, 
Goleman’ın duygusal zeka modelinde yer alan özellikleri öğrencilere kazandırmayı 
amaçlayan etkinlikleri içeren Duygusal okuryazarlık eğitimi, haftada 4 ders saati olmak 
üzere 8 hafta boyunca 31 ders saati sürmüştür.  Araştırmada kullanılan OYDZÖ, deneysel 
işlemin başlamasından bir hafta önce ön-test olarak; deneysel işlemden sonra son-test 
olarak uygulanmış ve veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler.05 anlamlılık düzeyinde 
Shapiro Wilk testi, bağımlı gruplar t-testi kullanılarak  analiz edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda kız ve erkek öğrencilerin OYDZÖ ön-test ve son-test  ortalamaları arasında .05 
düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar, ilgili literatür 
çerçevesinde yorumlanmış, sonuçlara ulaşılmıştır 

Anahtar Kelimeler : duygusal okuryazarlık eğitimi, duygusal zeka, ilkokul dördüncü sınıf 
öğrencisi 
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(10765) İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK 

SEÇİMİNE ETKİ EDEN DEĞERLER 

YÜCEL GELİŞLİ 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

ygelisli@gmail.com 

İnsanın doğuştan getirdiği yetenekleri, potansiyeli, gizilgüçleri vardır. İnsan 
doğumdan itibaren sahip olduğu yetenekleri kullanır ve geliştirir. Eğitim faaliyetleri ile 
öncelikle okulda daha sonra güncel hayatında ve mesleki hayatı boyunca sahip olduğu 
yeteneklerini geliştirir. Birey çalışırken aynı zamanda bu yetenekleri ifade etme ve güçleri 
artırma fırsatı elde eder. Meslekler bireyin sosyal kimliğinin en önemli kaynağı olup, onun 
etraftan saygı görmesine, toplumda bir yer edinmesine ve işe yaradığı duygusunu 
yaşamasına olanak veren bir etkinlik alanıdır.  

Bireylerin meslek seçiminde değerlerin önemli bir etkisi vardır. Değerler bireyin 
hayata ve çevreye verdikleri kıymet ölçüsüdür, insanların bir şeyin önemini belirlemeye 
yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet olarak da ifade edilebilir. Meslek 
değerleri ise, mesleklerin gerektirdiği görevlerle, sağladığı olanakların kişi için anlamını 
ifade eden ölçülerdir. Örneğin kişiler yaşamda özerk kalmaktan mutlu ise kendi işlerini 
kurmaya yönelebilirler ya da bağımlı olmayan iş tercihlerinde bulunabilirler, meslek 
seçiminde bir başka gerekçede eğer birey insanlarla birlikte olmaktan hoşlanıyorsa, 
insanlarla iç içe olan meslekleri seçebilirler ya da maddi kaygılar ön planda ise daha çok 
para kazanabilecekleri mesleklere yönelebilirler. Bireyin seçeceği meslek, bireyin çaba ve 
eğiliminin temel yönünü, ayrıca kendi değerler kataloğunun en üst köşesinde yer alan 
değerleri gösterir. Her insanın ihtiyacı farklı olduğu için meslek değerleri de farklıdır. 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim sekizinci sınıfa devam eden çocukların meslek 
seçiminde etkili olan değerleri belirlemektir. Çalışmada, öğrencilerin meslek seçimine etki 
eden değerlerin önceliği belirleneceği için tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 
onbeş maddelik yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma verileri nitel 
analiz tekniklerinden tematik analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmanın örneklemini 
Mardin ilinde ortaokul sekizinci sınıfa devam eden otuz dokuz öğrenci oluşturmuştur. 
Çalışmada öğrencilerin meslek seçiminde birinci sırada tercih ettikleri değer; mesleğin 
toplumda saygı duyulan bir yerinin olması, ikinci sırada ise mesleğin iyi geliri ve yüksek 
hayat standartları sağlama önceliğinin olası şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Meslek seçimi, değerler, meslek seçiminde değerler 
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(10774) SURİYELİ İLKOKUL DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN VE TÜRK 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGILARININ ÇOCUK RESİMLERİ 

YOLUYLA KARŞILAŞTIRILMAS I 

YAVUZ TOPKAYA 1, KEREM COŞKUN 2, CİHAN KARA 2, MERAL COŞKUN 2 
1 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
2 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

keremcoskun@artvin.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, Türk ve Suriyeli ilkokul dönemi öğrencilerinin şiddete 
yönelik algılarını çocuk resimleri yoluyla karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma nitel 
araştırma desenlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Durum çalışması, belli bir 
kültürel sitem altındaki bir veya birden fazla durumun incelemeyi amaçlayan nitel araştırma 
desenidir (Creswell, 2007). Çalışma grubu, Kilis ilinde yaşayan ve yaşları 9 ila 10 yaş 
arasında değişen 10 Suriyeli ilkokul dönemi öğrencisi ile Artvin ilinde öğrenim görmekte 
olan ve yaşları 9 ile 10 arasında değişen 22 Türk ilkokul öğrencisinden oluşmaktadır. 
Veriler toplama sürecinde katılımcı öğrencilere şiddetin ne olduğu sorulmuş ve cevaplarını 
resim çizerek vermeleri istenmiştir. Çocuk resimleri yoluyla elde edilen veriler, içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Veri analizi sonucunda Türk ve Suriyeli öğrencilerin çizdikleri 
resimlere dayalı olarak kod ve kategoriler geliştirilmiştir. Kod ve kategoriler arasındaki 
farklar  Elde edilen bulgular, sosyal öğrenme kuramına göre, benlik kavramı teorilerine 
göre tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Şiddet, çocuk resimleri, durum çalışması 
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(10878) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ FAALİYETLERİNİN 

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İLHAN TURAN 1, AHMET DUYSAK 1, İBRAHİM HAYRİ KUĞUOĞLU 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ilhan.turan@erdogan.edu.tr 

GİRİŞ: Üniversiteler, öğrencilerinin,  21.yüzyılın baş döndürücü ekonomik 
ve  teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı her türlü üretim, sorun ve çözümlere  daha etkin 
bir vatandaş olarak  katılmak, sosyal ve kültürel  toplumsal ve kültürel gelişmelerine 
yardım etmek, beden ve ruh sağlığını korumak, öğrencilerimizi araştırıcı niteliklere sahip 
kişiler olarak yetiştirebilmek, ders dışındaki zamanlarını değerlendirme, dinlenme, eğlenme 
ve sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlamak, enerjilerini olumlu alanlarda kullanmak 
amacı  ile bünyelerinde topluluklar kurmaktadırlar. Bu bağlamda Recep  Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi’nde 70 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bunlardan biri de  Toplumsal Eğitim 
ve Uygulama  Topluluğu’dur. Bu topluluğun temel amacı, eğitim fakültelerinde var olan 
Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin öncesinde, ders süresince ve ders sonrasındaki 
yıllarda öğrencilerin  toplumsal duyarlılıklarını sağlamak ve pekiştirmek üzere Yüksek 
Öğretim Kurulu’nun böyle bir topluluk kurulması önerisi doğrultusunda kurulmuştur.  Bu 
topluluk faaliyetini 2012 yılından bu yana sürdürmektedir. 

ÇALIŞMANIN AMACI: Eğitimin her alanında olduğu gibi üniversitelerde 
özellikle eğitim fakültelerinde değerler eğitimine dönük çalışmalar önemli bir hızla 
artmakta, özellikle geleceğin öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya dönük uygulamalar 
yapılmaktadır. Diğer taraftan  fakülte öğrencilerinin ders dışı faaliyetlerinin kültürel ve 
sosyal açıdan önemi büyüktür. Bu bağlamda, öğrenci etkinlikleri  gerçekten etkin 
vatandaşlık bağlamında son derece önemlidir. Bu çalışmada , Recep  Tayyip Erdoğan 
Toplumsal Hizmet, Eğitim ve Uygulama  Topluluğa katılım amaçları ve faaliyetleri öğrenci 
görüşlerine göre değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM: çalışma nitel bir çalışma mülakat yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
Toplumsal Hizmet Eğitim ve Uygulama Topluluğuna üye olan  öğrencilerden 40 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda öğrencilerle Mülakat yapılarak 5 açık uçlu soru 
sorulmuştur. Çalışma henüz tamamlanmamıştır. Mülakatlar nitel veri analizi ile 
değerlendirilecektir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmanın üniversitelerde değerler öğretimi açısından 
üzerine özellikle ders dışı etkinliklerin etkin vatandaşlık bağlamında ilk çalışmalardan biri 
olması açısından değerler eğitimi literatürüne önemli katkılar sağlayacağı diğer taraftan 
üniversite öğrencilerinin etkin vatandaş bağlamında sorumluluk, bilinçlilik ve gönüllülük 
duygularını harekete geçireceği düşünülmektedir. 
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(11690) TÜRK ATASÖZLERİNDEN SEÇMELER VE TİRYAKİ SÖZLER’DE 

VURGULANAN KELİMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

MEHMET FATİH KARACA 1, ŞAFAK BAYIR 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

2 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

mfkaraca@gmail.com 

Atasözü, dile anlatımda güzellik katmak için kullanılan ve neredeyse her dilde farklı 
şekillerde ifade edilen kalıplaşmış söz veya söz gruplarıdır. Bazen onlarca sayıda kelimeyle 
anlatılacak durum bir atasözüyle daha etkili şekilde anlatılabilir. Atasözleri, ağırlıklı olarak 
içinde bir mesaj bulunduran, birçok deneyimden sonra ortaya çıkmış, yargı bildiren, kısa ve 
özlü öğütler veren cümlelerdir. Özdeyişler ise genel itibariyle atasözlerine benzeyen, 
yerleşmesi için uzun yıllar geçmesi gerekmeyen ve ağırlıklı olarak gözlem ve deneylere 
bağlı kelime birliktelikleridir. Çalışma, içeriklerinin benzer olması sebebiyle ilköğretim 100 
Temel Eser serisinde yer alan Türk Atasözlerinden Seçmeler ve Tiryaki Sözlerisimli 
eserlerle gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında Türk Atasözlerinden Seçmeler isimli kitapta bulunan 1382 atasözü 
incelenmiştir. Atasözleri, 1691 kök/gövdenin 8461 kez kullanılmasıyla oluşturulmuştur ve 
ortalama kelime sayısı 6.12’dir. Kelime kullanım istatistiklerine göre 719 kelime 1, 275 
kelime 2, 166 kelime 3, 109 kelime 4, 78 kelime ise 5 kez tekrarlanmıştır. Atasözlerinde en 
çok geçen ilk 50 kelime ve frekansları ise şu şekildedir; ol(mak)-336, bir-126, baş-107, yer-
77, var-74, el-71, at+at(mak)-64, bil(mek)-62, ne-55, her-48, kal(mak)-47, al+al(mak)-47, 
ye(mek)-47, et+et(mek)-44, gel(mek)-44, öl(mek)-44, aç+aç(mak)-43, bak(mak)-42, dost-
42, düş(mek)-42, çok-41, kendi-41, akıl-40, ver(mek)-39, göz-36, iş-36, gör(mek)-34, mal-
34, can-34, çık(mak)-34, ağaç-34, eşek-33, insan-33, taş-33, ev-32, deli-31, yol-31, 
yüz+yüz(mek)-31, su-30, ağla(mak)-30, iyi-30, kurt-29, adam-29, söz-29, düşman-28, gelir-
28, altın-27, ekmek-25, git(mek)-25, herkes-25. 

Ayrıca, Tiryaki Sözler isimli kitaptan 939 söz (bazı sözler birden fazla cümleden 
oluşmaktadır) incelenmiştir. Bu eserdeki sözler, 1846 kök/gövdenin 9362 kez 
kullanılmasıyla oluşturulmuştur ve ortalama kelime sayısı 8.56’dır. Kelime kullanım 
istatistiklerine göre 833 kelime 1, 298 kelime 2, 183 kelime 3, 125 kelime 4, 68 kelime ise 
5 kez tekrarlanmıştır. En çok geçen ilk 50 kelime ve frekansları ise şu şekildedir; ol(mak)-
274, bir-217, çok-103, her-100, kendi-91, gör(mek)-73, iste(mek)-72, et+et(mek)-72, değil-
72, insan-68, var-67, gerçek-57, sev(mek)-50, söz-49, güzel-46, fikir-43, kadın-43, adam-
42, göz-41, yaşa(mak)-39, yer-38, büyük-38, zaman-35, san(mak)-34, daha-34, yaşam-34, 
ver(mek)-33, ben-33, acı-32, ara(mak)-32, herkes-32, anla(mak)-31, bil(mek)-30, başka-30, 
toplum-28, al+al(mak)-27, söyle(mek)-27, yok-27, iyi-27, az-27, baş-26, el-26, düşün(mek)-
26, şiir-26, düşman-25, aşk-25, özgür-25, dost-24, kal(mak)-24, kimse-24. 
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Tiryaki Sözler adlı eserin toplam metin uzunluğu (harf sayısı), kök/gövde sayısı, 
toplam kelime sayısı, cümle sayısı, cümledeki ortalama kelime sayısı Türk Atasözlerinden 
Seçmeler’den fazladır. Ayrıca, bu iki eserde en çok geçen ilk 50 kelime içinde ortak 
vurgulanan ifadeler tespit edilmiştir; ol(mak), bir, baş, yer, var, el, bil(mek), her, kal(mak), 
al+al(mak), et+et(mek), dost, çok, kendi, ver(mek), göz, gör(mek), insan, iyi, adam, söz, 
düşman, herkes. 

Bununla birlikte, birtakım değerlerin eserlerde vurgulanma durumları da 
incelenmiştir. Dürüstlük, yardımseverlik, sağduyu, tolerans, 
işbirliği ve demokrat değerlerinin eserlerde hiç geçmediği görülmüştür. Eserlerde yer alan 
diğer değerler ve vurgulanma sayılarına ilişkin sonuçlar şöyledir; 

Kelime Türk Atasözlerinden Seçmeler Tiryaki Sözler 
yardım 3 3 
merhamet 1 4 
hoşgörü - 1 
şefkat - 1 
nezaket - 6 
saygı - 4 
cesaret   10 
doğruluk 1 - 
sorumluluk - 1 
özgürlük - 10 
öğrenme 10 9 
itaat - 1 
görev - 3 

Anahtar Kelimeler : 100 Temel Eser, ilköğretim, atasözü, özdeyiş, değerler. 
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(11736) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SERGİLENEN DEĞERLER 

MEHMET FATİH KARACA 1, ŞULE KARACA 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

2 Tokat / Niksar / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi 

mfkaraca@gmail.com 

Okul öncesi dönemde çocuklar birçok kazanım elde etmektedirler. Bu 
kazanımlardan bir tanesi de temel değerlerdir. Temel değerlerin kişilerde kalıcı görülmesini 
sağlayabilmek için bu değerlerin sistemli bir şekilde verilmesi, kişinin küçük yaşta bu 
değerlerle tanıştırılması ve bu değerleri öğrenmesi önem arz etmektedir; bu yolla 
hayatlarının önemli bir parçası olarak ileriki yıllara aktarılmış olacaktır. 

Bu çalışma, okul öncesi dönemde bulunan 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerle 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı okulda yaş gruplarında 2’şer sınıf bulunduğu 
görülmüştür. Her bir sınıftan 10 öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenciyle çalışma 
yürütülmüştür. Öğretmen ve ebeveynlerden ayrı ayrı olmak üzere öğrencilerin bilgi ve 
davranışları doğrultusunda 3 likertli 30 soruluk gözlem formunu doldurmaları istenmiştir. 
Bu çalışmayla okul öncesi dönemde öğrenciler tarafından sergilenen değerlerin ve yaş 
grupları arasındaki bu değerlerde görülen farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, anaokulu, değerler, temel değerler. 
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(10322) ALTERNATİF OKULLARDA DİN EĞİTİMİNDE ÖRTÜK ÖĞRENME VE 

İNGİLTERE GÖZLEMLERİ 

MEHMET ŞANVER 1 
1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

mehmetsanver@hotmail.com 

Ana akım olarak adlandırılan okullarda bilgi aktarımına önem verilmekte, yerel 
şartlar ve ihtiyaçlar yeterince dikkate alınmamakta, bireyin hazır bulunuşluk düzeyiyle 
örtüşmemektedir. Öğrencilerin o anki hayatına ve gelecek yaşamına katkı geri planda 
kalabilmektedir. Alternatif eğitim yaklaşımlarını tercih eden okullar,  din ve ahlak dersi 
olsun ya da olmasın, okulda öğrencilerin olumlu davranışlar kazanmalarına önem 
vermektedirler. Bir proje kapsamında ziyaret edilen ve incelenen İngiltere’deki bazı 
alternatif eğitim yaklaşımlarını uygulayan okullarda “Religious Studies” adlı derslerin 
olduğu, beraberinde örtük öğrenme ile öğrencilerin olumlu davranış kazanması için çabalar 
olduğu, her öğrencinin her yönüyle sağlıklı gelişimi için çaba sarf edildiği 
gözlemlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler : Alternatif Eğitim, Din Eğitimi, Örtük Öğrenme, İngiltere 
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(10329) DİN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN VE DİN GÖREVLİSİ ADAYI 

ÖĞRENCİLERİN FARKLI KÜLTÜRLERLE BİRLİKTE DİN EĞİTİMİ 

KONUSUNDAKİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI 

ÖZGÜR ERAKKUŞ 1, MEHMET ŞANVER 2 
1 ATATÜRK ÜNV. OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 

2 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

mehmetsanver@hotmail.com 

Yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerin, bilim dalı kapsamında teorik eğitim mi 
vermesi gerektiği, yoksa mezuniyet sonrası karşılaşacakları durumlara hazırlayıcı bilgilerin 
de verilmesinin gerekip gerekmediği bir tartışma konusudur. Ayrıca “bilen öğretir“ veya 
“bilen uygun yöntemlerle öğretebilir” de bir başka tartışma konusudur.  İlahiyat 
Fakültelerinin öğretim programları da, gerek akademisyenlerce gerekse toplumun diğer 
kesimleri tarafından tartışılmaktadır.  Diğer yandan bazı bölgelerde bir kültür hâkim iken, 
bazı bölgelerde ise çokkültürlülük tarih boyunca hâkimdi. Ancak günümüzde iş, eğitim 
veya toplumsal olaylar ve oluşan göçler sonucu, tek kültürün ağırlıklı olduğu yerleşim 
yerlerinde de farklı kültürlere mensup insanlar bir arada bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
2015/2016 döneminde  İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve mezunları ile görüşülmüş, 
katılımcılara izlenebilecek yöntem ve hazırbulunuşluk düzeyleri sorulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : din eğitimi, toplumsal değişim, kültürlerarası eğitim, ilahiyat eğitimi 
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(10490) DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ EĞİTİMİ 

ÖMER DEMİR 1 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

odemir@bayburt.edu.tr 

Özgürlük insan iradesini temsil eden bir kavramdır. İnsanın aklı ve diğer üstün 
özellikleri ancak özgürlük ortamında açığa çıkar. İnsan özgür olmadığı ve iradesini 
kullanamadığı bir ortamda ne yeteneklerini keşfedebilir ne de kendisini geliştirebilir. 
İnsanın birçok özgürlük alanı vardır. Özgürlük alanlarından biri de din ve vicdan 
özgürlüğüdür. Bu alanda insanın özgürlüğü dini ve ahlaki hayattaki yetkinliğine aracılık 
eder. Fakat din ve vicdan özgürlüğü yalnızca devlet ve vatandaş ilişkilerini düzenleyen 
insan haklarından bir uygulama olarak görülmemelidir. Özellikle içinde bulunduğumuz 
çağda din ve vicdan özgürlüğü birey ve toplumları da yakından ilgilendirmektedir. Bu 
nedenle konu sosyal bilimlerde birçok alanın dikkatini çekmektedir. Ancak din ve vicdan 
özgürlüğü bir eğitim konusu olarak özellikle din eğitimi alanını yakından ilgilendirir. 
Nitekim son yıllarda din eğitimi alan araştırmalarında önemle üzerinde durulan çoğulculuk, 
kültürlerarası din eğitimi, birlikte yaşama gibi konular temelde din ve vicdan özgürlüğü ile 
ilgilidir. Günümüz dünyasında insanlığın en büyük sorunu haline gelen terör, şiddet ve 
ötekileştirici ve dışlayıcı oluşumların önemli bir kısmı görüşlerini dine ve dini değerlere 
dayandırmaktadır. Bu durumda din ve vicdan özgürlüğünün kapsamı, gerekliliği ve 
önemi  üzerine yapılacak eğitimsel faaliyetlerin söz konusu sorunlara karşı bir bilinç ve 
farkıntalık oluşturması beklenir. İşte bu araştırma din ve vicdan özgürlüğünün kapsamını, 
başlıca problemlerini, dini kaynaklardan, tarihi uygulamlardan ve güncel bakış açılarından 
hareketle din eğitimi ortamına taşımayı amaçlamaktadır.      

Anahtar Kelimeler : Din eğitimi, özgürlük, din ve vicdan özgürlüğü, din ve vicdan 
özgürlüğü eğitimi 
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(9694) FELSEFEYE GİRİŞ DERSİNİN ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNİN 

ELEŞTİREL DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

ENVER SARI 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

enversari@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı Felsefeye Giriş dersinin üniversite öğrencilerinin eleştirel 
düşünceleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmana nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 öğretim yılı Ordu Üniversitesi, Sınıf 
Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programına devam eden 70 öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırmada yapılandırılmamış, açık uçlu ölçme aracıyla veriler 
toplanmıştır. Veri toplama aracında  ‘Felsefe Dersinin üzerinizdeki etkilerini açıklayınız’ 
sorusu sorulmuştur. Veri toplama aracının geçerliğini ve güvenirliğini sağlamak için 
öğrencilerden kimlikleri istenmemiş, veriler dersin öğretim elemanın dışında bir öğretim 
elemanı tarafından toplanmıştır. Verilerin geçerliği için veri sınıflandırılmasında alan 
uzmanı üç hakem görüşüne başvurulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre 
Felsefeye Giriş dersi üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünce üzerinde önemli derecede 
etkili olmaktadır. Felsefeye giriş dersinin üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünceleri 
üzerindeki etkileri Katılım, Bilişsel Olgunluk ve Yenilikcilik şeklinde üç kategori üzerinde 
etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda Felsefeye Giriş 
dersinin eleştirel düşünceleri üzerinde nasıl etkileri olduğu tartışılmıştır. Elde edilen veriler 
doğrultusunda üniveritelerde felsefeye giriş derslerinin eleştirel düşünceyi geliştirecek 
şekilde okutulması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Eleştirel Düşünce, Felsefe, Üniversite Öğrencileri 
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(10504) EĞİTİMDE ASGARİ ADALET İÇİN YİBO ( YATILI İLKÖĞRETİM 

BÖLGE OKULU) (YATILILIK) 

FAZIL ALPTEKİN CEYLAN 1 
1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

f_alptekinceylan@hotmail.com 

Amaç: Vatandaşların tümünü mükemmel ve mutlu bireyler haline getirmek 
toplumun genel mutluluğu bakımından son derece  önemlidir. Vatandaşların bazı 
katmanlarının iyi eğitim alması toplumun ve devletin sağlıklı bir şekilde varlığını 
sürdürmesi için  yeterli değildir. Aynı ülkede benzer kaderi paylaşan vatandaşların yeterli 
ve  kaliteli eğitim alması aynı zamanda üst sosyal katmanların mutluluğu içinde gereklidir. 
Zira eğitim  aynı zamanda bireylerin ruh ve beden sağlıklarının gelişmesi  içinde son derece 
önemlidir. Eğitimi ihmal edilmiş her birey devlet ve toplum için kaybedilmiş olumsuz  bir 
fert olarak toplum düzenini tehdit eden kişi olarak ortaya çıkabilir. 

Yöntem: Ülkemizde coğrafi , sosyal ve ekonomik koşullardan dolayı okuma 
çağında olup da   okullara ulaşamayan öğrenciler  için Yatılı İlköğretim Bölge Okulları 
açılmıştır.  Bu okullar ilk olarak 1939 yılında yoksul köy çocuklarını okutmak  maksadıyla 
açılmıştır. Bu okullardan amacına uygun yararlı sonuçlar alındığı için 1962 yılında 222 
sayılı kanunda yapılan değişiklikle ülkenin ihtiyaç duyulan her köşesine 
yaygınlaştırılmıştır. Bu okulların yaygınlaştırılmasındaki nedenler ise şu 
şekilde  sıralanabilir; 

Nüfusu dağınık olan Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde öğrencileri okula ve 
öğretmene ulaştırmak, Ulaşımı zor olan dağlık araziye sahip olan bölgelere okul açmak, 

Ekonomik zorluklardan dolayı okuma imkanına sahip olmayan çocukları okula 
kavuşturmak, 

Korunmaya muhtaç çocukları devlet himayesi altında hem barınmasını hem de 
okuma imkanına kavuşmasını sağlamak, 

Tek öğretmenli ilkokullarda okuyan öğrencileri daha çok öğretmenin olduğu 
okullara ulaştırmak, 

Yatılı  İlköğretim Bölge  Okulları (YİBO)  öğrencilere aynı zamanda barınma, 
yiyecek, giyecek,kırtasiye,sağlık,rehberlik,sosyal aktivite,spor ve benzeri ihtiyaçlarına 
desteğin yanı sıra her ay öğrencilere cüzi miktarda harçlık olarak ödemede yapılmıştır.Bu 
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hizmetlerin öğrencilere karşılıksız olarak verilmesi zaman içinde bu okullara olan 
teveccühü de artırmıştır. 

Bulgular: Günümüz şartlarında Helen  bu okullarda halen  10 bin öğretmen ile , 
184 bin den fazla  sosyal, ekonomik ve fiziki şartları uygun olmayan öğrenciye okuma 
imkanı sunulmaya  devam etmektedir.Yatılı Bölge İlköğretim okulları yapmış olduğu 
eğitim-öğretim faliyetiyle aynı zamanda devletin anayasal ödevi olan sosyal adalete  katkı 
sağlamaktadır.Ayrıca bu okullar karma eğitim uygulamakta ve yörelerinde okuma imkanı 
bulamayan sosyo-kültürel olarak düşük seviyeli ailelerin kız çocuklarının da okuması için 
çok önemli fırsat sunmaktadır. YİBO öğrencilerinin %41 ini kız öğrenciler oluşturmaktadır. 
Yoksul kız çocuklarının okutulması ve onlara yaşıtları ile rekabet edebilecek bir eğitim 
imkanı sunulması elbette cinsiyet ayrımına müsait olan kültürel  baskılara karşı bir  önlem 
olarak görülebilir. Halen ülkemizde  YİBO sayısı 538 adet olup bu okulların en yaygın 
olduğu bölgeler gelir dağılımından en az  payı alan kırsal bölgelerdir.(YİBO iç denetim 
Raporu 2011. Sayfa 27) Bu okullarda 150 binden fazla öğrenci her türlü ihtiyacı devlet 
tarafından karşılanarak, hiçbir karşılık gözetmeksizin eğitim –öğretim görmeye 
sürdürmektedir. 

  Üst sosyo ekonomik seviyedeki ailelerin çocukları daha erken yaşlardan itibaren 
evden ve çevreden başlayan bir şekilde egemen orta sınıf kültürü ile kültürlenmeye başlar, 
okul çağında ise bu gelişimi artarak hızlanır. Fakat yoksul aile çocukları bu imkanları ne 
ailelerinden nede sosyal çevrelerinden alamazlar, okula başladıklarında ise egemen orta 
sınıf kültürü ile ilk defa karşılaştıklarında  adaptasyon sorunu yaşarlar. Bu sorunun en aza 
indirilmesinde de YİBO lar oldukça faydalı olmuştur. Ekonomik imkanlar ile eğitilebilme 
fırsatları arasında yakın bir ilginin olduğu  açıktır.(Coleman Raporu). 

Sonuç: YİBO ların açılması ve burada alt sosyo ekonomik koşuldaki vatandaşların 
çocuklarına karşılıksız eğitim imkanlarının sunulması eğitimde adalet olgusu bakımından 
son derece önemlidir. Alt sosyo ekonomik olanaklardan çocukların erken yaşta eğitim 
imkanlarına kavuşması sadece eğitim alan çocukların geleceklerini olumlu etkileyecek bir 
sürecin başlatılması için adaleti sağlayacak bir adım olmakla kalmayıp aynı zamanda ülke 
ve milletin ortak geleceği içinde doğru ve adil bir adım olmaktadır. 

Sonuç olarak YİBO lar  Tam Eğitim Kurumları olarak öğrencilerin kısa zamanda 
daha fazla eğitilmelerine ve orta sınıf egemen kültürü ile daha fazla kültürlenmelerine katkı 
yaparak sınıflar arasında oluşan uçurumları azaltma etkisi  vardır.Bu nedenle bu okulların 
sosyal adalete katkıları açıktır. 

Anahtar Kelimeler : Adalet 
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(10522) YENİ TÜRKİYE’DE YENİ EĞİTİM İHTİYACI: EĞİTİMİN 

FELSEFES İNE İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME 

ALİ FARUK YAYLACI 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

alfay06@yahoo.com 

Yeni ve eski kullanıldıkları her bağlamda müphem kavramlardır. Modernist 
projenin alamet-i farikalarından olan ilerlemecilik tarafından yoğrulmuş olan yenilik ve 
eskilik anlayışları ise bir bakıma olabildiğince tartışmalı, olabildiğince katı ve Batı’nın 
ötesindeki başka iklimlere de olabildiğince yabancı tanımlamalardır. Yeni Türkiye deyimi 
etrafında üretilen düşüncelerin gerçekte ilerlemeci bir yenilikten çok köklere özlem ve 
köken değerlere yöneliş düşüncesinin eseri olduğuna ilişkin bir yorum pek yanlış 
olmayacaktır. Ancak olgusal olarak söz konusu yöneliş ve özlem ile kıyaslandığında bir 
takım tutarsızlıkların varlığı aşikârdır. Gerçekte bizi biz yapan değerlere daha tutarlı bir 
yönelişi esas alan günümüzdeki Yeni Türkiye anlayışının, 
modernist ilerlemeciliğe öykünmüş Eski Türkiye’nin makbul yapılarını ve kavramsallarını 
kullanarak yorumlanmaya çalışılması eğilimi anılan tutarsızlıklara dikkat çekmektedir. 
Gerçekte ilerlemecilik  öylesine içselleşmiş görünmektedir ki gerçek bir geriye dönüşten 
bahsedilmesi bütün taraflar açısından saçma görülmektedir. Yenilik ve eskilik tartışması bir 
yana Türkiye’de on yılı aşan dönemde kayda değer bir dönüşüm yaşandığı açıktır. Bu 
dönüşümü çözümleme noktasında gerek yeni Türkiye’den bahsedenlerin gerek bu 
tanımlamayı kimi zaman alaycı bir yaklaşımla ele alanların tutarlı bir tavır sergilediklerini 
söylemek zordur. Tavırlardaki tutarsızlık söylemlere ve üretilen projelere de yansımaktadır. 
Yeni Türkiye’nin geleceğinin inşa sürecinde öncelikle eğitim sistemine yön veren temel 
felsefe ya da düşünüşlerin, eğitim-teknoloji ilişkisi, eğitimde kalite anlayışı, eğitimde nicel 
standartlaştırma ve nihayetinde eğitimin amacı bağlamında modernist ilerlemeci 
paradigmadan güçlü bir biçimde etkilenmeye devam ettiği öne sürülebilir. Bu bağlamda bu 
çalışmada ulaşılabilirlik, personel, alt yapı yatırımları, bütçeden ayrılan pay, teknoloji vb. 
alanlarda ciddi reformların ve uygulamaların söz konusu olduğu eğitim alanında özellikle 
son 15 yılda Türkiye’de yaşanan dönüşümlere yön veren anlayışların felsefi boyutları 
eleştirel bir çözümlemeye tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda, eğitime ilişkin politikalara yön 
veren temel belgeler ve eğitim alanında söz konusu olan reform ve başlıca gelişmelerin 
yansıttıkları anlayışlar Yeni Türkiye yöneliminin vadettikleri bakımından irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yeni Türkiye, Eğitim, Eğitim Felsefesi, Eğitim Politikaları 
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(9669) THE CONCEPT OF PERSONALIS ED LEARNING IN TURKIS H AND 

BRITISH EDUCATION SYSTEMS 

VELİ KUTAY 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

kutayveli66@gmail.com 

Personalised learning has various definitions. However, there is stil an ambiguity 
about the definition of the concept. That is to say, the issues on how the notion of 
personalised learning should be understood and how it will be implemented in education 
are problematic. This paper aims at exploring the concept of personalised learning in 
Turkish and British education system. To do that, it is necessary to take account of both its 
theoretical and empirical aspects. Therefore, the paper discusses the documents and reports 
emanating from government departments or agencies from both countries for a better 
understanding of the concept. It also discusses the findings of various research studies to 
find out the situation of personalised learning in practice, personalised learning’s main 
components, main approaches to it, the challenges to make the idea implementable,  the 
perceptions of educational stakeholders on the issue and whether there is any empirical 
evidence that a personalised learning agenda is having a positive impact in education in 
both countries. 

Anahtar Kelimeler : personalised learning, approaches, challenges, implementations 
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(10633) CİNSİYETİN ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI 

YÜCEL ÖKSÜZ 1, MELEK BABA ÖZTÜRK 1, CEREN ÇEVİK KANSU 2 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

2 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

melekbaba87@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, cinsiyetin çok kültürlü eğitime ilişkin tutum üzerindeki 
etkisini belirlemek amacıyla yapılmış birbirinden bağımsız çalışmaların sonuçlarını 
birleştirmektir. Çalışmada cevabı aranan soru “Cinsiyet eğitimcilerin (ya da eğitim alanında 
çalışan paydaşların, eğitim paydaşlarının) çok kültürlü eğitime ilişkin tutumlarını 
etkilemekte midir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu soruya yanıt bulmak amacıyla yapılan 
literatür taramasında cinsiyetin çok kültürlü eğitime ilişkin tutum üzerindeki etkisini ele 
alan 25 çalışma olduğu tespit edilmiştir.  Ancak bu çalışmalar içerisinden yalnızca 20’si 
analize dahil edilmiştir. Analize dahil edilen çalışmalar belirlenirken, çalışmaların 1990 
yılından sonra yapılmış, farklı örneklem gruplarını ve yeterli veri kaynağını içeren 
çalışmalardan oluşmasına dikkat edilmiştir. Çalışmaların analizinde Comprehensive Meta-
Analysis (CMA) istatistik paket programı kullanılmış olup etki büyüklüğü hesaplanmış, 
anlamlılık ve heterojenlik testleri yapılmıştır. Verilerin analiz süreci devam ettiğinden 
tartışma ve sonuç bölümlerine yer verilememiştir.  Elde edilecek sonuçların çok kültürlü 
eğitim ortamlarında çalışan bireylere eğitim anlayışlarını gözden geçirme ve düzenleme 
noktasında yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Cinsiyet, meta-analiz, çok kültürlülük, çok kültürlü eğitim, tutum 
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(10750) ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA EĞİTİM – ÖĞRETİM 

SORUNLARI: BİSMİL ÖRNEĞİ 

KASIM KARATAŞ 1, SAİT ÇAKAN 2 
1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

kasimkaratas@outlook.com 

Eğitim – öğretim süreci uzun soluklu bir maratondur. Öğrenciler açısından bu 
sürecin sorunsuz olması ve nitelikli hale getirilmesi eğitim bileşenlerinin uyumuna bağlı 
olduğu düşünülmektedir. Diğer bir deyişle; ülkenin eğitimsel hedef ve politikalarından 
eğitim paydaşlarına, öğretmenlerin kalitesinden programların uygulandığı okulların fiziksel 
yapısına kadar her şey eğitim sürecini etkilemektedir.  Bu bileşenlerden öğretmenler; eğitim 
– öğretim sürecine hayat veren bir konumdadırlar ve öğrenci ile direkt etkileşim halinde 
olduklarından bu konumunu daha da güçlendirmektedir. Bu güçlü konumdaki öğretmenin 
eğitim sürecinde motivasyonunun sağlanması ve verimliliğinin artarak performansının üst 
düzeye çıkarılması için eğitim bileşenlerinin sorunsuz uyumu ve işlemesine bağlıdır.     

Öğretmen eğitim sisteminin merkezindedir. Öğretmen öğrencilerin bilgi elde 
etmesini ve öğrenmelerini kılavuzlayan kişi olup, ayrıca okul dışında veliler ve toplumla da 
iç içe olan kişidir.  Bu açıdan eğitim sisteminde öğretmenlerin sahip olduğu mesleki 
yeterlikleri, alan donanım bilgisi ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu çok önemli bir 
yer tutar. Öğretmenler mesleki hayatlarında karşılaştıkları bazı olumsuz durumlar 
öğretmenlik mesleğinin icrasını güçleştirebilir. Bu olumsuz durumlar; okulların fiziki ve 
teknolojik alt yapısının yetersizliği, eğitim öğretim için materyallerinin yetersizliği, 
öğrencilerin sınıf içi istenmeyen davranışlar sergilemesi, ebeveynlerin ilgisizliği vb. 
sorunlar olabilir. Öğretmenlerin etkililiğini ve verimliliğini düşüren bu olumsuz durumlarla 
öğretmenin baş edebilmesi ve sorunları eğitim paydaşlarıyla birlikte işbirliğiyle 
çözebilmesi önemlidir. Aksi takdirde bu olumsuz durumların aşılamaması sorunların 
büyümesine ve eğitimin sistemik yapısının bozulmasına neden olabilecektir. Dolayısıyla 
öğretmenlerin yaşadıkları sorunları incelemek, sorunların çözümüne ilişkin ilgili ve 
yetkililerde farkındalık oluşturmak son derece önem kazanmaktadır. Çünkü eğitim 
öğretimin etkililiği ve başarısı, bir anlamda eğitim siteminin merkezinde görülen 
öğretmenlerin sorunlarının çözümüne bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmada Diyarbakır Bismil ilçesinde çalışan farklı branşlardan 
öğretmenlerin yaşadıkları ve yaşanması olası eğitim – öğretim sorunlarına ilişkin görüşleri 
alınacaktır. Diyarbakır’a bağlı yüzölçümü en büyük olan Bismil ilçesi etnik ve kültürel 
kimlik olarak kendileri Kürt olarak tanımlayanların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe olup 122 
Mahalle 87 mezrası bulunmaktadır. Yaklaşık 120.000 nüfusa sahip Bismil ilçesinde merkez 
ve köylerinde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim olarak toplam 146 okul ve 1.081 derslik 
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vardır.  Toplam öğrenci nüfusu 33.080 olup çeşitli branşlarda toplam 1.859 öğretmen 
bulunmaktadır. Türkiye’nin sosyolojik gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda Bismil 
ilçesi Türkiye’deki birçok ilçeye benzediği düşünülmektedir.  Bu araştırmayla ilçede görev 
yapan öğretmenlerin yaşadıkları sorunları tanımlayarak ve sorunların çözümüne ilişkin 
yetkililerde farkındalık oluşturarak eğitim öğretim sürecinin niteliğinin artırılmasına hizmet 
etme hedeflenmektedir.   

Bu araştırmada araştırma modellerinden genel tarama modeli benimsenmiştir. 
Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla 
belirlenmiştir. 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında Diyarbakır Bismil ilçesinde çalışan 
çeşitli branşlardan 43’ü kadın 67’si erkek olmak üzere toplam 110 öğretmen çalışma 
grubunu oluşturmaktadır.  Veriler açık uçlu anket formuyla toplanmış ve Katılımcıların 
anketi yanıtlamaları 10-20 dakika sürmüştür. Toplanan veriler; nitel araştırma veri analiz 
yöntemlerinden içerik analizi yapılarak bulgulara ulaşılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin eğitim öğretimle ilgili dile getirdikleri 
sorunların 6 tema ve 47 alt tema altında toplandığı görülmektedir. Öğretmenlerin en çok 
dile getirdikleri sorun; ailelerin eğitime karşı ilgisiz olması ve çocuklarına yeteri kadar 
zaman ayıramamaları, öğretmen - veli işbirliğinin istenen düzeyde olmamasıdır. 
Öğretmenler açısından genel çerçevede ilçede yaşanan diğer eğitsel sorunlar; okulların 
derslik olarak fiziki alt yapısının yetersiz olması, sınıfların kalabalık olması, okullarda 
hizmetli ve temizlik elemanlarının yetersizliği, ders sürecinde yaşanan materyal 
eksikliğidir. Ayrıca öğrencilerin aile içi şiddetle birlikte ilçede yaşanan sosyal ve siyasal 
olaylardan etkilenmesi ve internet ile teknoloji yetersizliğidir. Ayrıca öğretmenler eğitim 
öğretim sürecinde öğretmen kadrosunun çok sık değiştiği ve bu noktada belirsizlik 
yaşandığı için eğitim sürecinin çok ciddi olarak sekteye uğradığını düşünmektedirler. 
Sonuç olarak, eğitim öğretimde yaşanan birçok sorun gözlenmekte ve bu sorunlar sistemik 
olarak birbirini tetiklemektedir. Dolayısıyla sorunların daha da karmaşık duruma geldiği ve 
çözümün zamanla zorlaşacağı öngörülmektedir.  Bu bağlamda eğitim sürecinin hedeflerine 
ulaşabilmesi için söz konusu bu sorunların kısa ve uzun vadede yapılacak planlarla eğitim 
paydaşları ve yetkililerce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen, eğitim öğretim sorunları, Bismil 
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(10763) DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİ 

RABİA SARICA 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

rabiasarica@gmail.com 

Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı lise ve ortaokullarda, 2014-2015 
eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan destekleme ve yetiştirme kurslarıyla 
ilgili öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim 
yılında destekleme ve yetiştirme kurslarında (DYK) görev alan, çeşitli branşlardaki 33 
öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri nitel veri analiz 
teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük 
çoğunluğu destekleme yetiştirme kursları hakkında olumlu görüşlere sahiptir fakat aynı 
zamanda kurslarda bir takım sorunların da yaşandığını belirtmektedirler. Öğretmenlere göre 
kurslarda yaşanılan sorunların en önemlilerinden biri öğrencilerin kursa devamsızlığı 
problemi iken bir diğeri ise öğrenci, öğretmen ve velilerin kurslarla ilgili motivasyonlarının 
yetersiz olmasıdır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenler kurslardaki derslerde daha 
çok geleneksel öğrenme-öğretme metotlarını tercih etmektedir. Öğretmenler derslerde akıllı 
tahta, test ve fotokopiler, yardımcı kaynak kitaplar, Eba içerik ve dökümanları vb. 
materyalleri kullanmaktadır. Öğretmenler öğrencilerin kursa farklı nedenlerle katıldığını 
belirtmektedir. Öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımının çeşitli kriterlere 
( okul, sınıf-seviye, ders vb.) göre değiştiği anlaşılmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenler 
kursların öğretmen ve öğrenci açısından avantaj ve dezavantajlarını değerlendirerek 
kurslarda yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaşmışlardır. Yeni bir uygulama 
olan kursların etkili olması ve amacına ulaşması, destekleme ve yetiştirme kurslarına önem 
veren MEB için son derece önemli bir konudur. Bu nedenle destekleme ve yetiştirme 
kurslarının uygulayıcıları olan öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerinin ortaya konulması, 
öğretmenlerden konuyla ilgili dönütler alınması gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için 
gereklidir. Bu çalışmanın ortaya koyduğu öğretmen görüşlerinin destekleme ve yetiştirme 
kursları ile ilgili paydaşlar açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Okul kursları, Hafta sonu kursları 
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(11292) YENİ YASAL DÜZENLEMELER İLE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ 

BÜNYAMİN BACAK 1, ECEHAN KAZANCI YABANOVA 2, ULAŞ YABANOVA 3 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
3 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

ulasyabanova@gmail.com 

Çıraklık eğitimi, çeşitli özel beceriler gerektiren meslek dallarının devamını 
sağlamak ve üretim sektöründeki ara eleman ihtiyacını karşılanmak amacıyla yapılan en 
temel eğitimlerin başında gelmektedir. Çok eski bir tarihe sahip olan bu eğitim türü nitelikli 
insan gücü yetiştirebilmek için oldukça etkili ve önemli bir eğitimdir. Usta-çırak bağının 
oluşabilmesi, işin mesleğin erbabı denebilecek kişilerden öğrenilmesi, okullarda verilen 
teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi, teknik becerilerin yanında meslek ahlakının ve 
geleneğinin öğrenilmesi çıraklık eğitiminin içeriğini oluşturmaktadır. Özellikle son 
dönemlerde ülkemizde yaşanan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 
çıraklık eğitimlerine verilen önem artmış ve bu amaçla çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bu 
projeler beraberinde çıraklık eğitimindeki yasal düzenlemelerde de çeşitli değişikler 
yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu amaçla son dönemlerde çıraklık – stajyerlik çalışmaları 
hakkında yeni yasal düzenlemelere gidilerek çıraklık eğitimine verilen önem daha da 
arttırılmış ve bu dönemin maddi ve özlük hakları iyileştirilmiştir. Gerek çıraklık eğitimi 
sırasında öğrenciye ve işverene verilen teşvikler, gerekse çıraklık eğitiminden sonra 
öğrenciye sağlanması planlanan finansal desteklerle çırağın meslek hayatına geçişinin 
kolaylaştırarak mesleğin devamı ve kolay istihdam imkânı yaratılmaya çalışıldığı 
görülmektedir. 

Bu araştırmada, Türkiye’de çıraklık eğitiminin durumu ve son dönemlerde yapılan yasal 
düzenlemelerin detayları ile bu düzenlemeler ile amaçlanan hedefler değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Çıraklık Eğitimi, Çıraklık ve Stajyerlik 
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(12470) YEREL YÖNETİMLERİN DEZAVANTAJLI GRUPLAR KAPSAMINDA 

ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL VE EĞİTİM FAALİYETLERİ 

BÜNYAMİN BACAK 1, ŞAZİYE CEREN UZUNAY 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

bunyaminbacak@hotmail.com 

Günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişim süreci, merkezden yönetim ve 
yerinden yönetim tartışmalarını gündeme getirmiştir. Değişen sosyal politika anlayışının 
yerelleşmesiyle birlikte uygulanan sosyal faaliyetlerde gelişmektedir. Son yıllarda yerel 
yönetimler dezavantajlı gruplara yönelik uyguladıkları sosyal politika faaliyetleri ile 
gündeme gelmektedirler. Özellikle yaşlılara, engellilere yoksullara, kadınlara, göçmenlere 
ve çocuk ve gençlere yönelik sosyal faaliyetler ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, yerel 
yönetimlerin çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve eğitim faaliyetleri Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi’ndeki uygulamalar incelenerek, genel bir 
değerlendirme yapılmış, çocuk ve gençlerin eğitimler, projeler vb. alanlarda nasıl hizmet 
aldıkları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Politika, Dezavantajlı Gruplar, Yerel Yönetimler, Çocuk ve 
Gençler, Eğitim 
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(9505) 9. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMES İ 

YELİZ ÇELEN 1 
1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

yelizcelen@hotmail.com 

Eğitim hizmetlerinin verimliliği, bireye kazandırılacak davranışların gerçekçi 
biçimde belirlenebilmesine, davranış değişikliklerinin gerçekleşebilmesi için uygun eğitim 
ortamlarının düzenlenebilmesine ve tasarlanan davranış değişikliklerinin ne ölçüde 
gerçekleşeceğinin tespitine bağlıdır. Tüm bu işlemler ayrıntılı bir planlamayı ve denetimi 
gerektirmekte, eğitimin bu şekilde planlı ve kontrollü bir süreç olmasını ise eğitim 
programları sağlamaktadır.  

Planlı eğitim uygulamalarında yararlanılan en önemli materyaller de ders 
kitaplarıdır. Ders kitapları bir dersin öğretiminde kullanılan ve dersin geliştirilmesine esas 
oluşturan eğitim öğretim araçlarından birisidir.  Ders kitapları öğrencilerin öğrenecekleri 
bilgileri ve öğretmenlerin neleri ne ölçüde öğreneceğini etkileyen araçlardır. Y Bir kitabın 
ders kitabı olarak nitelendirilmesi, derste işlenmesi gereken kazanımların tümüne eksiksiz 
olarak yer verilen izlencenin hedef ve davranışlarının gerektirdiği strateji, yöntem ve 
tekniklerin kullanılmasına elverişli bir araç olduğuna işaret etmektedir. 

Ders kitaplarının eğitim araçları arasında özel bir yere sahip olduğu bir gerçektir. 
Ders kitaplarının öğrenciler için düzenlenmiş olmaları, öğrenciye bilgiyi öğretme ve 
öğrendiklerini pekiştirme gibi üstün özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle 
belirli bir eğitim programına yönelik olarak hazırlanan ders kitaplarının incelenmesi ve 
değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Ders kitaplarının,  öğretmenlerin sözlü derslerini 
tamamlama, bilgiler arasındaki bağlantısızlıkları ortadan kaldırma, öğretimi sıkıcılıktan 
kurtarma ve öğrencileri daha aktif düşünen bireyler haline getirme gibi çok önemli 
görevleri bulunduğundan eğitim programına uygun şekilde özenli ve dikkatli hazırlanıp 
hazırlanmadıklarının tespiti önem taşımaktadır. Bununla birlikte Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı tarafından 2013 yılında matematik 9-12 eğitim programının açıklamış olması ve 
9. Sınıf matematik eğitim programına yönelik çok sayıda kitap hazırlanması nedeniyle ders 
kitabı olarak da araştırmacı tarafından 9. Sınıf matematik ders kitabı seçilmiştir. Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan bu programda matematik öğretim 
programının geliştirmeyi hedeflediği matematiksel beceri ve yeterlilikler, matematiksel 
modelleme ve problem çözme, matematiksel süreç becerileri, matematiksel dili ve 
terminolojiyi doğru ve etkin kullanma (matematiksel iletişim), matematiksel akıl yürütme 
ve ispat yapma, matematiğin kendi içindeki konular/kavramlar arasında ve başka alanlarla 
ilişkilendirme, matematiğe ve öğrenimine değer verme, psikomotor becerilerde gelişim 
sağlama, bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) yerinde ve etkin kullanma şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu bağlamda mevcut ders kitaplarını  matematik eğitimiyle  öğrencilere 
kazandırılmak istenen   bu becerileri kazandırıp kazandırmadığının tespiti de önem 
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taşımaktadır. Bu amaçla 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde bulunan farklı 
okullarda görev yapan 10 matematik öğretmeninden 9. Sınıf matematik ders kitaplarını 
değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme için konu alanı ders kitabı incelemesine 
ilişkin araştırmacı tarafından hazırlanan likert tipi bir ölçek kullanılmış ve elde edilen 
puanların ortalamaları alınarak varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda ders 
kitaplarının içerik ve bilimsel anlamda öğretmenler tarafından yeterli bulunmadığı 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Matematik Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretimi 
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(9626) HAYAT BİLGİS İ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YER ALAN 

KAZANIMLARIN DEĞERLER İLE İLİŞKİS İ ACISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

CEVAT EKER 1, CEM AKBAŞ 1 
1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 

cevateker@gmail.com 

Bu araştırma ile, Hayat Bilgisi dersi öğretim programında yer alan kazanımların 
değerler ile olan ilişkisinin değerlendirmesini amaçlanmıştır. Bu nedenle “Hayat Bilgisi 
dersinde kazanımlar ile doğrudan verilecek değerler arasındaki ilişki nasıldır?” sorusuna 
cevap aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda Hayat Bilgisi öğretim programında yer alan 
değerler (Adalet, Bilimsellik, Çalışkanlık, Dayanışma, Doğa sevgisi, Doğruluk, Dürüstlük, 
Estetik, Güven, Hoş görü, Merhamet, Misafirperverlik, Öz güven, Paylaşma, Sabır, Saygı, 
Sevgi, Sorumluluk, Vatanseverlik, Yardımlaşma) ile kazanımlar arasındaki ilişki 
incelenmiş, kazanımların değerleri yansıtıp yansıtmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Araştırma tarama türünde nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve veri toplama aracı olarak 
doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada incelenen doküman 2015 yılında 
hazırlanan İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’ dır. 

Elde edilen bulgulara göre, Hayat Bilgisi dersi öğretim programında belirlenen 
değerlere ulaşmada üniteler için belirlenen kazanımların yetersiz kaldığı, görülmüştür. 
Kazanımlar değer ilişkisi incelendiğinde; bilimsellik, vatanseverlik, dayanışma, 
yardımlaşma saygı, sevgi, sorumluluk ve doğa sevgisi değerlerine yer verildiği, en fazla 
ilişkili değerlerin; sevgi, saygı sorumluluk değerleri olduğu, Adalet, Çalışkanlık, Doğruluk, 
Dürüstlük, Estetik, Güven, Hoş görü, Merhamet, Misafirperverlik, Öz güven, Paylaşma, 
Sabır değerlerinin kazanımlar ile eşleşemeyerek ünitelerde kendine yer bulamadığı 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Hayat Bilgisi Öğretim Programı, Kazanımlar, Değerler 
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(9630) 60-66 AYLIKKEN OKULA KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER ŞİMDİ 4. 

SINIFTA 

SEHER BAYAT 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

seherbayat@hotmail.com 

Giriş: Türkiye’de 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 4+4+4’lük eğitim sistemine 
geçilmesiyle birlikte Millî Eğitim Bakanlığınca “İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların 
yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim 
yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği 
bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.” değişikliği getirilmiştir.  2012-2013 eğitim - 
öğretim yılına kadar, çocuklar okula başladıkları yılın aralık ayında 72 ayını doldurmaları 
halinde okula başlamaktaydılar. Bu değişiklik ile birlikte 2012-2013 eğitim öğretim yılında 
eylül ayı itibariyle 60 aydan 84 ayına kadar olan öğrenciler aynı sınıfta aynı eğitim 
programına tabi tutulmuşlardır. 

2015-2016 eğitim öğretim yılında bu öğrenciler ilkokul 4. sınıfı bitirme 
dönemindedir. 4. sınıf öğrencilerinin ders başarısının, akademik benlik kavramlarının, 
benlik saygılarının okula başlama yaşı ve anne-baba eğitim durumlarına göre 
araştırılmasının okula başlama yaşı ile ilgili bu uygulananın değerlendirilmesi açısından 
alana katkı sağlayacağı düşülmüştür. Bu amaç ile bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır. 

1. İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin okula başlama yaşına göre 

Türkçe ders başarısı, Matematik ders başarısı, Türkçe dersi akademik benlik 
tasarımı, Matematik dersi akademik benlik tasarımı, Özsaygıları anlamlı farklılık 
göstermekte midir? 2. İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin anne eğitim durumlarına göre Türkçe 
ders başarısı, Matematik ders başarısı anlamlı farklılık göstermekte midir? 3. İlkokul 4. 
Sınıf öğrencilerinin baba eğitim durumlarına göre Türkçe ders başarısı, Matematik ders 
başarısı anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Yöntem: Araştırma basit durum nedensel-karşılaştırmalı araştırma olarak 
tanımlanabilir. Verilerin toplanması için öğrenci seçiminde amaçlı örneklem seçiminden 
yararlanılmış ve Sakarya ilinde orta sosyo-ekomik çevre okulunda okuyan 265 dördüncü 
sınıf öğrencisi örnekleme alınmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak Brookover tarafından 
geliştirilen Senemoğlu (1989) tarafından Türkçeye uyarlanan "Akademik Benlik Tasarımı" 
envanteri ve 1991 yılında Coopersmith’in geliştirdiği Pişkin (1997) tarafından geçerlik ve 
güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe’ye uyarlanan  “benlik saygısı ölçeği” kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde standart sapma, aritmetik ortalama ve yüzdeler hesaplanmıştır Analiz 
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sürecine geçilmeden önce verilerin normallik testleri kapsamında her bir bağımlı değişken 
düzeyinde dağılımların normallik gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov-
Smirnov normalite testi sonuçlarına bakılmıştır. Kolmogorov-Smirnov normallik testi 
analiz sonuçları, bağımlı değişkenler için tüm gruplarda normal dağılım göstermediği için 
non-parametrik testlerden Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. 
Analizlerin etki büyüklükleri ise r √n formülü ile hesaplanmıştır. 

Sonuç: Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre; 4. sınıf öğrencilerinin 
okula başlama yaşı değişkenine göre Türkçe ve Matematik ders başarılarının anlamlı bir 
farklılık göstermediği ancak okula başlama yaşı arttıkça Türkçe ve Matematik ders 
başarılarının arttığı tespit edilmiştir. 

Okula 60-66 aylıkken kayıt olan öğrencilerin Türkçe ve Matematik dersi akademik 
benlik kavramları üst yaş grubunun lehine anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. 

Okula başlama yaşına göre benlik saygıları anlamlı farklılık göstermemektedir. 
Sıra ortalama puanlara göre de 60-66 aylıkken okula başlayan öğrencilerin benlik saygıları 
düşüktür. Ancak 73 ve üst yaş gurubunun en yüksek benlik saygısına sahip olması 
beklenirken 66-72 aylıkken okula başlayan öğrencilerin benlik saygıları az bir farkla da 
olsa daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anne ve baba eğitim durumuna göre Türkçe ve Matematik ders başarıları anlamlı 
farklılık göstermektedir. Genel olarak anne-baba eğitim seviyesi arttıkça ders başarılarının 
arttığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Okula Başlama Yaşı, Türkçe Dersi, Matematik Dersi, Akademik 
Başarı, Akademik Benlik Kavramı, Benlik Saygısı 
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(9651) FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ BİLİŞSEL 

ALAN TAKSONOMİSİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMAS I: TÜRKİYE VE 

ALMANYA 

KAZIM YILDIRIM 1, CEVAT EKER 2, ÖNDER BAYIR 2 
1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

2 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 

cevateker@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye ve Almanya’ da uygulanan felsefe dersi öğretim 
programında yer alan kazanımlarının bilişsel alan basamaklarına göre dağılımlarını 
karşılaştırmalı olarak incelemektir.  Araştırmada incelenen doküman, Felsefe Dersi Öğretim 
Programıdır.  Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli, veri analiz 
yöntemi olarak da doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.   Elde edilen veriler, 
araştırmanın alt problemleri kapsamında sıklık (frekans) ve yüzde hesaplamaları ile 
çözümlenmiş, güvenilirliğin sağlanması için uzman görüşleri ile desteklenerek 
değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Araştırma sonucunda Türkiye’ de uygulanan felsefe dersi öğretim programı 
kazanımların genellikle alt bilişsel seviyelerde (Bilgi ve Kavrama) yoğunlaştığı, Almanya’ 
da uygulanan programın ağırlıklı olarak üst bilişsel seviyelerde (analiz,  sentez ve 
değerlendirme) düzeyinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Felsefe dersi öğretim programı, Kazanımlar, Karşılaştırmalı eğitim 
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(9655) İLKOKUL İNSAN HAKLARI YURTTAŞ LIK VE DEMOKRAS İ DERS 

KİTABI ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİYE GÖRELİK İLKES İ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

CEVAT EKER 1, ÖNDER BAYIR 1 
1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 

cevateker@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, İlkokul 4. sınıfta 2015/2016 eğitim öğretim yılında 
okutulmaya başlatılan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabında yer alan 
etkinliklerin öğrenciye görelik ilkesi açısından incelemektir.  Araştırmada incelenen 
doküman, İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi kitabıdır.  Araştırmada 
nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli, veri analiz yöntemi olarak da doküman 
incelemesi yöntemi kullanılmıştır.   Elde edilen veriler, araştırmanın alt problemleri 
kapsamında sıklık (frekans) ve yüzde hesaplamaları ile çözümlenmiş, güvenilirliğin 
sağlanması için uzman görüşleri ile desteklenerek değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Araştırma sonucunda İlkokul 4. Sınıfta okutulan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve 
Demokrasi kitabında yer alan etkinliklerin genel itibariyle öğrenci seviyesine uygun 
olduğu, sadece kitabın büyüklüğü ve boyutu ile ilgili uygunluğun bulunmadığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı, Öğrenciye 
Görelik 
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(9657) SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GENEL 

AMAÇLARI VE TEMEL DEĞERLERİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞ TIRILMASI: 

TÜRKİYE VE SİNGAPUR 

CEVAT EKER 1, SEDAT IŞIK 1 
1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 

cevateker@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye ile Singapur’un Sosyal Bilgiler Öğretim 
Programını genel amaçları ve kazandırılması gereken temel değerler bağlamından 
değerlendirmektir. Araştırma, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi 
(http://www.meb.gov.tr/) ve Singapur Eğitim Bakanlığı  resmi internet sitesinde 
(https://www.moe.gov.sg/) bulunan öğretim programlarında verilen bilgiler kullanılarak 
incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli, veri analiz 
yöntemi olarak da doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda iki ülkenin programının da etkin, katılımcı ve sorumlu 
vatandaş yetiştirme amacı taşıdığı görülmüştür. Kazandırılması gereken temel değerler 
açısından programların benzer özellikler gösterdiği görülmüştür. Sorumluluk, dürüstlük, 
çalışkanlık, farklılıklara saygı, bağımsızlık ve yardımseverlik gibi değerlere her iki 
programda da yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı, Genel amaçlar, 
Karşılaştırmalı eğitim 
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(9666) ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞ KENLER 

AÇISINDAN İNCELENMES İ 

MENEKŞE ESKİCİ 1, SEHER BAYAT 2 
1 KIRKLARELİ ÜNİVERSTİESİ 

2 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

menekseeskici@klu.edu.tr 

Toplumların ilerlemesi sağlayan en önemli unsurun eğitimin kalitesini arttırmaktan 
geçtiği bilinen bir gerçektir. Eğitimde kalitesi arttırma çabalarının başat noktası ise 
öğretmenlerdir. En donanımlı okullar, en iyi hazırlanmış programlar da olsa bunları işe 
koşacak olanlar öğretmenlerdir. Öğretmenlerin nitelikleri bir çok açıdan ele alınabilir: alan 
bilgisi, pedagojik formasyon bilgisi, sınıf yönetimi yaklaşımları vb. Bunlardan biri de 
öğretmenlerin öğretme stilleridir. Sovyanhadi ve Cort (2004)’e göre öğretme stilleri, 
günden güne dersin amaçlarına ulaşabilmek için öğretmen tarafından derse adapte edilerek 
kullanılan süreç ve prosedürleri ifade eder. 

Sınıf içinde ve dışında öğretmenlerin öğrencilerle iletişimi ve öğretme farklılıkları 
üzerine yapılan araştırmalar öğretme stili kavramını ön plana çıkarmıştır. Öğretmenlerin 
öğrencilerin farklı kişiliklerine, bundan kaynaklanan farklı öğrenme stillerine ve 
tutumlarına hitap edecek öğretme stillerine sahip olmaları gerekir. Çünkü öğretme stilleri 
oldukça karmaşık olan öğretme-öğrenme sürecini şekillendiren ve bu sürecin başarıya 
ulaşmasındaki en önemli paya sahip unsurların başında gelmektedir (Artvinli, 2010). 

Öğretmenlerin sahip oldukları öğretme stilleri bilgiyi sunuş tarzlarını, öğrencilerle 
iletişimlerini, sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikleri düzenleme biçimlerini etkilemektedir. Bu 
bağlamda öğretmenlerin öğretme stillerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından 
incelenmesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu 
araştırmada öğretmenlerin öğretme stillerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler ile öğretim 
stili arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ile çalışmada aşağıdaki 
sorulara cevap aranmıştır: 

 Öğretmenlerin öğretme stilleri; 
a) cinsiyetlerine göre 

b) branş alanlarına göre 

c) görev yaptıkları yerleşim birimine göre 

d) mesleki kıdeme göre 

e) eğitim durumuna göre 
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f) derse girdikleri sınıfların ortalama mevcuduna göre anlamlı farklılık göstermekte midir?  

Bu araştırmada nicel araştırma desenlerinden basit durum nedensel-karşılaştırmalı 
desen kullanılmıştır. Basit durum nedensel-karşılaştırmalı araştırmalarda araştırmacı bir 
kategorik bağımsız değişken ve bir nicel bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi ve bu 
ilişkinin istatistiksel olarak anlamalı olup olmadığını test eder (Johnson & Christensen, 
2014). Veriler 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kırklareli ilinde köy, kent merkezi ve 
ilçede görev yapan öğretmenlerden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
“CORD Öğretme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. CORD (Center for Occupational 
Research and Development) tarafından geliştirilen bu envanter 12 maddeden ve her 
maddenin altındaki dört durumdan oluşmaktadır.  Bu alt durumlarda öğretmenlerin öğretme 
yöntemlerine, sınıf içi davranışlarına, düşünme tarzı veya hissettiklerine ilişkin durumlar 
verilmiştir. CORD tarafından geliştirilmiş olan Öğretme Stilleri Envanteri Artvinli (2010) 
tarafından Türkçe ’ye uyarlanmıştır. Buna göre ölçme aracında dört farklı öğretme stili 
ortaya çıkmaktadır. Bu stiller; 1. Öğrenmeye Dayalı (Ezber ve kavrama arasındaki ölçek), 
2. Kavram Açıklamaya Dayalı (Soyut/teorik ve uygulama/tatbik arasındaki ölçek), 3. 
Bilişsel Sürece Dayalı (Simgesel/Sembolik ve gerçek/eylemsel arasındaki ölçek), 4. 
Etkileşime Dayalı (Bireysel ve işbirlikli gruplar arasındaki ölçek)  şeklindedir. Ön 
uygulamadan elde edilen veriler SPSS 16.00 ile değerlendirilerek envantere son şekli 
verilmiştir. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .88 bulunmuştur. Envanterin dört ayrı alt 
ölçeğindeki güvenirlik katsayıları ise Öğrenmeye Dayalı için .91, Kavram Açıklamaya 
Dayalı için .80, Bilişsel Sürece Dayalı boyut için .89, Etkileşime Dayalı alt boyutu için de 
.92 bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin “normallik” varsayımının sağlanıp 
sağlanmadığı incelenerek karşılaştırmalı araştırmalarda kullanılan testlerden yararlanılarak 
analiz edilecektir. Elde edilecek bulgular ışığında öğretmenlerin öğretme stilleri; cinsiyet, 
branş, çalıştıkları okulun bulunduğu bölge (köy, il merkezi, ilçe, belde), mesleki kıdem ve 
derse girdikleri sınıfların sayısına göre incelenerek alan yazın ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Öğretme Stilleri, Öğretmenler, Öğretmen Eğitimi 
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(9681) 2009 HAYAT BİLGİS İ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUS UNDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

TALİP ÖZTÜRK 1, ÖMER KALAFATCI 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

2 VAKIFBANK İLKOKULU- ORDU ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ 

oklft@hotmail.com 

Bu araştırma, 2009 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının temel ögelerinin 
öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla veri toplamaya yönelik betimsel 
nitelikli tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ordu-Altınordu 
ilçesi kapsamında 33 ilkokulda görev yapan 387 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri 
toplama aracına yapılan güvenirlik ve geçerlik analizi sonucunda anketin Cronbach Alpha 
güvenirlik katsayısı 0.974 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 18.0 
istatistik programı kullanılarak yapılmış ve dağılımın özellikleri incelendikten sonra 
frekans/yüzde hesaplamaları, bağımsız t-testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) 
uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; programda yer alan kazanımların öğrencilerin 
bilimsel araştırma ve öğrenme meraklarını artırıcı, yaratıcılığı ve üstbilişsel becerileri 
geliştirir nitelikte olmaları gerektiğine ulaşılmıştır. Programda yer alan etkinliklerin bilgi 
olarak doyuruculuğu, süre olarak yeterliliği, bilimsel araştırma merakını artırma ve etkinlik 
sayısının yeterli olması konularında düzenlemeler yapılması gerektiği; temaların daha ilgi 
çekici metinler ve konu başlıkları içermeleri,  içerik olarak yeterli ve kapsamlı bilgi 
taşımaları, temaların içerdiği bilgi ve kavramların öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerine 
uygunluğu noktalarında düzenlemeler yapılmasının olumlu olacağı görülmüştür. Ayrıca 
programdaki ölçme değerlendirme yöntemlerinin zenginleştirilmesi gerektiği, programa 
farklı yöntem ve tekniklerin eklenmesinin uygun olacağı tespit edilmiştir. 2009 Hayat 
Bilgisi Dersi Öğretim Programının tüm boyutlarıyla eksik yönlerinin gözden geçirilerek 
bilimsel gelişmelere bağlı olarak güncellenmesi ve daha işlevsel hale getirilmesi gerektiği 
sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Hayat Bilgisi Öğretim Programı, öğretmen görüşleri, program 
değerlendirme. 
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(9729) LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “ÖDEV” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 

ALGILARININ İNCELENMESİ 

GÜLAY EKİCİ 1, HASAN AKDENİZ 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

hasanakdeniz.gazi@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin ödev kavramıyla ilgili geliştirdikleri 
metaforları belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modeli kapsamında olgubilim deseni 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 232 lise öğrencisi oluşturmuştur. 
Araştırmada lise öğrencilerinin ödev kavramıyla ilgili metaforları yarı yapılandırılmış bir 
formla belirlenmiştir. Bu formda lise öğrencilerinden “Ödev……. gibidir/benzer; 
Çünkü…….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi 
tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş 
ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu formülle kodlayıcılar arasındaki 
ortalama güvenirlik değeri % 96 olarak bulunmuştur. 

Araştırma sonunda, lise öğrencilerinin ödev kavramıyla ilgili toplam 120 metafor 
geliştirdikleri görülmüştür. Lise öğrencileri ödev kavramıyla ilgili en fazla Eziyet, 
Sevmediğim yemek, Tekrar, Oyun, Gereksizlik, Sorumluluk, Yemek vb metaforları 
belirtmişlerdir. Geliştirilen bu metaforlar toplam 11 farklı kategoride toplanmıştır. Bu 
kategoriler en fazla metafor kapsamaları bakımından “Duygusal etkisi”, “Gereksiz olması”, 
“Zorunlu olması”, “Akademik gelişime etkisi”, “Emek gerektirmesi”, “Sürekli olması”, 
“Yapmamanın sonuçları”, “Ödev yapabilmenin gerekleri”, “Ödev yapmanın zorlukları”, 
“Ödev yapmanın yararları” ve “Ödev çeşitleri” olarak sıralanmaktadır. Ödev için canlı 
metaforlar da geliştirilmiş olmasına rağmen genellikle cansız metaforların geliştirildiği 
belirlenmiştir. Bu kapsamda en fazla sevmediğim yemek,  hazine, bulmaca, yemek, çay, 
çöp gibi metaforları belirtmişlerdir.  Lise öğrencilerinin ödev yapmayı sevmediği ve buna 
yönelik metaforlar belirttikleri en önemli sonuçlardan biridir. Bu yönde en fazla eziyet 
metaforunun belirtilmiş olması bunun en önemli göstergesidir. Belirlenen sonuçlar lise 
öğrencilerinin ödev yapmaktan hoşlanmadıklarını ve yararına inanmadıklarını 
vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Ödev, metafor, lise öğrencileri, nitel araştırma modeli 
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(9739) Öğretmen Adaylarının Zihin Alışkanlıklarının Analizi: Fen Alanı 
Branşlarından bir Örnek 

GÜLAY EKİCİ 1, HASAN AKDENİZ 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

gulayekici@yahoo.com 

Bu araştırma öğretmen adaylarının zihin alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma nicel çalışma modelinde tarama desenine göre hazırlanmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu toplam 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma verileri 
zihin alışkanlıkları formuyla toplanmıştır. Zihin alışkanlıkları formunda toplam 16 farklı 
zihin alışkanlığı yer almaktadır. 16 zihin alışkanlığında likert tipi toplam 48 madde yer 
almaktadır. Bu zihin alışkanlıkları, “Israrcılık”, “Düşünmeden hareket etmeyi yönetme”, 
“Başkalarını anlama ve empatiyle dinleme”, “Esnek düşünme”, “Metabilişsellik”, 
“Doğruluk ve kesinlik için çabalama”, “Soru sorma ve problemler ortaya atma”, “Önceki 
bilgileri yeni durumlara uygulama”, “Netlik ve kesinlik ile düşünme ve iletişim kurma”, 
“Tüm duyular aracılığıyla veri toplama”, “Yaratma, hayal etme ve yenilik getirme”, 
“Merak ve korku içinde cevap verme”, “Sorumlu olacağın riskler alma”, “Mizah yapma”, 
“Birbirine bağlı bir şekilde düşünme” ve “Sürekli öğrenmeye açık olma” olarak 
sıralanmaktadır.  Zihin alışkanlıkları formunun geneli için Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı .96 olarak belirlenirken boyutları arasında .88 ile .96 arasında değişmektedir. 
Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında bağımsız gruplar için t-testi 
kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonunda; literatüre katkı sağlayacak 
oldukça etkileyici ve açıklayıcı veriler tespit edilmiştir. Öncelikle öğretmen adayları böyle 
bir ölçeği ilk defa cevapladıklarını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan ölçekte belirtilen 
ifadelerin öğrenme süreçlerinde karşılaştıkları alışkanlıkları olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
ifadeler ölçeğin geçerliği yönünde oldukça önemlidir. Araştırma sonunda öğretmen 
adaylarının en fazla “Önceki bilgileri yeni durumlara uygulama”, “Soru sorma ve 
problemler ortaya atma” ve “Yaratma, hayal etme ve yenilik getirme” zihin alışkanlıklarını 
kullandıkları belirlenmiştir. Bu durum araştırma grubunun fen branşları öğretmen 
adaylarından oluşmasından kaynaklanıyor olabilir. Yapılan istatistiksel analizler öğretmen 
adaylarının zihin alışkanlıklarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediğini 
ortaya koymuştur. Çalışma sonuçları literatürle tartışıldıktan sonra konuyla ilgili öneriler 
belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Zihin alışkanlıkları, öğretmen adayı, nicel araştırma modeli 
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(10019) İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIFLARDA GÖREV YAPAN SINIF 

ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERDE 

ÜSTBİLİŞS EL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMALARINI SAĞLAYAN 

UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMES İ: GİRES UN İLİ ÖRNEĞİ 

FATMANUR ÖZEN 1, ELİF DURKAN 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

fozen2010@gmail.com 

Günümüz öğrenme şekli olan öğrenci merkezli anlayış, öğrencinin zihinsel 
becerilerini geliştirmeye ve bilgiyi yapılandırarak öğrenmesine imkan verir. Öğrencilerin 
öğrenebileceğini fark etmesi, çağdaş öğrenmenin beyinde ve bilişsel düzeyde gerçekleşen 
süreç içerisinde meydana gelen bir durum olduğu bilinmektedir (Dilci ve Kaya, 2012). Bu 
da karşımıza ilk kez 1976 yılında Flavell tarafından kullanılan üstbiliş kavramını 
çıkarmaktadır. Üstbiliş, düşünmenin duygusal niteliklerini ve bilişsel bilgileri artırmada 
kullanılan bilişsel beceri olarak ifade edilir (Mokdari ve Reichard, 2002). Okuma ön 
bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki iletişime dayalı, uygun bir yöntem ve 
amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma sürecidir (Akyol, 
2010, 1). Okumanın bir anlam kurma süreci olduğu düşünüldüğünde, amaca ulaşmanın 
ancak stratejik okumayla mümkün olduğu söylenebilir. Okuma alanında bir çok yöntem ve 
strateji mevcuttur. Üstbilişsel okuma stratejileri de bunlardan biri olup, öğrencilerin okuma 
süreçlerini izlemelerini ve kontrol etmelerini kolaylaştırarak kendilerini, kontrol ederek 
okuma süreçlerini düzenleme şansı tanır. Öğrencilerin bilinçli bir okuma eylemi 
gerçekleştirebilmesi için üstbilişsel okuma stratejilerini öğrenmesi bireyler için önemlidir. 
Bu konuda öğrencilere yol göstererek stratejileri kullanmalarına yardımcı olanlar 
öğretmenler olup stratejilerin temelleri ilkokulda atılır. Sınıf öğretmenlerin üstbilişsel 
okuma stratejilerine sahip olmaları geleceğe yatırım olup sınıf öğretmenleri hangi 
stratejinin en iyi, nasıl uygulanacağını belirlemelidir. Öğrencinin hangi stratejilere 
odaklanmaları konusunda seçici olarak öğrencileri stratejileri uygulama fırsatları 
sağlanmalıdırlar. Bu çalışma, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev 
yapan 4.sınıf düzeyindeki sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde öğrencilerde üstbilişsel 
okuma stratejilerinin kullanmalarını sağlayan uygulamaları değerlendirmek amacıyla 
araştırıldığı nicel bir araştırmadır. Bu araştırmada, Özen ve Durkan (2016) tarafından 
geliştirilen "Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma 
kapsamından bugüne kadar alanda yaklaşık 180 kişiye ulaşılmış olup araştırmaya ait veri 
girişi sürmektedir.  

Anahtar Kelimeler : okuma stratejileri, üstbiliş, üstbilişsel okuma stratejileri kullandırma 
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(10191) ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDEKİ GİRİŞİMCİLİK 

BECERİLERİ: BİLSEM VE İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMAS I 

ÇAVUŞ ŞAHİN 1, DERYA GİRGİN 2, SERDAR ARCAGÖK 3, HÜSEYİN MERTOL 2 
1 COMU 

2 BİLSEM 
3 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

serdar_arcagok21@comu.edu.tr 

Bu araştırma Samsun Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) öğrenimlerini 
sürdüren özel yetenekli dördüncü sınıf öğrencileri ile Samsun il merkezindeki ilkokul 
dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler derslerindeki girişimcilik becerilerini 
karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede araştırmanın örneklemini seçkisiz örnekleme 
yoluyla belirlenen, Samsun il merkezindeki çeşitli ilköğretim okullarında öğrenimlerini 
sürdüren 150 dördüncü sınıf öğrencisi ile Samsun Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim 
gören 150 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı ise Arcagök (2016)  tarafından geliştirilmiş, 
geçerliği ve güvenirliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile yapılmış “Dördüncü 
Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Girişimcilik Becerisi” ölçeği kullanılacaktır. Ölçek tek faktörlü 
yapıya sahip olup,  9 maddeden oluşmaktadır. Uygulanacak ölçek, “1- Kesinlikle 
Katılmıyorum,  2- Katılmıyorum, 3- Orta derecede katılıyorum, 4- Katılıyorum, 5- 
Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde 5’li likert tipine sahiptir. Araştırmanın verilerinin 
analizinde SPSS programı kullanılacaktır. Araştırma verilerinin analizinde frekans (f), 
yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılacaktır. Araştırmaya yönelik 
çalışmalar sürmektedir 

Anahtar Kelimeler : Bilim ve sanat merkezi, girişimcilik becerileri, sosyal bilgiler dersi, 
ilkokul dördüncü sınıf. 
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(10192) ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDEKİ YARATICI 

DÜŞÜNME BECERİLERİ: BİLSEM VE İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMAS I 

ÇAVUŞ ŞAHİN 1, HÜSEYİN MERTOL 2, SERDAR ARCAGÖK 3, DERYA GİRGİN 2 
1 COMU 

2 BİLSEM 
3 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

serdar_arcagok21@comu.edu.tr 

Bu araştırma Samsun Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) öğrenimlerini 
sürdüren özel yetenekli dördüncü sınıf öğrencileri ile Samsun il merkezindeki ilkokul 
dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler derslerinde yaratıcı düşünme becerilerini 
karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini seçkisiz 
örnekleme yoluyla belirlenen, Samsun il merkezindeki çeşitli ilköğretim okullarında 
öğrenimlerini sürdüren 150 dördüncü sınıf öğrencisi ile Samsun Bilim ve Sanat Merkezinde 
öğrenim gören 150 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı ise Arcagök (2016)  tarafından geliştirilmiş, 
geçerliği ve güvenirliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile yapılmış “Dördüncü 
Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaratıcı Düşünme Becerisi” ölçeği kullanılacaktır. Ölçek tek 
faktörlü yapıya sahip olup,  12 maddeden oluşmaktadır. Uygulanacak ölçek, “1- Kesinlikle 
Katılmıyorum,  2- Katılmıyorum, 3- Orta derecede katılıyorum, 4- Katılıyorum, 5- 
Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde 5’li likert tipine sahiptir. Araştırmanın verilerinin 
analizinde SPSS programı kullanılacaktır. Araştırma verilerinin analizinde frekans (f), 
yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılacaktır. Araştırmaya yönelik 
çalışmalar sürmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Bilim ve sanat merkezi, ilkokul dördüncü sınıf, sosyal bilgiler dersi, 
yaratıcı düşünme becerileri. 
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(10244) ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİN ÖDEV HAKKINDA 

GÖRÜŞLERİ 

VEDA YAR YILDIRIM 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

nailsan60@hotmail.com 

Giriş: Eğitim ve öğretim sadece okulda devam eden bir süreç olmayıp, okul 
dışında da devam edebilmektedir. Ödevler de okul dışında, eğitim ve öğretimin bir parçası 
olarak devam eden etkinlikler arasındadır (MEB, 1989).  Ödevler sadece öğretmenlerin 
vermekle ve öğrencilerin de yapmakla sorumlu oldukları etkinlikler değildir. Ödevlerin 
verilmesi, yapılması ve değerlendirilmesi hem öğrenciyi, hem öğretmeni hem de veliyi 
etkileyen çok boyutlu süreçlerdir. Ödev konusu veli, öğretmen ve öğrenci arasında 
anlaşmazlık konusu olabilmekte, her birinin ödev süreciyle ilgili farklı olumlu ya da 
olumsuz düşünceleri olabilmektedir (Cooper, 2004).  Bu sebeple bu araştırmada öğretmen, 
öğrenci ve velilerin ortaokul düzeyinde verilen günlük ödevler hakkında görüşleri 
araştırılmıştır. 

Ödev konusu ülkemizde son yıllarda medyanın da ilgi odağı haline gelmiştir. 
Medyanın ilgisiyle oluşan kamuoyu algısı ödev konusunda Milli Eğitim Bakanlığını da 
harekete geçirmiştir. MEB’in de yayınladığı mevzuatla ödev konusunda sık sık 
değişiklikler yaptığı görülmektedir (MEB, 1989; 2003; 2013). Mevcut araştırmanın da 
konusu olan ödev öğrenci, veli ve öğretmen çerçevesinde ele alınarak aşağıdaki sorulara 
yanıt aranmaktadır: 

Ödev konusunda öğretmenlerin görüşleri nasıldır? 

Ödev konusunda öğrencilerin görüşleri nasıldır? 

Ödev konusunda velilerin görüşleri nasıldır? 

Yöntem: Araştırmanın deseni durum çalışmasıdır.“Durum çalışması “nasıl” ve 
“niçin” sorularını temel alan, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı 
derinliğine incelemesine olanak veren araştırma yöntemidir” (Yıldırım ve Şimşek, 2008; 
s.277). Araştırmanın çalışma grubunu Tokat ilinde Karşıyaka Ortaokuluna devam eden 
öğrenciler, öğrenci velileri ve bu okulda görev yapan öğretmenler 
oluşturmaktadır.  Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin belirlenmesinde nitel araştırma 
geleneğine uygun amaçlı örneklem yöntemlerinden tipik durum örneklemesi yöntemine 
uygun örneklem seçilmiştir. 
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Araştırmada veli, öğretmen ve öğrencilerin ortaokul düzeyinde verilen günlük 
ödevler hakkındaki görüşleri analiz edilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda 
tasarlanan bu araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır ve nitel araştırma analizi programı 
MAXQDA-11 kullanılmıştır. Öncelikle, görüşme kayıtları deşifre edilip çözümlemeler 
yapılmıştır. Daha sonra, veriler kendi içinde betimlenmiştir. Veli, öğretmen ve öğrencilerin 
görüşleri içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Bunun için, görüşlerin analizinde, ifadeler 
benzerliğine göre gruplanarak tasnif edilmiştir. 

Sonuç: Araştırmaya göre öğrenci, öğretmen ve veliler ödevin pekiştirme ve tekrar 
amaçlı verildiği konusunda hem fikirdir. Ödev yapma konusunda öğretmen, öğrenci ve veli 
görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin düzenli olarak ödev yaptıkları görülmektedir. 
Öğrenciler ödev yapmayı en çok Matematik, İngilizce, Görsel Sanatlar ve Fen Teknoloji 
derslerinde, özellikle bu derslere ilgi duydukları ve bu derslerin ödevleri eğlenceli olduğu 
için sevmektedirler. Öğretmenler öğrencilere düzenli olarak ve programın kazanımları 
doğrultusunda araştırma, tekrar ve pekiştirme amaçlı sık sık ödevler vermektedirler. 
Öğretmenler genel olarak ödevlerin öğrencileri olumlu etkilediğini düşünmektedirler, ancak 
ödevi yapmış olmak için yapan öğrenciler içinde ödev yapmanın zaman kaybı olduğunu 
düşünmektedirler. Öğretmenler ödevleri kendi alan ve uzmanlık bilgisi ışığında vermekte, 
diğer faktörlerin etkisi az olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Ödev 
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(10263) KÜRES ELLEŞ ME VE TEKNOLOJİK GELİŞ MELERİN ÖĞRETİM 

SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMES İ (BARTIN İLİ ÖRNEĞİ) 

FATİH KALÇIK 1 
1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

fatihkalcik@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 
küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin, öğretim süreçleri üzerindeki etkisini belirlemeye 
yönelik görüşlerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum 
çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, kolay ulaşılabilir örnekleme ile belirlenen Bartın 
İli merkezindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 15 branş öğretmeni oluşturmuştur. 
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin NVIVO programı ile 
içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda küreselleşme ile teknolojinin hızla 
gelişmesinin öğretim süreçlerine olumlu ve olumsuz olarak yansımaları olduğu tespit 
edilmiştir. Araştırmada; küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkileri arasında 
öğrencilerin kavramasının artması yer alırken teknolojinin öğrenme süreçlerinde yeterince 
ve doğru kullanılamadığı ve hem öğreticiler açısından hem de öğrenenler açısından ciddi 
sorunları da beraberinde getirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Özellikle öğrencilerin bilgi 
okuryazarlığı düzeylerinin düşük olması ve internet yoluyla ulaşılan bilgilerin 
doğruluğunun öğrenciler tarafından sorgulanmadan kabul edilmesi durumu öğretmenler 
tarafından büyük bir problem olarak görüldüğü anlaşılmış ve öğretmenler tarafından bu 
açıdan eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Küreselleşme, teknoloji, eğitim, öğretim süreci, eğitim programları 
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(10264) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALINDA 

YAYIMLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BAŞLIKLARI İLE ANAHTAR 

KELİMELERİNİN ANALİZİ 

FATİH KALÇIK 1 
1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

fatihkalcik@hotmail.com 

Ülkemizde birçok tez ve makale çalışılmış olsa da bu çalışmalara yapılan atıf 
oranının az olması, yapılan çalışmaların bilimsel kriterler ve kullanılan anahtar kelimelerin 
yönüyle de tekrar ele alınması gerektiğini göstermektedir. Konuyla ilgili olmayan anahtar 
kelimelerin kullanılması, araştırmacıların fazladan zamanını almakla beraber onların yanlış 
yönlenmesine de neden olabilir.  Bu çalışmanın amacı; Eğitim Programları ve Öğretim 
Bilim Dalı’nda yayımlanmış lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tezlerde geçen anahtar 
kelimeleri incelemek, bu kelimeleri tematik olarak gruplandırmak ve tez başlığına göre 
uyumlarını değerlendirmektir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiş olup doküman 
incelemesi yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma, YÖK tez sisteminde kayıtlı 2008 - 2016 yılları 
arasında Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı’nda yapılmış lisansüstü (yüksek lisans 
ve doktora) tezlerle sınırlandırılmıştır. Araştırmacı tarafından YÖK tez sisteminde kayıtlı 
lisansüstü tezler belirlenmiş, tezlerin başlıkları ile anahtar kelimeleri listelenmiştir. Uzman 
görüşü de alınarak elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. 
Araştırmada, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı’nda yapılmış lisansüstü tezlerin 
konuların çok çeşitli olduğu, anahtar kelimelerinin belirlenmesinde özen gösterilmediği 
sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Eğitim programları ve öğretim, lisansüstü tez, anahtar kelimeler 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
152 

(10335) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ DÜŞÜNME BECERİLERİ VE 

BAŞARI YÖNELİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

FERDİ BAHADIR 1, MURAT TUNCER 2 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

2 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

ferdibahadir@hotmail.com 

Bu araştırmanın genel amacı öğretmen adaylarını üstbiliş düşünme becerileri 
(ÜBDB) ve başarı yönelimleri (BY) açısından değerlendirmektir. Bu amaçla bu her iki 
bağımlı değişkene yönelik görüşler arasında cinsiyet, sınıf, yaş ve bölüme göre anlamlı 
düzeyde görüş farkı olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun yanında ilişkisel analizlerle ÜBDB 
ve BY arasında ne düzey bir ilişki olduğu da belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma ilişkisel 
tarama yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Erzincan Üniversitesinin 
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, ilköğretim matematik,  bilgisayar ve 
öğretim teknolojileri, müzik, resim, fen bilgisi lisans eğitimi programlarına kayıtlı toplam 
470 öğrenci oluşturmaktadır. Bu evrenden amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt 
örnekleme yöntemine göre üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri seçilmiştir. 

Araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmanın birinci veri toplama 
aracı olan üstbiliş düşünme becerileri ölçeği Tuncer ve Kaysi (2013) tarafından 
geliştirilmiştir. Bu ölçek 17 madde ve dört boyuttan (düşünme becerisi yeterlikleri, problem 
çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri, karar verme becerisi yeterlikleri ve alternatif 
değerlendirme becerisi yeterlikleri) oluşmaktadır. Araştırmanın ikinci veri toplama aracı 
olan 2x2 başarı yönelimleri ölçeği Akın (2006b) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek 26 
maddeli ve dört boyuttan (öğrenme yaklaşma, öğrenme kaçınma, performans yaklaşma, 
performans kaçınma) oluşmaktadır. Beşli likert tipindeki ölçekler “5:Tamamen 
Katılıyorum; 4: Katılıyorum; 3: Kararsızım; 2: Katılmıyorum; 1: Hiç 
Katılmıyorum” şeklinde puanlanmaktadır. Bu araştırmada her bir ölçek için cronbach alpha 
güvenirlik katsayısı hesaplanmış üstbiliş düşünme becerileri ölçeği için .907, başarı 
yönelimleri ölçeği için .0,857, bulunmuştur. 

Üst biliş düşünme becerileri ölçeğinin cinsiyete göre karşılaştırıldığı bağımsız 
gruplar t testi sonucuna göre ölçeğin “Kara verme becerileri” alt faktöründe kız öğretmen 
adayları lehine anlamlı fark gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm 
açısından yapılan karşılaştırmalarda ise ölçeğin “Problem çözme becerileri” alt faktöründe 
anlamlı görüş farkı tespit edilmiştir. BY ölçeğinin “Öğrenme yaklaşma” ve “Öğrenme 
kaçınma” alt faktörlerinde kız öğretmen adayları lehine anlamlı fark gözlenmiştir. Bölüm 
açısından yapılan karşılaştırmalarda ise ölçeğin “Öğrenme yaklaşma”, “Öğrenme kaçınma”, 
“Performans yaklaşma” ve “Performans kaçınma” alt faktörlerinde ve ölçeğin tamamında 
anlamlı görüş farkı tespit edilmiştir. Bu araştırma sonucunda ÜBDB ve BY arasında çeşitli 
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düzeylerde pozitif yönde (birlikte değişim gösteren) ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu 
durum öğretimde değişken etkileşiminin kontrolü konusunda öğretmenlere yol gösterici 
olabilir. 

Anahtar Kelimeler : Üstbiliş düşünme becerileri, Başarı yönelimleri, Başarı amaçları, 
Öğretmen adayları, İlişkisel tarama modeli 
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(10336) ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMS EL ARAŞTIRMA ÖZ-

YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

MURAT TUNCER 1, FERDİ BAHADIR 2 
1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

2 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

ferdibahadir@hotmail.com 

Bu araştırmanın genel amacı öğretmen adaylarını bilimsel araştırma öz-yeterlikleri 
(BAÖ) ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (ÖMYT) açısından değerlendirmektir. 
Bu amaçla bu her iki bağımlı değişkene yönelik görüşler arasında cinsiyet, sınıf, yaş ve 
bölüme göre anlamlı düzeyde görüş farkı olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun yanında 
ilişkisel analizlerle BAÖ ve ÖMYT arasında ne düzey bir ilişki olduğu da belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırmanın 
evrenini Erzincan Üniversitesinin Eğitim Fakültesi Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, 
ilköğretim matematik,  bilgisayar ve öğretim teknolojileri, müzik, resim, fen bilgisi lisans 
eğitimi programlarına kayıtlı toplam 470 öğrenci oluşturmaktadır. Bu evrenden amaçsal 
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencileri seçilmiştir. 

Araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmada birinci veri toplama 
aracı olan Bilimsel Araştırma Öz-yeterliği ölçeği Tuncer ve Özeren (2012) tarafından 
geliştirilmiştir. Bu ölçek 12 madde ve dört boyuttan (Alanyazın, Yöntem, Sonuç ve 
Tartışma, Öneri ve Referans Geliştirme) oluşmaktadır. Araştırmanın ikinci veri toplama 
aracı olan öğretmenlik mesleği tutum ölçeği Çetin, (2006) tarafından geliştiriliştir. Bu ölçek 
35 maddeli ve üç boyuttan (sevgi, değer, uyum) oluşmaktadır. Beşli likert tipindeki 
ölçekler “5:Tamamen Katılıyorum; 4: Katılıyorum; 3: Kararsızım; 2: Katılmıyorum; 1: 
Hiç Katılmıyorum” şeklinde puanlanmaktadır. . Bu araştırmada her bir ölçek için cronbach 
alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmış bilimsel araştırma öz-yeterliği ölçeği için .928, 
öğretmenlik mesleği tutum ölçeği için .942 bulunmuştur. 

Bilimsel araştırma öz-yeterliği ölçeğinin öğrenim görülen bölüme göre 
karşılaştırıldığı K.W.H testi sonucuna göre ölçeğin “Yöntem”, “Sonuç ve tartışma”, “Öneri 
ve referans geliştirme” alt boyutlarında ve ölçeğin tamamına ait öğretmen adaylarının 
görüşleri arasında bölüm değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur. ÖMYT ölçeğinin 
cinsiyete göre karşılaştırıldığı bağımsız gruplar t testi sonucuna göre ölçeğin Sevgi, Değer, 
Uyum alt boyutları ve tamamı açısından kadın öğretmen adayları lehine anlamı düzeyde 
görüş farkı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm açısından 
yapılan karşılaştırmalarda ise ölçeğin “Sevgi” alt boyutunda öğretmen adaylarının görüşleri 
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arasında bölüm değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur.  Bu araştırma sonucunda BAÖ 
ve ÖMYT arasında çeşitli düzeylerde pozitif yönde (birlikte değişim gösteren) ilişkiler 
olduğu görülmektedir. Bu durum öğretimde değişken etkileşiminin kontrolü konusunda 
öğretmenlere yol gösterici olabilir. 

Anahtar Kelimeler : Bilimsel araştırma öz-yeterliği, Öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutum, Öğretmen adayları, İlişkisel tarama modeli 
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(10340) PEDAGOJİK FORMAS YON ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEM 

VE TEKNİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI 

DUYGU GÜR ERDOĞAN 1, ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN 1, GÜLDEN KAYA 

UYANIK 1, SEHER BAYAT 2 
1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

2 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

guldenk@sakarya.edu.tr 

Bu çalışmanın temel amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretim yöntem ve 
tekniklerine yönelik tutumlarını belirlemektir. Bunun için Sakarya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Pedagojik Formasyon eğitimi ve öğretim ilke ve yöntemleri dersi alan 193 kişiden 
veri toplanmıştır. Çalışma betimse araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Betimsel 
araştırmalarda var olan durum incelemesi yapılır. Var olan durumun belirlenmesi amacıyla 
çalışmada Ocak, Ocak, Yılmaz ve Mergen (2012) tarafından geliştirilen öğretim yöntem ve 
tekniklerine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Ölçek yöntem seçimini etkileyen etmenler, 
alternatif yöntem ve teknikler, yapılandırmacı yaklaşımla kullanılmaya başlanan teknikler 
ve geleneksel yöntemlere yönelik maddeler olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. 29 
maddeden oluşan ölçeğe uygulanan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin alt boyutları ve 
genel güvenirliği Cronbach’s Alpha Değerleri Faktör 1 : .779,  Faktör 2 : .772, Faktör 3 : 
.692, Faktör 4 : .508 ve Genel : .806’dır. Araştırmada pedagojik formasyon öğrencilerinin 
öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik tutumları cinsiyet, bölüm, eğitmenlik deneyimi 
olup olmaması ve yöntem ve teknikler konusunda kendilerini yeterli hissedip hissetmeme 
durumlarına göre incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler : Pedagojik formasyon, öğretmenlik, öğretim yöntem ve teknikleri 
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(10389) ÖĞRETMENLERİN ÖRTÜK PROGRAM KAVRAMINA YÖNELİK 

METAFORİK ALGILARI 

MUHAMMET FATİH ALKAN 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

mfatihalkan@hotmail.com 

Örtük program, resmi programda yer alan hedef ve etkinliklerin dışında öğretim 
süreci içinde yer alan bilgi, fikir ve uygulamalar sonucu öğrencilerin kazandıkları nitelikler 
olarak tanımlanabilir (Yüksel, 2002). Sarı ve Doğanay’a (2009) göre ise okul ortamını, 
yaşamını, program ve politikaları okul amaçlarını gerçekleştirecek şekilde kasıtlı ve bilinçli 
bir şekilde düzenlemek olarak tanımlanmaktadır. Örtük program akademik olmayan her 
şeyi içermektedir fakat okulların akademik çıktıları üzerinde önemli etkisi vardır. Kısaca 
okul kültürünü ifade eder. 

Yazılı olmayan bu programın sosyolojik niteliği baskındır (Yangın & Dindar, 
2010). Örtük program aynı zamanda değerler ve duyuşsal gelişim için önemli bir alan 
olarak görülmektedir (Paykoç, 2007). Standart öğrenme etkinlikleri, öğretmenin kullandığı 
dil ve ders kitapları, materyaller, mobilyalar ve mimari, örtük program kaynakları arasında 
gösterilmektedir (Tuncel, 2008). Tezcan’a (2003) göre örtük program, bir toplumsal 
denetimi sağlama aracıdır. Resmi ve açık programda yer alanların yanı sıra belirli değer, 
tutum ve ilkelerden oluşan örtük program, öğretmenler tarafından öğrencilere örtük, kapalı 
bir şekilde aktarılır. Bu sayede kültürel yeniden üretim gerçekleşmiş olur. Ayrıca açık 
programdan daha etkili olabilir. 

Lynch (1989), örtük programa ilişkin işlevselci ve Neo-marksist olmak üzere iki 
yaklaşım üzerinde durmaktadır. İşlevselci yaklaşıma göre okullar, topluma katkıda 
bulunmak için gerekli olan sosyal normlar, değerler ve becerileri öğrencilere kazandıran 
araçlar olarak görülmektedir (Skelton, 1997). Neo-Marksist yaklaşıma göre ise okullar, 
sosyal, ırksal ve cinsiyet eşitsizlikleri ile okul ve ekonomi arasındaki ilişkileri tekrar üreten 
yerlerdir (Sarı & Doğanay, 2009). 

Okul çıktıları üzerinde bu ölçüde öneme sahip olan örtük programa yönelik 
öğretmen algılarının incelenmesinin önemli ve alanyazına katkı sağlayacak nitelikte olduğu 
düşüncesinden hareketle bu araştırma planlanmıştır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı 
öğretmenlerin örtük program kavramına yönelik metaforik algılarını belirlemektir. 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu doğrultuda araştırmacı 
tarafından geliştirilen veri toplama aracı ile katılımcıların örtük program kavramına yönelik 
metaforları elde edilecek ve veriler içerik analizine tabi tutulacaktır. Metafor, bilinenler 
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yardımıyla bilinmeyeni anlatmaya çalışmak ve benzetmelerden faydalanarak bir olgunun 
daha anlaşılır hale gelmesini sağlamak olarak tanımlanabilir (Balcı, 2003). 

Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 
öğretmenler oluşturmaktadır. Veri toplama aşaması mevcut durumda devam ettiğinden bu 
aşamada katılımcılara ilişkin detaylı bilgi verilmemektedir. Araştırmanın verileri, 
araştırmacı tarafından geliştirilen Örtük Program Kavramına İlişkin Metafor Algıları 
Formu ile toplanmaktadır. Bu formda öncelikle örtük programa ilişkin kısa bir kuramsal 
açıklama bulunmaktadır. Ardından katılımcılardan örtük programı bir duruma, bir olguya 
veya somut bir nesneye benzetmelerini isteyen açık uçlu soru yer almaktadır. Araştırmada 
elde edilen metaforlar tek tek incelenecek ve veriler içerik analizine tabi tutulacaktır. Bu 
noktada katılımcıların örtük program kavramına yönelik algıları doğrultusunda çeşitli 
temalara ulaşılması planlanmaktadır. Veri analizi aşamasında kodlama önceden belirlenmiş 
kavramlara göre değil, tümevarımcı bir yaklaşımla ele alınacak ve kodlamalar 
doğrultusunda temalar oluşturulacaktır (Yıldırım & Şimşek, 2013). Bulgular, Sonuç ve 
Tartışma ve Öneriler bölümleri analizler gerçekleştirildikten sonra hazırlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : örtük program, metafor, öğretmen algıları 
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(10402) ADAPTE OLABİLEN KARMAŞIK SİSTEMLER, PROGRAM 

GELİŞ TİRME VE GÖÇ 

VOLKAN DURAN 1, ŞENER ŞENTÜRK 1 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

volkan.duran8@gmail.com 

Sistem kendi içerisinde belirli alt parçaları arasında çeşitli ilke ve kurallara göre 
ilişki bulunan organik veya mekanik çevresiyle ilişki halinde olabilen bir yapı olarak 
tanımlanabilir. Basit sistemler genel olarak mekanik, doğrusal ve öngörülebilir sistemlerdir. 
Karmaşık sistemler ise organik, kaotik ve öngörülemez sistemler olarak tanımlanabilir. 
Adapte olabilen karmaşık sistemler ise çevresel uyarıcı ve girdilere göre kendi iç 
mekanizmasını düzenleyebilen kaotik, organik sistemler olarak tanımlanabilir. Eğitim 
programı bir ülkenin, kurumun, örgütün, toplumun veya birey ya da bireylerin uzak, genel 
ve özel hedefleri doğrultusunda planlanan, tasarlanan, denenen, değerlendirilerek, düzeltilip 
uygulamaya konan ve geliştirilip değiştirilebilen hedef-davranış, içerik, eğitim durumları ve 
değerlendirme ögelerini içeren dinamik ve dirik bir sistem olarak tanımlanabilir. Eğitim 
programı bir sistem olarak girdi (hedefler) süreç (içerik ve eğitim durumları) ve ürün 
(eğitim ürünleri ve sonuçları) ile dönüt/düzeltmeyi içeren bir sistem olarak ele alınabilir. 
Eğitim programları çevresel koşullara göre basit sistemler olarak veya sosyal hareketliliğin 
dikey ya da yatay olarak yoğunlaşmasına göre karmaşık sistemler olarak ele alınabileceği 
söylenebilir. Bu bağlamda göç, ekonomik kriz gibi durumlar eğitim programlarının sistem 
olarak dinamiğine de etki edecektir. Örneğin, Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin çok 
kültürlülük ve küreselleşme bağlamında yaptığı çalışmalar, İsrail’deki göç ve farklı kültür 
hareketleri nedeniyle 1954–1967, 1964–1968, , 1966–1978 aralıklarından günümüze 
program yapısındaki değişimler, Ashton-Warner’in (1963) Yeni Zelanda’da Maori 
çocuklarıyla gerçekleştirdiği organik okuma yöntem ve teknikler, mikro ve makro boyutta 
eğitim programlarının dinamizmine ve uyarlanabilir yapısına uygun olarak ele 
alınabilir.  Bu çalışmada öncelikle eğitim programları karmaşık sistemler bağlamında 
incelenecektir. İkinci aşamada iç ve dış çeşitli göç olgularının yaşandığı bölgelerde 
uygulamaya konulan eğitim programları ABD, İsrail, Almanya gibi çeşitli ülkelerde yapılan 
somut uygulama örnekleriyle incelenecektir. Çalışma nitel bir çalışmadır. Durumsal desene 
göre doküman analizine dayalı olarak betimsel içerik analiziyle veriler analiz 
edilmiştir.  Bulgular tam metinde verilecektir 

Anahtar Kelimeler : Eğitim Programları, Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler, Göç 
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(10438) NİTELİKLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMAS I GEREKEN 

ÖZELLİKLERİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE 

İNCELENMES İ 

FEVZİ DURSUN 1, NURHAK CEM DEDEBALİ 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

fevzi.dursun@gop.edu.tr 

Eğitim-öğretim sürecinin niteliği için bütün unsurların nitelikli olması gerekir. Bu 
süreçte eğitiminin niteliğinde belirleyici olan etmenlerin başında öğretmenlerimiz 
gelmektedir. Nitelikli öğretmeni yetiştirebilmek veya nitelikli bir öğretmende olması 
beklenen özellikler günümüzün üzerinde en çok düşünülmesi gereken konularından biridir. 
Bu araştırmada öğretim elemanlarının nitelikli bir öğretmende bulunması gereken 
özelliklerle ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma tarama modelinde 
desenlemiştir. Araştırma verileri açık uçlu iki sorudan oluşan anketle toplanacaktır: 1. Size 
göre iyi ve nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özellikler nelerdir?,S.2. Size göre 
öğretmenliği diğer mesleklerden ayıran (farklı kılan) özellikler nelerdir? şeklinde ifade 
edilmiştir. Araştırma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Eğitim 
Fakültelerinde görev yapmakta olan 30 öğretim elemanı ile yürütülmektedir.  Araştırma 
verileri bizzat araştırmacılar tarafından öğretim elemanları ile ön görüşmeler yapılarak ve 
gerekli açıklamalar yapılarak toplanacaktır. Öğretim elemanlarının bu konuda belirtmek 
istediklerini kolaylıkla ifade etmelerine imkân sağlanması amacıyla veriler, görüşme 
yoluyla açık uçlu anket formu kullanılarak toplanacaktır. Görüşme anketinin 
oluşturulmasında literatürden ve uzmanların görüşünden yararlanılmıştır. Toplam üç 
uzman(iki Eğitim Programları ve Öğretim, bir Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı) görüşü 
alınmış, beş öğretim elemanı ile ön deneme uygulaması yapılmıştır. Ön deneme sonucunda 
bazı düzenlemeler yapıldıktan sonra forma son şekli verilmiştir. Veriler  gönüllü olarak 
görüş bildirmeyi kabul eden öğretim elemanlarından toplanmaktadır. Veriler toplanmaya 
başlanmıştır. Verilerin analizinde betimsel içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. Araştırma 
verileri toplanmaya devam edildiği için araştırmada bulgular, yorum, tartışma ve sonuç 
aşamaları tamamlanmamıştır. Araştırma süreci sonuçlanınca tam metin olarak 
raporlaştırılacaktır.   

Anahtar Kelimeler : Öğretmen, öğretim elemanı, öğretmen niteliği 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
161 

(10446) PEDAGOJİK FORMAS YON EĞİTİMİ KAPSAMINDA METAFORLAR 

FEVZİ DURSUN 1, ZAFER KİRAZ 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

2 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

fevzi.dursun@gop.edu.tr 

Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 
farklı uygulamalar denenmiştir. Ancak burada ilginç olan 2017 yılına gelmiş olmamıza 
rağmen öğretmen yetiştirme gibi önemli bir konuda eğitim bilimciler tarafından pekte 
benimsenmeyen pedegojik formasyon programı uygulamasının devam etmesidir. 
Araştırmanın amacı; “pedagojik formasyon eğitimi”, “öğretmenlik uygulaması”, 
“öğretmenlik” ve “eğitim fakültesi öğretim üyesi” kavramlarına ilişkin katılımcıların 
algılarını metaforlar sayesinde ortaya çıkarmaktır. Bu amaca bağlı olarak: (1) 
katılımcıların söz konusu kavramlara ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?, (2) 
Öğretmen adaylarının görüşlerinde ortaya çıkan metaforlar ortak özellikleri bakımından 
nasıl toplanmaktadır? soruları cevaplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, pedagojik formasyon 
eğitimi programının metaforlar aracılığıyla değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin 
ilgililere söz konusu programın etkiliği hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinde kullanılmakta olan örnekleme yöntemlerinden 
kolay ulaşılabilirlik örneklemesi kullanılmıştır. Bu yöntem araştırmalarda hız, uyguluma 
kolaylığı ve ekonomiklik kazandırmaktadır. Araştırmada katılımcıların görüşleri yazılı 
olarak alınmıştır. Elde edilen görüşler bilgisayar ortamına aktarılarak dosya hailine 
getirildikten sonra içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmada içerik analizi türlerinden 
kategorisel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı 
bahar yarıyılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 
formasyon programındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma, formdaki bilgilere 
gönüllü olarak cevap vermeyi kabul eden 35 formasyon programına devam eden öğretmen 
adayı ile yapılmıştır. Öğretmen adaylarının 12’sinin ikinci aşamada formları 
doldurmadıkları ve ya eksik doldurdukları görülmüş ve araştırmadan çıkarılmıştır. Böylece 
çalışma formları eksiksiz dolduran 23 öğretmen adayı ile sürdürülmüştür. Katılımcıların 
ikisini erkek, 21’isini ise kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların 12’sinin 20-25 yaş 
arasında, 6’sının 26-30 yaş arasında ve 5’inin ise 30 yaş ve üzeri bir yaşta oldukları 
görülmüştür. Katılımcıların 18’i sağlık, 3’ü biyoloji, ve 2’si tarih öğretmenlik alanı 
adayından oluşmuştur.    Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının pedagojik formasyon 
eğitimi, öğretmenlik uygulaması, öğretmenlik  ve öğretim üyesi kavramlarını ilişkin sahip 
oldukları algılarını ortaya çıkarmak amacıyla öğretmen adayının her birinden “pedagojik 
formasyon eğitimi, öğretmenlik uygulaması, öğretmenlik  ve eğitim fakültesiöğretim üyesi… 
gibidir;, çünkü…” dört farklı cümleyi tamamlaması istenmiştir. Bu amaçla öğretmen 
adaylarına, dört matafora ilişkin bir kâğıt verilmiş ve onlardan bu dört ifadeyi kullanarak ve 
her kavram için sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini yazılı olarak 
ifade etmeleri sağlanmıştır.  Katılımcıların görüşlerini forma aktarmaları yaklaşık otuz (30) 
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dakika sürmüştür. Metaforun bir araştırma aracı olarak kullanıldığı çalışmalarda “gibi” 
kavramı genellikle “metaforun konusu” ile “metaforun kaynağı” arasındaki bağı daha açık 
bir şekilde çağrıştırmak için kullanılır. Bu araştırmada “çünkü” kavramına da yer verilerek 
katılımcıların kendi metaforları için bir “gerekçe” sunmaları da istenmiştir. Öğretmen 
adaylarının kendi yazılarıyla kaleme aldıkları bu kompozisyonlar, birer “belge” ve 
“doküman” olarak bu araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuştur.  Katılımcıların 
doldurdukları formlardaki metinler, 2-3 defa okunup değerlendirilmiş ve benzer özellikler 
taşıyan metaforları bir araya toplanarak temalar oluşturulmuştur. Araştırmada sık sık 
doğrudan alıntılara yer verilmiş ve tartışma bölümünde bütünsel olarak ele alınıp 
tartışılmıştır. Doğrudan alıntılar yapılırken öğretmen adayları ÖA1, ÖA2 … şeklinde 
kodlanmıştır. Araştırma sonuçlarında ortaya konulan bulgular görüşmelerden birebir 
alıntılar yapılarak ilişkilendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : pedagojik formasyon, öğretmen adayları, öğretmenlik uygulaması, 
öğretim üyesi 
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(10463) ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALGISAL 

ÖĞRENME STİLİ TERCİHLERİ VE CİNSİYETLERİNİN İNGİLİZCE DERSİ 

AKADEMİK PERFORMANS LARINA ETKİS İ 

SEVGİ BEKTAŞ BEDİR 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

sevgibektasbedir@gmail.com 

Çağdaş yaklaşımların öğrenciyi temele aldığı eğitim sistemlerinde bireysel farklar 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada bireysel farklılıklardan biri olan öğrenme stilleri üzerinde 
durulmaktadır. Teknolojik, sosyal, kültürel alandaki son gelişmeler ve yasal düzenlemeler 
öğrenme stillerinin öğrenci başarısını nasıl etkilediğini daha iyi anlamanın önemini 
vurgulamaktadır. Çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Tokat ilinin bir 
ilçesindeki bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 9.sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır. Katılımcılar 30 kız öğrenci, 30 erkek öğrenci, toplamda 60 öğrenciden 
oluşmaktadır. Bu çalışma nicel araştırma türlerinden olan tarama modelinde yapılmış bir 
çalışmadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Öğrenme Stili Ölçeği ve İngilizce dersi 
1. Yazılısı kullanılmıştır. Yapılan İngilizce yazılısı dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar 
sırasıyla dinleme, okuma, dilbilgisi ve yazma bölümleridir. Veriler toplanırken öğrencilere 
önce Öğrenme Stili Ölçeği uygulanmış, sonra da İngilizce dersi 1.yazılısı yapılıp 
notlandırılmıştır. Veriler, SPSS 15 paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada ele 
alınan bağımsız değişkenlerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
hesaplanmıştır. Öğrencilerin Öğrenme Stili Ölçeği alt boyutlarından elde ettikleri puanların 
cinsiyet ve öğrenme stilinin İngilizce dersi akademik başarısı üzerine etkisini görmek için 
MANOVA analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunda görsel öğrenme stiline sahip 
45 (%75), işitsel öğrenme stiline sahip 8 (%13.3), kinestetik/dokunsal öğrenme stiline sahip 
7 (%11.6), öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin akademik performans dağılımına 
bakıldığında dinleme becerisinden alabileceği en yüksek puan olan 20 üzerinden elde 
ettikleri ortalama puan 10.835, okuma becerisinden alabileceği en yüksek puan olan 20 
üzerinden elde ettikleri ortalama 17,281; dilbilgisinden alabileceği en yüksek puan olan 40 
üzerinden elde ettikleri ortalama 27,781;yazma becerisinden alabileceği en yüksek puan 
olan 20 üzerinden elde ettikleri ortalama 12,259 olarak görülmektedir. Bu sonuçlara göre 
öğrenciler en çok okuma becerisinde, daha sonra sırasıyla dilbilgisinde, yazmada ve 
dinlemede başarılı olmuşlardır. Ayrıca %95 güven aralığındaki alt ve üst değerler birbiri ile 
kesişmemektedir.  Bağımlı değişkenlerdeki (dinleme, okuma, dilbilgisi, yazma) gruplar 
arası varyans eşitliğinin test sonuçları anlamlılık değeri 0.05’den büyük (p>0.05) olması 
gerektiği dikkate alındığında bağımlı değişkenlerdeki gruplar arası varyans eşitliğinin 
dilbilgisi(p=.006) ve yazmada(p=.022) sağlanmadığı; dinleme (p=.160) ve 
okumada(p=.103) sağlandığı görülmektedir. MANOVA sonuçlarına göre,cinsiyet 
öğrencilerin İngilizce dersi akademik performanslarında anlamlı farklılık yaratmaktadır 
(Wilk’s Lambda .800, F 3.179, df 8, p .021, eta 0.200). Öğrencilerin İngilizce dersi 
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akademik performanslarında stilin ise anlamlı bir fark yaratmadığı görülmektedir (Wilk’s 
Lambda .826, F 1.277,p .264, eta 0.091). Cinsiyet*Stil etkileşimi Wilk’s Lambda .877, F 
.864, df 8, p .550, eta 0.063 değerleri dikkate alındığında öğrencilerin İngilizce dersi 
akademik performanslarında istatiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı görülmektedir. 
Öğrencilerin öğrenme stilleri ve cinsiyetlerinin İngilizce dersi becerilerine ayrı ayrı etkisini 
ya da istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığının analiz sonuçlarına 
bakıldığında öğrenme stilinin dinleme, okuma ve yazma üzerinde anlamlı bir farklılık 
yaratmadığı anlamlılık değerinden (0.05’ten büyük) anlaşılmaktadır. Öğrenme stilinin 
dilbilgisi üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı (p=,038) görülmektedir. Cinsiyet 
değişkeninin dinlemede anlamlı bir farklılık (p=,068) yaratmadığı, fakat sırasıyla okuma 
(p=,043), dilbilgisi (p=,041) ve yazma (p=,006) üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı 
görülmektedir. Dunnet C testine göre ise İngilizce dersi akademik performanslarının stille 
ilişkisine bakıldığında, İngilizce dersi akademik performansın stille çok ilişkili olmadığı 
sadece yazma becerisinde görsellerin dokunsallardan anlamlı derecede ilişkili oldukları 
gözlenmiştir (p=,341).Diğer becerilerde stilin anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 
Elde edilen veriler sonucunda öğrencilerin akademik performans dağılımına bakıldığında 
öğrenciler en çok okuma becerisinde, daha sonra sırasıyla dilbilgisinde, yazmada ve 
dinlemede başarılı olmuşlardır. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme stilleri ve bunlara uygun 
yöntem kullanımı konusunda bilgilendirilebilir. Bu tür bir çalışma faklı okul türlerinde ve 
sınıf düzeylerinde de yapılarak sonuçlar karşılaştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler : Öğrenme Stilleri, İngilizce öğretimi 
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(10480) 2015 İLKOKUL MATEMATİK DERSİ 1-4.SINIFLAR ÖĞRETİM 

PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN FARKINDALIĞI VE 

GÖRÜŞLERİ(TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 

YASİN GÖKBULUT 1, OSMAN ASLAN 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

oaslan5858@gmail.com 

İlk insandan günümüze değişmeyen tek şey değişimin kendisi olmuştur. İnsanlık 
ihtiyaçları doğrultusunda sürekli kendini ve yaşadığı çevreyi değiştirme, yaşam 
standartlarını yükseltme, yeni nesillere daha iyi olanaklar bırakma adına değişme ve 
yenilenme hareketine girmiştir. Yenilikler sosyal hayatta, tarımda, sanayide, teknolojide 
olduğu gibi eğimde de kendini göstermiş, hatta eğitim alanındaki değişim ve gelişimler, 
diğer tüm alanların ön koşulu olarak önemli bir misyon da yüklenmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı da 2012/2013 eğitim öğretim yılı ile birlikte eğitim 
sisteminde değişime giderek, 4+4+4 olarak bilinen yeni bir sisteme dönüştü. Gelişen, 
yenilenen ve değişen sistemin doğal ürünü olarak öğretim programları da kendisini revize 
etme durumunda kaldı. 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı bünyesinde İlkokul Matematik Öğretim Programını yenileyerek, uygulama 
alanına sunmuştur. Bu araştırmada öğretim programının uygulayıcısı olan işbaşındaki 
öğretmenlerin, program oluşturma süreçlerine ilişkin farkındalık durumları ile yeni 
programa ilişkin görüşleri değerlendirilmeye alınmıştır. 

Bu çalışmanın modeli,  nicel araştırma modeli olarak yapılandırıldı. Veri toplama 
araçları olarak ''Öğretmen Farkındalığı Anketi'' ile beşli likert tipi ''Öğretmen Görüşleri 
Anketi'' kullanıldı. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında frekans ve yüzde tabloları 
oluşturularak, yorumlandı. Araştırmanin örneklemini, Tokat il merkezi ile merkeze bağlı 
köy ve kasaba okullarında görev yapan 251 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.  

Araştırma sonucunda ankete katılan öğretmenlerin, yeni programa dair 
farkındalıklarına bakıldığında, yeterli bilgiye sahip olmadıkları, program değişikliğine dair 
bilgilendirmeyi kendilerine sunulan anketle öğrendikleri görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Matematik öğretimi, İlkokul Matematik Öğretim Programı, Program 
Karşılaştırılması. 
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(10517) MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ DÜŞÜNME 

BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMES İ 

BİRSEN GÜZEL 1, GÜLŞAH GÜNŞEN 2, TUĞBA KONTAŞ AZAKLI 3 
1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
3 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

tugbakontas@hotmail.com 

Milli Eğitim Bakanlığının 36-72 aylık çocuklar için 2006 yılında uygulanmaya 
başlanan okul öncesi eğitim programı, ulusal ve uluslararası alan araştırmaları, 
uygulamadan gelen bildirimler ve okul öncesi eğitimi güçlendirme projesi çalışmaları ile 
kapsamlı şekilde ele alınarak 2013 yılında güncel hali ile uygulanmaya başlanmıştır. MEB 
2013 okul öncesi eğitim programında çağdaş eğitim anlayışıyla birlikte yetiştirilen insanda 
bulunması istenen temel niteliklerden biri de üst düzey düşünme becerileri olmuştur. Bu 
becerilerin geliştirilmesi için, düşünme eğitimi programları oluşturulmuş, düşünme 
becerileri öğretimine okulöncesi dönemden itibaren başlanması gerektiğine dair kanıtlar 
ortaya konmuştur. Bu araştırmanın temel amacı MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim 
Programı’nda yer alan kazanım ve göstergelerin düşünme becerileri öğretimini destekleme 
durumunu ortaya koymaktır. Betimsel araştırma modellerinden doküman analizi yöntemi 
kullanılarak yapılan bu araştırmada ölçüm aracı olarak araştırmacılar tarafından Düşünme 
Becerileri Değerlendirme Formu oluşturulmuştur. 4 bölüm 49 maddeden oluşan Düşünme 
Becerileri Değerlendirme Formu (DBDF) geliştirme sürecinde uzman görüşüne 
başvurulmuş ve gelen öneriler doğrultusunda değerlendirme formunun son hali verilmiştir. 
Değerlendirme formundan elde edilen veriler betimsel olarak yüzde ve frekans  dağılımları 
ile ifade edilmiştir. Araştırmanın sonuçları MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda 
yer alan kazanım ve göstergelerin okul öncesi dönem çocuklarına düşünme becerileri 
kazandırmada yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler : düşünme becerileri, Meb programı, kazanım-göstergeler 
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(10518) DİL EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLLERİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

CEVDET EPÇAÇAN 1, DÜNDAR AKTAŞ 2 
1 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 

2 MEB 

epcacan@gmail.com 

Öğrenme - öğretme sürecinin istendik yönde gerçekleştirilebilmesi, başarıya 
ulaşabilmesi bilginin kaynağı olarak kabul edilen öğretmenin yeterli bir bilgi ve donanıma 
sahip olmasının yanında  etkili  bir öğretim yeterliliğine de sahip olmasıyla 
mümkündür.  Bunların yanında öğretmenin sınıf içindeki tutum ve davranışları, ilgileri, 
kişilik özellikleri de  öğrenme öğretme sürecindeki başarıyı etkilemektedir. 

İyi bir öğretmen, dersini açık, anlaşılabilir, somutlaştırarak sunabilen, uygun 
öğretim yöntemlerini işe koşabilen, öğrencileri düşünmeye itebilen, öğrencileriyle sosyal ve 
duygusal etkileşimler kurabilen, hoşgörülü, esprili, yenilikçi olabilen öğretmendir. Söz 
konusu özelliklere sahip bir öğretmen olmak öğretmenlerin  alışkanlık, davranış ve öğretme 
stillerine göre değişmektedir. bağlıdır. Öğretme stili, bir öğretmenin öğrenme öğretme 
sürecinde, derslerinde öğrencileriyle olan ilişkilerinde sürekli olarak sergilediği tutarlı ve 
devamlı davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Öğretim stili bir öğretmenin derslerinde 
öğrencilerine nasıl davrandığı ve nasıl öğrettiğini anlatır. 

Yapılan alan yazın taramasında öğretim stilleriyle ilgili yapılmış araştırma 
sayısının çok az olduğu özellikle dil eğitimi alanındaki öğretmenlerin öğretim stili ile ilgili 
çalışmaların çok nadir olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçtan hareketle, dil eğitimi yapan 
İngilizce, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin öğretim stili  ile ilgili bir 
araştırma gereksinimi doğmuştur. 

Bu araştırmanın amacı dil eğitimi yapan İngilizce, Türkçe ve Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenlerinin ders etkinliklerini gerçekleştirirken hangi öğretim stillerini ne 
düzeyde işe koştuklarını karşılaştırmalı bir biçimde ortaya koymaktır. Araştırma betimsel 
bir araştırma örneği olup aynı zamanda dört dereceli likert tipi bir ölçek  veri toplama aracı 
olarak kullanıldığından nicel bir araştırma örneğidir. 

Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan 
Öğretim Stilleri Ölçeğidir. Ölçeğin hazırlanması şu aşamalarda gerçekleştirilmiştir. Önce 
araştırmacılar tarafından öğretim stilleri ile ilgili  kuramsal kaynaklardan ve bir öğretmenin 
"Dersinizi nasıl işlersiniz?" sorusuna verilebilecek muhtemel cevaplardan yararlanılarak 
birer cümle halinde maddeler hazırlanmıştır. Ardından bu madde havuzundan araştırmacılar 
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tarafından  öğretim stilleri ölçeğinde yer alabilecek maddeler seçilmiştir. Seçilen maddeler 
"benden çok farklı", "benden biraz farklı", " bana biraz benziyor", "bana çokça benziyor" 
yapısında dörtlü likert tipi ölçeğinde derecelendirilmiştir. Ölçek maddelerinin dilinin 
anlaşılırlığını saptamak için araştırma dışında yer alan beş tane akademisyenden görüş 
alınmıştır. Gelen öneriler doğrultusunda veri toplama aracına son şekli verilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubu, araştırma modeline uygun olarak Siirt ilinde görev 
yapmakta olan öğretmenler arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan “ölçüt 
örnekleme” yöntemi ile seçilmiştir. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden 
belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Bu araştırmanın 
temel ölçütünü Siirt ilindeki devlet okullarında görev yapmakta olan "dil eğitimi 
öğretmeni", yani  İngilizce, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı  öğretmeni olmak ölçütü 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 2016-2017 öğretim yılı  bahar yarıyılında Siirt İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan ve bahsi geçen ölçütlere sahip  olan 
öğretmenler, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Halen çalışma grubunu 
oluşturan öğretmenlerden anket aracılığıyla kendi öğretim stilleriyle ilgili görüş alma süreci 
devam etmektedir. Veri toplama süreci tamamlandıktan sonra elde edilecek veriler SPSS 
paket programıyla analiz edilecek ve bulgulara göre sonuç ve önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Öğrenme- öğretme süreci, öğretim stili, amaçlı örnekleme, tutum. 
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(10549) BİLGİ OKURYAZARLIĞI ÖZ YETERLİĞİ, ÖĞRETMENLİK 

MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE ÜST BİLİŞ DÜŞÜNME BECERİLERİNİN 

REGRES YON ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

MELİH DİKMEN 1, MURAT TUNCER 1 
1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

melihdikmen@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarının, bilgi okuryazarlığı öz yeterliklerinin ve üst-biliş düşünme becerilerinin 
arasındaki ilişkiyi belirleyerek birbirleri üzerindeki yordama düzeylerini tespit etmektir. Bu 
kapsamda Fırat Üniversitesi pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı 286 
öğretmen adayı üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 
Kurbanoğlu, Akkoyunlu ve Umay (2006) tarafından geliştirilmiş ve Tuncer (2013) 
tarafından Türkçeye Bilgi Okuryazarlığı Öz Yeterlik Ölçeği (BOÖY), Tuncer ve Kaysi 
(2013) tarafından geliştirilmiş olup ve dört boyuttan oluşan Üst-Biliş Düşünme Becerisi 
(ÜBD) Ölçeği ve  Çetin (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği 
(ÖMYT) kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenirliği belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach’s 
Alpha katsayıları sırasıyla .935, .874, .928 olarak bulunmuş olup araştırmada kullanılması 
uygun görülmüştür. Ölçekler arasındaki ilişki korelasyon analiziyle, yordama düzeyi ise 
çoklu regresyon analiziyle tespit edilmiştir. ÖMYT ile BOÖY arasında yüksek düzeyde 
ilişki tespit edilirken ÖMYT ile ÜBD arasında herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır. ÜBD 
ile BOÖY arasında ise güçlü düzeyde ilişki olduğu gözlemlenmektedir. Ölçeklerin alt 
boyutları arasındaki korelasyon incelendiğinde ÜBD’nin alternetif değerlendirme alt 
boyutu  ile BOÖY’nin bilgi okuma alt boyutu arasında, ÜBD’nin düşünme becerisi alt 
boyutu ile ÖMYT’nin değer alt boyutu    arasında ve  BOÖY’nin bilgi okuıma alt boyutu 
ile ÖMYT’nin  sevgi alt boyutu arasında ilişkilerin en yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
BOÖY’nin  ÖMYT’ye yönelik puanlarına ait varyansın %4’ünü, BOÖY’nin   ÜBD’ye 
yönelik puanlarına ait varyansın %12’sini ve ÜBD ile ÖMYT’nin BOÖY’nin puanlarına ait 
varyansın %14’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bireylerin Bilgi Okuryazarlığı 
Öz Yeterliği ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve üst biliş düşünme becerisi arasında 
yüksek ilişki olduğu görülmüştür. En yüksek yordama düzeyi incelendiğinde üst biliş 
düşünme becerisi ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun, bilgi okuryazarlığı 
özyeterliği üzerinde olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Bilgi Okuryazarlığı 
Özyeterliği, Üst-biliş Düşünme Becerisi, Regresyon Analizi 
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(10551) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BİLİM 

ALANINA GÖRE ÜST-BİLİŞ DÜŞÜNME BECERİLERİ YETERLİLİKLERİNİN 

İNCELENMES İ 

MELİH DİKMEN 1, MURAT TUNCER 1 
1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

melihdikmen@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bilim alanına 
göre (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri) üst biliş düşünme becerilerini 
incelemektir. Araştırma betimsel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın evreni 
Fırat Üniversitesi Fen bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanında öğrenim gören 
bireylerden oluşmaktadır. Örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme (random) 
yöntemi tercih edilmiştir. Seçkisiz örnekleme yöntemi, örneklemede temel alınan birimlerin 
örneklem için seçilme olasılıklarının eşit olmasıdır. Bu kapsamda araştırma Fırat 
Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 240 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak Tuncer ve Kaysi (2013) tarafından geliştirilen ve dört boyuttan 
oluşan Üst Biliş Düşünme Becerileri (ÜBDB) Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği 
belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayısı ,889 bulunarak araştırmada 
kullanılması uygun görülmüştür. Öğrencilerin üst biliş düşünme becerilerine yönelik 
görüşleri bilim alanı, cinsiyet,  sınıf düzeyine göre karşılaştırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin 
ölçeğin tamamı ve alt boyutlarında aldıkları puanlar arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Karşılaştırmalarda bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi testlerine 
başvurulmuştur. Ölçek ve alt boyutları arasındaki ilişki Pearson korelasyon analiziyle 
incelenmiştir. Sonuç olarak Fen Bilimlerinde öğrenim gören bireylerin üst-biliş düşünme 
becerilerinin Sosyal bilimler ve Sağlık Bilimlerinde öğrenim gören bireylere göre anlamlı 
düzeyde farklılaştığı, bu farklılığın fen bilimlerinde öğrenim gören bireylerin lehine olduğu 
tespit edilmiştir.  Üst Biliş düşünme becerisi ve alt boyutları cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı farklılık göstermezken kadınların ÜBDB puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir. ÜBDB’nin mezun veya son sınıfta olması değişkenine göre ölçeğin 
sadece “Karar Verme Becerisi” alt boyutunda mezun bireylerin lehine anlamlı düzeyde 
farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin alt boyutları arasında en büyük ilişkinin “Problem 
Çözme Becerisiyle” olduğu, alt boyutların birbirleri arasındaki ilişkiye bakıldığında ise 
“Karar Verme Becerisi” ile “Alternatif Değerlendirme Becerisi” arasında olduğu 
görülmektedir.a 

Anahtar Kelimeler : Üst-biliş düşünme, Bilim Alanı Değişkeni, Üniversite öğrencileri, 
Nicel Araştırma 
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(10582) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL ETÜT MERKEZLERİNE 

YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLİ DEĞİŞ KENLER 

AYŞEGÜL DEDE 1, AHMET TEKBIYIK 2, KADER BİRİNCİ KONUR 2 
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ayshe07.34@hotmail.com 

Türkiye’de 2011 yılında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt 
Eğitim Merkezleri Yönetmeliği uyarınca “Özel Öğrenci Etüt Merkezi” adı verilen kurslar 
kurulmaya başlanmıştır. Özel öğrenci etüt eğitim merkezi: öğrencilerin, derslerine 
çalışmalarına, ödev ve projelerini hazırlamalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumları olarak tanımlanmasa 
da, ilkokuldan lise düzeyine kadar farklı ders ve uygulama imkânlarını kayıtlı öğrencilerine 
sunmaktadır. 

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, öğretim programları kapsamında belirlenen 
hedefleri istenilen düzeyde öğrenciye kazandırmaları mümkün olamamaktadır. Belirlenen 
hedeflerin öğrenciye kazandırılmasında sınıfların kalabalık olması, gerekli öğretim 
materyallerin olmaması, zamanın yetersizliği, öğrencilerin öğrenme sürecindeki bireysel 
farkları, programların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamada yetersiz olması, öğretmenlerin 
niteliklerinin ve performanslarının yeterli düzeyde olmaması gibi engeller olduğu 
belirtilebilir. Bu hedeflerin istenilen düzeyde karşılanmamasına ek olarak öğrencilerin bir 
üst öğrenime merkezi sınavlarla alınmasından dolayı sınav ve test odaklı eğitim anlayışının 
oluşması sonucu toplumda ve velilerde farklı çözüm arayışları gündeme gelmiştir. Bu 
çalışmada ortaokul öğrencilerinin etüt merkezlerine yönelik tutumlarının incelenmesi ve bu 
tutumların cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Çalışma iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada açık uçlu maddelerden oluşan bir 
anket İstanbul ilindeki bir etüt merkezinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim 
gören 50 öğrenciye uygulanmıştır. Ankette etüt merkezlerini tercih etme nedenleri, etüt 
merkezleri hakkındaki görüşleri vb. hususlar hakkında öğrencilere sorular yöneltilmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde ise anketten elde edilen verilerle bir 5'Ii likert tipi 24 
maddelik tutum ölçeği oluşturulmuştur. Uzman görüşü alınarak ölçeğin 24 maddesinin 
“önem, gereksinim, beklenti ve ilgi” adı verilen dört alt boyuttan oluştuğu görülmektedir. 
Ölçeğin tümü için Cronbach α iç tutarlılık katsayısı α=0,87; beklenti boyutu için α=0.72, 
önem boyutu için α =0.61, ilgi boyutu için α=0.71, gereksinim için α= 0.67 olarak 
hesaplanmıştır. Oluşturulan ölçek Rize ilindeki bir etüt merkezinde eğitim gören 6 ve 7. 
sınıflardan 57, Çayeli ilçesindeki etüt merkezinde eğitim gören 5, 6.ve 7. sınıflardan 45 ve 
İstanbul Küçükçekmece ilçesindeki bir etüt merkezinde eğitim gören 6, 7. sınıflardan 48 
olmak üzere 150 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler madde ve alt boyut bakımından betimsel 
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istatistiklerle temsil edilmiş ve grup karşılaştırmalarında t testi ve tek yönlü ANOVA’ dan 
yararlanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin tutumlarının cinsiyetlerine göre 
farklılaşmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, önem, gereksinim ve ilgi boyutlarında sınıf 
düzeyine göre farklılaşma olmadığı, ancak beklenti boyutunda sınıf düzeyi arttıkça 
beklentinin de arttığı görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu TEOG başarısı için etüt 
merkezlerini tercih ettiklerini belirtmektedir. Ayrıca, anne ve babası çalıştığı için etüt 
merkezlerine gitmek zorunda olan ve derslerindeki başarıyı artırmayı amaçlayan öğrenciler 
de çoğunlukta yer almaktadır. Çalışmanın sonuçları, eğitim paydaşlarının etüt merkezlerini 
öğrencilerin tercih etme sebeplerini ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Ortaokul Öğrencileri, Etüt Merkezleri, Tutum 
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(10620) 2010- 2016 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ 

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ DOKTORA 

TEZLERİNİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

BİRSEN BAĞÇECİ 1, ASİYE ŞAHİN 2, EMİNE ÖZCAN 3, Selin Yaman 4 
1 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

2 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 
3 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
4 Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 

selingoktekin@yahoo.com 

Dijitalleşen ve küreselleşen dünya karşısında, her alanda olduğu gibi eğitim 
alanında da değişen dünyaya bir ayak uydurma çabası olduğu görülmektedir. Bu çaba 
doğrultusunda, teoriden uygulamaya yıllardır eğitimciler “neyi, nasıl, ne kadar, niçin 
öğretelim?”  soruları üzerinde araştırmalar yapmaktadırlar. Özellikle bu sorular bağlamında 
eğitim programı ve öğretim alanında yapılan araştırmaların incelenmesi, değişim 
çizgisindeki hem geçmişteki eğitim durumunu yansıtmak hem de gelecekteki olası eğitim 
durumlarının ön görülmesi noktasında önem arz etmektedir . 

Eğitim programları ve öğretim alanı birçok alt boyutu olan çok geniş bir 
disiplindir. Öğrenme- öğretme yaklaşımları, eğitimin tarihi, felsefi, sosyolojik, psikolojik, 
hukuksal temelleri, program değerlendirme gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu denli geniş 
bir yelpazeye sahip bir disiplinde akademik iletişimin sağlanması noktasında alanda yapılan 
çalışmaların incelenmesi çok önemlidir.Yapılan çalışmaların örneklemi genellikle 
Türkiye’deki tezler oluşturmaktadır. Bu nedenle, EPÖ alanında uluslararası akademik 
iletişimin sağlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysaki incelenen araştırmaların bu alanda 
araştırmayı yapmayı düşünen akademisyenlere, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere 
alandaki boşluğu görmeleri açısından rehber olabilir. Ayrıca uluslararası çalışmaların 
incelenmesi ve Türkiye’de yapılan çalışmalarla karşılaştırılması alanda bir kısır döngünün 
oluşumunu engelleyecektir.  

Bu çalışmada 2010- 2016 yıllarında Türkiye ve İngiltere’deki eğitim programları 
ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin araştırma eğilimlerinin belirlenmesi ve bu 
eğilimlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırma Soruları; 
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2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora 
tezlerinin konusu, yöntemi, araştırma deseni, veri toplama araçları, örneklemi, ve veri 
analiz yöntemi nedir? 

2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora 
tezlerinin çalışılan konu ve yöntemsel olarak farkları nelerdir? 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi kullanılmıştır. 
Çalışmada, 2010-2016 yılları arasında Türkiye ve İngiltere’de EPÖ alanında yapılan 
doktora çalışmalarının araştırma eğilimlerinin belirlenmesi ve iki ülkedeki araştırma 
eğilimlerinin hem çalışılan konu ve yöntem açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu 
nedenle, EPÖ alanında 2010-2016 yıllarında yapılan doktora çalışmalarının online metinleri 
incelenmiştir. Araştırma sürecinde, döküman analizi yönteminin  üç aşaması izlenmiştir. 

Dökümanlara ulaşma: Türkiye ve İngiltere’deki EPÖ alanındaki doktora tezlerine 
nereden ulaşılabilir? Tezleri elde etmede kim ya da kimlerden yardım alınabilir? sorularına 
cevap aranmıştır. Bu sorular doğrultusunda yapılan araştırmada Türkiye ve İngiltere’deki 
doktora tezlerine erişim izni veren veri tabanları belirlenip tezler kaydedilmiştir. 

sınıflandırma ve değerlendirme: Taranan veri tabanlarındaki tezlerden EPÖ ile 
ilgili olan tezler belirlenmiş ve diğer tezler elenmiştir. Tezlerin belirlenmesinde “program 
geliştirme, program değerlendirme, öğrenme ve öğretme yaklaşımları, teknoloji tabanlı 
öğretim, bütüncül program, branş isimleri, mesleki gelişim programı, öğretmen yetiştirme, 
hayatboyu öğrenme, öğretimsel değerlendirme” gibi eğitim programları ve öğretim alanının 
alt boyutları ile ilgili ifadeler kullanılmıştır.  

analiz etme ve sonuçları: Tezlerin özet ve yöntem bölümleri incelenmiştir. Tez 
konusu, yöntemi, deseni, örneklemi, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemi ile ilgili 
kategoriler belirlenmiştir. Elde edilen kategorilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır.  

Örneklem 

Araştırmanın evrenini EPÖ alanında Türkiye’de, İngiltere’de ve dünyada yapılan 
doktora tezleri oluşturmaktadır.  Araştırmanın örneklemini ise 2010-2016 yılları arasında 
YÖK (Ulusal Tez Merkezi) ve The British Library ETHOS veri tabanlarında erişim izni 
verilen EPÖ alanına ilişkin hazırlanan tezler oluşturmaktadır.Örneklemi, İngiltere’de eğitim 
programları ve öğretim alanından 70 tez ve Türkiye’de EPÖ alanından 78 tez 
oluşturmaktadır.  
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Veri Toplama Araçları 

Tezlerin incelenmesinde Sözbilir ve Kutu tarafından 2008 yılında geliştirilen ve 
Ozan ve Köse (2014) tarafından revize edilen “Makale Sınıflama Formu”  kullanılmıştır. 
Form, makalenin künyesi, araştırma yöntemi/deseni, veri toplama araçları, örneklem ve veri 
analizi şeklinde beş konudan oluşmaktadır.  

Veri Analizi 

Verilerin analizinde nitel ve nicel analiz teknikleri kullanılmıştır. Nitel analiz 
tekniklerinden betimsel analiz, Makale Sınıflama Formu kullanılarak belirlenen temalara 
göre tezlerin araştırma yöntemi, deseni, veri toplama araçları, örneklemi ve analizinin 
gruplandırılmasında kullanılmıştır. Tezlerde hangi konuların çalışıldığına yönelik kod ve 
temalar analiz sırasında belirlenerek içerik analizi yapılmıştır. Betimsel analiz ve içerik 
analizinden elde edilen verilerin daha sonra frekans ve yüzdeliği hesaplanarak betimsel 
istatistiği yapılmıştır.  

Elde edilen bulgular; tezlerin kabul yılı, konusu, araştırma yöntemi,araştırma 
deseni,örneklem türü,veri toplama araçları ve veri analiz teknikleri 
açılarından sıralanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM, DOKTORA TEZLERi, 
ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ 
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(10621) BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİĞİNİN ÖĞRETMENLİK 

MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİS İ 

MURAT TUNCER 1, MELİH DİKMEN 1 
1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

mtuncer@firat.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı öğrencilerin 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile bilgi okur yazarlılık öz-yeterlikleri arasındaki 
ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayalı olarak yürütülmüştür. 
İlişkisel tarama modelleri iki veya daha fazla sayıdaki değişken arasındaki değişimin 
varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi hedefleyen araştırma modelleridir. Araştırmanın 
evrenini pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı olan öğrenciler oluşmaktadır. Örneklemini 
ise Fırat Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimine dahil olan ve seçkisiz örnekleme 
(random) yöntemiyle alınan 241 öğrenciden oluşmaktadır. Seçkisiz örnekleme yöntemi, 
örneklemede temel alınan birimlerin örneklem için seçilme olasılıklarının eşit 
olmasıdır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak Kurbanoğlu, Akkoyunlu ve Umay (2006) 
tarafından geliştirilmiş, Tuncer (2013) tarafından Türkçeye çevrilen Bilgi Okuryazarlığı Öz 
Yeterlik Ölçeği (BOÖY) ile Çetin (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleği 
Tutum (ÖMYT) Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenirliklerini belirlemek amacıyla 
hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayısı sırasıyla .817 ve .928 bulunarak araştırmada 
kullanılmaları uygun görülmüştür. Öğrencilerin BOÖY ve ÖMYT’lerine ilişkin puanları 
cinsiyet,  mezun/son sınıf, öğrenim görülen bilim alanı, pedagojik formasyon eğitiminde en 
sevdiği ders ve öğrenim gördüğü/mezun olduğu üniversite değişkenlerine göre 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca ölçeklerin birbirleri arasındaki ilişkisi incelenerek, BOÖY’nin 
ÖMYT üzerindeki yordama düzeyi    incelenmiştir. Karşılaştırmalarda dağılımların 
homojen olduğu gruplarda bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi testlerine 
başvurulmuştur. Dağılımın homojen olmadığı gruplarda ise Mann Whitney U testi 
kullanılmıştır. Ölçek ve alt boyutları arasındaki ilişki korelasyon analiziyle, etki düzeyi 
regresyon analiziyle incelenmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde BOÖY’leri 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülürken, ÖMYT’nin sadece 
Sevgi alt boyutunda kadınların lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Mezun/son sınıf 
olma değişkenine göre sadece BOÖY’nin Bibliyografik Okuryazarlığı  alt boyutunda, 
ÖMYT ölçeğinin tamamı, Sevgi ve Tutum  alt boyutlarında mezun olanların lehine anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. Araştırmanın bir diğer bulgusu İlahiyat fakültesinde öğrenim 
gören bireylerin, Spor Bilimlerinde öğrenim gören bireylere göre Kütüphane Okuryazarlığı 
alt boyutuna yönelik puan ortalamalarının İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin lehine anlamlı 
düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca Bibliyografik Okuryazarlığı alt boyutunda ise 
İnsani Bilimler Fakültesinde öğrenim gören Bireyler ile Spor Bilimlerinde öğrenim gören 
bireyler arasında, İnsani Bilimlerde öğrenim görenlerin lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı 
tespit edilmiştir. ÖMYT’nin Tutum alt boyutunda İktisadi ve idari Bilimler fakültesi, İnsani 
Bilimler Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinde anlamlı düzeyde farklılaştığı, farklılığın 



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
177 

İdari ve İktisadi Bilimler fakültesinde öğrenim gören bireylerin lehine olduğu tespit 
edilmiştir. BOÖY ile bireylerin öğrenim gördüğü veya mezun olduğu üniversite arasında 
anlamlı düzeyde farklılık görülmezken, Hacettepe Üniversitesinde mezun veya öğrenim 
gören bireylerin puan ortalamalarının diğer üniversitelere göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. ÖMYT ile ile bireylerin öğrenim gördüğü veya mezun olduğu üniversite 
arasında anlamlı düzeyde farklılık görülmezken, Karabük Üniversitesinde mezun veya 
öğrenim gören bireylerin puan ortalamalarının diğer üniversitelere göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. ÖMYT ile BOÖY arasında (p< ,01) zayıf düzeyde ilişki olduğu, BOÖY’ün 
ÖMYT’ye ilişkin puanların %4’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. BOÖY ölçeğinin en yüksek 
ilişkisi Bilgi Okuryazarlığı alt boyutu ile olduğu görülürken, alt boyutları arasında en 
yüksek ilişki Bilgi Okuryazarlığı ile Bilimsel Araştırma Okuryazarlığı arasında olduğu 
görülmektedir. ÖMYT’ölçeğinin tamamı ile Sevgi alt boyutu arasında en yüksek ilişki 
olduğu tespit edilirken, alt boyutlar arasında en yüksek ilişkinin Sevgi ve Tutum arasında 
olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı olan 
öğrencilerin bilgi okuryazarlık özyeterliklerinin ve çğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarının yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca ÖMYT ile BOÖY arasında zayıf düzeyde 
korelasyon olup, BOÖY’ün ÖMYT ‘ye ait toplam varyansın %4’ünü açıklamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Bilgi Okuryazarlık Öz-yeterliği, Öğretmenlik Mesleği, Regresyon 
Analizi, Nicel Araştırma 
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(10624) PEDAGOJİK FORMAS YON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI 

MURAT TUNCER 1, MELİH DİKMEN 1 
1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

mtuncer@firat.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı öğrencilerin 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma mevcut durumu tespit 
etmeyi amaçlandığından betimsel tarama modeli modeline göre yürütülmüştür. 
Araştırmanın evrenini pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı olan öğrenciler oluşmaktadır. 
Örneklemini ise Fırat Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimine dahil olan ve seçkisiz 
örnekleme (random) yöntemiyle alınan 283 öğrenciden oluşmaktadır. Seçkisiz örnekleme 
yöntemi, örneklemede temel alınan birimlerin örneklem için seçilme olasılıklarının eşit 
olmasıdır.  Veri toplama aracı olarak Çetin (2006) tarafından geliştirilen 35 maddelik 
Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Beşli likert tipine göre puanlanan ölçeği 
cevaplayan her bir öğrenci olumlu her bir maddeye; “5:Kuvvetle Katılırım; 4: Katılırım; 3: 
Kararsızım; 2: Katılmam; 1:Asla Katılmam” şeklinde cevap vermişlerdir. Öte yandan 
olumsuz her bir maddeye ise; “1:Kuvvetle Katılırım; 2: Katılırım; 3: Kararsızım; 4: 
Katılmam; 5:Asla Katılmam” şeklinde beş alt ölçek boyutunda cevap vermişlerdir.  Bu 
araştırmada ölçeğin bütününe yönelik Cronbach Alpha katsayısı .846 olarak hesaplanmıştır. 
Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyet,  mezun veya son sınıf olma 
durumu, öğrenim görülen veya mezun olunan fakülte, pedagojik formasyon eğitiminde en 
sevdiği ders ve öğrenim gördüğü/mezun olduğu üniversite değişkenlerine göre 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin ölçeğin tamamı ve alt boyutlarında aldıkları puanlar 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Karşılaştırmalarda dağılımların homojen olduğu gruplarda 
bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi testlerine başvurulmuştur. Dağılımın 
homojen olmadığı gruplarda ise Mann Whitney U ve  Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. 
Ölçek ve alt boyutları arasındaki ilişki Pearson korelasyon analiziyle incelenmiştir. 
Araştırmanın bulguları incelendiğinde ÖMYT’nin cinsiyet değişkenine göre anlamlı 
düzeyde farklılaşmadığı görülürken, kadın öğretmen adaylarının ölçeğin tamamı ve alt 
boyutları açısından erkeklere göre daha yüksek ortalama puana sahip oldukları görülmüştür. 
Öğrencilerin mezun veya son sınıf olma değişkenine göre sadece ÖMYTTUTUM 
boyutunda anlamlı düzeyde görüş farklılığı gözlemlenmiş olup, farklılığın mezun olanların 
lehine olduğu tespit edilmiştir.  Araştırmanın bir diğer bulgusu olan Fakülte değişkeni ile 
ÖMYT arasında anlamlşı düzeyde görüş farklılığına rastlanılmazken, grupların puan 
ortalamaları incelendiğinde Fen Bilimleri Fakültesinde eğitim gören bireylerin öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutum puan ortalamalarının diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilere 
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Benzer biçimde öğrencilerin pedagojik formasyon 
eğitiminde en sevdiği ders ile ÖMYT arasında anlamlı düzeyde görüş farklılığı tespit 
edilemezken, öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde en sevdikleri dersin Öğrenme 
Psikolojisi olduğu belirlenmiştir. Öğrenim görülen üniversite değişkeni ile ÖMYT arasında 
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anlamlı düzeyde görüş farklılığı tespit edilememiştir. Ayrıca ÖMYT ölçeğinin tamamı ile 
alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde, ÖMYTTAMAMI ile ÖMYTSEVGİ alt 
boyutu arasında en yüksek korelasyon tespit edilmiştir. ÖMYT’nin alt boyutlar arasında ise 
en yüksek korelasyon ÖMYTSEVGİ ve ÖMYTUYUM  arasındadır. Sonuç olarak 
Pedagojik formasyon eğitim programında öğrenim gören bireylerin öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumlarının yüksek olduğu, cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen fakülte ve 
üniversite değişkeni açısından anlamlı düzeyde görüş farklılığının olmadığı söylenilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmenlik Mesleği, Pedagojik Formasyon, Tutum, Nicerl 
Araştırma 
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(10684) İLKOKUL TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ, SOSYAL VE 

BİLİŞSEL BECERİLER İLE DUYUŞSAL ÖZELLİKLER KAZANDIRMASI 

YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

İBRAHİM KARAGÖL 1, OKTAY CEM ADIGÜZEL 1 
1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

karagolibrahim@gmail.com 

Bu araştırmada 2017 yılında hazırlanan ilkokul taslak öğretim programlarının 
sosyal ve bilişsel beceriler ile duyuşsal özellikleri kazandırması yönünden incelenmesi 
amaçlanmıştır. İnceleme kapsamında, çok kültürlülük, topluma uyum, insan hakları, 
değerler, toplumsal normlar, demokrasi kültürü, bireysel sorumluluklar, hak ve özgürlükler 
konuları temelinde analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bu bilgi ve becerilerin daha 
yoğun olarak yer aldığı, “Hayat Bilgisi”, “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” ile 
“Sosyal Bilgiler” programları ile sınırlandırılmış ve Milli Eğitim Bakanlığının 2017 yılında 
yayınladığı taslak öğretim programları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 
hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı ve basılı materyallerin analizini kapsayan 
nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Veriler, hem betimsel hem de içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. “Hayat Bilgisi”, 
“İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” ile “Sosyal Bilgiler” programları öncelikle; 
programın genel özellikleri, hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme boyutları 
açısından incelenmiştir. Sonrasında çok kültürlülük, topluma uyum, insan hakları, değerler, 
toplumsal normlar, demokrasi kültürü, bireysel sorumluluklar, hak ve özgürlükler konuları 
temel alınarak programın kazanımları sosyal ve bilişsel beceriler ile duyuşsal özellikler 
yönünden sınıflandırılmıştır. İnceleme sonrasında, programların ağırlıklı olarak konu 
merkezli ve bilişsel becerileri kazandırma yönünde yapılandırıldığı, programların 
yapılandırılmasında kullanılan eğitim felsefelerinin açık olarak yer almadığı, çok 
kültürlülük ile ilişkili kazanımların sınırlı olduğu; topluma uyum, insan hakları, değerler, 
toplumsal normlar, demokrasi kültürü, bireysel sorumluluklar, hak ve özgürlükler 
konularında ise öğretim etkinlik önerilerinin sınırlı olduğu temel bulgularına ulaşılmıştır. 
Bu temel bulgular araştırma kapsamına derinlemesine incelenmiştir.   

Anahtar Kelimeler : İlkokul taslak öğretim programları, çok kültürlülük, topluma uyum, 
insan hakları, değerler, toplumsal normlar, demokrasi kültürü, bireysel sorumluluklar, hak 
ve özgürlükler 
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(10725) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜÇ FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMİ 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMES İ 

ŞENOL ŞEN 1 
1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

schenolschen@gmail.com 

Bilim ve teknolojideki hızlı değişimlerle birlikte öğrenme-öğretme ortamlarında da 
yeni öğretim yöntem ve teknikleri ortaya çıkmaktadır. Fakat eğitim fakültesinde okumakta 
olan öğretmen adaylarının bu yöntemler hakkında çok fazla bilgileri bulunmamaktadır. 
Öğretmen adaylarımız bu yeni yöntem ve tekniklere ilgi duymamaktadırlar.  Eğitim 
fakülteleri programlarında verilmekte olan birçok derste Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme 
Dayalı Öğrenme ve İşbirliğine Dayalı Öğrenme yöntemleri hakkında bilgiler verilmektedir. 
Bu derslerin amacı öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında geleneksel öğretim 
yöntemi yerine bu ve benzeri yöntemleri tercih etmeleridir. Bu sebeple öğretmen 
adaylarının bu üç yöntem hakkındaki görüşleri ve fikirleri önem kazanmaktadır.  Bundan 
dolayı bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme Dayalı 
Öğrenme ve İşbirliğine Dayalı Öğrenme yöntemleri hakkındaki görüşlerini belirlemektir. 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. 
Çalışmada örneklem uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini 
bir devlet üniversitesinde okumakta olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmada 
veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanılmıştır. Görüşmeler kayıt altına 
alınarak kaydedilmiştir. Veriler transkript edilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 
Verilerin analiz için MAXQDA paket programı kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen 
veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarına, yöntemlere ilişkin sorular 
sorulmuş ve her bir yöntem hakkında ne bildikleri,  ne düşündükleri, avantajları, 
dezavantajları ve amaçları hakkında karşılaştırmalı sorular sorulmuştur. Çalışma sonunda 
öğretmen adaylarının her üç yöntem hakkında bilgi sahibi oldukları fakat sınıf ortamında 
nasıl kullanacakları hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme ve İşbirliğine 
Dayalı Öğrenme, Öğretmen Ayları 
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(10745) HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ 

DEMOKRAS İ KAVRAMI VE DEMOKRATİK DEĞERLERİ KAZANDIRMAS I 

BAKIMINDAN İNCELENMES İ 

HATİCE YILDIZ 1 
1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

yildiz_htc@yahoo.com 

Özet: Bu araştırmada ilkokul 1-3. Sınıfta okutulan Hayat Bilgisi ve 4-7. Sınıflarda okutulan 
Sosyal Bilgiler dersi öğretim programlarının demokrasi kavramını benimsetmesi 
bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri 
olan doküman incelemeden yararlanılmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Bilgisi dersi (1-3. Sınıflar) ve Sosyal Bilgiler Dersi 
(4-7.sınıflar) Öğretim Programı kılavuzları kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler 
içerik analizi aracılığıyla çözümlenmektedir. Veriler analiz aşamasındadır. 

Giriş: Bir yaşam biçimi olan demokrasi, demokratik toplumlarda yaşayan insanların 
benimsemesi gereken bir kuraldır. Halka demokrasinin benimsetilmesinde en önemli görev 
şüphesiz eğitim kurumlarına düşmektedir. Çünkü demokratik yaşayış, demokratik yaşayış 
yoluyla (Ertürk 1981: 183) ve okullar aracılığıyla öğrenilebilir. Bunun için öncelikle bütün 
eğitim kurumları ve bu kurumda çalışanlar, okutulan dersler, bu derslerin içerikleri, 
kullanılan yöntem ve teknikler demokratik olmalı ve öğrencilerde bu bilinci yaratacak 
nitelikte olmalıdır. Böylesi bir okuldan yetişen bireyler, demokratik kültürü bir yaşam 
biçimi haline getirmişlerdir. Böyle bir kültürle donanık hale gelen insanın temel 
özelliklerinden bazıları şunlardır (Dewey 1965’den Aktaran, Okutan, 2010: 940-941): 

 • Başkalarının fikirlerine saygı gösterir. 
• Grup halinde çalışmada ehliyetlidir. 
• Hoşgörülüdür. 
• Geçimlidir. 
• Görevinin bilincindedir. 
• Sorumluluklarını yerine getirir. 
• Önerilerde bulunmada inisiyatifini gösterir. 
• Çoğunluğun kararlarına uyar. 

Türk Eğitim sisteminde demokrasi kavramı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda 
Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerinden biri olarak belirlenmiştir. IV. Milli Eğitim 
Şura’sında (1949) demokrasi eğitiminin gerekliliğiyle ilgili olarak şöyle denilmiştir: 
“Gerçek bir demokrasinin güvencesi ruhlarda ve vicdanlardadır; bu nedenle ülkemizde 
demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi için çocuklarımıza ve halkımıza demokratik 
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davranışların, demokrasi inancının kazandırılması gerekir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yaşamsal bir sorunudur.” Görüldüğü üzere demokrasi kavramı ve demokratik tutumun 
kazandırılması düşüncesi yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelik verdiği konular 
arasında yer almıştır. Bu nedenle okul öncesi eğitimden başlayarak, ilkokul, orta okul ve 
lise programlarına demokrasi kavramıyla ilgili konular eklenmiştir. Demokrasi eğitimi, 
okulöncesi dönemde; okulun kurallarına uyabilme, aile içindeki kurallara uyabilme, 
taşıtlarda yolculuk yaparken kurallara uyabilme şeklinde basit toplumsal kurallara uyma 
olarak öğretim programında ifade edilmiştir. İlkokuldaki demokrasi konuları ise; insan hak 
ve hürriyetleri ile sorumlulukları, mülkiyet hakkı, konut dokunulmazlığı, dayanışma, 
merkezi yönetim, yerinden yönetim, Türkiye’de çok partili hayata geçiş, kamuoyu ve 
basının önemi, yeni anayasamızın dayandığı temel görüş ve ilkeler, Anayasa’da yer alan 
kurum ve kuruluşlar, devletin temel amaç ve görevleri ile vatandaşlık temel hak ve 
görevleridir. Orta okulda bu konulara ek olarak; kişinin hak ve ödevleri, siyasi hak ve 
ödevler, Atatürk’ün kişiliği ve düşünceleri, insan sevgisi ve evrensellik, vatandaşlık 
görevleri, din ve inanç hürriyeti gibi konular eklenmiştir. Lisede ise aile ve akrabalık, din, 
ekonomi, siyaset konularına yer verilmiştir. Ayrıca lise tarih, devrim tarihi ve felsefe 
derslerinde demokrasi eğitimine ilişkin amaçların bulunduğu, fakat bu amaçlara yönelik 
konuların belirtilmediği görülmektedir (Miser, 1991). 

Demokrasi eğitimi demokratik bir programla verilebilir. Demokratik bir eğitim programı 
farklı kültürleri barındıran ve bireyi merkeze alan bir program olmalıdır. Demokratik eğitim 
programı klasik değerlendirme yöntemleri yerine süreç ve performansı değerlendiren 
yöntem ve teknikleri içermelidir. Demokratik eğitim programında var olan hedef kazanım, 
süreç ve değerlendirmeler bireysel farklılıkları dikkate almalıdır (Çetinkaya ve Kıncal, 
2015: 5). 

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada ilkokul 1-3. Sınıfta okutulan Hayat Bilgisi ve 4-7. 
Sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi öğretim programlarının demokrasi kavramını 
benimsetmesi bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. 
Nitel araştırmalar, araştırmacıya doğrudan veri kaynağına ulaşma imkânı verir. Bağlam ve 
olguların derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak detaylı betimlemeler yapılmasını, 
sentezlenerek elde edilen bilgilerden yola çıkılarak ikna edici genellemeler yapılmasını 
sağlar (Büyüköztürk, 2011). 

Verilerin analizinde içerik analizi yapılmaktadır. Verilerin analiz süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Öğretim Programı, Demokrasi, 
Demokratik Değerler 
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(10751) ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRETMEN VE 

SINIF ORTAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

HATİCE YILDIZ 1 
1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

yildiz_htc@yahoo.com 

Özet: Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğretmen ve sınıf 
ortamına ilişkin görüş ve düşüncelerini metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. 
Araştırmanın çalışma grubu Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Temel Eğitim 
ve Matematik ve Fen Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarıdır. Nitel 
olarak gerçekleştirilen bu araştırma “olgubilim” modeline göre yapılmıştır. Araştırma 
kapsamında öğretmen adaylarından yapılandırmacı öğretmen ve sınıf ortamına ilişkin 
görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Bu nedenle öğretmen adaylarından “Yapılandırmacı 
öğretmen bir … benzer ; çünkü …” ve “Yapılandırmacı sınıf ortamı bir … benzer; çünkü 
…” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler analiz 
aşamasındadır. 

Anahtar Kelimeler : yapılandırmacılık, öğretmen, sınıf ortamı, öğretmen adayı 
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(10756) CUMHURİYET DÖNEMİ ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 

ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

YAFES CAN 1, BÜŞRA ULUHAN 1, ŞEFİK KARTAL 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

sefik .kartal@gop.edu.tr 

İngilizce dersi cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ortaöğretim programlarında 
her zaman önemli bir yer tutmuş ve 1924 yılından itibaren tüm programlarda yer almıştır. 
Bu çalışma, Türkiye’de ortaöğretimde verilen İngilizce derslerinin öğretim programlarının 
tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinin kullanıldığı bu çalışmada 
1924–2011 yılları arasında hazırlanmış olan ortaöğretim programları 
incelenmiştir.  Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren 
yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Araştırmada temel olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan ve Milli Kütüphane arşivlerinden temin edilen 
ortaöğretim programları ve tebliğler dergileri incelenmiş, ilgili kaynaklar taranmış ve 
İngilizce dersi öğretim programlarının tarihsel süreçteki durumunun ortaya konmasına 
yönelik veriler toplanmıştır. 

Genel olarak incelendiğinde cumhuriyet tarihimizin ilk ortaöğretim programı 1924 
yılında hazırlanmış ve günümüze kadar 11 defa değişikliğe gidilmiştir. 1924 yılından 1973 
yılına kadar 7 ayrı ortaöğretim programı hazırlanmış  ve bu programlarda ders saatleri 
haricinde İngilizce dersi öğretim programında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. İlk 
kapsamlı ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programı 1973 yılında hazırlanmıştır. Bu 
program 2011 yılına kadar genel olarak uygulamada kalmış ve çok az bir değişim 
geçirmiştir. 2011 yılında ise ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programında kapsamlı bir 
değişikliğe gidildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : İngilizce dersi, Öğretim programları, Ortaöğretim, Cumhuriyet 
dönemi 
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(10768) ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ YETERLİK ALGILARININ 

FARKLI DEĞİŞ KENLERE GÖRE İNCELENMES İ: AFYONKARAHİSAR 

ÖRNEĞİ 

GÜRBÜZ OCAK 1, BURAK OLUR 1 
1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

burakolur@gmail.com 

Bu betimsel çalışmanın amacı öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının farklı 
değişkenlere göre incelenmesidir. Bu amaçla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
Afyonkarahisar merkez ilçesinde görev yapmakta olan ve seçkisiz örneklem 
yöntemlerinden basit seçkisiz yöntemle seçilmiş toplam 211 öğretmene farkındalık, beceri, 
bilgi alt boyutlarından oluşan ve Başbay ve Kağnıcı (2011) tarafından geliştirilen 
çokkültürlü yeterlik algıları ölçeği uygulanmıştır.  Elde edilen verilerin betimsel olarak 
ifade edilmesinde, frekans ve yüzdelik değerler kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin anlamlı 
farklılıkların tespiti yapılmadan önce normallik testi uygulanmış ve sonucunda bağımsız 
örneklemler t-testi ve tek faktörlü varyans analizi yapılmıştır. Buna göre; öğretmenlerin 
cinsiyeti açısından ölçeğin genelinde, farkındalık ve beceri alt boyutlarında anlamlı bir fark 
bulunmazken ölçeğin bilgi alt boyutunda erkek öğretmenlerin lehine istatistikî açıdan 
anlamlı fark bulunmuştur. Kademe değişkeni açısından ölçeğin genelinde ve alt 
boyutlarında istatistikî açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kıdem değişkeni açısından 
ölçeğin genelinde ve bilgi alt boyutunda istatistikî açıdan anlamlı bir fark bulunamamış, 
farkındalık ve beceri alt boyutlarında ise 1-5 yıl ve 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler 
lehinde istatistikî açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur. Branş değişkeni açsından ölçek 
genelinde ve farkındalık alt boyutunda Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Sınıf ve Okul 
Öncesi öğretmenleri lehine istatistikî açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiş, ölçeğin beceri 
ve bilgi alt boyutlarında ise anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.  

Anahtar Kelimeler : Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim, Öğretmenler 
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(11707) EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME 

YAKLAŞ IMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

OKAN SARIGÖZ 1 
1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

okan.sarigoz@gmail.com 

Yaşam Boyu Öğrenme bireyin hayatı boyunca öğrenmesi ve her konuda bilgi 
okuryazarı olması üzerine geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım bazı temel anahtarlar 
üzerine temellendirilmiştir. Bu anahtarlar; Anadilde iletişim, Yabancı dilde iletişim, 
Matematik, Fen ve Teknolojide yetkinlik, Dijital yeterlilik, Öğrenmeyi öğrenme, Sosyal ve 
beşeri yeterlilikler, Girişim ve girişimcilik anlayışı, Kültürel bilinç ve ifade gibi 
yeterliklerdir. Bu araştırmanın amacı;  Eğitim Fakültelerinde okuyan öğrencilerinin Yaşam 
Boyu Öğrenme ve yeterlilikleri hakkındaki görüşlerini bazı demografik değişkenleri de göz 
önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 
öğretim yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğrenciler 
oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ve Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin Cronbach’s 
Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.81 olarak belirlenmiştir.  Araştırmada genel Tarama Modeli 
Kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili bilgi 
seviyelerinin beklenenden düşük olduğu ve bayan öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında 
istatistiksel olarak düşünce bakımından anlamlı bir görüş farkının olmadığı gibi sonuçlara 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Yaşam Boyu Öğrenme, Yetişkin Eğitimi, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgi 
okuryazarı 
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(11708) EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM VE 

ETKİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

OKAN SARIGÖZ 1 
1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

okan.sarigoz@gmail.com 

Okul öncesi dönem, çocukların ilkokula başlamadan önce hazırbulunuşluklarını 
yükseltebilmek için genellikle iki ile altı yaş arasını kapsayan dönemdir. Çocuklar birçok 
temel alışkanlıklarını da bu dönemde edinirler. Bu araştırmanın amacı;  Eğitim 
Fakültelerinde okuyan öğrencilerinin okul öncesi dönem ve etkilerine ilişkin görüşlerini 
bazı demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. 
Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 öğretim yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada Okul Öncesi Dönem ve 
Etkileri Anketinin Cronbach’s Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.78 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırmada Tarama Modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi dönemin ve 
okul öncesi dönemde alınan eğitimlerin daha sonraki okul dönemlerine ilişkin başarıyı 
arttırdığı bu nedenle tüm çocukların okul öncesi dönemde eğitim almaları gerektiği gibi 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi eğitimi, Okul öncesi dönem, Hazırbulunuşluk, Temel 
eğitim 
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(12373) OKUL DENEYİMİ DERSİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF 

YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

NURHAK CEM DEDEBALİ 1, İSKENDER DAŞDEMİR 2 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

2 EGE ÜNİVERSİTESİ 

dedebali40@hotmail.com 

Eğitim-öğretim sürecinin niteliğini artırmak için nitelikli öğretmenlerin 
yetiştirilmesi gerekir. Eğitim fakültelerinde, öğretmen adaylarına teorik alan dersleri, genel 
kültür ile öğretmenlik meslek bilgisi dersleri verilmektedir. Bunun yanında ise eğitim 
fakültesindeki teorik eğitimin uygulama okullarında pratiğe dönüştürülmesi öğretmen 
adayları için önemli bir fırsattır. Nitelikli öğretmeni yetiştirme sürecinde teorik bilginin 
yanında, öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının gözlemleri ve uygulamalı olarak 
edindikleri deneyimler çok önemlidir. Bu amaçla eğitim fakültesi öğrencileri mezun 
olmadan, iki dönemlik olarak önce okul deneyimi dersi alarak fakültedeki teorik bilgileri 
pratiğe dönüştürme fırsatı bulmaktadırlar. Bu araştırmada öğretmen adaylarının okul 
deneyimi dersindeki gözlemlerine dayalı olarak sınıf yönetimine ilişkin algıları, 
karşılaştıkları sınıf yönetiminde gözlemledikleri sorunlar, bu sorunlara neden olan faktörler, 
etkili sınıf yönetimine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Araştırmada nitel 
gelenekten fenomelojik araştırma deseni izlenmektedir.  Araştırma, Ege Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde maksatlı olarak varyasyon örneklemine göre seçilen 15 öğretmen adayı ile 
yürütülmektedir.  Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla 
toplanmaktadır. Görüşme anketinin oluşturulmasında literatürden ve uzmanların 
görüşünden yararlanılmıştır. Toplam iki uzmanın görüşü alınmış, beş öğretmen adayı ile ön 
deneme uygulaması yapılmıştır. Ön deneme sonucunda bazı düzenlemeler yapıldıktan 
sonra forma son şekli verilmiştir. Fakülteden gerekli izinler alınarak veriler toplanmaya 
başlanmıştır. Verilerin analizinde betimsel içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. Araştırma 
verileri toplanmaya devam edildiği için araştırmada bulgular, yorum, tartışma ve sonuç 
aşamaları tamamlanmamıştır. Araştırma süreci sonuçlanınca tam metin olarak 
raporlaştırılacaktır.    

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayı, sınıf yönetimi, öğretmenlik uygulaması 
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(9565) OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDA YER ALAN DİL GELİŞ İMİYLE 

İLGİLİ KAZANIMLARIN İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM 

PROGRAMI VE KILAVUZUNDA BULUNAN İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ 

İLE İLGİLİ KAZANIMLARI DESTEKLEMES İ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

EMİNE SİLDİR 1, MÜZEYYEN SÜMER 1 
1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

emine.sildir@amasya.edu.tr 

Eğitimin uzun bir süreç olduğu düşünüldüğünde bu sürecin en iyi şekilde organize 
edilmesi gerektiği ve her bir basamağının da bir birini tamamlar nitelikte 
programlanmasının önemi anlaşılmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden döküman 
incelemesinin kullanıldığı bu araştırma Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan dil 
gelişimiyle ilgili kazanımların Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunda bulunan ilk 
okuma ve yazma öğretimiyle ilgili kazanımları destekleme durumunu belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2013 yılında yayınladığı 
okul öncesi eğitim programında bulunan dil gelişimiyle ilgili 12 kazanım ve 53 gösterge 
öğrenme alanları (dinleme alanı, konuşma alanı, okuma alanı, yazma alanı, görsel okuma 
ve görsel sunu alanı) doğrultusunda temalara ayrılmıştır. Okul öncesi eğitimin bir üst 
basamağı olarak tanımlanabilecek ilkokullarda 2009 yılından beri kullanılmakta olan 
İlköğretimde Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzun’da bulunan ilk okuma-yazma 
öğretimiyle ilgili 32 kazanım bu temalar alt başlığında analiz edilmiş ve dil gelişimiyle 
ilgili olarak okul öncesi eğitimin ilkokul birinci sınıf ilk okuma yazma becerilerini 
destekleme durumu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak okul öncesi eğitim programının ilk 
okuma ve yazma öğrenme süreciyle ilgili olarak ”Hazırlık” aşaması ile ”Sesi hissetme ve 
tanıma” aşamalarını içerdiği ve bu sayede ilk okuma yazma becerilerinin gelişmesini 
desteklediği belirlenmiştir. Ayrıca  ”Sesi / harfi okuma ve yazma”, ”Seslerden / harflerden 
heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma” ve ”Metin oluşturma” öğrenme süreci 
aşamalarının da ön koşulunu sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Program, Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim 
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(9619) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL ÖZ-DÜZENLEME 

ÖĞRENİMİNE YÖNELİK MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

GÖRÜŞLERİ 

MUSTAFA ÖZGÖL 1, MESUT ÖZTÜRK 1, YAŞAR AKKAN 2 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

2 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

mozgol@bayburt.edu.tr 

Üst bilişsel öz-düzenleme, bireyin eğitim ortamında kendi öğrenme veya düşünme 
sürecini kontrol edip izlemesini gerektiren ve bunun farkında olarak sürecini düzenlemesini 
sağlayan bir beceridir (DiFrancesca, Nietfeld, & Cao, 2016). 3-5 yaş aralığında ortaya 
çıktığı belirlenen bu beceri (Whitebread, ve diğerleri, 2009), öğrencilerin kendi 
öğrenmelerini düzenlemelerini sağladığından öğrencilerin daha yüksek düzeyde başarıya 
ulaşmalarını sağlayacaktır (DiFrancesca, Nietfeld, & Cao, 2016). Bu nedenle öğrencilerin 
üst bilişsel öz-düzenleme öğreniminin önemli olduğu söylenebilir. Nitekim üst bilişsel öz-
düzenleme öğrenimine yönelik yapılan araştırmaların çok azı öğretmen görüşünü inceleyen 
ve öğretime yönelik yapılan çalışmalardır (Steinbach & Stoeger, 2016). Çalışmada nitel 
araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 34 son sınıf 
ortaokul matematik öğretmeni adayıyla yürütülmüştür. Çalışmanın verileri yarı 
yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Formda katılımcılara “Ortaokul 
öğrencilerine üst bilişsel öz-düzenleme öğretilebilir mi?”, “Ortaokul öğrencilerine üst 
bilişsel öz-düzenleme öğretiminin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?”, “Ortaokul 
öğrencilerine üst bilişsel öz-düzenleme öğretimi yapılmasının avantajlı ve dezavantajlı 
yönleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” ve “Ortaokul öğrencilerine üst bilişsel öz-
düzenleme öğretiminin öğrencilere matematiksel anlamda ne kazandıracağını ya da 
kaybettireceğini düşünüyorsunuz?” soruları sorulmuştur. Çalışmada elde edilen verilere 
içerik analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının çoğunun ortaokul 
öğrencilerine üst bilişsel öz-düzenlemenin öğretilebileceğini ve öğretimin gerekli olduğunu 
düşündükleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Üst biliş, öz-düzenleme, üst bilişsel öz-düzenleme 
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(9763) SOSYAL KAYGININ YORDANMAS INDA POZİTİF VE NEGATİF 

DUYGULARIN YORDAYICI ETKİS İNİN İNCELENMES İ 

ADEM PEKER 1, AYNUR KARABACAK 1 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

adem.peker@atauni.edu.tr 

İnsanlar günlük hayatlarında çeşitli olaylar karşısında pek çok duygu 
hissetmektedir. Bu duygulardan biri de genellikle sosyal ortamlarda ortaya çıkan kaygıdır. 
Sosyal kaygı, başkaları tarafından olumsuz değerlendirileceğine ilişkin bir duruma dair 
korku ya da kaygı duyma şeklinde açıklanmaktadır. İnsanlar, karşılıklı konuşma, tanımadık 
insanlarla karşılaşma veya bir konuşma yapma durumunda kaldıklarında olumsuz 
değerlendirileceğine ilişkin kaygı duymakta ve bu durumlar da onun sosyal ortamlardan 
kaçınmasına neden olmaktadır. Bazı durumlarda da bireyler kaygı veren durumlara 
katlanmakta ve böylelikle kişinin kaygı düzeyi artma eğilimi göstermektedir. Kişide stres, 
korku, kızgınlık, kaygı gibi duyguların aktif hale gelmesi negatif duyguların artış 
göstermesine neden olabilmektedir. Hayattan zevk alma, mutluluk, ilgili ve güçlü olma gibi 
durumlar ise pozitif duyguların artış göstermesine yardımcı olmaktadır. Bu açıdan bu 
çalışmanın temel amacı pozitif ve negatif duygularla sosyal kaygı arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir. Bu amaçla tarama modeline uygun gerçekleştirilen çalışmada Pozitif ve 
Negatif Duygu Ölçeği ile Sosyal Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim 
öğretim yılı güz yarıyılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin 
matematik, Tarih, Türk Dili Edebiyatı, Zihinsel Engelliler, Okul Öncesi ve Biyoloji 
Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dallarında öğrenim 
görmekte olan öğrenciler arasından uygun örnekleme yoluyla belirlenen 315 öğrenci 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 184 kız 131 erkek öğrenci katılmıştır. Araştırma 
kapsamında elde edilen veriler üzerinde Pearson korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon 
analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda pozitif duygu ile sosyal kaygının sosyal kaçma, 
kritize edilme kaygısı ve bireysel değersizlik duygusu alt boyutları arasında negatif yönlü 
anlamlı ilişkiler olduğu (r= -.33, -.17, -.31); negatif duygularla sosyal kaygının sosyal 
kaçma, kritize edilme kaygısı ve bireysel değersizlik duygusu alt boyutları arasında pozitif 
yönlü anlamlı ilişkiler olduğu (r= .30, .34, 37) saptanmıştır. Ayrıca yapılan hiyerarşik 
analizi sonuçları, pozitif ve negatif duyguların sosyal kaygının sosyal kaçınma (1.Model: 
R2=.11, F(1-313) =37,77; 2. Model: R2=.17,4;  F (2-312)= 32,84), kritize edilme kaygısı 
(1.Model: R2=.11,5, F (1-313) =40,57;  2. Model: R2=.13,1;  F (2-312)= 23,46) ve bireysel 
değersizlik duygusunu (1.Model: R2=.13,5, F (1-313) =48,83;  2. Model: R2=.20,1;  F (2-
312)= 39.36) anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler : Sosyal kaygı, pozitif ve negatif duygular 
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(9788) ÖĞRETMENLERİN YANSITTIĞI FARKLI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN 

MESLEKTEN ALDIKLARI DOYUMA ETKİS İ : MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 

LÜTFİ ÜREDİ 1, HAKAN ULUM 2 
1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

hakanulum@gmail.com 

Özet: Bazı meslekler kişilik özellikleri göz ardı edilerek sürdürülemez. Bunların 
başında öğretmenlik mesleği gelir. Öğretmenler, mesleğin gerektirdiği özelliklerin ve kendi 
kişilik özelliklerinin farkında olmalıdır. Aradaki bu uyum yüksek iş motivasyonunu ve iş 
tatminine erişmiş öğretmenleri, bu öğretmenler tarafından iyi yetiştirilecek bireyleri, buna 
bağlı olarak da sağlıklı bir toplumu beraberinde getirecektir. Uyumsuzluk ise, iş tatmini 
yaşamayan, toplumsal rolünde başarısız bir öğretmen profilini oluşturacaktır. Bu araştırma 
öğretmenlerin yansıttığı farklı kişilik özelliklerinin meslekten aldıkları doyuma etkisini 
incelemek amacı ile yapılmıştır. Değişik kişilik özelliklerini yansıtan öğretmenlerin, 
yansıttığı kişilik özellikleri ile meslekten aldığı doyum arasındaki ilişki çeşitli değişkenler 
göz önünde bulundurularak tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma tarama türü bir 
araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin İli Merkezi ve İlçelerinde bulunan 
ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 516 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına 
göre öğretmenlerin dışadönük, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık, sakin 
kişiliktedirler.  Bununla birlikte öğretmenlerin kişilik özellikleri ile mesleki doyumları 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu araştırmanın sonuçlarıyla; öğretmenlerinin kişilik 
özellikleri, demografik özellikleri ile mesleki doyumları arasındaki ilişkinin var olduğu 
ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler : kişilik özellikleri, mesleki doyum, öğretmen 
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(10306) ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN 

SALDIRGANLIK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMAS I 

MAHMUT AÇAK 1, SERKAN DÜZ 2, TAMER KARADEMİR 3, RAMAZAN BAYER 1 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MALATYA 
3 SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

m.acak@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin yaş, cinsiyet, 
annenizin-babanın eğitim durumu, spor yapma, 0-6 yaş aralığınızda bakıcı tarafından ve 
okul türü değişkenine göre saldırganlık tutumlarını araştırmaktır. Araştırmaya 2016-2017 
eğitim ve öğretim yılında Malatya ve Kahramanmaraş il merkezlerinde bulunan; yaşları 14 
ile 18 yaşlarında toplam 1409 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı 
tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile İpek İlter (Kiper) tarafından geliştirilen 
Saldırganlık Envanteri kullanıldı. Normallik sınamasına göre, normal dağılım gösteren 
veriler için parametrik testlerden bağımsız gruplarda t testi ve One – Way ANOVA, normal 
dağılım göstermeyen veriler için nonparametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal 
Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırma grubunun saldırganlık alt boyutlarından atılganlık 
puan ortalamaları arasında 15 ve 16 yaş grubundan kaynaklanan farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu, cinsiyet değişkenine göre atılganlık puan ortalamaları hariç diğer 
boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, üniversite ve lisans üzeri eğitime sahip 
olan annelerin çocukları daha atılgan olduğu,0-6 yaş aralığında bakıcı tarafından büyütülen 
çocukların saldırganlık alt boyutlarından atılganlık boyutu hariç diğer alt boyutlarda 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, araştırma grubunun spor yapma değişkenine göre 
saldırganlık alt boyutlarında istatistiksel olarak spor yapanların, atılganlık alt boyutunda 
anlamlı fark olduğu, okul türü değişkenine göre saldırganlık alt boyutlarından edilgen 
saldırganlık boyutu hariç diğer boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit 
edilmiştir. Yapılan testte farkın yıkıcı saldırganlık boyutunda özel okul öğrencilerinden, 
atılganlık boyutunda Anadolu lisesi öğrencilerinden, genel saldırganlık düzeyi ise özel okul 
öğrencilerinden kaynaklı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Orta öğretim öğrencileri, Saldırganlık, Öğrenciler 
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(10345) LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DERSE KATILIMIN YORDAYICIS I OLARAK 

YAŞAM AMAÇLARI 

ALİ ERYILMAZ 1, FATMA ALTINSOY 2 
1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

fatmaaltinsoy.26@gmail.com 

Amaçlar, önemli motivasyon araçlarıdır. Öğrenciler, derse katılarak hem öğrenme 
sürecinde aktif olmaktadırlar hem de öğrendikleri bilgileri yapılandırmaktadırlar.  Bu 
çalışmanın amacı, derse katılım ile yaşam amaçları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. 
Çalışmada 15-17 yaşları arasında yer alan 148 kız ve 158 erkek, lise 10 ve 11’inci sınıf 
öğrencisi yer almıştır. Çalışmada Derse Katılım Ölçeği ve Yaşam Amaçları Ölçeği ile 
veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi tekniğinden 
yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yaşam amaçlarına sahip olma, lise 
öğrencilerinin derse katılımlarını anlamlı ve önemli bir şekilde 
açıklamaktadır  (R=.36,   R2=.13, F (3, 302 ) = 15.43, p<.01).  Yaşam amaçlarından en çok 
kariyer amaçlarına (β=.31; t = 5.56; p<0.01) sahip olmak; daha sonra ise beden-duyum 
amaçlarına (β=.18; t = 3.23; p<0.01) sahip olmak lise öğrencilerinin derse katılımlarını 
olumlu yönde açıklamaktadır. Tüm bunlara ek olarak, lise öğrencilerinin derse katılımları 
ile ilişki amaçlarına sahip olmaları arasında önemli ve anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, lise öğrencileri için amaç belirleme programlarının 
yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Derse katılım, yaşam amaçları, lise, öğrenci 
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(10346) LİSE ÖĞRENCİLERİNDE UTANGAÇLIK VE PSİKOLOJİK İHTİYAÇ 

DOYUMU 

ALİ ERYILMAZ 1, FATMA ALTINSOY 2 
1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

fatmaaltinsoy.26@gmail.com 

Öz belirleme kuramına göre, bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını doyurmaları onların 
sağlıklı bir şekilde gelişmelerinde ve de mutlu olmalarında önemli bir araçtır. Bu 
çalışmanın amacı, utangaçlık ile psikolojik ihtiyaç doyumu arasındaki ilişkilerin 
incelenmesidir. Çalışmada 15-17 yaşları arasında yer alan 148 kız ve 158 erkek, lise 10 ve 
11’inci sınıf öğrencisi yer almıştır. Çalışmada Utangaçlık Ölçeği ve Genel İhtiyaç Doyumu 
Ölçeği ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi tekniğinden 
yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ihtiyaç doyumu, lise öğrencilerinin utangaçlık 
düzeylerini anlamlı ve önemli bir şekilde açıklamaktadır  (R=.48,   R2=.23, F (3, 302 ) = 
29.78, p<.01).  Psikolojik ihtiyaçlardan en çok ait olma ihtiyacını doyurmak (β=-.21; t =- 
3.30; p<0.01) daha sonra özerklik ihtiyacını doyurmak (β=-.20; t =- 3.15; p<0.01) ve son 
olarak da yetkinlik ihtiyacını doyurmak (β=-.15; t =- 2.34; p<0.01) lise öğrencilerinin 
utangaçlık düzeylerini olumsuz yönde, anlamlı ve önemli bir şekilde açıklamaktadır. 
Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, lise öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçlarını 
doyurulması, onların utangaçlıklarını yenmede önemli birer araç olabileceği düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler : Utangaçlık, ergenler, psikolojik ihtiyaçlar, doyum 
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(10439) IMPACT OF CHANGING ADVISORS ON THE MENTAL HEALTH OF 

GRADUATE STUDENTS 

FATİH KOCA 1, PAKİZE URFALI DADANDI 2, ESRA KOCA 3 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
2 KARADENİZ TEKNİK UNİVERSİTESİ 

fkoca@ktu.edu.tr 

The purpose of this in-class investigation was to determine an overall view of how 
overall Ill-being is affected by graduate school. Several different factors of graduate school 
life Ire investigated, and our focus was on the relationship between the student and his or 
her major advisor. Specifically, We were interested in how changing primary advisor can 
affect mental health, both prior to and after the switch.  Mental health was constructed to be 
the emotional Ill-being and potential psychological effects that could manifest in physical 
health (i.e. stress, insomnia, and change in eating habits). We took a phenomenological 
approach to get at the participants’ emotional experience surrounding this type of 
occurrence. We conducted and recorded interviews, with the transcripts undergoing open & 
axial coding first by an individual group, and then by multiple members of the research 
team. Coding schemes for each participant Ire conducted individually, then crosschecked 
by another team member. 

Subjects were chosen to participate in the study if they had previously changed 
their major academic advisor during graduate study.  A total of four participants consented 
to be a part of this study, and names Ire changed for confidentiality.  Three participants 
were familiar to the interviewer, with the fourth resulting from a recommendation from an 
outside source. 

Looking at the process of earning a doctoral degree as a metaphorical journey, we 
found that the participants tended to describe relationships, situations, and events as either 
hindering or helping their progress on this journey. The results and research implications 
were discussed. 

Anahtar Kelimeler : mental health; emotional experience; quality of relationship 
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(10442) ALGILANAN KONTROL İLE İHTİYAÇ DOYUMU ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERİN İNCELENMES İ 

ALİ ERYILMAZ 1 
1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

erali76@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, algılanan kontrol ile ihtiyaç doyumu arasındaki ilişkilerin 
incelenmesidir. Çalışmaya 18-25 yaşları arasında yer alan 113 erkek ve 143 kadın 
üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışmada, Genel İhtiyaç Doyumu Ölçeği ile alan Genel 
Algılanan Kontrol Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmada verilerin 
analizinde çoklu regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularına göre, 
genel ihtiyaç doyumu algılanan kontrol anlamlı ve önemli bir şekilde 
açıklamaktadır  (R=.56,   R2=.31, F (3, 252 ) = 37.99, p<.01).  Ait olma, yetkinlik ve 
özerklik ihtiyaçlarından en çok yetkinlik ihtiyacını doyurmanın (β=.56; t = 7.98; p<0.01) 
algılanan kontrolü açıkladığı bulunmuştur. Çalışma bulguları, Skinner’in (1996) algılanan 
kontrolün arka planında yetkinlik ihtiyacını doyurmak yatar görüşünü desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler : İhtiyaç doyumu, yetkinlik, ait olma, özerklik, algılanan kontrol 
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(10443) ALGILANAN KONTROLÜN YORDAYICISI OLARAK KİŞİLİK 

ÖZELLİKLERİ 

ALİ ERYILMAZ 1 
1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

erali76@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, algılanan kontrol ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin 
incelenmesidir. Çalışmaya 18-25 yaşları arasında yer alan 214 erkek ve 212 kadın 
üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışmada, Beş Faktör Kişilik Ölçeği ile alan Genel 
Algılanan Kontrol Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmada verilerin 
analizinde çoklu regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularına göre, 
kişilik özellikleri algılanan kontrolü anlamlı ve önemli bir şekilde 
açıklamaktadır  (R=.61,   R2=.14, F (5, 420 ) = 58.46, p<.01).  Kişilik özelliklerinin algılan 
kontrolü açıklama düzeyi sırasıyla; deneyime açıklık (β=.28; t = 6.78; p<0.01); duygusal 
açıdan dengesizlik  (β= -.21; t = -5.53; p<0.01), dışa dönüklük  (β=.20; t = 4.60; p<0.01); 
sorumluluk (β=.19; t = 4.18; p<0.01) ve yumuşak başlılık (β=.09; t = 2.04; p<0.05) 
şeklindedir. Kişilik, özellikleri algılanan kontrol için önemli psikolojik yapılar olarak 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Kişilik, algılanan kontrol, beş faktör kişilik modeli 
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(10452) TÜRKİYE’DE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ALANINDA YAPILAN 

LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR 

PAKİZE URFALI DADANDI 1, FATİH KOCA 2, İBRAHİM DADANDI 2, AYŞE 

KALYON 2 
1 KARADENİZ TEKNİK UNİVERSİTESİ 
2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

pakizeurfali@gmail.com 

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG); algılamada, bellekte, dil ve aritmetik becerilerini 
edinmede ve kullanmada yaşanan güçlüklerle kendini gösteren bir bozukluktur. Bunlar 
zihinsel, kültürel ve eğitimsel yetersizliklerden kaynaklanmamaktadır. Özgül öğrenme 
güçlüğüyle ilgili ilk bulgular 1890’larda kayıtlara geçmiştir. İlerleyen süreçte bu özellikleri 
gösteren bireylerle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen bu durum bir yetersizlik 
alanı olarak 1962 yılında tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu tarihten itibaren yapılan 
çalışmalarda bir artış olmuştur. Nitekim nedeninin tam olarak belirlenememesi; bireyi 
akademik, psikolojik, sosyal ve duygusal olarak etkilemesi; bu tanı grubunda yer alan 
bireylerin yaşadıkları problemlere yönelik çözüm arayışları sebebiyle ÖÖG tıp, psikoloji ve 
eğitim alanından birçok araştırmaya konu olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri merkezli 
ortaya çıkan bu çalışmalar tanılama sürecinin gelişmesi ve dolayısıyla tanı alan birey 
sayısının artmasıyla birlikte birçok ülkeden araştırmacının ilgisini çekmiştir. Türkiye’de de 
bu bağlamda özellikle 1990’lardan itibaren araştırmalarda bir artış olmuştur. Dolayısıyla bu 
araştırmada Türkiye’de özgül öğrenme güçlüğü alanında yapılan çalışmaların içeriklerini, 
dağılımlarını ve oranlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada doküman incelemesi 
tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanan lisansüstü 
çalışmalar incelenmiştir. Araştırmaların yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık 
çalışmaları olduğu; eğitim bilimleri, fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri 
enstitüleri ile tıp fakültelerinde kabul edildiği belirlenmiştir. Bu çalışmalarda ilk sırada 
eğitim-öğretim alanının, ikinci sırada ise psikolojinin olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgular 
Türkiye’de özellikle son dönemlerde disiplinlerarası bir alan olarak özgül öğrenme 
güçlüğüyle ilgili yapılan çalışmaların arttığını göstermektedir. Ancak bu çalışmalar nicelik 
olarak yetersizdir. 

Anahtar Kelimeler : Özgül öğrenme güçlüğü, lisansüstü, doküman incelemesi. 
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(10454) ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL ÖĞRENCİ ALGILARININ DİKKAT 

VE MEDİTAS YON SEVİYELERİ AÇISINDAN BEYİN DALGALARIYLA 

İNCELENMES İ 

VOLKAN DURAN 1, YAŞAR YAŞAR BARUT 2, ABDULNASIR BAYRAM 3 
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı 

volkan.duran8@gmail.com 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının ideal öğrenci algıları beyin dalgalarıyla elde 
edilen dikkat ve derin düşünme seviyelerine göre incelenecektir. İnsanlar sadece bilgiyi 
doğrudan yaparak değil, dolaylı yollarla model alarak öğrenirler.   Bandura’nın sosyal 
öğrenme modeline göre öğrenme sadece belirli davranışların bir takım doğrudan veya 
dolaylı yollarla pekiştireçler yoluyla tekrar edilmesi ve kalıcı hale gelmesiyle değil 
diğerlerinin davranışlarını gözlem, taklit ve model alma yoluyla da gerçekleşebilir. Bugün 
popüler kültür olarak nitelenen sosyal medya, internet ve televizyonlardaki birçok fenomen 
ve bunun kitlesel etkisi kısmen sosyal öğrenme kuramıyla açıklanabilir.    Sosyal öğrenme 
sürecinde öğrenmeyi dolaylı pekiştirme, dolaylı ceza, dolaylı güdülenme, dolaylı duygu 
gibi dolaylı yaşantılar, model alınanın yaş, cinsiyet, saygınlık, statü, çekicilik, güç gibi bir 
çok özelliği etkilemektedir. Ayrıca öğrenenin sembolleştirme kapasitesi, öngörü kapasitesi, 
dolaylı öğrenme kapasitesi, öz düzenleme ve öz yargılama kapasitesi de öğrenmeyi 
etkileyen faktörler arasındadır. Bandura’nın sosyal öğrenme kuramına göre de öğrenme 
dikkat etme, hatırda tutma, davranış haline getirme ve güdülenme olarak dört aşamada 
gerçekleşir. Dikkat etme sadece sosyal öğrenme kuramı için değil birçok öğretim ve 
öğrenme modeli içinde ilk basamak kabul edilmektedir. Gagne’nin öğretim modelinden, 5 
E ve kuantum öğrenme buna örnek olarak verilebilir.Bu bağlamda dikkat etmek hangi tür 
öğrenme olursa olsun öğrenmenin ilk basamağı kabul edilebilir. Bu nedenle bu çalışmada 
öğretmen adaylarının dikkatini çeken ideal öğrenci modelleri onların dikkat ve meditasyon 
seviyeleri açısından beyin dalgaları ölçülerek incelenmesi hedeflenmiştir.  

 Çalışma karma desenli bir araştırmadır. Çalışma örneklemi amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden tipik durum örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Tipik durum örnekleme 
örneklemin araştırma problemi ile ilgili olarak evrende yer alan çok sayıdaki durumdan 
tipik olan biriyle oluşturulmasıdır. Bu amaçla bu çalışmada Erişkin Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1) uygulanmış 100 kişilik 
öğrenci grubundan düşük, orta ve yüksek seviyede dikkat eksikliği puanı olan 3’er öğrenci 
arasından toplamda 9 öğrenci seçilmiştir. İkinci aşamada seçilen öğrencilere dört farklı 
üniversite öğrencisi videosu beşer dakikayla izletilmiş ve bu süre içerisinde beyin 
dalgaları,  beyin dalgaları ölçen taşınabilir bir cihazla ölçülmüştür. Son olarak öğrencilere 



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
202 

dört videodan birisi içerisindeki öğrenci modelinden birisini seçmeleri istenmiş ve bunu 
seçme nedenleriyle ilgili birebir görüşme yapılmıştır. Son aşamada öğrencilerin seçme 
nedenleri ve dikkat ile meditasyon seviyeleri (ortalamaları) açısından  nitel veriler analiz 
edilmiş ve yorumlamıştır. Bulgular tam metinde verilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Dikkat, Sosyal Öğrenme Modeli, Beyin Dalgaları 
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(10686) ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK 

TUTUMLARINDA ETİK MUHAKEME YETENEKLERİ İLE BAZI 

DEMOGRAFİK DEĞİŞ KENLERİN ROLÜ 

YÜCEL ÖKSÜZ 1, MELEK BABA ÖZTÜRK 1, AYYÜCE ÖKSÜZ 2 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

melekbaba87@gmail.com 

Eğitim sistemimizin değişmeyen problemlerinden biri olan kopya çekme, disiplin 
suçu olmasının ötesinde içinde yaşadığımız toplumu ilgilendiren önemli bir etik 
problemidir(Selçuk, 1995). Bu problemi ortaya çıkaran faktörlerin neler olduğunun 
bilinmesi, söz konusu davranışın azaltılmasında büyük önem arz etmektedir. Nitekim bu 
düşünceden hareketle, mevcut araştırmada öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik 
tutumlarında etik muhakeme yetenekleri ile cinsiyet, yaş, genel aritmetik not ortalaması ile 
anne-baba eğitim durumu gibi bazı değişkenlerin rolü araştırılmıştır. Araştırmaya 2015-
2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 
farklı anabilim dalı ve sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları katılmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Kılıç ve Önen(2009) tarafından 
geliştirilen “Etik İlkeler Ölçeği” ve Ay ile Çakmak (2015) tarafından geliştirilen “Kopya 
Çekmeye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20.00 istatistik 
paket programından faydalanılmıştır. Analiz süreci devam ettiğinden tartışma ve sonuç 
bölümlerine yer verilememiştir. Elde edilecek sonuçların, bireyi kopya çekmeye yönelten 
sebepleri ve bu sebeplerin etkisini görebilmek açısından önemli olduğu ve bu yönüyle alan 
uzmanlarına ve eğitimcilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Etik, Muhakeme, Kopya Çekme, Öğretmen Adayları 
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(10694) SELF-ACTUALIZATION IN HANIF KUREIS HI’S GABRIEL’S GIFT 

AYLA OĞUZ 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

aylabay@hotmail.com 

When it is considered in terms of humanistic psychology the term ‘self-
actualization’ is mostly used as a humanistic perspective to personality. To grasp and 
evaluate the psychology of the individual, humanistic psychology is one of the methods that 
can be practised in the analysis of various characters in literature. As a prominant 
psychologist Abraham Maslow gives a great importance to self-actualization in one’s 
education. He deals about a hierachy of needs including the most fundamental ones 
beginning from food to social security and acceptance. For him, all is needed in order to 
constitute a psychological unity both in one’s individuation  and education process and in 
the end of the quest of one's own existence . In this context, Hanif Kureishi’s novel 
called Gabriel’s Gift, reflects the traces of self-actualization in the analysis of Gabriel, the 
teenage hero of the novel. Gabriel's father is ruined as an old rock musician and his mother 
works at nights and sleeps during the day. As a couple they don’t have a good relationship. 
Gabriel finds the way of success by the help of his father’s old friend, a famous musician 
and fallows that way, willingly.That is the important turn and his chance in his 
psychological education and self-actualization journey in terms of Maslow’s theory of self-
actualization. His knack, naive hope and artistic aspirations lead him to a favourite future in 
which he finds himself more confidant and successful in spite of his parents’turbulent 
relations with each other.   

Anahtar Kelimeler : Self-actualization, Abraham Maslow, psychology, education, 
humanistic, gift, existence. 
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(10719) SİBER ZORBALIK VE MAĞDURİYET İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMES İ 

ADEM PEKER 1, FERİDUN KAYA 2, YÜKSEL EROĞLU 2 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
2 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

adem.peker@atauni.edu.tr 

Siber zorbalık bir kişi tarafından gerçekleştirilen kasıtlı agresif bir davranış veya 
bir grup tarafından elektronik iletişim araçlarının tekrar edici bir şekilde başkalarına zarar 
verici şekilde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Siber zorbalığa uğramanın en sık 
görülen belirtileri arasında sohbet odalarında söylenti yayma, lakap takma, istenmeyen 
fotoğraf veya video paylaşımı ve küfürlü yorumlar yapma gösterilmektedir. Özellikle son 
on yılda, birçok ülkede siber zorbalık olayı önemli bir sorun haline gelmektedir. Siber 
mağdur olarak yaşamanın bir takım istenmeyen sonuçlar doğurabileceği şaşırtıcı değildir. 
Siber mağduriyet ile ilgili araştırmalarda, siber mağdurların depresif ve psikolojik belirtiler, 
kaygı, benlik saygısının düşük seviyeleri, duygusal sıkıntı, öfke ve üzüntü bildirdikleri 
ortaya koyulmuştur. Kısaca, siber mağduriyet, özellikle geleneksel mağduriyet gibi diğer 
stres kaynaklarıyla birleştiğinde, mağdurun iyi oluşu üzerinde potansiyel olarak olumsuz 
etkilere neden olabilmektedir. Açıkçası, siber zorbalığın çocuklar ve ergenlerin zihinsel ve 
fiziksel sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Siber zorbalık davranışlarının 
olumsuz sonuçlarını azaltabilmek ve önleyici çalışmalar yapabilmek için nedenlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir.  Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı siber zorbalık ve 
mağduriyet ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla tarama 
modeline uygun gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık ve İnternet Saldırganlığını 
Tarama Ölçeği ve Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim 
öğretim yılı güz yarıyılında Bayburt il merkezindeki üç farklı okul türünde (Anadolu, 
Meslek ve Fen Lisesi) 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrenciler 
arasından uygun örnekleme yoluyla belirlenen 369 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencilerin yaşları 15 ila 18 arasında değişmektedir. Araştırmaya 183 kız 186 erkek 
öğrenci katılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler üzerinde Pearson korelasyon 
analizi ve hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda siber zorbalık 
ile ergen öznel iyi oluş ölçeğinin aile ilişkilerinde doyum ve önemli diğerleri ile ilişki de 
doyum alt boyutları arasında (r= -.11, -.21); siber mağduriyet ile de aile ilişkilerinde 
doyum, önemli diğerleri ile ilişkide doyum ve olumlu duygular arasında düşük düzeyde, 
negatif ve anlamlı ilişkilerin (r= -.17, -.16, -11) olduğu gözlenmektedir. Siber zorbalığın 
yaşam doyumu ve olumlu duygular ile siber mağduriyetin ise yaşam doyumu ile anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Ayrıca yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına 
göre, siber zorbalığı sadece önemli diğerleri ile ilişkide doyumun negatif yönde (β=.-21; t= 
-4.16; R2=.045, F(1-368) =17.31) yordadığı belirlenmiştir. Siber zorbalığa maruz kalmayı 
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da yalnızca aile ile ilişkilerinde doyumun negatif yönde  (β=.-16.5; t= -3.21; R2=.027, F(1-
368) =10.28) yordadığı ortaya çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Siber zorbalık, mağduriyet, öznel iyi oluş 
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(10790) EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ UMUTS UZLUK 

DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

MÜCELLA SAVAŞ YALÇIN 1, RAGIP ÜMİT YALÇIN 1, MÜCAHİT DİLEKMEN 1, 

ŞEYMA BİLGİZ 1 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

rgpumtylcn@gmail.com 

Öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyinin çeşitli değişkenler açısından 
incelenmesini amaçlayan bu araştırma betimsel nitelikli tarama modelinde tasarlanmıştır. 
Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, olasılıksız 
örnekleme yöntemlerinden gelişigüzel (kolaylı) örnekleme yöntemi ile şeçilmiş 320 öğrenci 
oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Beck Umutsuzluk Ölçeği 
kullanılmıştır.  Verilerin Analizinde Bağımsız Gruplar İçin T testi, Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) ile Ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; 
cinsiyet değişkeni, ailenin ortalama geliri, öğretmen adaylarının içerisinde bulunduğu 
maddi durum ile öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu verilere göre, öğretmen adaylarının geleceğe yönelik 
olarak umutsuz olduklarını sonucuna ulaşılabilir. 

Anahtar Kelimeler : Umutsuzluk, Öğretmen Adayları 
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(10800) MÜKEMMELİYETÇİLER İÇİN YAŞAM DAHA MI ANLAMLI?: 

ERZİNCAN ÜNİVERS İTESİ ÖRNEĞİ 

ÖNDER SAKAL 1 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

ondersakal@hotmail.com 

Bu çalışmada “mükemmeliyetçiler için yaşam daha mı anlamlı?” sorusuna cevap 
bulmak amacıyla mükemmeliyetçilik ile yaşamda anlam arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu çalışmada hareket noktamız; bireylerin mükemmeli arayışlarına bağlı 
olarak “anlam arayışı”nın da artacağı, diğer yandan mükemmeliyetçilerin “ya hep ya hiç” 
biçimindeki iki kutuplu kategorik düşünme biçimi, artan kaygı düzeyi ve çelişki gibi 
faktörlere bağlı olarak kendi yaşamlarında “anlamın varlığı”na ilişkin algılarının 
zayıflayacağı şeklindedir. Çalışmada ayrıca araştırma değişkenlerinin bireylerin dini, 
sosyo-kültürel ve ekonomik faktörlere bağlı olarak farklılaşma durumu incelenecektir. 
Yaşamda anlam boyutunun ölçülmesi amacıyla Steger, Frazier ve Kaler, (2006) tarafından 
geliştirilen “Yaşamdaki Anlam Ölçeği (The Meaning in Life Questionnaire)” kullanılmıştır. 
Ölçek, 10 maddeden oluşmakta ve yaşamda anlam değişkenini varlık ve arayış olmak üzere 
iki boyutta ölçmektedir. Yaşamda Anlam Ölçeği’nde 7 basamaklı Likert ölçeği 
kullanılmakta ve ölçekte bulunan her boyut 5 madde içermektedir. Mükemmeliyetçiliği 
ölçmek amacıyla Hewitt ve Flett (1991a; 1991b) tarafından geliştirilen Çok Boyutlu 
Mükemmeliyetçilik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 45 maddeden oluşmakta ve 
mükemmeliyetçiliği kendine yönelik mükemmeliyetçilik, başkalarına yönelik 
mükemmeliyetçilik ve başkalarınca belirlenen mükemmeliyetçilik olmak üzere üç boyutta 
ölçmektedir. Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği’nde 7 basamaklı Likert ölçeği 
kullanılmakta ve ölçekte bulunan her boyut 15 madde içermektedir. Ölçek Türkçe’ye Oral 
(1999) tarafından uyarlanmıştır. Çalışmanın evrenini Erzincan Üniversitesi öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği ankettir. Veri toplama yüz yüze anket 
uygulaması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Veri seti spss 23 istatistik paket programı ile 
analiz edilecektir. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla veri setine faktör, güvenirlik, 
korelasyon, regresyon ve varyans analizleri uygulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Mükemmeliyetçilik, yaşamda anlam, anlam arayışı 
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(10839) İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN OKUL KÜLTÜRÜNE YÖNELİK 

ALGILARININ İNCELENMESİ 

AYŞE KALYON 1, TANER ALTUN 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

aysekalyon@ktu.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı, bir ilkokuldaki öğretmenlerin okul kültürüne yönelik bakış 
açılarını incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımıyla hazırlanan bu araştırma, 2012-2013 
eğitim - öğretim yılının birinci döneminde Trabzon sınırları içerisinde yer alan bir ilkokulda 
çalışmakta olan 24-65 yaş aralığındaki 5 erkek 6 kadın toplam 11 öğretmenle yürütülmüştür 
Katılımcıların seçiminde gönüllülük esas alınmıştır. Bu çalışmada bilgi toplama aracı 
olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu açık uçlu 
sorulardan oluşmaktadır. Çalışmada katılımcıların okul kültürüne yönelik algıları, güçlü ve 
zayıf okul kültürünün özelliklerine yönelik bakış açıları, güçlü bir okul kültürünün oluşması 
için yönetici, öğretmenler, öğrenciler ve çevrede bulunması gereken özelliklere yönelik 
görüşleri, çalıştıkları okuldaki kültüre ve baskın değerlere yönelik değerlendirmeleri ve 
4+4+4 eğitim sisteminin okul kültürünü nasıl etkilediğine ilişkin görüşleri incelenmiştir. 
Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen veriler sürekli karşılaştırma metodu 
kullanılarak, nitel araştırma deseni çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu metodun bir gereği 
olarak katılımcı görüşleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler belirlenmiş ve veriler 
kategorize edilip gruplar oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, 
katılımcı öğretmenler etkili iletişim ve etkileşim örüntülerinin oluştuğu, işbirliği ve takım 
çalışmalarının yüksek düzeyde olduğu, sevgi, saygı ve güvene dayalı bir atmosferin hakim 
olduğu, yönetici ve öğretmenlerin yeterli donanıma sahip olduğu, öğrencilerin 
sorumluluklarını yerine getirdiği ve velilerin aktif ve verimli bir şekilde çocuğunun 
eğitimine katkı sağladığı okulların güçlü bir okul kültürüne sahip olduklarını ifade 
etmişlerdir. Araştırmanın sonunda okul kültürünün güçlü hale getirilebilmesi için yapılması 
gerekenler konusunda çeşitli öneriler getirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler : Okul kültürü, güçlü okul kültürü, zayıf okul kültürü 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
210 

(12368) ZAMAN PERSPEKTİFİ ALGISINA DAYALI İYİ OLUŞ VE KİŞİLİK 

İLİŞKİS İ 

ERCAN KOCAYÖRÜK 1, TUGAY TUTKUN 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

tugay@comu.edu.tr 

*Bu çalışma TUBITAK-1001 Projesi kapsamında desteklenmektedir (Proje No: 
115K417) 

Giriş: Her insanın bir yaşam projesi olduğu farz edilir ve geçmişine baktığında, 
memnuniyeti; şimdiye bakıldığında projesinin amaçlarının devam edip etmediği; geleceğini 
değerlendirdiğinde de projesinin ne kadar olumlu olduğunu değerlendirir. Bu 
değerlendirme ile gelişme, yön ve kendini gerçekleştirmeye ile ilişkili mutluluk onayı 
ortaya çıkar. Böylelikle Ontolojik İyi-Oluş, başka bir deyişle kişinin yaşam projesi, 
bireylerin en temel arayışlarından biri olan yaşamın anlamı veya amacı yapısına en yakın 
olarak ifade edilebilir (Şimşek, 2009; Şimşek & Kocayörük, 2013). İnsanın bir yaşam 
amacına ya da anlama sahip olması, varlığını sürdürmesinde çok önemli bir yere sahiptir 
(Frankl, 2009). Crumbaugh’a (1971) göre, bireyin kendi kişisel varoluşu için bir amaç 
bulması, kişiyi diğerlerinden ayırmakta; bu amaç ve bu farklılık, bireyin ciddiyetle acı 
çekmesine olanak tanımakta, fakat bu amacın yoksunluğunda, boşluk ve hayal kırıklığı 
hüküm sürmektedir. Aynı zamanda  yaşamdaki olumlu anlamın veya yaşamdaki olumlu 
amaçlar, iyi oluşa yönelik  pozitif getiriler ile bağlantıları bulunmakta; yaşamdaki anlam 
yokluğu veya amaç yokluğunun iste tam tersine birçok negatif sonuç doğurmaktadır (Fry, 
2000). Duyarlı Sevgi kavramı, yakın olunan insanlara, yabancılara veya tüm insanlığa karşı 
duyulan önemseme, ilgi, duyarlılık ve özellikle diğer insanlar acı çektiğinde veya yardıma 
ihtiyaçları olduğunda onları destekleme, onlara yardım etme ve diğer insanları anlama 
üzerine odaklanmış duyguları, düşünceleri ve davranışları içeren bir tutum olarak 
tanımlanmaktadır (Sprecher & Fehr, 2005). Duygusal İyi Oluş ise kişinin kendi yaşamını 
niyetlilik çerçevesinde (Şimşek, 2011), olumsuz duygulanım, olumlu duygulanım boyutları 
ile öznel değerlendirmesi ve yargı bildirmesidir (Deiner, 1984). Bu çalışmada yaşam amacı, 
duygusal iyi oluş, ontolojik (yaşam projesi) iyi oluş ve duyarlı sevgi arasındaki ilişki ele 
alınmıştır. 

Method: Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitede 287 lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin öznel iyi oluşlarını, 
ontolojik iyi oluş ve beş faktörlü kişilik yapıları arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla 
“Olumlu-Olumsuz Duygu Ölçeği”(Watson ve Tellegen, 1989, “Ontolojik İyi Oluş Ölçeği” 
(Şimşek & Kocayörük, 2013),ile “Büyük Beşli Kişilik Envateri” (John, & Srivastava, 1999) 
kullanılmıştır. Öğrencilerin kişisel bilgileri ise araştırmacı tarafından oluşturulan 
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“Demografik Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizi Kümeleme Analizi yöntemiyle 
ve Latent Gold programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Lanza et al., 2003). 

Bulgular: Kümeleme analizleri sonucu üç faktörlü bir profilin olduğunu 
göstermektedir. Birinci profilde yüksek umut ve eyleme geçmeye karşı düşük pişmanlık ve 
hiçlik durumu söz konusudur. İkincisinde düşük umut ve eyleme geçmeye karşılık yüksek 
pişmanlık ve hiçlik duygusu yaşanmaktadır. Son olarak orta düzeyde ontolojik iyi oluş 
sergilenmektedir. Bu uç profil MANOVA analizleriyle karşılaştırılmıştır ve Duygusal İyi 
Oluş, Yaşam Amacı ve Duyarlı sevgi puanları arasında farklılık bulunmuştur. Ayrıca 
çalışmanın sonuçları umut ve eyleme geçme boyutlarında yüksek ontolojik iyi oluş 
sergilemek yaşam amacı, duygusal iyi oluş ve duyarlı sevgi ile ilişkili olduğunu 
göstermiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Elde edilen sonuçların, ruh sağlığı ve özellikle de önleyici ruh 
sağlığı hizmetleri açısından da oldukça değerli bilgiler vermesi ve bu anlamda 
uygulamacılara yönlendirici olması beklenmektedir. Araştırmanın dikkate değer sonucu, 
bireylerin yaşam amaçlarına, duyarlı sevgi ihtiyaçlarına ve duygusal iyi oluşlarına ve 
dolayısıyla kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilmek için ontolojik iyi oluş 
algılarına odaklanmanın önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ontolojik düzeyde 
(yaşam projesi) geçmişe yönelik üzünt ve hiçlik algısı yerine geleceğe yönelik umut 
aşılama ve eyleme geçmeye odaklanmak bu anlamda uygulayıcılara önemli bir avantaj 
sağlayabilecektir. Bireyin gelişimine ve olumlu ruh sağlığına vurgu yapan çalışmanın 
bulguları, olumlu psikoloji akımının görüşleri çerçevesinde taratışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : zaman perspektifi, iyi oluş 
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(12369) TÜRK VE FRANSIZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN 

PERSPEKTİFİ ALGILARI VE İYİ OLUŞLARININ KARŞILAŞTIRILMAS I* 

ERCAN KOCAYÖRÜK 1, TUGAY TUTKUN 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

tugay@comu.edu.tr 

*Bu çalışma TUBITAK-1001 Projesi kapsamında desteklenmektedir (Proje No: 
115K417) 

Giriş: Zaman kavramı, sadece fiziksel bir olgu olarak değerlendirilmekten çıkıp, 
psikolojik bir yorum ile de açıklanmaya başlanmış ve psikoloji alanındaki çalışmalar 
bireylerin davranışlarının organize edilebilmesi ve yaşam deneyimlerinin 
anlamlandırılabilmesi için, zamana yönelik algılarını incelemeye başlamışlardır (Drake, 
Duncan, Sutherland, Abernethy ve Henry, 2008). Zaman perspektifi (zaman algısı), bireyin 
geçmişe, şimdiye veya geleceğe yoğunlaşma eğilimi olarak tanımlanmakta (Zimbardo ve 
Boyd, 1999) ve bireyin duygu, düşünce ve davranışları üzerinde güçlü bir etkisinin olduğu 
öne sürülmektedir (Zimbardo, 1994). Zaman perspektifinin küçük yaşlardan itibaren belli 
bilişsel becerilerle gelişip, sosyokültürel faktörlerle şekillenerek kişiliğe büyük bir etkide 
bulunduğu ifade edilmektedir (İmamoğlu ve Güler, 2007). Zimbardo ve Boyd’a (1999) 
göre birey kişisel ve sosyal ilişkilerini zaman kategorilerine dayanarak (geçmiş, şimdi ve 
gelecek) bir anlam bütünlüğü içerisinde değerlendirmektedir ve yorumlamaktadır. Bireyin 
zaman perspektifi amaç oluşturmada etkin bir katkı sağlar. Bu süreç bireyin geçmişi 
değerlendirerek ve gelecek ile ilgili öngörüler oluşturarak anındaki kara, düşünce ve 
eylemleri üzerinde etkisini gösterecektir. Psikolojik iyi oluş, yaşamda karşı karşıya kalınan 
anlamlı amaçları sürdürme, kişisel gelişim ve diğerleri ile nitelikli ilişkiler kurma gibi 
varoluşsal meydan okumaları yönetme olarak tanımlanmaktadır. (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 
2002). Bu çalışmanın amacı Türk ve Fransız üniversite öğrencilerinin zaman 
perspektiflerini ve iyi oluşlarını belirlemek ve karşılaştırmaktır. 

Yöntem: Çalışma Türkiye’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Fransa’da 
Lille Üniversitesinde 607 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin kişisel 
bilgileri araştırmacı tarafından oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Veri 
toplama aracı olarak Zimbardo ve Boyd (1999) tarafından geliştirilen ve bireyin sosyal ve 
kişisel ilişkilerini zamanı perspektifini ele alarak değerlendirmeye olanak sağlayan 
Zimbardo Zaman Perspektifi Ölçeği ve Ryff (1995) tarafından geliştirilen ve Türkçeye 
Cenkseven (2004) tarafından uyarlanmış Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanmıştır. Zimbardo 
Zaman Perspektifi Ölçeğinin üç tane zaman kategorisine dayanarak beş tane; olumsuz 
geçmiş, olumlu geçmiş, şimdiki kadercilik, şimdiki hazcılık ve gelecek alt ölçeği 
bulunmaktadır. Zimbardo Zaman Perspektifi Ölçeğini oluşturan 18 madde; Benim için hiç 
doğru değil, Benim için doğru değil, Kararsızım, Benim için Doğru, Benim için çok doğru, 
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şeklinde puanlanmaktadır. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (flourishing) ise; Diener and Robert 
Biswas-Diener (2009) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlaması Fidan ve Usta (2013) 
tarafından yapılmış, bireyin iyi oluşlarını değerlendirmeye olanak veren bir ölçme aracıdır 
ve ölçeği oluşturan 8 madde; Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Bazen 
Katılmıyorum, Kararsızım, Bazen Katılıyorum, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum, 
şeklinde puanlanmaktadır.Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiş ve betimsel 
analizlerin yanında Türk ve Fransız gençlerinin ölçeğin alt boyutlarındaki düzeylerini 
karşılaştırmak için bağımsız örneklem t-testi ve zaman perspektifi puanlarının iyi oluş 
puanları üzerindeki etkisini belirlemek için regresyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Türk öğrencilerin zaman perspektifi ölçeğinin alt ölçeklerindeki 
ortalamaları; olumsuz geçmiş (3,73), olumlu geçmiş (4,04), şimdiki kadercilik (2,52), 
şimdiki hazcılık (3,69), ve gelecek (3,95) şeklindedir. Fransız öğrencilerin zaman 
perspektifi ölçeğinin alt ölçeklerindeki ortalamaları ise; olumsuz geçmiş (2,53), olumlu 
geçmiş (3,43), şimdiki kadercilik (2,19), şimdiki hazcılık (3,10), ve olumsuz gelecek (3,31), 
olumlu gelecek (3,31) şeklinde belirlenmiştir. Uygulanan t-testi neticesinde Türk ve Fransız 
öğrencilerin ölçeğin beş boyutunun tamamında; olumsuz geçmiş, olumlu geçmiş, şimdiki 
kadercilik, şimdiki hazcılık ve gelecek birbirlerinden anlamlı derecede farklı perspektiflere 
sahip oldukları gözlenmiştir. Türk ve Fransız öğrencilerin iyi oluş ortalamaları 
karşılaştırıldığında ise; Türk öğrencilerin ortalamalarının 6,27, Fransız öğrencilerin 
ortalamalarının 5,43 olduğu gözlenmiş ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 
edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Verilerin analizi süreci devam etmekte olduğundan sonuç ve 
öneriler sonraki süreçte tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : zaman perspektifi, iyi oluş 
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(10702) ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN ALIŞKANLIKLARI VE 

SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ 

MAHMUT ÇİTİL 1, İSMAİL DOĞAN 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

mahmutcitil@hotmail.com 

Eğitim sosyolojisi açısından bakıldığında engelli çocuğa sahip ebeveynlerin sosyo-
kültürel özelliklerinin anlaşılması; bu çocuklar ve aileleri için yapılacak toplumsal ve 
eğitsel düzenlemeler için önemli bir temel teşkil etmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın 
amacı zihin engelli çocuğa sahip ebeveynlerin alışkanlıkları ve sosyo-kültürel özelliklerini 
belirlemektir. Tarama modelinde olan bu araştırmada veri toplama araçları olarak 
araştırmacı tarafından geliştirilen Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Profili Anketi (EÇAPA) 
içerisinde yer alan Ailelerin Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Toplumsal İlişkileri Formu 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilindeki merkez ilçelerden 342 
ebeveyn oluşturmaktadır. Toplanan veriler SPSS-21 paket programına işlenmiş ve analiz 
edilmiştir. Buna göre, ölçme aracının içerisinde yer alan ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin 
açımlayıcı faktör analizi ile, ölçekte yer alan maddelerin iç geçerliklerine madde-toplam 
korelasyon analizi ile bakılmış, ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları Cronbach Alpha 
Güvenirlik katsayısı ile test edilmiştir. Ölçeklerden elde edilen yeterlikler arasında anlamlı 
farklılık olup olmama durumlarına 2 kategorili değişkenler için bağımsız örneklem 
(Independent-Sample) t-testi ile 2 den fazla kategorili değişkenler için tek yönlü varyans 
(One-Way Anova) analizi ile bakılmıştır. Demografik özelliklere göre bazı anket 
maddelerindeki dağılım düzeyleri arasındaki farklılığa ki-kare analizleri ile bakılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre; engelli çocuğa sahip annelerin sosyo-kültürel özellikleri 
incelendiğinde, anneler; kendilerine zaman ayıramamakta, basılı yayınları okumamakta, 
yeterince eğlenememekte, kişisel gelişimlerini ve fiziksel sağlıklarını geliştirici etkinlere 
katılmamakta ve daha geniş bir deyimle sosyalleşememektedirler. Genellikle evde vakit 
geçiren anneler çoğunlukla televizyon izlemektedirler. Bu açıdan bakıldığında annelerin 
sosyo-kültürel açıdan sınırlı imkân ve görünüme sahip oldukları söylenebilir. Engelli 
çocuğa sahip anne ve babaların sosyo-kültürel özelliklerinin genel olarak birbirlerine 
benzediği söylenebilir. Babaların sigara alışkanlığının ve internet kullanma oranlarının 
annelerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak diğer özellikleri arasında büyük 
farklılıklar bulunmamaktadır. Babaların bilgilendirici eğitimler, spor, eğlence ya da oyun 
için dışarı çıkma oranları annelerden anlamlı düzeyde farklı görünmemektedir. Engelli 
çocuk ile ilgili sorumlulukların büyük çoğunluğu annelerin üzerinde görünse de babaların 
annelerde farklı bir yaşam biçimine sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Araştırma 
kapsamında engelli çocuğa sahip ebeveynlerin, engelli çocukları ile birlikte yaptıkları 
etkinlikler de anlaşılmaya çalışılmıştır.  Buna göre; engelli çocuğa sahip aileler büyük 
oranda (%70 üzeri) sinemaya, tiyatroya, konser, gazino müzikli mekânlara, derneklere, 
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vakıflara gitme, opera, bale, dans gösterisine, engelli çocuğa sahip tanıdıkları diğer ailelere 
ziyarete hiçbir zaman gitmedikleri görülmektedir. Ailelerin engelli çocukları ile birlikte 
spor yapma, maça gitme, çocuğun okuldan arkadaşları ve ailelerine ziyarete gitme 
oranlarının da oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ailelerin yaklaşık üçte biri lokanta, 
restorana hiçbir zaman gitmezken, yaklaşık beşte biri yılda birkaç kez gidebilmektedir. 
Ailelerin yarıdan fazlası pikniğe ya da doğaya ya hiç gitmemekte ya da yılda birkaç kez 
gidebilmektedirler. Ailelerin tatil ya da gezme amacıyla şehir dışına gitme durumlarına 
bakıldığında %66,4’ünün yılda birkaç kez şehir dışına gittikleri görülmektedir. Ancak bu 
ailelerin yaklaşık üçte biri şehir dışına tatile çıkamamaktadır. Engelli çocuğa sahip ailelerin 
yarıya yakınının çocukları ile genellikle haftada birkaç kez parklara ve çocuk oyun 
alanlarına, market, çarşı, pazar ya da alışveriş merkezlerine gittikleri görülmektedir. 
Ailelerin yarıdan fazlasının ayda ya da hafta birkaç kez komşu ve arkadaş ziyaretine 
gittikleri görülmektedir. Engelli çocuğa sahip ailelerin büyük oranda ayda ya da haftada 
birkaç kez yakın akrabalarını ziyaret ettikleri görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında engelli 
çocuğu olan aileler yakın çevrelerinde vakit geçirmekte ve alışveriş gibi günlük aktiviteleri 
arasında çocukları ile birlikte dışarı çıkmaktadırlar. 206 katılımcı (% 60,2) çocuklarını 
bırakabilecekleri bir yere sahipken, 133 katılımcı (%38,9) çocuklarını bırakabilecekleri bir 
yere sahip değildir. Bu anlamda biraz dar bir çevre içerisinde hareket ettikleri 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Aile, Engel, Sosyo-Kültürel Özellikler 
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(10794) KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE ENGEL OLAN NEDENLER, 

“HAKKARİ İLİ ÖRNEĞİ” 

YÜCEL GELİŞLİ 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

ygelisli@gmail.com 

Türkiye’nin birçok kırsal bölgesinde çocukların okula gönderilmesinde önemli 
güçlükler yaşanmaktadır. Bu durum cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde kız 
çocuklarının aleyhine bir durum olduğu açıkça istatistik verilerden anlaşılmaktadır. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ataerkil aile yapılarının özelliklerinden dolayı gerek 
toplumda gerekse ailede rastlanmaktadır. Ataerkil aile yapılarında yetişkin erkeklerin ve 
erkek çocukların gereksinimlerine kadınlara ve kızlara göre öncelik tanınmakta, hatta 
kadınlar ve kız çocuklar arasında bile ayrım yapıldığı görülmektedir. Bu durum kız 
çocuklarının okula gönderilmelerinde de önemli problem olmaya devam etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı kız çocukların okula gönderilmeme nedenlerini öğrenci 
görüşleri ile belirlemektir. 

Çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Çalışmanın verileri görüşme 
yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin tematik analizi yapılarak yorumlanmıştır. 
Çalışmanın örneklemini rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen Hakkari ili merkez ilçesinde 
ortaokul sekizinci sınıfa devam 30 öğrenci oluşturmuştur. 

Çalışmada öğrenci görüşlerine göre; kız çocuklarının ailede önemsenmediği; 
babaların kız çocuklarını okutmak istememesi, kız çocukların iyi bir mesleğe sahip 
olmayacakları; erkek çocukların aileye daha çok ekonomik katkı sağlayacakları; kız 
çocuklarının okulda kötü alışkanlıkların elde edebilecekleri, ailenin maddi imkânının yeterli 
olmaması; kız çocuklarını erken evlendirme isteği; gelenek ve göreneklerin yanlış 
yorumlanması, yanlış dini inançlar gibi sonuçlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Kız çocukları, Kız çocukların eğitimi, eğitimde cinsiyet ayrımı 
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(10873) THE EFFECTS OF SOCIAL AND CULTURE IN EDUCATION 

RİYAD ŞİHAB 1 
1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

rishihab@gmail.com 

Through education, individuals acquire certain desirable behaviour patterns. This 
fact alone makes education very significant in terms of ways regarding how to behave 
properly in given circumstances. 

Education is mixing of social and cultural institutions. It exists in all societies in 
one form or another. Borrowing Sociologist Merton’s key terms, it has manifest as well as 
latent functions. 

The former comprises providing knowledge, socializing the learner, bringing about 
science and technology improvements; the latter involves protecting the learner (child), 
preventing vice, raising the status and providing good company The current strive of the 
world in education is to propagate it widely (so as to reach out to the poor, deprived and 
oppressed social layers) on one hand, and to democratize it (student council activities) on 
the other hand 

In Motivation of students, topics that are important to them and how it would be 
helpful to emphasize what students. Students  who they learn why the subject is disclosed. 
What will work for the students learned information is disclosed. The teacher before class 
starts from case to attract the attention of students of the questions, a current event, 
memorabilia, graphic, shape or paragraph is to benefit from. Example: Our bodies will 
handle matters in the hands of a teacher's class to come up with a human model. The 
teacher before class starts from case to attract the attention of students of the questions, a 
current event, memorabilia, graphic, shape or paragraph is to benefit from. Example: Our 
bodies will handle matters in the hands of a teacher's class to come up with a human model. 
Motivation: Students, topics that are important to them and how it would be helpful to 
emphasize what students. Students, they learn why the subject is disclosed. What will work 
for the students learned information is disclosed The education is long process which starts 
from birth till death. So it is very significant to modify the knowledge which is necessary 
for coping up with problems which will be faced in 

As conclusion, the modification of education depends on the necessity of 
development of the country and heritage culture of the people. The teacher before class 
starts from case to attract the attention of students of the questions, a current event, 
memorabilia, graphic, shape or paragraph is to benefit from. Example: Our bodies will 
handle matters in the hands of a teacher's class to come up with a human model. 
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Anahtar Kelimeler : The Effects of Social and Culture in Education 
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(12431) YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETENEKLİ TOPLUM TASARIMI: 

BECERİLERİN GEÇİCİLİĞİ VE GÜVENCES İZ İSTİHDAMIN SÜREKLİLİĞİ 

FUAT GÜLLÜPINAR 1 
1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

fgullupinar@anadolu.edu.tr 

Bu çalışmada 1990’lı yıllardan itibaren bazı ulusal ve uluslararası 
organizasyonların ve bürokratik kurumların hızla gündemine giren ve bu kurumların eğitim 
ve istihdam politikalarını yeniden düzenlemesinin temel parametresi haline gelen yaşam 
boyu öğrenme anlayışı ve uygulamaları eleştirel olarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu 
kapsamda, Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb. kuruluşların 
öncülüğünde eğitim/öğrenme ile istihdam ilişkilerini mutlak bir şekilde birbirine 
eklemlemeye çalışan yaşam boyu öğrenme anlayışının getirdiği yeni yönetimsellik 
paradigmasının bilgi/öğrenme-üniversite ilişkisi ve istihdam ve çalışma ilişkileri açısından 
ne tür sonuçları olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin başını 
çektiği uluslararası kuruluşların yaşam boyu öğrenme anlayışıyla birlikte öngördükleri 
“yetenekli toplum” tasarımının eğitim ve istihdam alanlarında bireyi sorumlulaştırarak 
farklı bir birey-kamu ilişkisi tasarlayarak yapısal bir dönüşümü hedefledikleri tartışılmıştır. 
Bu yapısal dönüşümün bilgi, öğrenme ve üniversite ayağında yaşanan dönüşümün bilginin 
ve öğrenmenin piyasaya odaklı bir araçsallaşma sürecine girmesinin ve kamusal iyinin 
mutlak olarak ekonomik iyi ile bağlantılandırılmasının risklerine değinilmiştir. İstihdam 
alanında ise çalışanların yeniden ve yeniden eğitilmesi fikrinin ve sadece iş gücü becerisini 
geliştirmeye odaklanan yaşam boyu öğrenme pratiğinin, esnek üretimin ihtiyaçlarının 
karşılanmasında iş sahibi olarak kalmanın sorumluluğunu sadece bireye yüklenmesine yol 
açtığı tartışılmıştır. Bu çalışma, işletme mantığına rehin bırakılan mevcut haliyle yaşam 
boyu öğrenmenin, bireyi sosyal, kültürel, siyasal vb. açılardan geliştirme potansiyelinin de 
içini boşaltarak içeriksizleşmesine yol açtığı üzerinde durulmaktadır. Son olarak, yaşam 
boyu öğrenme politikalarının ve uygulamalarının mevcut halinin istihdam yaratma ve 
bireysel gelişime katkı sağlamak yerine, küresel rekabette avantaj sağlamak isteyen 
şirketlerin esnek istihdam politikalarını ve esnek piyasa ilişkilerini desteklediği düşüncesi 
tartışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler : yaşam boyu öğrenme, yetenekli toplum tasarımı, güvencesiz 
istihdam, esneklik, becerilerin geçiciliği 
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(9485) BATI BİLİM TARİHİNDE MAKİNE KÜLTÜRÜNÜN JEOLOJİYE VE 

EVRİME ETKİSİ 

TARIK İLHAN 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

tarik.ilhan@deu.edu.tr 

William Shakespeare  "Tüm hayat, doğadan ebediyete geçmelidir" der. Çağdaş 
fiziğin ortaya çıkardıkları Shakespeare'i doğrulamaktadır. Bugün bilimi, evrene hakim olan 
yasaları araştıran büyük bir düşüncesel yapı olarak görmekteyiz.18. yüzyıldaki Endüstri 
devrimi, bilimi, teknolojiyle birlikte bir sosyal güç haline getirmiştir. Makineler 
insanların hayatlarını ve işlerini etkilemiş ve bilimin etkilerini görünür kılmıştır. 

19. yüzyılın fizik bilimleri maddenin yapısını araştırma yolunda yeni teknikler 
keşfettiler ve bunu ifade edecek bir dil geliştirdiler. Bu dil giderek özelleşiyordu ve o kadar 
ki, Tüm Avrupa'da Maxwell'in denklemlerini ya da Mendeleyev'in atom tablolarını kişisel 
olarak değerlendirebilecek belki birkaç yüz düşünürden fazlası bulunmamaktaydı. Yine de 
yeni bilimin meyveleri, sentetik madde yapımı ve elektrik gücünün kullanımına ilişkin yeni 
tekniklerle kısa zamanda her yerde hissedilmeye başladı. Ama çağın su katıştırılmamış 
bilimi, jeoloji ve biyoloji disiplinleri arasındaki, evrim kuramında özetlenen birleşmeyi 
gözler önüne sermektedir. 

Gerçekleştirilen bu araştırmada, batı biliminin önemli dönüm noktalarından biri 
olan makine kültürünün teorik bilimden arındırılmış bir şekilde ortaya çıkışı ve 
gelişimi incelenmiştir. Bununla birlikte, bu kültürün Darwin'in evrim teorisine ve jeolojiye 
olan etkisine bakılmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır.     

Anahtar Kelimeler : Bilim Tarihi, Jeoloji, Evrim 
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(9639) OSMANLI DEVLETİ'NDE GAYRİMÜSLİM OKULLARININ TEFTİŞİ 

(1876-1908) 

TUĞRUL ÖZCAN 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

tugrulozcan55@hotmail.com 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu askerî ve siyasi karışıklık 
ortamında gayrimüslimlere ait eğitim kurumları, resmî denetimden oldukça uzaklardı. 
Osmanlı tebaasından birçok etnik topluluk bu dönemde Osmanlı Devleti’nden ayrılarak 
kendi devletlerini kurmak için her yolu deniyorlardı. Bu topluluklar, kendilerine ait eğitim 
kurumlarını bağımsızlık yolunda birer ihtilal üssü ve komita merkezi gibi görüyor ve 
kullanıyorlardı. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin, bu toplulukları bir an önce kontrolü altına 
alması gerekiyordu. Devlet yöneticileri, bu işe ilk başlamaları gereken yerin 
gayrimüslimlere ait eğitim kurumları olduğunun farkındaydılar. Ancak söz konusu 
dönemde bu okulların denetim alınması düşünüldüğü kadar kolay değildi. Babıâli, 
gayrimüslim okullarını denetime almak maksadıyla çıkardığı her türlü kanun, tüzük, 
yönetmelik, genelge vesaireye rağmen istediği sonucu bir türlü elde edemediği açıkça 
ortadaydı. Nitekim bu okullar, Osmanlı Devleti’ni adım adım yıkılışa doğru götürdüler. Söz 
konusu bu bildiriyle Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden temin edilen belgeler ışığında, XIX. 
yüzyılın sonlarından itibaren ayakta kalma mücadelesi veren Osmanlı Devleti’nin son bir 
gayretle gayrimüslim okullarını teftişine dair bir değerlendirme yapılmıştır. Bu 
değerlendirmede teftiş nizamnameleri ve bunlara göre yapılan uygulamalar, belli başlı 
yerler öne çıkarılmak kaydıyla ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler : teftiş nizamnamesi, gayrimüslim okulları, cemaat okulları, yabancı 
okulları 
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(9705) II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE RUMELİ’DEKİ GAYRİMÜSLİM 

OKULLARINDA TÜRKÇE EĞİTİMİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

TUĞRUL ÖZCAN 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

tugrulozcan55@hotmail.com 

II. Abdülhamid döneminin eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilirken Osmanlı 
Devleti’nin içinde bulunduğu askerî, siyasi, sosyal ve ekonomik şartları göz önünde 
bulundurulması gerekir. Çünkü II. Abdülhamid dönemindeki eğitim-öğretim faaliyetleri; 
birbirini tetikleyen çok yönlü birçok olay ve fikir akımıyla eğitim bürokratlarının bilgi ve 
tecrübeleri gibi birçok faktörden büyük oranda etkilenmiştir. Bu dönemde her kademedeki 
okul sayısında ve okullaşma oranında normalin üzerinde artışlar yaşanmış, geleneksel 
eğitime ağırlık veren sıbyan okulları modern eğitim yapan iptidailere dönüştürülmüş ve 
iptidailerin yaygınlaştırılmasına devam edilmiştir. Ayrıca idadi düzeyindeki eğitim-
öğretime büyük önem verilmiş ve sivil idadiler açılmaya başlanmış; hukuk, güzel sanatlar, 
ziraat, ticaret, orman, maden, baytarlık gibi alanlara yönelik yüksekokullar kurulmuş ve 
mülkiye mektebi yeniden yapılandırılmıştır. Bu okullardan mezun olanlar, II. Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet dönemlerinin elit yöneticileri için birer kaynak teşkil etmişlerdir. II. 
Abdülhamid döneminde Rumeli’deki gayrimüslim okullarıyla bu okullarda yürütülen 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin ele alındığı bu çalışmada dönemin ana kaynakları üzerinden 
bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme sırasında dönemin siyasi, sosyal, askerî ve 
ekonomik şartları özellikle göz önünde bulundurulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : cemaat okulları, yabancı okullar, Türkçe eğitimi, azınlıklar, 
gayrimüslimler 
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(9728) CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TAŞRADA EĞİTİM VE ÖĞRETİM: 

ORDU İLİ ÖRNEĞİ 

ŞEYMA NUR ÖZCAN 1 

ozcanseymanur@gmail.com 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde eğitim alanında bir dizi yenilikler yapılmasına 
rağmen, istenilen sonuçlar elde edilemedi. Hatta bir kısım bürokrat, siyasetçi ve bilim 
insanına göre eğitim; Osmanlı Devleti'nin gerilemesinin temel sebeplerinden biriydi. Bu 
yüzden Osmanlı Devleti'nden sonra yeni bir devletin kurulmasıyla birlikte Türk 
modernleşmesinin temelini oluşturan Cumhuriyet'in ilanından itibaren eğitim-öğretim 
alanına büyük önem verildi. Yeni kurulan / kurumsallaşan bir devlet açısından eğitim 
öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi oldukça zahmetli bir işti. Bu işlerin taşrada 
takibi, durumu daha da vahim bir hale getiriyordu. Bu kapsamda ele alınan çalışmamızda 
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ordu ili özelinde hükümetin taşradaki örgün ve yaygın eğitime 
ilişkin politikaları ve yürüttüğü faaliyetler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada söz 
konusu dönemde halk eğitimine yönelik faaliyetlere; okul öncesi, ilk ve ortaöğretime dair 
gelişmelere yer verilmiştir. Ayrıca okul, derslik, öğrenci, öğretmen sayılarına dair istatistik 
bilgileri de çalışmanın bir bölümünü oluşturmuştur. Bunların yanında kurumsal sorunlar, 
yetişmiş eleman ihtiyaçı, hukuki gelişmeler ve sair konularda çalışma dahilinde ele 
alınmıştır. Bu çalışmanın ortaya konulması aşamasında konuyla ilgili birçok kitap, makale, 
Ordu'yu konu alan lisansüstü tez ve yerel gazatelerden istifade edilmiş ayrıca Başbakanlık 
Cumhuriyet Arşivi'nden elde edilen belgeler de çalışmamızın esasını oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Taşra, Ordu vilayeti, Eğitim-öğretim faaliyetleri 
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(9751) BAĞIMSIZLIK DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'IN EĞİTİM KAVRAMI: 

BAŞARI, ENGELLER VE PERSPEKTİFLER 

SEVİNC QASIMOVA 1 
1 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ 

qasimovasevinc@mail.ru 

Azerbaycan 1991 yılında ikinci kez kendi bağımsızlığına kavuştuktan sonra birinci 
dereceli mesele eğitime dair konseptin oluşturulması idi. Böylece yüksek eğitimin 
gelişmesi tarihinde niteliksel yeni aşamanın temeli atılmıştır. Makalede eğitim basamağında 
esaslı reform, ülkenin ihtiyaçlarına uygun rakabete davamlı kadro hazırlığı ve insan 
sermayesinin oluşturulması konularına dikkat çekilecek, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 25 
yılı boyunca yüksek öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması, dünya eğitim sisteminin 
ayrılmaz bir parçasına dönüşmesi, bağımsızlığın ilk yıllarında ülkede oluşan zor durumun 
onun eğitim sistemine ciddi darbe vurması, eğitim alanındaki zorluklar, engeller, onun 
ortadan kaldırılması yollarındaki sıkıntılar bile dikkata çekilecekdir. Malum nedenlerden 
dolayı ülkede sosyo-politik durum 1988 yılında eğitimde başlayan daralmanı daha da 
derinleştirdi. Tüm alanlarda olduğu gibi, bu savaş ortamı yüksek öğretim sisteminde de 
eğitim sürecinin sık sık bozulmasına, negatif durumlar yaşanmasına neden oldu. Ülkede 
hüküm süren kaos eğitim, bilim, savad gibi evrensel değerlere darbe vurdu, sonuçta bir 
zamanlar toplumda büyük saygı ve nüfuza sahip olan yüksek okula, öğretmene, ziyalıya 
saygı, eğitime ilgi azaldı. Makalede ayrıca önemli tur düzenleyen bu şartlarda eğitimin yeni 
konseptinin hazırlığına dikkat çekilecek, yeni eğitim kavramının içeriği milli devletçilik 
ilkeleri ve azerbaycançılıq ideolojisine uygun şekilde aparıldığı gösterilecektir. 1992 
yılında kabul edilen "Eğitim Kanunu" nun Azerbaycan eğitiminde esaslı yenileşmelere 
zemin yarattığı vurğulanacaktır. Modern gereksinimleri karşılayan personel hazırlığı ve 
teminatı üzere kurumsal mekanizmaların oluşturulmasına başlanması, kısa zaman diliminde 
pedagojik yüksek ve orta meslek okullarında öğretmen hazırlığının yeni modeline 
geçilmesi, kadroların yeniden hazırlanması, uzaktan eğitim kavramı, eğitimin düzenlenmesi 
modellerinin hazırlanması, eğitim sisteminde uluslararası bilgi paylaşımı mekanizmasının 
uygulaması, bilimsel kitle kütüphanelerin uluslararası iletişim kanallarına katılması için 
bilgi içinde oluşturulması, yeni standartların ve değişikliklerin keçrilməsinə kontrol etmek 
ve değerlendirmek amacıyla devlet izleme sisteminin kurulması işine başlanılması söz 
konusu olacaktır. Küreselleşmenin genişlendiyi bir zamanda sosyal alanda rekabetin 
güçlenmesi eğitimin rolünü daha da artırmaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının XXI 
yüzyılı "Eğitim Yüzyılı" ilan etmesi buna en parlak örneğdir. Son zamanlarda yüksek 
intellekte sahip insan sermayesi oluşumu, sürekli gelişmeye zemin yaratan güçlü 
ekonominin kurulmasında eğitimin, özellikle yüksek eğitimin rolü hiçbir zaman şimdiki 
kadar güncel olmayıp. Tüm ülkelerde olduğu gibi Azerbaycan'da da insan sermayesi 
oluşumu yüksek eğitimin rolü inkar edilemez: 1993 yılında ülkede ikipilleli yüksek 
eğitimin -bakalavr ve mastr basamağının uygulamasına başlanılması Azerbaycan'ın eğitim 
tarihinde önemli olaylardandır. Geçen yüzyılın 90'lı yıllarından başlayarak Azerbaycan'ın 
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eğitim sisteminde reformlar hakkında tartışmalar yapılmasına rağmen, reformun kavramı, 
gerçekleştirilme mekanizması olmadığından bu yönde çalışmalar sistemli şekilde 
aparılmamışdır. Sadece 1999 yılında "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eğitim alanında Reform 
Programı" onaylandıktan sonra tüm eğitim sisteminde, özellikle yüksek öğretim 
basamağında reformlar amaçlı şekilde yapılmaya başladı. Modern taleplere cevap veren, 
derin tefekküre, pedoqoji ve metodik ustalığa sahip olan öğretmen kadroların hazırlığı 
sürekli izleyen olduğundan bu işin iyileştirilmesi yönünde belirli önlemler alınmalıdır. 
Günümüzde Avrupa ülkeleri eğitim sistemlerinin entegrasyonu ve ümumavropa yüksek 
eğitim mekanının oluşturulması özel aciliyet arz ettiğinden Bologna süreci önemli yer 
tutuyor. Azerbaycan 2005 yılında Bologna sürecine katılarak aslında yüksek eğitimde 
yapılacak reformların hatlarını belirledi. Ülkede eğitimin dünya eğitim sistemine, özellikle 
yüksek öğretim kurumlarının Avrupa yüksek öğretim alanı için entegrasyon sürecini ve 
Bologna Bildirisi'nin taleplerinin yerine getirilmesi alanında çalışmaların hızlandırılmasına 
rağmen bu alanda eksiklikler da kendini göstermektedir. Makalede bu meselelere etrafında 
tartışılacaq ve birge yollar çözülecektir. 

Anahtar Kelimeler : Bağımsızlık, Baloğna, eğitim kavramı, perspektifler 
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(10856) HİTLER DÖNEMİ EĞİTİM YAPISINDAKİ OTOKRASİNİN ELEŞTİRİSİ: 

DIE WELLE FİLMİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMS EL İNCELEME 

CANER ÇAKI 1, EBRU GÜLBUĞ EROL 1, NECATİ CERRAHOĞLU 2 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

caner.caki@inonu.edu.tr 

Otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerde genel olarak eğitim sistemi de ülke yönetimi 
gibi otokrasi üzerine temellendirilmektedir. Bu eğitim sisteminde kuralcı, tek merkezli, 
sorgu ve tartışma kabul etmeyen bir hiyerarşik yapı mevcuttur. Örneğin, 1930'lu ve 40'lı 
yılların bir bölümünde Alman Eğitim Sistemi'ne hakim olan Nazizm İdeolojisi'nde de 
otokrasinin ağırlığının fazlasıyla hissedildiği görülmüştür. Tek bir ideolojiye, tek bir 
doğruya ve tek bir lidere inanmayı emreden Nazi Eğitim Sistemi'nde, öğrencilerin  Nazizm 
ideolojisi dışındaki farklı görüş ve fikirlere yönelmeleri kati suretle yasaklanmıştır. 1945 
yılında Nazizm ideolojisinin resmi olarak tüm dünyada tamamen ortadan kalmasıyla 
Almanya'da da otokrasinin eğitim sistemi üzerindeki egemenliği  ortadan  kalmıştır. Buna 
karşın Almanya'da öğretmenlerin hala otokrasinin eğitim sisteminde tekrar ortaya 
çıkmasına yol açabildiği yönünde eleştiri ve tartışmalar varlığını korumaktadır. 

Bu çalışmada, Hitler dönemi eğitim yapısındaki otokrasi algısı üzerine yapılan 
eleştiriler Almanya'da büyük bir gişe başarısı yakalan yine Alman yapımı Die Welle (2008) 
filmi üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmada, film Roland Barthes'ın göstergebilimsel 
analiz metodu ile ele alınmıştır. Elde edilen bulgular ışığında otokrasinin Hitler Dönemi'nde 
olduğu  gibi hala öğretmenlerin öğrenciler üzerinde tahakküm kurmada tehlikeli bir eğitim 
yönetimi olduğu düşüncesi ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Hitler, Eğitim Sistemi, Otokrasi 
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(9775) EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) SİTESİNE YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER 

ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMES İ 

YAVUZ AKBAŞ 1, SALİHA TOROS 1, ELİF MERAL 2 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

saliha.toros@gmail.com 

Bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip eğitim ve 
teknoloji entegrasyonunu sağlamak amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir 
sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Fatih projesi kapsamında 
amaçlanan eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik atılmış adımlardan birisidir. EBA 
aracılığı ile öğretmenler mesleki gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda eğitimde 
teknoloji kullanımı sayesinde daha nitelikli öğretim ortamlarının oluşturulacağı 
düşünülmektedir. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 
sosyal bilgiler öğretmenlerinin EBA’ya yönelik bakış açılarının ve kullanım durumlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama yöntemi kullanılan araştırmanın çalışma 
grubunu Trabzon ilinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 
72 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket 
ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Anket ile elde edilen veriler SPSS 22 
paket programı ile görüşme formundan elde edilen veriler ise içerik analizi kullanılarak 
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin EBA’ya yönelik yeterli bilgiye sahip 
oldukları sonucuna ulaşılırken, öğretmenlerin EBA’yı sıklıkla kullanmadıkları ancak 
EBA’nın kullanışlı, etkili ve verimli bir site olduğu düşüncesine sahip oldukları 
belirlenmiştir. Genel olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin EBA’yı daha çok doküman 
sağlamak amacıyla kullandıkları anlaşılmaktadır. Bir sosyal paylaşım ağı olarak da 
kullanılan EBA’nın öğretmenler tarafından bu amaçla daha az kullanıldığı ortaya çıkan 
sonuçlar arasındadır.   Öğretmenlerin EBA ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları ve 
EBA’yı daha etkin kullanmaları için okullarda tanıtım ve teşvik çalışmaları yapılması 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : EBA, Eğitim Bilişim Ağı, FATİH projesi, Eğitim Teknolojisi 
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(9935) YETİŞKİN ÖĞRENCILERIN SOSYAL VE ÖĞRENME AMAÇLI 

TEKNOLOJİ KULLANIM BECERİLERİ 

HACI HASAN YOLCU 1, TURGAY HAN 2 
1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

2 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

yolcu.hasan@gmail.com 

Teknoloji her geçen gün yaşamımızın her alanında daha fazla yer almakta ve 
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir.  Öğrenciler teknolojiyi hem sosyal 
hem de öğrenme amaçlı kullanmaktadırlar. Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından 
Türkçeye uyarlanan Öğrencilerin Teknoloji Beklentileri ve Deneyimleri” (Gosper vd. 2009) 
anketi ile kuruluş tarihlerine göre Türkiye’de köklü (n=109), genç (n=352) ve yeni 
kurulmuş (n=108) üç üniversitedeki toplam 569 lisans öğrencisinin teknolojiyi sosyal ve 
öğrenme amaçlı kullanım alışkanlıklıklarını incelemiştir. Öğrencilerin sosyal ve öğrenme 
amaçlı teknoloji kullanım farklılıkları üniversite türüne göre kıyaslanmıştır. Bu üç 
üniversite türündeki öğrencilerin teknolojiyi öğrenme amaçlı kullanım seviyeleri benzer 
değerler göstermekte birlikte öğrencilerin bazı teknolojileri sosyal amaçlı kullanım 
dereceleri öğrenim amaçlı kullanım derecelerinden çok fazla çıkmıştır. Bu çalışma 
üniversitelerin öğrenme teknolojilerini planlamada ve kullanımında yol gösterici bir nitelik 
taşımaktadır.  

Bu çalışma Kafkas Universitesi BAP koordinatörlüğü 201-EB-48 nolu proje 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yetişkin Öğrenciler, Teknoloji, Öğrenim Teknolojileri, Teknoloji 
Kullanım Becerileri, Köklü Üniversiteler, Genç Üniversiteler; Yeni Üniversiteler 
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(9936) YETİŞKİN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERS İTELERİN SUNDUĞU 

TEKNOLOJİK HİZMETLERDEN MEMNUNİYETLERİ 

HACI HASAN YOLCU 1, TURGAY HAN 2 
1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

2 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

yolcu.hasan@gmail.com 

Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan Öğrencilerin 
Teknoloji Beklentileri ve Deneyimleri” (Gosper vd. 2009) anketi ile kuruluş tarihlerine 
göre Türkiye’de köklü (n=109), genç (n=352) ve yeni kurulmuş (n=108) üç üniversitedeki 
toplam 569 lisans öğrencisinin üniversitelerinin sunduğu a) öğrenme amaçlı teknoloji 
destek ve hizmetlerinden b) İdari amaçlı teknolojinin kullanımlarından c) genel olarak, 
üniversitelerde kullanılan teknoloji ile ilgili deneyimlerinden memnuniyetleri incelenmiştir 
ve farklı üniversite türlerine göre kıyaslamalara gidilmiştir.  Genel olarak teknoloji 
memnuniyeti orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak köklü üniversiteler ile eski ve yeni 
üniversiteler arasında teknoloji destek ve hizmetlerden memnuniyet bakımından anlamlı 
fark bulunuştur. Üniversite kuruluş yılıyla memnuniyet derecesi arasında olumlu yönde bir 
ilişki olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu çalışma Kafkas Universitesi BAP koordinatörlüğü 201-EB-48 nolu proje 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yetişkin Öğrenciler, Teknoloji, Öğrenim Teknolojileri, Öğrenci 
memnuniyeti 
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(10200) DİJİTAL ÖYKÜ PANOSUNUN ÖĞRENME ORTAMINDA KULLANIMI 

EBRU TURAN GÜNTEPE 1, NECLA DÖNMEZ USTA 2 
1-2 GİRESUN UNİVERSİTESİ 

nozlemdonmez@gmail.com 

Teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimi ile ses, müzik, görüntü gibi çoklu ortam 
öğeleri geleneksel öyküleri dijital öykü panosu formatına dönüştürmüştür. Farklı araştırmacılar 
tarafından farklı tanımlamaları yapılan dijital öykü panolarını Hull ve Nelson (2005) tarafından 
ilgili konuya yönelik geliştirilen öykü senaryolarına görüntü, video, ses ve müzik gibi çoklu 
ortam öğelerinin yerleştirilmesi ile oluşturulan multimedya biçimi olarak tanımlanmaktadır. 
Öğrenme ortamlarında dijital öykü panolarının kullanılmasına yönelik yurt dışında yapılan 
akademik çalışmalara karşın yurt içinde yapılan çalışmaların sınırlı olduğu ancak son yıllarda 
popüler bir çalışma alanı haline geldiği söylenebilir. Bu çalışma alanlarından biri de eğitim 
alanıdır. Eğitim öğretimde farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için farklı öğretim yöntem 
ve teknikleri ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu 
kapsamda dijital öykü panoları öğrencilerin yaratıcılığı, hayal gücü ve akademik başarısı gibi 
faktörlere olumlu katkı sağlaması nedeniyle teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenci merkezli 
öğrenme ortamlarının oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı 
öğrenme ortamında dijital öykü panosu kullanımının yansımalarını belirlemektir. Bu amaçla 
çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında 38 sınıf öğretmen adayı ile 6 
haftalık sürede gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte sınıf öğretmen adayları dijital öykü panosu 
oluşturmak için öğretim programlarında yer alan kazanımların seçiminde serbest bırakılmış olup 
seçilen kazanımlar daha çok fen konu/kavramlarına yöneliktir. Bu süreçte öncelikle öğretmen 
adaylarına senaryo hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken kriterler hakkında bilgi 
verilmiştir. Sınıf öğretmen adayları da seçtikleri kazanımlara yönelik senaryo tasarlamışlardır. 
Sonrasında tasarladıkları senaryoları dijital öykü panosuna dönüştürmüşlerdir. Gerek senaryo 
tasarlanırken gerekse dijital öykü panosu oluşturulurken sürecin her aşamasında öğretmen 
adaylarına geri dönütler verilmiştir. Geri dönütler sonrasında dijital öykü panoları son şeklini 
almıştır. Son şeklini alan dijital öykü panoları öğrenme ortamında ilgili kazanımlara yönelik 
geliştirilen ders planları dahilinde kullanılmıştır. Ders planları yapılandırmacı öğrenme 
kuramının 5E modeline yönelik geliştirilmiştir. Dijital öykü panoları ders planlarında 5E 
öğrenme modelinin derinleştirme aşamasında aktif olarak kullanılmıştır. Uygulamalar 
sonrasında öğrenme ortamlarında kullanılan dijital öykü panoları ile ilgili veri toplamak 
amacıyla 38 öğretmen adayına 8 açık uçlu sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Anket 
verileri içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda dijital öykü panolarının öğrenme 
ortamlarında kullanılmasının dikkat ve ilgi çekici olduğu, derse katılımı artırdığı, eğlenerek 
öğrenmeye yardımcı olduğu, empati ve yaratıcılığı olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Dijital öykü panosu, öğrenme ortamı, öğretmen adayları 
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(10260) ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞ TİRDİKLERİ İNFOGRAFİKLERİN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

EBRU TURAN GÜNTEPE 1, NECLA DÖNMEZ USTA 2 
1 GİRESUN UNİVERSİTESİ 
2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

nozlemdonmez@gmail.com 

Resim, çizim, şekil, grafik gibi birçok öğenin bir arada kullanılarak 
oluşturulmasına imkan tanıyan infografikler yardımıyla bilgi açık, anlaşılır bir şekilde 
aktarılabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı da günümüzde öğrenme ortamlarında 
kullanılmaktadır. Ayrıca infografikler sayesinde bilginin sunumu, hatırlatılması ve 
özetlenmesi, kavramlar arası ilişkilerin gösterimi de yapılabilmektedir. İnfografikler 
hazırlanırken temel tasarım özelliklerine uygun olarak oluşturulmaları önemlidir. Bu 
bağlamda çalışmada Davidson (2014) ile Lamb ve Jhonson (2014)’ nın belirlediği tasarım 
özellikleri dikkate alınmıştır. Çalışmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi öğretmen adaylarının geliştirdikleri infografiklerin değerlendirilmesidir. Bu amaçla 
çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği Eğitim Bilimine Giriş dersini alan 87 öğretmen adayı 
ile 4 haftada yürütülmüştür. Öğretmen adaylarından 87 kişiden oluşan toplam 29 grup 
oluşturulmuş ve bu süreçte gönüllük esas alınmıştır. 4 haftalık sürecin ilk iki haftası 
infografik hakkında bilgi verilerek nasıl geliştirileceği ile ilgili örnek uygulamalar 
yaptırılmıştır. Son iki haftada da öğretmen adayları geri dönütler alarak infografiklerine son 
şeklini vermişlerdir. Süreçte öğretmen adaylarından Eğitimin Felsefi Temelleri kapsamında 
yer alan “Felsefenin İlgilendiği Alanlar, Felsefi Akımlar ve Eğitim Felsefesi Akımları” 
hakkında infografikler hazırlamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarından bu konular 
hakkında infografik tasarlamaları istenmesinin nedeni ilgili konuların sözel, ezbere dayalı 
ve karmaşık konular olmasıdır. Öğretmen adaylarının hazırladıkları infografikler Davidson 
(2014) ile Lamb ve Jhonson (2014)’nın belirlediği tasarım özelliklerine göre araştırmacılar 
tarafından geliştirilen rubrik aracılığıyla analiz edilmiştir. Rubrik geliştirilirken ilk olarak 
ilgili literatür taranmış ve sonrasında öğretmen adaylarının geliştirdikleri infografikte 
olması gereken öğeler belirlenmiştir. Geçerlilik ve güvenilirlik uzman görüşü ile 
sağlanmıştır. Belirlenen öğelere göre öğretmen adaylarının geliştirdikleri infografikler 
yeterli, kısmen yeterli ve yetersiz kategorilerinde değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına 
göre öğretmen adaylarının geliştirdikleri infografiklerde bulunması gereken tasarım 
özelliklerine göre yeterli düzeyde infografiklerini tasarlayamadıkları görülmüştür. Bu 
sonuca dayalı olarak öğretmen adaylarının farklı konularda da infografik hazırlamalarına ve 
deneyim kazanımlarına fırsat sunan öğrenme ortamları oluşturulmalıdır.   

Anahtar Kelimeler : infografik, öğretmen adayları, eğitimin felsefi temelleri   
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(10530) ZİHİNS EL YETERS İZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE TABLET 

BİLGİSAYAR ARACILIĞI İLE SUNULAN ELDES İZ TOPLAMA İŞLEMİNİN 

ETKİLİLİĞİ 

İSMAİL GEÇAL 1, MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN 1 
1 BOLU 

ismailgecal@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizliği olan öğrencilere tablet bilgisayar 
aracılığı ile sunulan animasyon programının eldesiz toplama işleminin öğretimindeki 
etkililiğini,  öğretim bittikten 1,3 ve 5 hafta sonra kalıcılığını ve öğrenileni kağıt kalem ile 
gerçekleştirip gerçekleştiremediğini incelemektir. Bu amaçla zihinsel yetersizliği tanısı 
almış bir kız, iki erkek toplamda üç öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Denekler 9-11 
yaş aralığında olup bir özel eğitim sınıfına devam etmektedir.  

Araştırma, tek denekli araştırma modellerinden denekler arası yoklama evreli 
çoklu yoklama modeli ile desenlenmiştir. Bu araştırmanın bağımlı değişkeni, zihinsel 
yetersizliği olan öğrencilerin toplama işlemini öğrenme düzeyleridir. Araştırmanın 
bağomsız değişkeni; zihinsel yetersizliği olan bireylere toplama işleminin öğretiminde 
tablet billgisayar aracılığı ile sunulan animasyon programıdır.  

Araştırma bulguları, deneklerin tablet bilgisayar aracılığı ile sunulan eldesiz 
toplama işlemini ölçütü karşılar düzeyde edindiklerini; edindikleri bu becerileri uygulama 
bittikten bir, üç ve beş hafta sonra kağıt kalem ile genelleyebildiklerini göstermiştir. Sosyal 
geçerlik verileri ise denekleri uygulama sürecinde çok mutlu olduklarını ve anne 
babalarının çok memnun kaldıklarını göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler : Anahtar Sözcükler: Zihinsel Yetersizlik, Eldesiz Toplama İşlemi, 
Animasyon, Tablet Bilgisayar. Eğitim Teknolojisi 
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(10533) EĞİTİMDE BİLİŞİM VE İLETİŞ İM TEKNOLJİLERİNİN GETİRDİĞİ 

YENİ OLANAKLAR 

ŞERMİN TAĞ KALAFATOĞLU 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

tagsermin@gmail.com 

Bilişim ve iletişim teknolojileri bilgisayarlardan, telefon sistemlerine, ses 
cihazlarından görüntü ekipmanlarına kadar uzanan farklı teknolojik unsurları ve alt 
yapılarını çatısı altında toplamaktadır. Bu teknolojiler hem kullanımlarının yaygınlığı hem 
de etkililik açısından oldukça geniş bir alanı kapsamaktadırlar. Genel bir ifadeyle işlevsel 
oldukları bu alanların içerisinde etkileşimin yoğun olduğu bir iletişim sürecinin 
gerçekleştirilmesi, bilgi ve belgelerin paylaşılması, işbirliklerinin geliştirilmesi, karar 
alınması, projelerin yönetilmesi, planlama yapılması ve eğitim girmektedir. Kullanım 
alanlarında çeşitli dönüşümleri ve yenilikleri beraberinde getiren bilişim ve iletişim 
teknolojilerinin etkileri hem sağladıkları fırsatlar hem de eleştirilen yönleriyle farklı 
çalışmaların odak noktası olmaktadır. 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitim alanında kullanılmasına ilişkin 
gerçekleştirilen çalışmalar eğitsel süreçlerin kalitesinin arttırılması açısından önem 
taşımaktadır. Bilginin işlenmesinde, saklanmasında ve iletişim teknolojilerinde yaşanan 
gelişmeler; öğrenenlerin, öğretenlerin ve eğitim kurumlarındaki çalışanların bilgiye erişimi, 
saklanması, geri getirilmesi, manipüle edilmesi ve yayılması için kullandıkları yolları 
yeniden şekillendirmektedir. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin çok çeşitli araçlarla eğitim 
alanında kullanılması (sıkıştırılmış video, uydu aktarımı, ses konferansı-video konferansı, 
CD-ROM vb. gibi) farklı farklı eğitsel amaçların yerine getirilmesini 
kolaylaştırabilmektedir. 

Tarihsel olarak bakıldığında teknoloji, problemlerin çözümü, yaşam standartlarının 
iyileştirilmesi ve verimliliğin arttırılması amacıyla geliştirilmektedir. Eğitim bağlamında 
teknolojik gelişmeler ele alındığında, benzer bir biçimde verimliliğin arttırılması ve 
öğretme-öğrenme süreçlerindeki problemlerin üstesinden gelinmesinin amaçlandığı 
görülmektedir. Bu teknolojik gelişmeler kullanıcılarını da dönüşüme uğratmaktadır. 
Örneğin, öğretmenlerin bir zamanlar sahip oldukları bilginin ana kaynağı olma ve eğitim 
sürecinin odak noktası olma konumları değişime uğramaktadır. 

Gerçekleştirilen bu çalışmada, bilişim ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-
öğretme süreçlerine etkilerinin ve getirdiği yeniliklerin neler olduğunun, hangi 
teknolojilerin kullanıldığının ve bunlarla sağlanan avantajların açıklığa kavuşturulması 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda alandaki kaynakların taraması 
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gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sınırlılıkları çerçevesinde bilişim ve iletişim 
teknolojilerinin yalnızca eğitim alanındaki etkileri üzerine odaklanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : E-eğitim, bilişim ve iletişim teknolojileri, eğitim ve teknoloji, dijital 
eğitim, dijital öğrenme kaynakları 
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(10580) ARGÜMANTAS YON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ 

TARTIŞMA İSTEKLİLİĞİNE ETKİS İ 

ÖZLEM BAYDAŞ 1, FUNDA HASANÇEBİ 1, SELCAN KİLİS 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

k1selcan@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretmen adaylarının tartışma isteklilikleri 
üzerine etkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada tek gruplu ön test-son test zayıf deneysel 
desenden yararlanılmıştır. Çalışmada 39 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölümü 3. sınıf öğrencileriyle 7 hafta boyunca argümantasyon tabanlı bilim öğrenme 
yaklaşımıyla “Uzaktan Eğitim” dersi yürütülmüştür. Öğrenciler 3’er ve 4’erli gruplara 
ayrılarak her hafta konu içeriklerine yönelik sorular oluşturulmuştur. Belirlenen soruya 
yönelik gerçekleştirilen araştırma sonrası her grup oluşturdukları argümanları 
raporlaştırmıştır. Hazırlanan raporlar bir sonraki derste açıklanarak diğer öğrencilere karşı 
savunulmuştur. Bu aşamada öğretim elemanı pasif bir rol üstelenerek öğrenciler arasındaki 
tartışmayı yalnızca yönetme rolünü üstlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak 
Infante ve Ranger (1982) tarafından geliştirilen, Çelik-Yalçın (2010) tarafından Türkçe 
uyarlaması yapılan “Tartışma İsteklilik Ölçeği” ön test ve son test olarak kullanılmıştır. 
Verilerin normalleştirilmesi için 7 uç değer veri dışında bırakılmış ve 32 veri üzerinden 
analizler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının tartışma 
istekliliklerine yönelik ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 
belirlenmiştir. Böylece argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğretmen 
adaylarının tartışma isteklilikleri üzerine olumlu yönde bir etkisinin olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Argümantasyon, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, tartışma 
istekliliği 
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(10631) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK EĞİTİME AİT 

VERİLERİN TEMATİK HARİTALAR ÜZERİNDEN OKUNMAS I : MUŞ İLİ 

ÖRNEĞİ 

İSKENDER DÖLEK 1, AHMET AYKAN 2, SEYİTHAN HAS 1 
1 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 

2 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

isdolek@gmail.com 

Bu çalışmanın temel amacı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak (CBS) üretilen 
tematik haritaların eğitime ait verilerin yorumlanmasında ve eğitime ait farklı mekanların 
karşılaştırılmasında,e-okul sistemi ile entegre bir şekilde kullanılmasının doğru politikalar 
ve kararlar geliştirmede önemli bir katkı sağlayabileceğini göstermektir. CBS ile üretilen 
haritalar eğitimde mevcut durumu ortaya koyabileceği gibi eğitimle ilgili temel sorunların 
belirlenmesi,eğitime ait öncelikli politikaların tesbit edilmesi,sorunları çözmek ve hizmet 
kalitesini iyileştirmek için kullanılan ya da tercih edilen politikaların sonuçlarının 
gözlenmesi, zaman içinde kaydedilen gelişmenin ve değişimin izlenmesi (neredeydik, 
nereye geldik vb.) gibi alanlarda önemli katkı sunabilir. Bu amaçla doğru verilerin 
kullanılarak gösterge ve endekslerin belirlenmesi ve bunlar kullanılarak tematik  haritaların 
oluşturulması gerekmektedir. 

Bu çalışmada Muş İline ait eğitim verileri kullanılarak bazı göstegeler üzerinden 
yine Muş İline ait bazı örnek tematik haritalar (Bağımlı Nüfus, Okul Başına Düşen Öğrenci 
Sayısı, Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı gibi) oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 
haritalar kullanılarak bazı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.  Muş il merkezinde 0-15 yaş 
grubundaki nüfus diğer ilçelerinden azdır, ancak öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 
merkez ilçede diğer ilçelerden daha fazladır. Bu durum Muş İl merkezinde çalışan 
öğretmenlerin daha fazla sayıda öğrenciye eğitim vermek zorunda olduğunu 
göstermektedir. Bu veriler İl ve ilçelerdeki eğitim kalitesinin sorgulanması yanında, 
öğretmen ve okull başına düşen öğrenci yoğunluğunun nedenlerinin araştırılması 
gerekliliğini de düşündürmektedir. Bu veriler İl  merkezinin ilçelerden yoğun miktarda göç 
almasının bir sonucu olarak da düşünülebilinir.  

E-okul sistemine entegre edilecek bir CBS modülü yardımıyla mekana ait 
(il,ilçe,okul) veriler ülke bazında hızla görselleştirilebilir.  Bu eğitimle ilgili sorunların daha 
çabuk belirlenmesine olanak sağlar. Çözüm kapsamında etkin politikalar üretilmesi ve 
doğru kararlar alınmasında CBS bu şekliyle önemli bir destek sunabilir.   

Anahtar Kelimeler : CBS, Eğitim Yönetimi, Tematik Haritalar, e-okul  
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(10660) TEKNOLOJİ ENTEGRAS YON MATRİSİ’NİN ÖĞRENCİLERİN FEN 

BİLİMLERİ DERSİ YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİS İ 

HASAN TENKOĞLU 1, RECEP ÇAKIR 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

hasan_tenkoglu@hotmail.com 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 
MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili araştırmasında öğrencilerin sahip olması gereken nitelikler 
düşünme yolları, çalışma yolları, çalışma araçları ve Dünya’ya entegrasyon olarak 4 ana 
temada ele alınmıştır (MEB EARGED, 2011). Düşünme yolları içerisinde yaratıcı 
düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi  farklı düşünme biçimleri, çalışma araçları 
içerisinde ise bilgi okur yazarlığı ve bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlığı alt başlıkları 
bulunmaktadır. 

Eğitim ortamları teknolojik araç-gereç ve yazılımlarla desteklenmesine rağmen 
teknoloji entegrasyonu birçok faktöre bağlıdır (Hornack, 2011). Ayrıca Hornack (2011), 
teknoloji entegrasyonunun ilk ve en önemli unsurunun öğretmen ve öğrencilerin bilgi ve 
becerilerine, uygulama becerilerine, müfredat içinde teknoloji kullanımını geliştirmelerine 
bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Birçok öğretmen ve yönetici yazılım ve özel cihazlara 
yönelik eğitim almış, pek çok öğretmen çeşitli teknolojik araçlarda uzmanlaşmıştır. 
Öğretmenlerin teknolojik araçları günlük öğretim ihtiyaçlarında en iyi şekilde kullanmaları 
için sık sık eğitime ve modellemeye ihtiyaçları vardır (Welsh, Harmes ve Winkelman, 
2011).  Wang’a (2008) göre öğretmenler bilgi ve iletişim teknolojilerini müfredat ile 
bütünleştirmeden önce özenle yapılmış  bir plana ihtiyaçları vardır. Bu plan yazılımın ve 
donanımın basit bir kombinasyonunun birleşimini doğal olarak takip ettirmeyecek şekilde 
olmalıdır. Örneğin özel öğrenme hedefleri  ve içerikleri, mevcut kaynakları değiştirme ve 
yeni öğrenme ortamları gibi faktörleri içermelidir (Wang, 2008). Florida Öğretim 
Teknolojileri Merkezi ve Güney Florida Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen teknoloji 
entegrasyon matrisleri derslerin planlanması ve uygulanması sürecinde öğretmenlere 
rehberlik etmektedir (Hornack, 2011). Teknoloji entegrasyon matrisleri iki boyutlu bir şema 
olup; bir boyutta öğrenmenin karakteristiği, diğer boyutta teknoloji entegrasyonunun 
seviyeleri yer almaktadır. Öğrenmenin karakteristiği aktif, işbirlikli, yapılandırmacı, 
gerçekçi ve amaca yönelik olarak öğrenme özelliğini; entegrasyon seviyeleri giriş, 
benimseme, uyma, katma ve dönüşüm olarak teknoloji entegrasyonunun basamaklarını 
belirlemektedir. Teknoloji entegrasyon matrisinde yer alan entegrasyon seviyeleri giderek 
daha üst düzey bilişsel becerileri içermektedir(TIM, 2009). Yansıtıcı düşünme 
geliştirilmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi bakımından önemli bir beceridir (Kızılkaya, 
Aşkar, 2009). 
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 Bu çalışmanın amacı Teknoloji Entegrasyon Matrisleri’ne göre planlanan Fen 
Bilimleri dersinin öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerine etkisinin araştırılmasıdır. 
Çalışma öntest-sontest tek gruplu yarı deneysel araştırma modeline göre tasarlanmıştır. 
Araştırma süresince 7. Sınıf Fen Bilimleri dersi Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması 
ünitesinde yapılan eğitimde teknoloji entegrasyon matrisine göre hazırlanan  etkileşimli 
simülasyonlar, animasyonlar, mobil uygulamalar, videolar, kelime işlemci, etkileşimli tahta 
ve tablet bilgisayarlar kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 7.sınıf öğrencileri olup 
kız  (n=26) ve erkek (n=22) kişiden oluşmaktadır. Araştırma süresince veriler Problem 
Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri Ölçeği (Kızılkaya ve Aşkar, 2009) 
toplanmıştır.. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre;  öğrencilerin yansıtıcı 
düşünme becerileri ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunmuştur [ t(48)= -2,909; p<.05]. Ölçeğin sorgulama ve değerlendirme alt boyutlarında 
da anlamlı farklılık bulunurken, nedenleme alt boyutunda anlamlı farklılık 
bulunamamıştır.  Teknoloji Entegrasyon modeline planlanan  fen bilimleri dersinin 
öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Teknoloji 
entegrasyon matrisine dayalı çalışmaların diğer üst düzey bilişsel becerilerin ölçülmesinde 
ve farklı derslerde de kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : teknoloji entegrasyon matrisi, yansıtıcı düşünme, TIM 
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(10697) ZİHİNS EL YETERS İZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞAN 

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ 

MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN 1, İSMAİL GEÇAL 1 
1 BOLU 

ismailgecal@gmail.com 

Teknoloji, hayatımızın her alanında(ulaşım, ticaret, eğlence iş... gibi) yer aldığı 
gibi hem görsel, hem de  işitsel duyulara hitap ettiği için eğitimde de 
kullanılmaktadır.  Zihinsel yetersizliği olan bireylerle çalışan  öğretmenlerinin  eğitimde 
teknoloji kullanıma yönelik görüş ve önerilerinin belirlenmesi bu araştırmanın 
amacıdır.  Araştırmaya 7'si bayan, 5'İ erkek toplamda 12 zihihinsel engelliler öğretmeni 
katılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenine göre kurgulanmış olup araştırmada yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Görüşmeler altı ile 15 dakika 
arasında  sürmüştür. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile 
çözümlenmiştir.  Araştırmanın sonucunda, özel eğitm öğretmenlerinin, eğitimde teknoloji 
kullanımının öğrenciler üzerindeki etkilerine, kullanım amaçlarına, sınıfta kullandıkları 
teknolojiye, özel eğitimde teknoloji kullanımının sıklığına, teknoloji kullanımına yönelik 
kendi yetrliliklerine dair görüş ve önerilen incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Zihinsel yetersizlik, zihinsel engelliler öğretmeni, teknoloji, eğitim. 
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(10727) ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMINDA HAREKET ALGILAMA 

YÖNTEMİ İLE GELİŞ TİRİLEN GİYİLEBİLİR BİR TEKNOLOJİ ÖRNEĞİ 

MUSTAFA SERKAN ABDÜSSELAM 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

serkanasili@gmail.com 

Öğretim ortamları yeni teknolojilerin gelişmesiyle sürekli değişmektedir. 
Öğrencilerin kendilerine sunulan bu ortamlardan ise beklentileri teknolojinin gelişimine 
paralel olarak artmaktadır. Bilgisayar, mobil cihazlar ve günümüzde yeni gelişen giyilebilir 
teknolojilerin sunulması araştırmacılar için yeni ortamların oluşturulmasında motive edici 
bir etken olmuştur. Günümüzün giyilebilir teknolojilerinden biri olan akıllı gözlükler buna 
örnek olarak verilebilir. Artırılmış gerçeklik ortamlarında kullanılan bu teknoloji için 
birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da kullanılabilirliği ve işlevliği ile ilgili 
araştırmalar yer almaktadır. Bu çalışmalardan bazıları kullanıcının dijital nesnelerin 
kontrolü üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda RGB-D, ısı ya da hareket algılayıcıları 
gibi farklı sensörlerle artırılmış gerçeklik ortamlarının kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Bu çalışmada giyilebilir teknoloji destekli artırılmış gerçeklik ortamlarının hareket algılama 
yöntemi ile geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada açık kaynak kodlu ve yazılım 
desteğinin sağlanmasıyla Epson Moverio BT-200 gözlük ve geliştirme aşamasında olan üç 
boyut, eğim, basınç gibi farklı sensörlerin entegrasyonu sağlanmıştır. Ortam için özel 
hazırlanmış renkli çıktılarla görsellik zenginleştirilmiş. Elde edilen yeni donanımla 
geliştirilen yazılımla birlikte geliştiricilere alternatif, yeni ve güncel uygulamaları 
bulunduran bir ortam sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Artırılmış gerçeklik, ortam, eğitim, öğretim ortamı. 
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(10728) KÜTÜPHANELERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN 

KULLANILMAS I: 100 TEMEL ESER ÖRNEĞİ 

MUSTAFA SERKAN ABDÜSSELAM 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

serkanasili@gmail.com 

Artırılmış gerçeklik teknolojisine ilgi günden güne artmakta ve kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. 2000’li yıllardan sonra eğitim alanında da kullanımı oldukça artan bu 
teknolojinin gerek sınıf içi gerekse sınıf dışında kullanıldığı görülmektedir. Okullarımızda 
bulunması zorunluluk haline gelen kütüphaneler öğrenciler için önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Öğrenciler kütüphaneyi araştırma yapmak, kitap okumak gibi faaliyetleri 
gerçekleştirmede kullanabilmektedirler. Öğrenciler okuyacakları kitap ile ilgili bilgileri 
çoğunlukla kitabın arka kapağındaki yazıyı okuyarak edinebilmektedirler. Okuduğu 
bilginin ilgisini çekip çekmemesine göre de kitabı okuyup okumayacağı belirlenmektedir. 
Bu durum ise kitabın okuyucu ile buluşmasına engeller oluşturabilmektedir. Bu 
araştırmanın amacı kütüphane ortamlarında artırılmış gerçeklik teknolojisinin 
kullanılmasıyla kitap hakkında bilgi vererek kitabı daha eğlenceli şekilde okuyuculara 
sunulabilmektir. Böylelikle öğrencilerin ilgilerini artırarak ve zamanlarını daha etkin bir 
şekilde kullanmalarına yardımcı olarak daha fazla kitabın daha etkili bir şekilde 
tanıtılmasına yardımcı olunabilecektir. Öğrenciler bu teknolojiyi kullandıkları kitapların 
yazarların kısa bilgisine, kitapla ilgili elektronik ortamdaki ilave başka bilgilere vb. anında 
ulaşabilecektir. Bu araştırmayı gerçekleştirmek için MEB tarafından belirlenen 100 temel 
eser örneklem olarak seçilmiştir. Her bir kitap için öncelikle kitapta kullanılacak kare 
kodlar oluşturulmuştur. Daha sonra bu kare kodlar birer tetikleyici olarak kullanılarak, 
artırılmış geçeklik uygulamasını geliştirmede Vuforia yazılımı tercih edilmiştir. Vuforia 
SDK ( Unity üzerinden Vuforia özelliklerini kullanabilmek için geliştiricilere sunulan kod 
kütüphanesi) ile mobil uygulama için Unity 3D yazılımı tercih edilmiştir. Unity 3D’ye 
dijital nesneler eklenerek her kare kod için ekranda belirecek görseller ve ilgili site 
yönlendirme eylemleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler tüm kare kodlar için yapıldıktan 
sonra uygulama Android platformuna uygun formata dönüştürülerek kullanıma hazır hale 
getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Artırılmış gerçeklik, kitap, kütüphane, öğrenci 
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(10731) ONLİNE VE SINIF İÇİ GRUPLA MATEMATİK PROBLEMLERİ ÇÖZME 

SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SÖYLEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAS I 

SALİH BİRİŞÇİ 1, HASAN KARAL 2 
1 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

birisci@artvin.edu.tr 

Bu çalışmada, online ve sınıf içi ortamlarda gerçekleştirilen grupla matematik 
problemleri çözme sürecinde ortaya çıkan söylemlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Örneklemini sınıf öğretmenliği bölümü Temel Matematik-II dersi kapsamında öğrenim 
gören 27 öğretmen adayının oluşturduğu bu çalışmada öğrenciler online (n=12) ve sınıf içi 
(n=15) olmak üzere iki grup altında çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Toplamda dört farklı 
konuya ait problem çözme oturumunun ele alındığı çalışma altı haftalık süreçte yürütülmüş 
olup her iki grup çalışmasında gerçekleşen etkinlikler dijital ortamda kayıt altına alınarak 
veriler toplanmıştır. Kayıtların incelenmesi neticesinde oluşturulan yazılı transkriptler nitel 
araştırma yöntemleri kapsamında söylem analizinden faydalanılarak niceliksel ve niteliksel 
açıdan çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, online ortamdakilere oranla sınıf 
içi grup çalışmalarında daha fazla söylem belirlenirken grup çalışmalarına katkı sağlama 
noktasında online grupların daha fazla görev odaklı söylem ortaya koymaya çalıştıkları 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Grup çalışması, online öğrenme, söylem analizi 
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(10761) EĞİTİM BİLİŞİM AĞINA (EBA) İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

RABİA SARICA 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

rabiasarica@gmail.com 

Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda uygulamaya koyduğu yüksek bütçeli, 
önemli projelerden biri fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (Fatih) olarak 
ifade edilen projedir. Fatih projesinin amacı bilişim teknolojileri araçlarının eğitim-öğretim 
ortamlarına entegrasyonunun sağlanarak kalıcı ve anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesidir. Bu 
bağlamda bu amacın gerçekleşmesi için Fatih projesi pek çok bileşenden oluşmaktadır. Bu 
bileşenlerden bir tanesi de eğitsel e-içeriğin oluşturulması için hazırlanan eğitim bilişim 
ağıdır. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim 
bilişim ağı (Eba), öğretmen ve öğrencilerin hizmetine ücretsiz olarak sunulan, çeşitli sınıf 
seviyelerine uygun olarak hazırlanan e-içeriğin yer aldığı eğitsel, çevrimiçi bir platformdur 
(MEB, 2017). Fatih projesinin başarılı olabilmesi, amacına ulaşabilmesi ve güncellenerek 
eksikliklerinin giderilebilmesi için öğretmenlerin projenin önemli bir ayağı olan Eba ile 
ilgili görüşleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Eba ile ilgili 
öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu çeşitli 
branşlardaki 37 öğretmen oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir form aracılığı 
ile elde edilmiştir. Nitel veri analiz yöntemleri kullanılarak çalışmanın verileri analiz 
edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu Eba kullanıcı adı 
ve şifresine sahiptir ve Eba’yı kullanmaktadır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu Eba’yı 
kendileri açısından faydalı bulduklarını ve Eba’yı ihtiyaç duyduklarında kullandıklarını 
bildirmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenler Eba’da içerik bölümünü daha fazla 
kullandıklarını ve Eba’nın ara yüzünün kullanıcı açısından iyi olduğunu ifade etmektedir. 
Çalışmada aynı zamanda öğretmenlerin Eba ile ilgili yaşadıkları sorunlar, Eba’da yer alan 
ders içerikleri hakkındaki düşünceleri, Eba ile ilgili herhangi bir hizmet içi çalışmaya 
katılıp katılmadıkları, okullarında Eba ile ilgili etkinlik yapılıp yapılmadığı gibi konularla 
ilgili görüşlerine de yer verilmiştir. Bu çalışmada ortaya konan Eba ile ilgili öğretmen 
görüşlerinin konunun paydaşlarına ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Eğitim Bilişim Ağı, Eba, Fatih Projesi 
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(10784) SINIF İÇİ TEKNOLOJİ ENTEGRAS YON DÜZEYİ BELİRLEME 

YAKLAŞ IMLARININ İNCELENMESİ: ETKİLEŞ İMLİ TAHTA ÖRNEĞİ 

TURGAY DEMİREL 1, MEVA BAYRAK 1, ENGİN KURŞUN 1, SELÇUK 

KARAMAN 1 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

turgaydemirel85@gmail.com 

Öğretim teknolojileri alanında sıklıkla üzerinde durulan konulardan biri herhangi 
bir teknolojinin sınıf içerisine entegre edilme düzeyidir. Bu tür çalışmalar çoğunlukla 
kullanılan teknolojinin teknik açıdan kullanılabilirliği ve fonksiyonlarının ne denli başarıyla 
yerine getirebildiği üzerine odaklanmaktadır. Ancak entegrasyonun temel hedeflerinden biri 
teknolojinin öğrenmeyi kolaylaştırma ve destekleme amacıyla kullanımıdır. Bu bağlamda 
teknoloji entegrasyonu ile ilgili eğitim araştırmalarında teknolojinin sınıf içerisine entegre 
edilme düzeyinin incelenmesine yönelik teknik bakışın yanı sıra pedagojik bir bakış açısına 
da ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu çalışmada etkileşimli tahta kullanımı üzerinden teknoloji entegrasyon düzeyi 
belirleme yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla  öğretmenlerin etkileşimli 
tahta kullanımlarını incelemeye yönelik önceden yapılmış olan nitel çalışmalar meta-sentez 
yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen ön bulgulara göre; öğretmenlerin 
etkileşimli tahta kullanımlarının teknik kullanım becerisi ve tahtanın fonksiyonlarının 
kullanımına göre sınıflandırmalar yapıldığı görülmüştür.  Az da olsa pedagojik kullanımın 
sınıflandırıldığı göze çarpmaktadır. Farklı yaklaşımların sentezine göre entegrasyon 
sürecinde  gösterim, işleme, etkinliğin parçası haline getirme ve öğrenci kullanımı şeklinde 
entegrasyon düzeylerinin bulunduğu ve yapılacak araştırmalarda bu düzeylerin 
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Teknoloji entegrasyonu, teknoloji entegrasyon düzeyi, etkileşimli 
tahta kullanım düzeyi 
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(10943) MATEMATİK DERSİ ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK 

HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİNİN TUTUMLARINA ETKİSİ 

HÜLYA GÜR 1 
1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

hgur@balikesir.edu.tr 

Teknolojideki hızlı değişimler ülkelerin ekonomik sistemlerini etkilediği gibi 
eğitim sistemlerini de etkilemektedir (Uşun, 2004). Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte 
olan tüm ülkeler bilim ve teknolojiden yararlanabilen, çoğunluğu teknoloji okuryazarı olan, 
değişime ve olumlu yönde gelişime açık bir toplum yetiştirmeyi hedeflemektedir (Avcı & 
Seferoğlu, 2011). Ancak bilgi ve iletişim teknolojileri ve bilgiye erişim olanakları açısından 
herkes eşit fırsatlara sahip değildir (Doğan, Çınar & Seferoğlu, 2016). Ülkemizde fırsat 
eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojinin alt yapının iyileştirilerek derslerin 
etkililiğinin artırılması amacıyla 2010 yılından itibaren Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
desteklenen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Fırsatları Artırma ve 
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi hayata geçirilmiştir. FATİH Projesinin 
eğitim sistemine getirmiş olduğu yeniliklerin başarılı olmasında anahtar öğeler; bu projenin 
uygulayıcısı olan öğretmenlerin olumlu tutum geliştirmeleri ve yeniliği kabullenerek 
uygulamaya dönüştürmeleridir (Kutluca & Ekici, 2010; Kayaduman, Sırakaya & Seferoğlu, 
2011). 

Bu noktadan hareketle Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde 
2015-2016 eğitim öğretim yılında Balıkesir merkez ve ilçelerinde görev yapan 502 lise 
matematik öğretmenine matematik dersi etkileşimli tahta kullanımı hizmet içi eğitimi 
verilmiştir. Çalışmada hizmet içi eğitimlerin matematik öğretmenlerinin etkileşimli tahtaya 
yönelik tutumlarına etkisi incelenmek amaçlanmıştır. Bu nicel araştırmada deneysel 
desenlerden tek grup ön test-son test deneysel desen benimsenmiştir. Çalışma örneklemini 
bu hizmet içi eğitimlere katılan tüm matematik öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Çalışmada verilerin toplanmasında öğretmenlerin cinsiyet, çalışılan kurum, 
mesleki deneyim, mezun olunan fakülte, lisansüstü eğitim durumu gibi kişisel bilgilerini 
ortaya koymak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler formu ve 
tutumlarını belirlemek amacıyla Elaziz (2008) tarafından geliştirilen LCD Panel Etkileşimli 
Tahta Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerin analizi ön test-son test ortalama 
puanların karşılaştırılmasına ilişkili örneklemler için t-testi, kişisel bilgiler formundan elde 
edilen değişkenler açısından öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerin öncesinden ve sonrasına 
etkileşimli tahtaya yönelik tutumlarında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek 
amacıyla iki faktörlü ANOVA kullanılarak yapılmıştır. 
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Çalışmada verilen hizmet içi eğitimlerin öğretmenlerin etkileşimli tahtaya yönelik 
tutumlarını olumlu yönde etkilediği ancak hizmet içi eğitimlerin öncesinden sonrasına 
çeşitli değişkenlere göre tutumlarında anlamlı bir artışın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : matematik dersi, etkileşimli tahta, hizmetiçi eğitim seminer 
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(10944) TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATERYALLERİ YETERLİKLERİNİ 

YORDAYAN DEĞİŞ KENLERİN BELİRLENMESİ 

HÜLYA GÜR 1 
1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

hgur@balikesir.edu.tr 

Teknolojinin hızla yayılmasıyla birlikte öğretim ortamında etkin kullanılmasıyla 
ilgili beklentiler de her geçen gün artmaktadır (Kağızmanlı, Tatar ve Zengin, 2013). 
Eğitimde ilerlemeyi sağlamak için önemli bir role sahip olması eğitimcilerin kendi çalışma 
alanlarıyla teknolojiyi birleştirmelerini yani eğitime bu teknolojileri entegre etmelerini 
gerekli kılmaktadır (Akkoyunlu, 2002). Bu teknolojilerden biri de WebQuestlerdir. Türkçe 
WebQuestlerin sınırlı sayıda olması ve var olan WebQuestlerin ise öğrenci düzeyine uygun 
olmaması WebQuest etkinliklerinin kullanımını zorlaştırmaktadır (Kobak, 2013). Bu 
nedenle öğretmenlerin bu teknolojileri öğretimlerine entegre etmesinin yanı sıra nitelikli 
materyaller geliştirmesi de önem taşımaktadır. Teknolojinin öğrenme öğretme sürecine 
uyarlanmasında teknolojik alt yapı, kurumsal destek ve kültürel ve sosyal etki (toplumsal 
değer, kültürel faktörler, sosyal sistem) gibi kurumsal faktörlerin yanı sıra bireylerin 
bilgisayar yeterlikleri ve teknolojinin yararına ilişkin algıları gibi bireysel faktörler etkili 
olmaktadır (Hope, 1997; Çağıltay, Çakıroğlu, Çağıltay ve Çakıroğlu, 2001; Zhao & Cziko, 
2001; Balkı ve Saban, 2009; Usta ve Korkmaz, 2010; Mazman ve Usluel, 2011; Yılmaz, 
Üredi ve Akbaşlı, 2015). Ayrıca öğretimi etkili hale getirmek için gerekli öğretmen 
niteliklerinin başında materyal üretme ve kullanma gelmektedir (Uşun, 2000). Eğitim 
öğretime ve yeni teknolojilerin yaygınlaşmasına yön verecek olan öğretmenlerin 
kullanılacak teknolojilere ilişkin algılarını belirlemek etkili bir teknoloji entegrasyonu 
sağlamak açısından faydalı olacaktır. 

Bu bağlamda çalışmada gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarının 
matematik öğretiminde WebQuest kullanmaya yönelik algıları, akademik başarıları ve Web 
tabanlı matematik öğretimine ilişkin bilgi düzeylerinin, tasarladıkları WebQuest 
etkinliklerinin yeterliklerini yordama gücünü araştırmak amaçlanmıştır. Bu çalışma 
öğretmen adaylarının tasarladıkları WebQuest etkinliklerinin yeterliklerini yordayan 
değişkenlerin belirlenmesini amaçlayan korelasyonel bir araştırmadır. Bir devlet 
üniversitesi Matematik Öğretmenliği Programında öğrenim gören 36 öğretmen adayı ile 
yürütülen çalışmada verilerin analizinde regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada 
sonuçlar ışığında önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : WebQuests, materyal geliştirme, matematik öğretimi, algı 
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(11103) KİTLE İLETİŞ İM ARAÇLARININ EĞİTİMDE ÜSTLENDİĞİ ROL 

ŞERMİN TAĞ KALAFATOĞLU 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

tagsermin@gmail.com 

Kitle iletişimi medya organizasyonlarının geniş kitleler için mesajları üretmesi ve 
yaymasını ve bu mesajların izler kitle tarafından aranması, kullanılması ve tüketilmesini 
içermektedir. Radyo, televizyon, gazete ve yeni iletişim araçları gibi ortamlarda geniş bir 
kitleye ulaşma olanağı veren bu ortamların üstlendiği çeşitli görevler bulunmaktadır. Bu 
görevlerin içerisinde; kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmak, bilgilendirmek, iletişimi 
sağlamak, eğitim, duyuru ve ilanların bildirilmesi, ürün tanıtımı ve ticaretin sağlanması yer 
almaktadır. Laswell bu görevleri kitle iletişim araçlarının ilişkilendirme işlevi, kültür 
ileticisi işlevi ve eğlendirme işlevi gibi başlıkların altında toplamaktadır. Bunlar toplumun 
bilgilendirilmesi ve olaylardan haberdar edilmesi, sağlıklı bir kamuoyunun oluşumuna 
katkıda bulunulması ve kişilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerinin 
sağlanması şeklinde özetlenebilir. 

Gerçekleştirilen çalışma açısından kitle iletişim araçlarının eğitim alanında 
üstlendiği rol öne çıkmaktadır. Dergi, kitap ve gazeteler gibi basılı olan kitle iletişim 
araçlarının sahip olduğu eğitsel işleve bakıldığında, bunların haberleri iletilmesi, yeni 
bilgilerin verilmesi ve çeşitli önemli fikirlerin kitlelere yayılması açısından önem taşıdıkları 
görülmektedir. Görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının içerisinde yer alan radyo, 
televizyon, sinema ve İnternet ortamlarında yer alan yapımlar haber ve bilgi vermeye 
yönelik olarak tasarlanabilmekte ve ülkedeki eğitim politikalarına katkıda 
bulunabilmektedirler. 

Ortaya konulan bu çalışmanın amacı, kitle iletişim araçlarının eğitsel açıdan sahip 
oldukları özelliklerin neler olduğunun ve eğitim alanında nasıl kullanıldıklarının 
belirlenmesidir. Çalışmada yöntem olarak literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Kitle 
iletişim araçlarının eğitsel fonksiyonları üzerine literatürde var olan çalışmaların taranması 
ve buradaki bilgilerin derlenmesi sonucunda, kitle iletişim araçlarının eğitimde üstlendikleri 
roller ortaya konulmaktadır.    

Anahtar Kelimeler : Kitle iletişimi, eğitim, radyo, televizyon, gazete, İnternet 
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(12240) ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE DİJİTAL VİDEOLARIN KULLANILMAS I 

SAYIM AKTAY 1 
1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

sayimaktay@gmail.com 

Dijital videolar hem ses hem de görüntüyü bünyesinde barındıran bir eğitim 
kaynağıdır. Günümüzde dijital teknolojilerin de yaygınlaşması ve dijital teknolojileri elde 
etmenin kolaylaşması ile dijital teknolojiler eğitimde önemli bir başvuru kaynağı haline 
gelmiştir. İnternet üzerinde dijital videolar giderek daha fazla bir alan kaplamakta ve her 
türlü bilgi türüne dijital videolar boyutunda ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla eğitim ve 
öğretim etkinliklerinde dijital videoların kullanılmasının hem eğitim ve öğretim 
etkinliklerini zenginleştirmesi hem de eğitim ve öğretim etkinliklerine uygun değişik 
kaynakların kolaylıkla bulunarak kullanılabilmesi bağlamında iyileştireceği varsayılabilir. 
Öğretmen eğitiminde dijital videoların kullanılmasını inceleyen bu araştırma 2016-2017 
akademik yılı güz döneminde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sınıf 
Öğretmenliği öğretmen adayları ile Hayat Bilgisi Öğretimi dersinde gerçekleştirilmiştir. Bir 
dönem boyunca yapılan eğitim ve öğretim etkinlikleri dijital videolar ile desteklenmiştir. 
Akademik dönemin sonunda gönüllü olarak veri toplama aracını doldurmak isteyen 31 
öğretmen adaylarına açık uçlu anket uygulanarak öğretmen eğitiminde dijital videoların 
kullanılması konusunda görüşleri alınmıştır. Açık uçlu anketten elde edilen nitel verilerin 
analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniğinde elde edilen 
veriler temalara göre anlaşılır bir biçimde analiz edilerek yorumlanmıştır. Verilerin 
analizinde nitel veri analiz programı olan NVivo programından yararlanılmıştır.  NVivo 
paket programı, kodların “serbest” ve “ağaç” biçiminde düzenli ve anlaşılır bir biçimde 
oluşturmaya olanak tanımaktadır. Daha sonra elde edilen veriler, hem araştırmacı hem de 
bağımsız bir uzman tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda her ikisi de 
verileri uygun temalar biçiminde ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler : dijital videolar, öğretmen eğitimi, video 
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(12242) ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK ALGILARI 

SALİH ZEKİ GENÇ 1, ADİL ÇORUK 1, TUGAY TUTKUN 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

szgenc@yahoo.com 

Bilgi çağı özelliklerini yaşadığımız günümüz dünyasında teknolojinin giderek 
artmasıyla dijital teknolojilere ulaşımın kolaylaşması ve kullanımının yaygınlaşması 
bilginin paylaşımını hızlandırmıştır. Multimedya, internet, telekomünikasyon, kablosuz ağ 
uygulamaları, elektronik taşınabilir cihazlar, sosyal ağ yazılımı, vb. insanların öğrenme-
öğretme ve bilgi edinme yollarını temelden değiştirmiş ve bu alanda çalışmalar hızla 
artmıştır. 

Günümüzde dijital teknolojiler, eğitimi kolaylaştırdığı gibi bireylerin topluma 
katılımını da kolaylaştırmaktadır.  Vatandaş, içinde yaşadığı devletin haklarından 
yararlanan ve o devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişilere denilir. Vatandaşlığa hak 
kazanma ve bu hakların bir parçası haline gelinmesi ise vatandaşlığı ifade etmektedir. Bu 
durumda vatandaşlık hakkı doğumdan itibaren kazanılabildiği gibi, günümüz dünyasında 
bir kişi başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanabilmekte, kendi ülkesinin vatandaşlığından 
çeşitli nedenlerle ayrılabilmekte veya çifte vatandaş olabilmektedir. Bu durumda 
vatandaşlığın dijitalliğinin nasıl olduğu ve dijital vatandaşlık hakkının kazanılıp 
kazanılmayacağı, kazanılıyorsa nasıl kazanıldığı akla ilk gelen sorulardan biridir. 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gün geçtikçe gelişmekte olduğu ve bu 
teknolojilerin kullanıldığı araçların yaygınlaştığı bir gerçektir. Bu gelişmelere dayalı olarak 
bu araçlar sayesinde bilgiye her yerden ulaşılabilmekte ve her birey dünyanın farklı bir 
coğrafyasındaki ülke vatandaşı ile iletişim kurabilmektedir. Dijital vatandaşlık kavramı bu 
gelişmelerin bir sonucu olarak çıkmıştır. Diğer bir ifade ile, internetin iletişim ve 
haberleşme noktasında ülke sınırlarını ortadan kaldırması, dünyayı küreselleştirmesi bu 
kavramın ortaya çıkmasına sebep olmuştur denilebilir. Teknolojiyi ve teknolojiyle beraber 
hayatımıza giren dijital araçları doğru kullanmasını bilen, etik kurallara ve kişi haklarına 
dijital platformda da saygı duyan ve bu araçları güvenlik ve sorumluluk bilinciyle 
kullanmasını bilen kişiye dijital vatandaş denilmektedir. Dijital vatandaşlık ise kısaca, 
teknoloji kullanımı ile ilgili dijital vatandaşların sorumluluk sahibi davranış normları olarak 
ifade edilebilir (Mossberger, Tolbert, & S. McNeal, 2007). Buradan hareketle bu 
çalışmanın amacı öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık algılarının farklı değişkenler 
açısından değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler : Bilgi çağı, multimedya, internet, telekomünikasyon  
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(12245) MESLEK YÜKS EKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ 

EŞZAMANSIZ ÖĞRETİME YÖNELİK ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMES İ: ORDU ÜNİVERSİTES İ ÖRNEĞİ 

SERVET KILIÇ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

bte_52@hotmail.com 

Çevrimiçi eşzamansız öğretim, öğrencilere uygun yer ve zamanda öğrenim görme 
imkânı sunma, planlamada esneklik sağlama, daha ekonomik olma ve kaynaklara kolay 
erişilebilirlilik açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Çevrimiçi öğretim bu faydalı 
yönleri ile her geçen gün daha da önem kazanmakta ve farklı öğretim kademelerinde 
uygulanabilirliğine yönelik farklı değişkenler üzerinden çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
gelişmelere bağlı olarak özellikle üniversitelerde Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) birimleri 
kurulmakta ve kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Üniversitelerin bir birimi olan Meslek 
Yüksekokulları, Türkiye’de yükseköğretim öğrencileri içerisinde geniş bir örnekleme 
sahiptir. Yeni oluşturulan bu birimlerde öğretim genellikle, ilk olarak ortak dersler 
üzerinden (Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil) eşzamansız olarak 
yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrencilerin 
çevrimiçi eşzamansız öğretime yönelik algılarını belirlemek ve sonuçlarını ortaya koymak 
yeni kurulan bu birimlere bu öğretimin uygulanabilirliği ve geliştirilebilirliği açısından bir 
tavsiye niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada Ordu Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerinin çevrimiçi eşzamansız öğretime yönelik algılarının; cinsiyet, 
bölüm, program, daha önce çevrimiçi olarak ders alma durumu, bilgi iletişim 
teknolojilerine ve internet erişimine sahip olma durumları açısından incelenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, farklı bölümlerden 144 kız, 658 erkek öğrenci 
olmak üzere toplam 802 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, Gündüz (2013) tarafından 
geliştirilen ve güvenirlik katsayısı 0,84 olan Uzaktan Eğitim Algı Ölçeğiile toplanmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre meslek yüksekokulu öğrencilerinin eşzamansız öğretime yönelik 
algıları; cinsiyet, bölüm, kişisel bilgisayara sahip olma ve internet erişimi imkânlarına sahip 
olma durumları açısından anlamlı farklılık gösterirken, Öğrencilerin öğrenim gördükleri 
gece-gündüz programı ve daha önce çevrimiçi olarak ders alma durumlarına göre farklılık 
göstermemiştir. 

Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu, Algı, Çevrimiçi Eşzamansız Öğretim 
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(12263) WRİTİNG DERSİNDE BULUT BİLİŞİM UYGULAMAS I VE 

YANSIMALARI 

ZEYNEP TATLI 1, ALİ ŞÜKRÜ ÖZBAY 1, ESRA GÜNDOĞDU 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

zeynepktu@hotmail.com 

Bulut Bilişim kavramının eğitimciler tarafından genç öğrenenler arasında dijital 
öğrenme araçları olarak yaygınlaştırılması uzun zamandır devam etmektedir. Öğrenenler 
arası grup çalışmasını kolaylaştırması, bilgi paylaşımı desteklemesi ve sürecin verimli 
kullanılması gibi özellikleri ile ön plana çıkan uygulamalar arasında Google Drive, 
Dropbox ve Cloud Party gösterilmektedir. Kullanıcılarını aynı ortamda bulunma şartı 
gerektirmeden bulut bilişim üzerinden güvenli bilgi paylaşım imkanı sunan bu 
uygulamaların eğitim sürecine entegrasyonu farklı platformlarda çalışılmaktadır. Bu 
çalışma kapsamında lisans eğitiminde verilen writing dersi bahsi geçen üç farklı platform 
üzerinden üç farklı sanal ortamda incelemiş ve farklı sanal öğrenme ortamlarına yönelik 
öğrenci görüşleri alınmıştır. 12 hafta süren uygulama 2015-2016 Eğitim yılı bahar 
döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce Bölümü’nde öğrenim gören 240 
öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmada açık uçlu sorular ile elde edilen veriler 
içerik analizi kullanılarak bulgular özetlenmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde, 
öğrenenlerin sınıf ortamına göre dropbox uygulaması üzerinde bilgi paylaşımlarının daha 
kolay, daha etkili ve daha hızlı olduğunu, aynı sayfa üzerinde birçok kişinin ortak çeviriler 
yapabildiğini ve bu durumun iş yükünü azalttığını grup çalışmalarının etkililiğini artırdığını 
savundukları görülmüştür. Bununla birlikte öğrenenler, teknolojiye sınırlı maruz kalmaları 
veya bu teknolojileri kullanma konusunda temel becerilerden yoksun olmaları sebebiyle 
ortaya çıkan problemleri dile getirerek bu konudaki endişelerini belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Bulut bilişim, Google drive, Dropbox, Cloudparty 
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(12342) ZİHİNS EL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE LEAP MOTİON 

TEKNOLOS İNİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENMES İ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ 

SERVET KILIÇ 1, ERHAN ÇİFTÇİ 2, AYHAN SARI 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

2 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

bte_52@hotmail.com 

Gelişen eğitim teknolojileri birçok öğretim kademesinde kullanılmakta ve bu 
teknolojilerin öğretime entegrasyonuna yönelik farklı çalışmalar yürütülmektedir.  Zihinsel 
engelli olan öğrencilerin, mümkün olan en erken zamanda, gereksinimlerine uygun öğretim 
ortamlarında, uygun yöntemler ve teknolojiler kullanılarak öğreniminin desteklenmesi var 
olan bilgi ve becerilerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemli görülmektedir. 
Bu amaçla daha önce yürütülen bir çalışmada, bedensel hareketleri algılayarak çalışan 
Kinect teknolojisinin zihinsel engelli öğrencilerin öğrenme hızına uygun olduğu ve 
öğrencilerin bu teknolojiyi kullanımına yönelik istekli olduklarında gelişimlerini olumlu 
yönde desteklediği vurgulanmıştır (Uzun ve diğerleri,2013). Bu çalışmada, benzer bir 
teknoloji olan, el hareketlerini algılayarak çalışan ve daha az maliyetle elde edilebilir olan 
Leap Motion teknolojisinin zihinsel engelli öğrencilerin öğreniminde kullanılabilirliği ile 
ilgili özel eğitim öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Çalışma örneklemini, Ordu ili 
Merkez özel eğitim merkezinde ve rehabilitasyon merkezinde görevli olan 6 özel eğitim 
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış ve 
açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formundan yararlanılmıştır. Elde edilen veriler içerik 
analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Leap Motion 
teknolojinin öğrencilerin kas gelişimine ve el hareket koordinasyonu sağlamasına katkıda 
bulunacağı belirtilirken, grup çalışmasında ve kalabalık sınıf ortamında kullanımının zor 
olacağı ifade edilmiştir. Daha sonraki süreçlerde, öğrenci müfredatında yer alan konulara 
yönelik farklı öğrenme ortamları geliştirilip, Leap Motion teknolojisi ile kullanımı 
sağlanabilirse bu teknolojinin öğretime daha kolay entegre edilebileceği ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Özel Eğitim, Zihinsel Engelli Öğrenciler, Leap Motion Teknolojisi 
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(12410) TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİS İ (TPAB) KAPSAMINDA 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ UYGULAMALARIN İNCELENMES İ: BİR META-

ANALİZ ÇALIŞMAS I 

GÖKSEL BORAN 1, SERDAR ARCAGÖK 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

gokselboran17@gmail.com 

Bu araştırmada Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi kapsamında gerçekleştirilmiş 
çeşitli deneysel çalışmaların akademik başarıya olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi tanım olarak teknoloji, pedagoji ve alan bilgisini bir 
bütün olarak harmanlayıp bütünleştiren bir ilişki ya da bilgi türü olarak ifade edilebilir. 
Araştırma deneysel çalışmaların sistematik bir gözden geçirilmesi olarak tanımlanan meta 
analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Meta –analiz farklı çalışmalardan elde edilen 
sonuçların birleştirilerek genel bir sonuç elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen analiz 
şeklinde ifade edilmektedir. Meta –analiz çalışmalarındaki temel amaç belirli bir konuyla 
ilgili önceden gerçekleştirilmiş araştırma verilerinin tekrar ele alınarak genel bir 
değerlendirmeye ulaşılmasıdır. Bu noktadan hareketle, araştırma yöntemi olarak 
belirlenen  meta-analiz yöntemine uygun olarak deneysel alanda gerçekleştirilen TPAB 
kapsamında gerçekleştirilmiş uygulamaların akademik başarıyla ilişkili  etki büyüklükleri 
çeşitli ölçütler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu ölçütler; öğrencilerin öğrenim gördükleri 
farklı disiplinler, çalışmaların örneklem sayıları ve öğrencilerin öğrenim düzeyleri şeklinde 
belirlenmiştir. Bu ölçütlere dayanarak üç temel araştırma sorusu irdelenmiştir. Araştırma 
konusuyla ilgili olarak 1 Ocak 2007- 1 Şubat 2017 tarihleri arasında Google Akademik, 
ERIC, Proquest, TUBITAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, YÖK Ulusal 
Tez Merkezi’nde yer alan tezler ve  makaleler incelenmiştir. Bu çerçevede ulaşılan ulusal 
ve uluslararası alandaki deneysel çalışmaların verileri CMA ve MetaWin programlarıyla 
analiz edilecektir. Verilerin analizleri sonucunda analizler sabit ya da rastgele etkiler 
modeli altında gerçekleştirilecektir. Veri analizleri etki büyüklüğü ölçü birimi olan Cohen 
d, Hedges’s g ve olasılık oranları ile analiz edilecektir. Araştırma konusuyla ilgili 
çalışmalar devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Akademik başarı, meta-analiz, teknolojik pedagojik alan bilgisi 
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(9572) OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ YAPMASINA İLİŞKİN 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

NECDET KONAN 1, SALİH YILMAZ 1 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

ylmz_salih@hotmail.com 

Bu araştırmanın temel amacı, okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin 
öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmada ayrıca müfettiş ve okul müdürü 
denetiminin olumlu ve olumsuz yönleri, müdür denetiminin öğretmenler üzerindeki etkisi, 
müdürden beklentiler, alternatif denetim model önerileri gibi konularda da öğretmenlerin 
görüşlerinin alınması hedeflenmiştir. Bu amaçları gerçekleştirmek için olgubilim deseninde 
nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, bu konuda zengin 
bilgi kaynağı olabilecek kişilere öneriler doğrultusunda ulaşılmasını sağlayan, kartopu 
örnekleme yöntemiyle belirlenen ilk ve ortaokullarda görevli toplam 20 öğretmen 
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Ulaşılan veriler betimsel analiz 
tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Okul müdürlerinin ders denetimi yapmalarının olumlu 
yönleri olarak yıl boyunca öğretmeni gözlemleyebilmesi, daha az gergin bir denetimin 
geçirilmesi; olumsuz yönleri olarak ise objektif olamayabileceği, bu konuda eğitimsiz ve 
yetersiz olabileceği gibi durumlar katılımcılar tarafından öncelikli olarak ifade edilmiştir. 
Katılımcılar müfettiş denetiminin olumlu yanları olarak objektif olmasını, müfettişlerin bu 
alanda eğitim almış yeterlik sahibi olması; olumsuz yanları olarak ise bir veya iki ders 
saatinin denetim için yetersiz olduğu, her denetime farklı müfettişin gelebilmesinden dolayı 
gelişimin takip edilemeyeceği gibi durumları dile getirmişlerdir. Ayrıca katılımcılar, süreç 
denetimi, öz denetim gibi yaklaşımların alternatif denetim modelleri olabileceğini ileri 
sürmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Ders denetimi, okul müdürü, müfettiş, teftiş, öğretmen denetimi. 
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(9628) İŞE BAĞLILIK VE ADİL DÜNYA İNANCI: KAMU ÇALIŞANLARI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

FATMA İREM DEĞERLİ 1, ZEHRA NESRİN BİROL 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

iremdegerli@gmail.com 

Günümüzde çalışma ortamının fiziksel koşulları, özlük hakları, kariyer olanakları, 
maaş gibi dışsal faktörlerin yanı sıra iş tatmini, motivasyon, değerler sistemi gibi 
kişisel/içsel faktörlerin de işyerindeki verimliliği etkilediği göze çarpmaktadır. Bu nedenle 
araştırmada kamu çalışanlarının işe bağlılık düzeyleri ile adil dünya inançları arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu farklı devlet kurum ve 
kuruluşlarında memuriyetini sürdüren 164 kamu çalışanından oluşmaktadır. Verilerin 
toplanmasında kişisel bilgi formu, Utrecht İşe Bağlılık Ölçeği, Kişisel ve Genel Adil Dünya 
İnancı Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların işe bağlılık puanları ile adil dünya inancı 
puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r = -.20, p<.01). 
Araştırma sonuçları alan yazındaki diğer çalışmalar ışığında tartışılmış ve araştırmacılara 
yönelik birtakım öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : işe bağlılık, adil dünya inancı, kamu çalışanları 
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(9643) BEYAZ YAKALILARIN ÖRGÜTS EL SADAKATİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER OLARAK; BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLS ÜZLÜK VE İŞ STRESİ 

NESLİHAN BOLAT 1, ZEHRA NESRİN BİROL 2 
2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

neslihanbolat_07@yahoo.com.tr 

Bu araştırmanın amacı kamu çalışanlarının iş stresi ve belirsizliğe tahammülsüzlük 
düzeyleri ile örgütsel sadakat düzeylerinin nasıl etkilendiğini belirlemektir. 

Çalışmanın örneklemi uygunluğuna göre seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 
çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan memur kadrosundaki personellerden oluşturulmuştur. 
Araştırmaya gönüllü olarak destek veren 187 kişi katılmıştır. Ölçme araçlarından 7si eksik 
bilgi verdikleri için elenmiş, 5i analizde uç değer olduğu için değerlendirmeye 
alınmamıştır.  Bilgi toplamak amacı ile kişisel bilgi formu, Örgütsel Sadakat, İş Stresi 
Ölçeği ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği uygulanmıştır. Örgütsel 
Sadakat; Ölçeğindeki 14 maddenin genel güvenirliği α=0,890 olarak bulunmuştur. Faktör 
analizi sonucunda toplam varyansı % 68,68 olan tek faktörden oluşmaktadır (Aşkın, 
2014). İş Stresi Ölçeği; House ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilmiş ve Efeoğlu (2006) 
tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Araştırmacı güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach 
alfa güvenirlilik katsayısı .84 olduğunu belirtmiştir (Turunç & Erkuş, 2010). Belirsizliğe 
Tahammülsüzlük; Buhr ve Dugas (2002) tarafından geliştirilen, Türkçe’ ye uyarlanması 
Sarı (2007)  tarafından yapmıştır. Ölçeğin iç tutarlığının .93 ve test tekrar test 
güvenirliğinin r =.60, p<.01 bulgulanmıştır. 

Veriler analizi SPSS 22.0 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Örgütsel sadakat 
ile iş stresi ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile 
pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Örgütsel sadakatin işten 
ayrılma niyetine dayalı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile Kruskall 
Wallis testi uygulanmıştır. 

Kamu çalışanlarının sadakat puanları ile belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunurken (r= .19, p< .01), örgütsel sadakat ile iş 
stresi arasında ilişki oluşmamıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda önerilerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : İş Stresi, Örgütsel Sadakat, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Beyaz 
Yakalılar. 
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(9676) GÖÇ VE EĞİTİM 

MUHAMMET İBRAHİM AKYÜREK 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

i_akyurek56@hotmail.com 

Problem Durumu: Ülkemizde yaşanan son göçlerle birlikte, göçmenlerin eğitim sorunu da 
karşımıza çıkmıştır. Bu göçlerden en fazla etkilenen kesimlerin başında çocuklar 
gelmektedir. Ülkemizde göçle gelen çocukların eğitimi için Geçici Eğitim Merkezleri 
(GEM) kurulmuştur. Bu merkezde göçmen çocuklar eğitim görmektedir. Göçmen 
çocukların eğitim durumları; kalitesi, verimliliği ve etkililiği önemli sorunlar arasında yer 
almaktadır. Bu nedenle böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Şanlıurfa Geçici Eğitim Merkezleri (GEM)’ ndeki yönetici 
görüşlerine göre göçle gelen Suriyeli ailelerin çocuklarının eğitim, sorun ve çözüm 
önerilerini belirlemektir. 

Araştırmanın Modeli: Bu çalışma nitel araştırma yöntemini esas alan, olgubilim 
(fenomenoloji) araştırmasıdır. 

Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu, Şanlıurfa’da bulunan 18 Geçici Eğitim 
Merkezi (GEM) Koordinatörü (Yöneticisi)’ nden oluşan katılımcı oluşturmaktadır. 
Araştırmaya katılan yöneticiler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kritik durum 
örneklemesi olarak nitelendirilen örneklem türü yardımıyla belirlenmiştir. 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi:  Araştırmanın ilk aşamasında; göç eden aileler ve 
çocukları ne gibi problemlerle karşılaşırlar? sorusuna cevap aramak amacıyla literatür 
taraması yapılmıştır. Buna bağlı olarak araştırmada kullanılacak olan veri toplama aracı 
geliştirilmiştir. Araştırmada görüşme türlerinden görüşme formu yaklaşımı kullanılmıştır.   

Verilerin Toplanması:  Araştırmaya ilişkin veriler, araştırmacılar tarafından 2015-2016 
eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa’da bulunan 18 Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü 
(Yöneticisi)’ nden e-posta temelli görüşme yoluyla toplanmıştır. 

Verilerin Analizi: Görüşme tekniği kullanılarak verilere ulaşılması planlanan bu 
araştırmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekniği kullanılmış, 
bulgular uygun görülen ve gerekli olan yerlerde nicelletirilerek (sayı kullanılarak) 
sunulmuştur. Görüşmelerde katılımcıların dile getirdiği ifadeler doğrudan alıntı olarak 
kullanılmıştır. 
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Bulgular ve Yorum: Katılımcılardan B: “Eğitim alanı öğretmenlerin yeterince temin 
edilememesi bir sorundur. Bunun için, alan uzmanı öğretmenlerin temin edilmesi ve 
bunların ücretlerinin karşılanması gerekmektedir.” Alan öğretmeni yetersizliklerinin 
giderilmesinin önemli bir durum olduğu ortaya çıkmıştır. 

Katılımcılardan Ç: “Okullaşamama, okulda kaydı bulunanların devamsızlık  sorunları 
mevcuttur. Çocukların en yakın eğitim kurumlarına devamının sağlanması gerekmektedir.” 
Okullaşma ve devamsızlık önündeki engellerin kaldırılması ve gerekli düzenlemelerin, 
koşulların oluşturulması gerekliliği görülmüştür. 

Katılımcılardan E: “Eğitime erişim sorunludur. Kırsaldaki çocuklar okula ulaşım sıkıntısı 
çekmektedir.   Dil sorunu vardır; üç dil karmaşasından kurtulup ya tamamen Türkçe ya da 
Arapça eğitim verilmeli. İngilizce 1. Sınıf müfredatından çıkarılabilir.” Ulaşım sıkıntısı 
yaşanması ve dil sorununun aşılması noktasında gerekli kolaylıkların ve ortamların 
hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Katılımcılardan F: “Çocukların; eğitimlerinde aksaklık, göç etikleri yerde barınma ve 
maddi imkânsızlıklardan dolayı eğitime geç başlamaktadır. Sınıfların kalabalık olmasından 
dolayı öğrencilere ayrılan zaman ve ilgi yetersiz olmaktadır. Çocukların; eğitim ve öğretim 
çağındaki öğrencilerin okula kazandırma amacıyla öğrenci başına aileye yardım yapılması, 
yaşadıkları çevrelerde okulların yetersiz olmasından dolayı ek okul veya sınıf yapılması 
gerekir.” Barınma ve maddi imkânsızlıkların giderilmesi sorunları ön plana çıkmakta ve 
çözüm bulunması öncelikli sorunlar olarak görülmüştür. 

Katılımcılardan L: “Çocukların rehabilite ve uyum sorunları var. Ayrıca bazı aileler geçim 
yapabilmek için çocuklarını çalıştırıyorlar dolayısıyla eğitimden uzak kalıyorlar. Şanlıurfa’ 
da misafir Suriyeli sayısı çok fazla; okullara entegre edilirken belki de özel sınıflar 
açılabilir. Bunun için öğretmen yetiştirmek gerekir.” Okullara uyum sorunu da özellikle 
vurgulanmış olup, uyum problemlerinin aşılması noktasında gerekli programların yapılması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Sonuçlar: Genel olarak incelendiğinde; 18 katılımcıdan 8 kişi devamsızlık, 4’ er kişi maddi 
imkânsızlıklar ve öğretmen yetersizliği, 3’ er kişi dil sorunu ve uyum sorunları ve 2’ şer 
kişi ulaşım ve barınma sorunlarının varlığını öncelikli olarak vurgulamışlardır. Geçici 
eğitim Merkezleri’ nde eğitim kalitesi, verimliliği ve etkililiği için; öncelikli olarak bu 
sorunların çözülmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır. Bu sonuçlara göre; diğer unsurların 
birçoğu devamsızlıkların nedeni olarak görülmüştür. Bu sorunların, eğitim imkânlarının 
artırılması ve ortamlarının daha verimli hale gelmesi açısından çözülmesi gerekmektedir. 

Öneriler: Devamsızlıkların azaltılması çalışmaları yapılarak; çocukların okuldan 
maksimum düzeyde faydalanmaları sağlanabilir. 

Alan öğretmeni eksikliği giderilerek; öğretmenlere gerekli hizmet içi eğitimler verilebilir. 
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Dil sorununa çözümler aranabilir. 

Uyum problemlerini azaltıcı çalışmalar yapılabilir. 

Ulaşım, barınma ve maddi imkânlar noktasında idari ve yerel yönetimlerce gerekli 
hassasiyetin gösterilerek sığınmacıların zor koşullarda yaşaması engellenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Göç, çocuklar, Geçici Eğitim Merkezleri (GEM). 
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(9677) PRESENTEEIS M (İŞTE VAR OLAMAMA) VE ÖRGÜTS EL ÖZDEŞLEŞ ME 

İLİŞKİS İNİN İNCELENMES İ 

DİDEM ÖZTÜRK ÇİFTCİ 1, ERDAL MERİÇ 1, AYŞE MERİÇ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

aysemeric@odu.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda 
görev yapan öğretmenlerin presenteeism (işte var olamama) ve örgütsel özdeşleşme 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi  incelemektir. Araştırmanın evreni Ordu ili Altınordu, Ünye ve 
Fatsa ilçelerindeki resmi ve özel ilkokul ve ortaokullardan oluşmaktadır. Araştırma 
evreninin belirlenmesinde Ordu ilinde faaliyet gösteren özel okulların bu üç ilçede 
bulunuyor olması etkili olmuştur. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme 
yöntemlerinden olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilen, 6 resmi ve 6 özel 
ilkokul ile 6 resmi ve 6 özel ortaokulda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. 

Araştırma, presenteeism (işte var olamama) ve örgütsel özdeşleşme arasındaki 
ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılacağından araştırmada ilişkisel tarama modeli 
kullanılacaktır. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte 
değişim varlığını veya düzeyini belirleme amacı ile kullanılan bir araştırma modelidir 
(Karasar, 2014: 81). Araştırmada veriler, "Presenteeism (işte var olamama) Ölçeği" ve 
"Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği" kullanılarak elde edilecek ve ölçeklerin güvenilirlikleri 
Cronbach’s Alpha kat sayısı ile; faktör yapıları ise doğrulayıcı faktör analizi ile 
değerlendirilecektir. 

Araştırma verileri SPSS paket programı kullanılarak analiz edilecektir. 
Öğretmenlerin presenteeism (işte var olamama) ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri 
değerlendirilirken, cinsiyet, medeni durum, istihdam durumu ve branşları “Bağımsız 
Örneklemler İçin t-Testi” ile; eğitim düzeyi ve hizmet yılı değişkenleri ise “Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA)” ile incelenecektir. Ayrıca, presenteeism (işte var olamama) ve 
örgütsel özdeşleşme değişkenleri arasındaki ilişkinin varlığını, yönünü ve düzeyini 
belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri uygulanacaktır. Araştırmada kullanılan 
istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Presenteeism (işte var olamama), Örgütsel Özdeşleşme. 
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(9679) ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

MUHAMMET İBRAHİM AKYÜREK 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

i_akyurek56@hotmail.com 

Problem Durumu: Örgüt kültürü, örgütlerde verimlilik ve etkililiğe katkıda 
bulunan önemli örgütsel durumlardan biridir. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 
araştırmalarının ve özellikle örgütsel bağlamda alanın farklı yönlerinin ele alınması 
bakımından yetersizlik olduğu görülmektedir. Bu çalışma, özel yetenekli bireylerin 
eğitildiği BİLSEM’ lerde örgüt kültürünün çalışılması açısından önemlidir. 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, BİLSEM yöneticilerinin cinsiyet, görev, kurumda 
çalışma süresi ve eğitim durumu değişkenlerine göre örgüt kültürü algılarını belirlemektir. 

Araştırmanın Modeli: Bu araştırma, tarama modelindedir. 

Çalışma Grubu: Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 
Türkiye’ de 80 il merkezindeki BİLSEM’ lerde görev yapan toplam 112 yöneticiye (68 
müdür ve 46 müdür yardımcısı) uygulanabilmiş ve bu formlar üzerinden analizler 
yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları: Araştırmada BİLSEM yöneticilerinin örgüt kültürüne 
ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla Haris ve Moran tarafından geliştirilen ve yedi 
kişiden oluşan bir tercüman ekibi tarafından Türkçe’ ye uyarlaması yapılan “Örgüt Kültürü 
Envanteri” nden (Genç, 2000) yararlanılmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi: Araştırmada kullanılan ölçme araçlarının 
kullanılabilmesi için gerekli izinler alındı. Türkiye’ nin 80 il merkezinde BİLSEM’ lerde 
görev yapan toplam 112 yöneticiye araştırmacı tarafından gerekli ön açıklama yapılmak 
suretiyle anket uygulandı. Verilerin çözümlenmesi SPSS 15 istatistik paket programında 
yapıldı. Verilerin hesaplanmasında aritmetik ortalama (), standart sapma (S), frekans (f) ve 
yüzde (%) tekniklerinden yararlanıldı. Sonuçlar p<.01 ve p<.05 düzeyinde test edilmiştir. 

Bulgular: Yöneticilerin örgüt kültürü ölçeği algıları cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılık göstermemektedir. Cinsiyete göre; “vizyonun paylaşılması seviyesi” ve “güven 
ortamının oluşma seviyesi” -kesinlikle katılıyorum düzeyinde- en olumlu boyutlar olarak 
algılanmışken, “yaratıcılık ve yenilikçiliğe verilen destek” -kararsızım düzeyinde- en 
olumsuz boyut olarak algılanmıştır. 
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Yöneticilerin örgüt kültürü ölçeği algıları göreve göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Göreve göre; “vizyonun paylaşılması seviyesi” ve “güven ortamının 
oluşma seviyesi” -kesinlikle katılıyorum düzeyinde-  en olumlu boyutlar olarak 
algılanmışken, “yaratıcılık ve yenilikçiliğe verilen destek” –kararsızım düzeyinde- en 
olumsuz boyut olarak algılanmıştır. 

Yöneticilerin “vizyonun paylaşılması seviyesi” alt boyutuna ilişkin algıları 
kurumda çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Kurumda çalışma 
süresine göre; “vizyonun paylaşılması seviyesi” ve “güven ortamının oluşma seviyesi” -
kesinlikle katılıyorum düzeyinde-  en olumlu boyutlar olarak algılanmışken, “yaratıcılık ve 
yenilikçiliğe verilen destek” -kararsızım düzeyinde- en olumsuz boyut olarak algılanmıştır. 

Yöneticilerin “vizyonun paylaşılması seviyesi” alt boyutuna ilişkin algıları eğitim 
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Eğitim durumuna göre; “vizyonun 
paylaşılması seviyesi” ve “güven ortamının oluşma seviyesi” -kesinlikle katılıyorum 
düzeyinde-  en olumlu boyutlar olarak algılanmışken, “yaratıcılık ve yenilikçiliğe verilen 
destek” -kararsızım düzeyinde- en olumsuz boyut olarak algılanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Araştırma sonucunda; cinsiyet, görev, kurumda çalışma 
süresi ve eğitim durumu değişkenlerine göre; “vizyonun paylaşılması seviyesi” ve “güven 
ortamının oluşma seviyesi” -kesinlikle katılıyorum düzeyinde-  en olumlu boyutlar olarak 
algılanmışken, “yaratıcılık ve yenilikçiliğe verilen destek” -kararsızım düzeyinde- en 
olumsuz boyut olarak algılanmıştır. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, BİLSEM’ leri 
kurum kültürü açısından vizyonun paylaşıldığı ve güven ortamına sahip bir örgüt olarak 
betimleyebiliriz. Örgüt kültüründe güvene dayalı bir ortam önceliklidir, bu açıdan 
BİLSEM’ lerin güçlü bir kültüre sahip olduğu söylenebilir. Fakat yaratıcılık ve yenilikçilik 
açısından yeterli derecede olduğu söylenemez. 

BİLSEM’ lerin güçlü kültüre sahip olmaları için katılımcı yönetim tarzı 
benimsenmelidir. BİLSEM’ lerde örgüt kültürünün güçlendirilmesi adına yaratıcılığı teşvik 
edecek, destekleyici ortamlar hazırlanabilir. BİLSEM’ lerde örgüt kültürünün 
güçlendirilmesi adına yeniliğe açık yönetim stilleri benimsenebilir. İletişim ve işbirliğine 
açık, yardımlaşma ve fedakarlık gibi değerlerin önemsendiği bir okul kültürünün 
oluşturulması öğretmenler arasında olumlu bir etkileşimin geliştirilmesi açısından önem arz 
etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Örgüt, Kültür, Örgüt kültürü, BİLSEM, yönetici. 
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(9760) MÜLAKATLA ATANAN OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETS EL 

ETKİLİLİK DÜZEYİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİYLE 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

CEMİL CAN 1, HÜLYA KASAPOĞLU 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ccan1976@gmail.com 

Yönetsel etkililik; yöneticilerin kendi kendini geliştirmesinde, örgütlerin 
gelişiminde ve sonuç olarak; modern toplumun geçekleştirilmesi ve sürdürülmesinde hayati 
önem taşıyan bir kavramdır. Yönetsel etkililik, yöneticinin yönetsel işlerdeki etkililiğine 
ilişkin niteliğidir. Yönetsel işlevlerdeki etkililiğin ölçülmesi, örgütün etkili bir şekilde 
yönetilmesine önemli ölçüde katkı sağlar. Okul yöneticileri, öğretmenlere önderlik 
yapabilecek, örnek olacak kişilerdir. 

Bu araştırma; mülakatla atanan okul müdürlerinin yönetsel etkililik düzeyine 
ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırma mülakatla 
atanan okul yöneticilerinin hangi alanlarda yeterli olduklarını ve hangi alanlarda yetersiz 
kaldıklarının belirlenmesi açısından ve mülakatla atanan yöneticilerin yöneticilik tutumu 
hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir.Yöneticilerin, yönetsel etkililik düzeylerinin 
değerlendirilmesi; örgütsel etkililik, sorun çözme, imkan sağlama, iletişim ve yenilikçilik 
olmak üzere beş ayrı boyutta ele alınmıştır.       

Araştırma kapsamında Trabzon ili Arsin ilçesinde random yoluyla seçilen 9 okul 
ve her bir okuldan 3 gönüllü öğretmen olmak üzere araştırmaya katılmaya gönüllü 11 
erkek, 16 kadın toplam 27 öğretmen araştırmada yer almıştır. Bu araştırma, olan durumu 
olduğu gibi ortaya koymayı amaçladığı için tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmada 
görüşlere ilişkin daha derin bilgi verebilen nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
verilerinin elde edilmesinde, demografik bilgilerden ve araştırma sorularından oluşan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, edinilen bilgiler çözümlenmiş ve sonuçlar 
betimsel analiz yöntemi ile sunulmuştur. 

Araştırma sonunda, en çok öne çıkan sorun okul yöneticilerinin iletişim 
becerilerindeki yetersizlikleri olarak bulunmuştur. Ayrıca okul yöneticilerinin, sorunların 
çözümünde öğrenci-veli-öğretmen-okul yönetimi işbirliğine önem verdiği ve yöneticilik 
rollerini gerçekleştirirken yetki karmaşası yaşadıkları elde edilen önemli sonuçlar 
arasındadır. Araştırma sonucunda yapılan önerilerden biri, okul yöneticilerine kendilerini 
yenileme, alandaki yeni değişiklikleri görme fırsatı verilebilmesi için, üniversite ile MEB 
arasında sürekli ve sağlıklı bir ilişki kurulmasıdır. Okul yöneticisinin iletişim becerilerini 
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geliştirmeye yönelik, okul yöneticilerini, sorunların çözümünde daha etkili kılacak hizmet 
içi eğitimler düzenlenmesidir. Okul yöneticilerinin yetkileriyle ilgili olarak düzenlemeler 
yapılıp yetki tartışmasının ortadan kaldırılmalıd ır. 

Anahtar Kelimeler : Okul yöneticisi, yönetsel etkililik, yönetim becerileri, hizmet içi 
eğitim 
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(9784) KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ FARKLILIK GÖSTEREN OKUL 

YÖNETİCİLERİNİN BENİMS EDİĞİ LİDERLİK YAKLAŞ IMLARI : MERSİN İLİ 

ÖRNEĞİ 

LÜTFİ ÜREDİ 1, MUSTAFA ÖZARSLAN 2, HAKAN ULUM 3 
1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

2 MERSİN YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI 
3 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

hakanulum@gmail.com 

Liderlik misyonun asıl amacı tüm ihtiyaçların karşılanarak kurumların istenilen 
noktaya ulaştırılmasıdır. Bu misyonu üstlenen liderler, hedefe ulaşma yolundaki kaoslarda 
farklı çıkış yolları ararlar. Psikolojik bir tutum olan kişilik yapısı, her bireyde farklı özellik 
gösterir. Bu nedenle farklı kişilik özellikleri gösteren liderler, farklı liderlik yaklaşımları 
sergileyeceklerdir. Kendi kişilik özelliğinin farkında olan lider, benimsediği liderlik 
yaklaşımını daha iyi analiz edebilir. Bu araştırma okul yöneticilerinin sahip oldukları kişilik 
özellikleri ile benimsedikleri liderlik yaklaşımları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile 
yapılmıştır. Çalışma tarama türü bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin İli 
Merkez İlçelerinde görev yapan 298 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına 
göre yöneticiler sırasıyla en fazla uyumlu, gelişime açık, dışa dönük, özdisiplinli, nörotiktik 
(duygusal dengeli) kişilik özelliklerini yansıtırken; sırasıyla en fazla dönüştürücü, 
etkileşimci (geleneksel), serbest bırakıcı liderlik türlerinin özelliklerini yansıtmaktadırlar. 
Yöneticilerin gösterdiği kişilik özelliği toplam puanları ile çok boyutlu liderlik yaklaşımları 
arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin var olduğu ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler : kişilik özellikleri, çok boyutlu liderlik, lider, okul yöneticileri 
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(9807) MUTLU OKUL İÇİN STANDARTLARA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ 

ŞENOL SEZER 1, ERTUĞ CAN 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

2 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

senolsezer@odu.edu.tr 

Problem Durumu: Okullarda öğrenmenin öğrencilerin mutluluğunu ön planda 
tutarak gerçekleşmesini sağlamak, eğitim sisteminin öncelikleri arasında yer almalıdır. 
Mutlu bir okul ortamı, öğrencilerin yeteneklerini açığa çıkarma ve etkili öğrenmelerini 
sağlama açısından oldukça önemlidir (Talebzadeh & Samkan, 2011). Mutlu bir okul 
ortamında öğrenmeyi sağlama, öğrencilerin sadece akademik alanda değil aynı zamanda 
sağlıklı iletişim, yaşam boyu başarılı olma, kendini gerçekleştirme gibi yaşamın diğer 
önemli alanlarındaki yeterliklerini artırmalarına katkıda bulunmaktadır (Bird ve Markle, 
2012). Okulda çocukların mutluluğu, belirli çevresel faktörler ile öğrencinin okuldan 
beklentileri ve kişisel ihtiyaçları arasındaki uyum sonucu oluşan duygusal iyi oluş şeklinde 
ifade edilmektedir (Engels, Aelterman, Petegem ve Schepens, 2004). UNESCO (2016) 
tarafından Asya-Pasifik ülkelerinde yapılan araştırmada mutlu okul için 22 farklı standart 
belirlenmiştir. Bu standartlar insanlar, süreçler ve mekân ile ilişkilendirilmiştir. 

Amaç: Araştırmanın amacı velilerin mutlu okul için standartlara ilişkin görüşlerini 
belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır: 1-Öğrenci velilerinin mutlu 
okul için standartlara ilişkin görüşleri nelerdir? 2-Veli görüşlerine göre, mutlu okul için 
standartların öncelik düzeyi nedir? 

Yöntem: Bu araştırma, nitel araştırma desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 
2016-2017 eğitim öğretim yılında Ordu il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 
çocukları olan 20 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar 
tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış grid formu ile elde edilmiştir. Grid formu üç 
bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde velilerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mesleği ve 
çocuğunun eğitim gördüğü okul türünü belirleyen olgusal sorular yer almaktadır. II 
Bölümde, velilerden mutlu okul için gerekli olduğunu düşündükleri on tane standart 
yazmaları istenmektedir. III. Bölümde ise her bir veliden, mutlu okul için gerekli gördüğü 
standartların öncelik düzeyini, 1 -10 arasında sıralaması istenmiştir. Veriler, nitel analiz 
yöntemiyle analiz edilecektir. 

Bulgular ve Sonuç: Araştırmanın veri analiz işlemi devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Mutlu okul, veli, standart, öncelik   



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
268 

(9808) ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE LİDER ÖĞRETMEN 

OLMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK 

BECERİLERİNİ ARTTIRMA YOLLARI 

HÜLYA KASAPOĞLU 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

hulyak@ktu.edu.tr 

Okullar sağlıklı ve mutlu, özgür ve çok yönlü düşünebilen, iletişim becerileri 
güçlü, yenilikçi, girişimci ve kültürel anlamda donanımlı bir nesli yetiştirme yükümlülüğü 
taşırlar. Okulların bu noktada başarılı olabilmesi okulun öğretmenlerinin Helterbran, (2010) 
ve Levin & Schrum, (2016)in ileri sürdüğü  “sadece bir öğretmenim” anlayışından ileri 
gidip lider öğretmenlik özellikleri taşıyabilmeleri ve kendilerine inanabilmeleri ile büyük 
ölçüde ilişkilidir diyebiliriz. Bu araştırmanın amacı; lider öğretmen olmanın önündeki 
engeller ve öğretmenlerde liderlik becerilerin arttırmak için ne yapılabileceğine ilişkin 
öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek, öğretmen adaylarının lider öğretmenlik 
davranışlarına ve kendilerine ilişkin farkındalıklarını arttırmak olarak ifade edilebilir. 
Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve seçmeli “liderlik ve 
öğretmen liderliği” dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma, nitel 
araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 
analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden “maksimum çeşitlilik” örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Eğitim 
ortamlarında lider öğretmenlik davranışları öğretmen adayları görüşüne göre 
değerlendirilmiş ve sonuçlardan yola çıkılarak bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Lider öğretmen, engeller, liderlik becerileri, öğretmen adayları 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
269 

(9852) TEACHERS’ PERCEPTIONS ON GUIDANCE ROLES OF EDUCATION 

INSPECTORS 

SEYİTHAN DEMİRDAG 1 
1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 

seyithandemirdag@gmail.com 

The main purpose of this study was to determine the level of guidance roles of 
education inspectors based on the perceptions of primary and secondary school teachers. 
The participants of the study were teachers in state schools from Northwestern part of a 
Turkish city. The participants were selected by a non-random sampling model. The 
Guidance Roles of Education Inspectors (GREI) was used as a data collection tool in the 
study. The five-point Likert scale tool included four subscales with a total of 22 items. The 
data was processed using SPSS 20.0 program. Descriptive and inferential statistics were 
used to analyze collected data from the study. The frequency, percentage, means, and 
standard deviations were put on the descriptive tables. Then, the perceptions of teachers 
about education inspectors’ guidance roles were analyzed using independent sample t-test 
and ANOVA test. The findings suggested significant differences between perceptions of 
primary school teachers and secondary school teachers on education inspectors’ guidance 
roles. 

Anahtar Kelimeler : Education inspectors, guidance, primary and secondary teachers 
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(9853) INSTRUCTIONAL LEADERS HIP BEHAVIORS OF SCHOOL 

PRINCIPALS PERCEIVED BY PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL 

TEACHERS 

SEYİTHAN DEMİRDAG 1 
1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 

seyithandemirdag@gmail.com 

The main goal of this study was to examine instructional leadership behaviors of 
school principals based on the perceptions of primary and secondary school teachers. The 
participants of the study were selected using a non-random sampling. The participants of 
this study were from various state primary and secondary schools located in Northwestern 
part of Turkey. Şişman’s Instructional Leadership Behaviors Scale (SILB) was used as a 
data collection tool. The instrument consisted of five subscales: defining and sharing school 
aims, managing educational program and instructional process, evaluation of instructional 
process and students, teacher support and development, and creating proper teaching-
learning environment and climate. This five point Likert scale instrument included a total of 
50 items. The perceptions of teachers about instructional leadership behaviors of school 
principals were analyzed using independent samples t-test and ANOVA test. The results 
showed that there were significant differences between the perceptions of primary school 
teachers and secondary school teachers on the instructional leadership behaviors of school 
principals.      

Anahtar Kelimeler : Instructional leadership, school principals, primary and secondary 
school teachers 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
271 

(9897) YENİ KURULAN ÜNİVERS İTELERİN ÜNİVERSİTE KİMLİĞİ VE 

İTİBAR STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMES İ: GİRES UN ÜNİVERS İTESİ 

ÖRNEĞİ 

FATMANUR ÖZEN 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

fozen2010@gmail.com 

Üniversiteler gün geçtikçe artan küresel ve yerel yarışla karşı karşıyadır. Yarışın 
baskısı üniversiteleri itibar stratejilerine, bunun doğal sonucu olarak kimlik ve imaj 
üzerinde çalışmaya zorlamaktadır. Üniversiteler açısından kimlik iç paydaşlarınca örgütsel 
kimlik ve sembolik kimlik olarak algılanmakta; örgütsel kimliği stratejik, yapısal ve 
kültürel boyutlar oluştururken, sembolik kimliği üniversiteye ait binalar, insan eliyle 
oluşturulmuş doku, estetik görüntü oluşturmaktadır. Üniversitenin dış paydaşları açısından 
imajı ise, üniversitenin tanıtım etkinlikleri, sosyal sorumluluk bağlamında üstlendiği 
rollüdür. Üniversitenin iç paydaşlarınca algılanan kimliği ve dış paydaşlarınca algılanan 
imajı üniversitenin itibarını oluşturmakta bu da üniversitenin kurumsallaşma düzeyini 
ortaya koymakta, içerde ve dışarıda meşruiyetini güçlendirmektedir. Çağdaş ve demokratik 
bir eğitim ortamı yaratma yoluyla modern Türkiye’nin geleceğine yön verecek genç nesiller 
yetiştirmeyi görev, “bilgi limanı” olmayı vizyon ve Karadeniz’in yükselen yıldızı”  olmayı 
hedef kabul eden Giresun Üniversitesi’nin üniversite kimliği ve itibar stratejilerine ilişkin 
uygulamalarının paydaşlarınca algılanma durumunun ortaya konulduğu bu araştırmada 
öğrenci, çalışan ve dış paydaşlarının (medya) görüşleri doğrultusunda, Giresun 
Üniversitesinin kurumsal kimlik ve itibar strateji ve uygulamaları değerlendirilmektedir. 
Hem nitel, hem de nicel verilerin bir arada kullanıldığı bu araştırma, aslı, Steiner, 
Sundström ve Sammalisto’ya (2012) ait olan üniversite kimliği, itibar stratejisi analitik 
model çerçevesinde yapılacak bilinen ilk bütüncül, karma desenli araştırma olması, 
araştırma kapsamında bu güne kadar yapılan çalışmalarda (Altıntaş, 2005; Fombrun, 
Shanley, 1990; Özalp, Tonus, Geylan, 2010; Weigelt, Camerer, 1988..) konunun ya sadece 
teorik (model çalışmaları) ya da yalnızca iç paydaşlardan (öğrenciler, akademisyenler ve 
çalışanlar) veri toplanarak tamamlanmış olması (Çalışkan, 2010; Yılmaz, 2015, Yurtsever, 
2015…), bu çalışmada ise, dış paydaşların da görüşlerine de yer veriliyor olması (medya 
haberleri) ve bu minvalde Giresun Üniversite ile ilgili 2012-2015 yılları arasında basına 
yansıyan haberlerin betimsel analizinin yapılıyor olması; özellikle itibar stratejilerine, 
dünya çapında tanımış üniversitelerin pek çoğunun (Heriot Watt University, University of 
Oxford, The University of Manchester, University of Exxes, University of Lincoln, …) 
elektronik ortamda yayımladıkları beş ila 10 yıllık stratejik planlarında hedef olarak yer 
vermiş olmaları, araştırmanın sonuçları itibari ile önemli olacağını düşündürmektedir. Tüm 
bunlarında ötesinde, itibar kurumların en değerli varlığıdır.  Yapılan teorik çalışmalar, 
özellikle kurumsal itibarın ölçülebilir bir değer olduğunu ortaya koymuş, bu durum 
kurumsal itibarın nasıl yönetilebileceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirmiştir. 
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Kurumsal itibar, bir kurumu rakiplerine ya da aynı işi yapan diğerlerine göre çekici kılan 
algılanan geçmiş ve gelecek eylemleridir (Roberts ve Dowling, 2002). Başka bir tanıma 
göre kurumsal itibar, örgütün geçmiş ve gelecekteki eylemleri ile ilişkili eşsiz ve manevi, 
örgütün farklı paydaşlarınca algılanan duygusal sermayesidir (Kotha, Radgopal and 
Rindova, 2001, 572; Fombrun and van Riel, 2004, 4; Gable, 2008, 45). Kurumsal itibar, 
kurumun sahip olduğu entelektüel birikimini yansıtan ve sürdürülebilir bir rekabet gücü 
kazandırarak farklılık yaratan, kuruma ait özgün bir değeri temsil ettiğinden, bu gün kar 
amacı güden ya da gütmeyen pek çok firma ve kuruluş rekabet üstünlüğü yaratmak için 
kurumsal itibar stratejileri geliştirmekte olmaları (Öncel ve Sevim, 2011), konunun 
üniversiteler boylamında da tartışılmasını gerekli kılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Üniversite kimliği, örgütsel kimlik, sembolik kimlik, üniversite imajı, 
kurum itibarı 
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(9976) 4587 SAYILI İŞ KANUNU’ NUN, 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM 

KANUNU’ NUN VE 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU’ NUN EĞİTİM 

HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ 

ŞAZİYE KAHRAMAN 1, MURAT GÜRKAN GÜLCAN 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

saziyekahraman82@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı yürürlükte olan kanunların; eğitim ortamlarını ve çalışmalarını 
düzenlemedeki uygulamaları hakkında bilgi edinmek, bu uygulamaların birey üzerine 
getirilerini anlamak ve mevcut kanunların zaman içerisinde değişiminin gerekçelerini 
anlayabilmektir. Mevcut kanunların eğitim uygulamaları açısından çocuk çalıştırma 
yasağını ve meslek edinmek istendiğinde yasaların sınırlayıcı ve koruyucu uygulamalarını 
anlayabilmektir. 

Anahtar Kelimeler : İş, Mesleki Eğitim ve Çocukların Korunması 
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(9996) EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTS EL POLİTİKA ALGISININ ARACI 

ROLÜNDE, ALGILANAN ÖRGÜTS EL ETİK İKLİMİN ÖĞRETMENLERİN ETİK 

DIŞI DAVRANIŞLARI (YOLSUZLUK) ÜZERİNE ETKİS İ 

FATMANUR ÖZEN 1, ÇETİN TORAMAN 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

fozen2010@gmail.com 

 Bireysel arzular doğrultusunda örgüt üyelerinin kendi beklentileri için daha fazla 
kaynaktan beslenmek istemeleri, bütçe, sorumluluk ve terfi paylaşımında bireyleri karşı 
karşıya getirmiş; daha fazla kazanmak isteyen bireylerin yer aldığı örgütlerde politik 
süreçler kendini göstermeye başlamıştır. Nelerin etik olarak doğru davranışlar olduğuna ve 
etik sorunların nasıl ele alınacağına ilişkin paylaşılan algılar, bir örgütün etik iklimini 
oluşturur. Lewin’in (1975) Alan Teorisi’ne göre bireyin davranışları, bireyin psikolojik 
çevresinin bir fonksiyonudur. İş dünyası araştırmaları, psikolojik çevrenin deneysel olarak 
örgütsel iklimle işlevselleştiğini ortaya koymaktadır (Jones ve James, 1979; Manning, 
2010, akt: Shacklock, Manning ve Hort, 2011).  Olumlu etik iklim örgütü daha iyi 
tanınmasını ve performansın yüksek olmasını sağlar (Cullen, Parboteeah ve Victor, 2003). 
O halde olumsuz algılanan örgütsel etik iklimin de etik dışı davranışlar üretme olasılığı 
bulunmaktadır.  Eğitim örgütlerinde örgütsel politika algısının aracı rolünde, algılanan 
örgütsel etik iklimin öğretmenlerin etik dışı davranışlarına etkisinin incelendiği bu 
araştırma, betimsel türde bir yol analizi çalışması olması planlanmıştır. Veri setini 
okulöncesi eğitim kurumlarından başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğretmen ve 
idarecilerinin oluşturduğu bu araştırmada, aslı Kacmar ve Ferris'e (1991) ait olan ve 
Erol’un yüksek öğretim kurumlarında çalışan akademisyenlere uyarladığı, bu çalışmada da 
öncelikle eğitim örgütlerinde kullanılabilirliğinin sınanacağı "Örgütsel Politika Algısı 
Ölçeği";   aslı Cullen, Victor ve Bronson (1993) tarafından geliştirilen Özen ve Durkan 
(2016) tarafından eğitim örgütlerine uyarlanan “Örgütsel Etik İklim Ölçeği” ile Balcı ve 
arkadaşlarınca geliştirilen (2009) “Örgütsel Yolsuzluk Ölçeği”  veri toplamak amacıyla 
kullanılmaktadır. Şu ana kadar veri toplamak üzere Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 
resmi izin alınmış olup, bir kısım verinin de toplanması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : örgütsel politika algısı, örgütsel etik iklim, yolsuzluk 
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(10020) ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMEDE YENİ BİR BAKIŞ: DEĞER 

EKLEME MODELİ 

RAHMAN ÇAKIR 1, FATMANUR ÖZEN 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

rahmancakir@hotmail.com 

Öğretmen denetim ve değerlendirmesi, yöneticiler için önemli bir odak noktasıdır. 
1960'lardan beri, Acheson and Gall (1997), Goldhammer, Anderson ve Krawjewski (1993), 
McGreal (1983), Manatt ve Manatt (1984), Peterson (2000), Stanley ve Popham (1998), Hunter 
(1976), Eisner (2002), Scriven (1981), Stufflebeam (1991) (Akt: Aseltine, Faryniarz, Rigazia-
DiGlio, 2006/2015), Taymaz (2015) sayesinde öğretmenlerin denetim ve değerlendirilmesinin 
önemini fark ederken; Dewey, Bruner, Asubel, Gardner, Chomsky, Skinner, Bloom, Glaser, 
Gagne,… Demirel (1995, 2012), Senemoğlu (2015),... gibi öncüler sayesinde, öğrenmeyi 
geliştirme, etkili sorgulama teknikleri, üretken ve zihinsel zorlayıcı faaliyetler ve dersin 
amaçlarını pekiştirme gibi kaliteli öğretimin belirli yönlerinin doğasını ve önemini daha net 
anlamaya başladık.  Eğitime ilişkin tüm tarafların isteği, kaliteli bir eğitim hizmetinin 
sunulabilmesidir. Sunulan hizmetin kalitesinin, hizmeti öğrenciye sunan öğretmen ile de ilişkili 
olduğunu bilen taraflar, geçmişte denetim ile sağlamaya çalıştıkları bu kaliteyi bu gün öğretmen 
performansına katkı sağlamasını ve mesleki gelişimi desteklemesini istedikleri değerlendirme 
uygulamaları ile değiştirme çabası içindedirler. Bu gün öğretmene ilişkin değerlendirmelerin 
maksadı etkili öğretmenleri tespit etmek, öğretmenleri en üst düzey performanslarına ulaştırmak, 
onların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, işlerini sevdiklerinden emin olmak, en iyilerinin 
öğretmeye devam etmesini sağlarken, etkisiz öğretmenin ne olduğunu ortaya çıkarabilmektir. 

Öğretmenlere ilişkin değerlendirmelerde öğrenci sonuçlarının kullanılması, başka bir 
değişle öğrencinin öğrenmesi üzerinde salt öğretmenin etkisinin sayısal olarak hesaplanarak 
ortaya konulduğu uygulamalar yeni değildir. Değer ekleme modeli (=Katma Değer Modeli 
=Value Added Model) olarak bilinen bu modeller, özellikle merkezi sınavlarla öğrenci başarısını 
tespit eden ülkelerde eğitim adına kamuya hesap vermek amacıyla kullanılmaktadır. Öğrenci 
başarısını doğrudan etkileyen (örneğin öğrencinin ailesinin sosyo-ekonomik durumu, ailesinin 
eğitim düzeyi gibi) ancak “okulun ya da okulda sunulan eğitimin sağlamadığı etmenlerden izole 
edilerek, değerlendirilebilmesi” amacıyla kullanılan bu modelde, öğrencilerin sınav sonuçlarına 
ilişkin veriler istatistiksel olarak belirlenmekte ve bu modelle öğrencinin başarısındaki her 
değişmeden öğretmeni ya da okulu gerekçe gösterilebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, Türk 
eğitim sisteminde öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenmeleri üzerindeki salt etkilerinin, 
öğrencilerine uygulanan merkezi sınav sonuçlarına bakılarak hesap edilip edilemeyeceğini 
ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler : öğretmen değerlendirme, etkili öğretmen, değer ekleme modeli 
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(10064) ALGILANAN ÖRGÜTS EL ETİK İKLİMİN İLKÖĞRETİM 

OKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN ETİK DIŞI DAVRANIŞ LARINA ETKİS İ: 

DİYARBAKIR MERKEZ İLÇELERİ ÖRNEĞİ 

FATMANUR ÖZEN 1, ESMANUR ARSLAN HENDEKCİ 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

fozen2010@gmail.com 

Öğretmenlerin insan merkezli örgütler olan okullarda hizmet vermesi nedeniyle 
toplumun öğretmenlerden etik açıdan beklentisi yüksektir. Toplum, öğretmenleri okul içi ve 
okul dışı davranışları açısından örnek almakta veya sorgulamaktadır (Haynes, 2014). Her 
okulun kendisine ait, onu diğer okullardan ayıran bir etik iklimi bulunmaktadır. Etik iklimin 
algılanışının öğretmenlerin davranışlarını olumlu veya olumsuz etkilediği bilinmektedir 
(Özen ve Durkan, 2016). Etik dışı davranışlar ise çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır 
(Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013). ). Etik dışı davranışlara yönelen öğretmenlerin bu 
davranışlarını etkileyen birçok nedene değinilmiştir Bu nedenlerden birisi de farklı 
algılamaların etik kurallarda farklılık meydana getirmesidir (Sökmen, 2016). Dolayısıyla 
algılanan etik iklim de etik davranışları etkileyebilir. Betimsel tarama modelinde olan bu 
çalışmanın amacı ilköğretim kurumlarında algılanan etik iklimin, öğretmenlerin etik dışı 
davranışlarıyla ilişkisini belirlemek ve bu ilişki düzeyinin cinsiyet, kıdem, çalışılan kurum 
türü, birlikte çalışılan öğretmen sayısı ve görev süresi değişkenleri gibi değişkenlere göre 
değişiklik gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni Diyarbakır ili 
merkez ilkokul ve ortaokullarında çalışan öğretmen ve idareciler olarak belirlenmiştir. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Başel (2006)’in Etik Davranışlar Anketi, Özen ve 
Durkan’nın (2016) Örgütsel Etik İklim Ölçeği ve kişisel bilgiler bölümlerinden oluşan form 
kullanılacaktır. Verilerin toplanmasına Diyarbakır ili Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak 
izin doğrultusunda başlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : örgütsel etik iklim, etik dışı davranış 
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(10065) 2005’DEN İTİBAREN TÜRKİYE’DE EĞİTİM DENETİMİ ALANINDA 

YAYIMLANAN MAKALE VE TEZLERİN BETİMS EL ANALİZİ 

RAHMAN ÇAKIR 1, ESMANUR ARSLAN HENDEKCİ 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

rahmancakir@hotmail.com 

Denetim, eğitim sisteminin bir alt sistemidir ve yönetim süreçlerinin vazgeçilmez 
öğelerindendir.  Eğitim alanındaki bütün gelişmeler denetim sistemine de yansımaktadır. 
Bu çalışma 2005-2016 yılları arasındaki Türkiye’de yayımlanmış eğitim denetimi 
alanındaki makale ve tezleri inceleyerek, Ülke eğitim sistemindeki gelişmeler izlenmeye 
çalışılmıştır.  Bu amaçla 66 makale ve 7 tez betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. 
Makaleler ve tezler, alan yazın doğrultusunda araştırmacılarca belirlenen alt analiz 
düzeyinde: denetimin işlevleri, çağdaş denetim modelleri ve anlayışları, denetimin tarihsel 
süreçlerde incelenmesi, denetimde etik, denetimde öğretmen/müfettiş veya müfettiş 
yardımcılarından/yöneticilerden beklenenlerin belirlenmesi ve Türkiye’nin denetim sistemi 
ile başka ülkelerin denetim sistemlerinin karşılaştırılması başlıklarına tasnif edilip, 
incelenmiştir. İnceleme sonuçları Türkiye’de eğitim denetimi bağlamında en çok denetimin 
işlevlerini içeren araştırmaların/çalışmaların yapıldığını göstermiştir.   

Anahtar Kelimeler : denetim, eğitim denetimi, betimsel analiz 
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(10068) TEACHERS’ OPINIONS ON DEMOCRATIC EDUCATION IN SCHOOL: 

A CASE STUDY BASED ON REPERTORY GRID TECHNIQUE 

ŞENOL SEZER 1, ERTUĞ CAN 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 2 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

senolsezer@odu.edu.tr 

Introduction: Democratic political systems are based on the idea of accountable and 
representative government which protects human rights and the rule of law. An understanding 
that democracy is not so much an ‘ideal’ to be pursued as an ‘idealized’ set of values that we 
must live and that must guide our life as a people. To complement the need to establish an 
educational environment that is child friendly, additional articles support the child’s right to an 
educational environment that is also empowering (Lee, 2013).  After all, open and informed 
debate is vital for a healthy democracy. The open flow of ideas, regardless of their popularity, 
that enables people to be as fully informed as possible. Democratic education enables to reveal 
the faith in the students and collective capacity of them (Apple & Beane, 2007). This collective 
capacity creates possibilities for resolving problems by using critical reflection and analysis to 
evaluate ideas, problems, and policies. In democratic education environment the students 
concern for the welfare of others and the common good. The students also concern for the 
dignity and rights of other individuals and minorities (Beane, 1990). Consequently, the school as 
an organisation of social institutions should promote and extend the democratic way of life 
(MacBeath & Moss, 2004, p.163). 

Purpose: The purpose of this study is to put out the teachers’ opinions on democratic 
education in schools. For this purpose the answers were sought following questions? 1-What are 
the opinions the teachers’ on democratic education in schools? 2-What are the relatively priority 
levels of teachers’ opinions?  

Methodology: This study was conducted in case study design which was one of the 
qualitative patterns. The study group consists 24 teachers working in Ordu city centre during 
2016-2017 academic year. The study group was determined using maximum diversity sampling 
method.    

Data Collection Tool: Data was collected via to repertory grid form. The repertory grid 
form was developed by researchers. 

Data Analysis: Data will analyse by using descriptive analysis method. 

Findings and Conclusions: Data analysis process continues.  

Anahtar Kelimeler : Democratic School, Environment, Teacher, Repertory Grid.  
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(10119) OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUS U İLE AKADEMİK 

SAHTEKÂRLIK EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

BİLGEN KIRAL 1, A.SEDA SARACALOĞLU 1 
1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

bilgenkiral@gmail.com 

Olumsuz değerlendirilme korkusu olan birey yanlış yapmaktan korkan, etrafındaki 
kişilerin kendisini olumsuz değerlendireceği düşüncesiyle kendisi gibi davranamayan, 
etrafındakilere karşı çekingen davranışlarda bulunan kişilerdir. Bu korkuları arasında en 
önemlisi başarısızlık, kariyerinde yükselememe, başkaları tarafından onaylanmama korkusu 
gibi korkular gelmektedir. Akademik sahtekârlık ise bireyin sınavlarda kopya çekmesi, 
intihal yapması, hazırladığı makale, proje vb. gibi çalışmalarda dürüst davranmaması, 
izinsiz kullanması ya da hakkı olmadan çalışmaya adını yazdırması gibi bir takım etik dışı 
davranışları içermektedir. Bireyin yapmış olduğu çalışmaların temelinde başarılı görünme 
çabası etken olmaktadır. Yapılan bu çalışma, akademik sahtekârlık eğilimi ile olumsuz 
değerlendirilme korkusu arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma 2016-2017 akademik yılında üç üniversitede öğrenim gören lisans ve lisansüstü 
öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırma veri toplama ve analiz süreci devam ettiği için 
araştırma bulguları kongrede sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : olumsuz değerlendirilme korkusu, akademik sahtekarlık, öğretim 
elemanı 
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(10222) REFLECTIVE MODELS IN TEACHER SUPERVISION INTRODUCED 

BY EDUCATION 4.0: THE TEACHER IN THE MIRROR 

SÜLEYMAN DAVUT GÖKER 1 
1 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

sdgoker@artvin.edu.tr 

The dynamic changes in the world have led to transformation from agricultural 
society to industrial society introducing more advancement in information technology and 
innovation called as the Economy 4.0 era. So, it is of vital importance for the teachers to 
keep pace with changes in order to be competitive and this is a new challenge to redefine 
the new Education 4.0, to determine the creative and innovative teachers.  It is also a 
challenge for the learner to seek the learning outcome with regard to the learning 
management by the teacher. Questioning the current supervision sytem of Turkey, this 
paper discusses innovative reflective models in teacher supervision posed by Education 4.0 
and their utilization within the educational contexts. Because, both the inadequate number 
of supervisors and the demands on supervisors introduced by the recent learner-based 
innovations both in and out of educational contexts have directed many to doubt about the 
quality of the supervision, actual time spent for the professional development of teachers 
and collaboration for better teaching and better learning. Reflection gives teachers an 
opportunity to self-evaluate their teaching and practices. Teachers grow professionally if 
they think about their teaching and what improvements need to be made. The essential goal 
of reflective teacher supervision is to open the doors for teacher inquiry, a teacher-
administrator-driven form of professional growth. With its reconfigured supervision roles 
and relationship, it mainly reconceptualizes the meaning of supervision, in which schools 
can try to challenge an embedded traditional 'top-down,' hierarchical paradigm, with the 
teachers at the bottom as passive recipients of training. This paper also includes a 
description of how reflective models go about helping teachers use their own thought 
process to improve both teaching and learning. It also describes the processes of individual 
reflective practices like journals, teacher portfolios; partner reflective practices including 
cognitive coaching, peer coaching; small group reflective practices such as study groups, 
action research, and school-wide reflective practices like classroom walk-throughs and 
instructional rounds. Finally it concludes with how reflective practices and professional 
learning communities according to Education 4.0 are promoted. 

Anahtar Kelimeler : Reflective supervision, education 4.0, teacher development, action 
research, coaching. 
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(10229) OKUL DUVAR YAZILARI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN 

NİTEL BİR ANALİZ 

NAİL YILDIRIM 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

nail.yildirim@gop.edu.tr 

Giriş ve problem durumu: Okul, belirli yaşta bulunan öğrencilere bir programın 
uygulanarak yetiştirildiği eğitim sisteminin, üretim amaçlı somut örgütlenmesi (Açıkalın, 
1998: 1),  öğrencilerin gelişmesine imkan tanıyan, bir topluluk hissi veren ve işbirliğini 
teşvik eden yerler (Aydoğan, 2012),  yaşayan öğrenme ortamı (Griffin, 1990), belli bir 
eğitsel amacın gerçekleştirilmesi için planlanmış, eğitsel etkinliklerin yürütüldüğü bir 
ortamdır (Celep, 2008: 3). Mekan ihtiyaçtan doğar anlayışından hareketle okullar da eğitim-
öğretim ihtiyacından doğmuş binalardır.   

Bu bağlamda araştırmanın amacı, okul duvar yazılarını öğrencilerin gelişim 
özellikleri açısından incelemek ve durumu eğitim açısından değerlendirmektir. Doğrudan 
öğrencinin görsel alanında yer alan okul duvar yazıları konulu başka bir araştırmaya 
rastlanamaması mevcut araştırmanın önemini artırmaktadır. 

Yöntem: Çalışmada, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yazılı veya asılı duvar 
yazıları   nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılarak incelenmiştir. 
Okullarda bulunan duvar yazılarından ilköğretim düzeyinde 424 ortaöğretim düzeyinde de 
424 olmak üzere toplam 848 adet yazı analiz edilmiştir. Analiz edilirken duvar yazıları 
önce ilköğretim ve ortaöğretim olarak kaydedilmiştir. Yazıların verdiği mesajlar ayrı bir 
kategori olarak ele alınmıştır. Yazıların öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olup 
olmadığına ilişkin ölçüt geliştirilmiştir. 

Bulgular: İlköğretim okullarındaki yazılar incelendiğinde 93 yazıda durum, yargı, 
55 yazıda bilgi, 46 yazıda güzel ahlaklı olmak, 40 yazıda eğitimin önemi, 24 yazıda vatan 
sevgisi, 24 yazıda kitabın önemi, 19 yazıda sevginin önemi, 15 yazıda azimli olmak, 15 
yazıda sağlığın önemi, 14 yazıda dini bilgi, 10 yazıda tedbirli olmak, 9 yazıda öğretmenin 
değeri, 9 yazıda millet bilinci, 8 yazıda çalışmanın önemi, 7 yazıda kararlı olmak, 7 yazıda 
temizliğin önemi, 5 yazıda tarih bilinci, 4 yazıda insanın değeri, 3 yazıda Cumhuriyet’in 
önemi, 3 yazıda adaletli olmanın önemi, 2 yazıda sabırlı olmanın önemi, 2 yazıda çevre 
bilinci, ayrıca 1’er tanede görev bilinci, egemenliğin önemi, cesaretli olmanın önemi, 
hayatın önemi, sanatın önemi gibi konuların yer aldığı belirlenmiştir. 

Ortaöğretim okullarındaki yazılar incelendiğinde; 144 yazıda durum-yargı, 64 
yazıda güzel ahlaklı olmak, 43 yazıda dini bilgi, 19 yazıda eğitimin önemi, 17 yazıda bilgi, 
17 yazıda çalışmanın önemi, 15 yazıda kitabın önemi, 14 yazıda millet bilinci, 10 yazıda 
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erdemli olmak, 9 yazıda sağlığın önemi, 8 yazıda azimli olmak, 8 yazıda tedbirli olmanın 
önemi, 8 yazıda temizliğin önemi, 7 yazıda öğretmenin değeri, 7 yazıda vatan sevgisi, 7 
yazıda kararlı olmanın önemi, 4 yazıda sabırlı olmanın önemi, 3 yazıda sevginin önemi, 3 
yazıda Cumhuriyet’in önemi, 3 yazıda kültürün önemi, 3 yazıda cesaretli olmanın önemi, 2 
yazıda insanın değeri, 2 yazıda adaletli olmanın önemi, 2 yazıda çevre bilinci, 2 yazıda 
verginin önemi, 2 yazıda barışın önemi, 2 yazıda sanatın önemi, ayrıca 1’er tanede 
dostluğun, liderliğin ve kararlı olmanın önemi gibi konuların yer aldığı belirlenmiştir. 

 Sonuç:  İlköğretim ve ortaöğretim okullarından elde edilen toplamda 848 yazının 
içerdiği mesajlar dikkate alındığında; yaşama ilişkin yargı, genel ahlak, dini bilgi, 
çalışmanın önemi, kitabın önemi, eğitimin önemi, vatan sevgisi gibi mesajları içerdiği 
görülmektedir. Eskiden manavların, kasapların duvarlarını süsleyen bir takım duvar yazıları 
bugün aslında sanayi ve hizmet sektörünün temel felsefesini oluşturmuştur.  Bu duvar 
yazıları, işletmelerin misyon ve vizyonlarının belirlenmesinde önemli rol almış ve ana iş 
hedeflerinin belirlenmesinde öncelikli katkıda bulunmuştur (Yılmaz, 2004). Bundan 
hareketle duvar yazıları eğitimin felsefesinin yaşam, insan, kitap, çalışma, vatan gibi 
kavramları içerdiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Okul duvar yazıları, yazı içerikleri, öğrenci görüşleri 
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(10272) OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİĞİ VE PSİKOLOJİK DOĞUM 

SIRALARI 

YÜKSEL GÜNDÜZ 1, KIVANÇ BOZKUŞ 2 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

2 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

gunduz0735@hotmail.com 

Araştırmanın amacı okul müdürlerinin liderlikleri ile onların algıladıkları 
psikolojik doğum sıraları arasında bir bağlantının olabilirliğini saptamaktır. Durum 
incelemesi araştırmalarından iç içe geçmiş tek durum deseni çalışmanın amacını 
gerçekleştirmek için seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Artvin il merkezindeki ilk ve 
orta dereceli resmi okullarda görev yapan 10 müdür ve 10 öğretmen oluşturmaktadır. 
Müdürlerin psikolojik doğum sıraları onlara uygulanan bir envanter ile saptanmış, liderlik 
tarzları ise onların idaresinde çalışan öğretmenlerle yapılan görüşmeler ile saptanmaya 
çalışılmıştır. Farklı liderlik kuramlarına göre bulgular irdelendiğinde küçük ve büyük çocuk 
konumundaki müdürlerin farklı liderlik tarzlarına sahip olabileceği anlaşılmaktadır. Küçük 
çocuk konumundaki müdürün demokratik, özgürlükçü, yetki devreden ve insan ilişkilerini 
önemseyen bir liderliğe sahip olduğu söylenebilir. Çünkü öğretmen görüşlerine göre bu 
müdür onları karar alma sürecine katmakta, onların görüşlerine saygı duymakta, görevlerin 
yerine getirilişini insani ihtiyaçların önüne geçirmemekte, eğitimle ilgili konuları özellikle 
de performans ve başarıya dönük hedef belirleme gibi görevleri öğretmenlere 
devretmektedir. Büyük çocuk konumundaki müdürün bu özelliklere zıt bir şekilde, 
öğretmenleri aldıkları kararlara ortak etmeyip sadece onlara danıştıkları, görevlerin yerine 
getirilmesine öncelik verdikleri, eğitimsel hedefleri kendilerinin belirledikleri ortaya 
konmuştur. Müdürler arasında ortak noktalar da saptanmıştır. Müdürler öğretmenleri 
güdüleme, değerlere vurgu yapma, öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama, okulun 
vizyonundan öğretmenleri haberdar etme, eğitim sistemi ve dünyadaki değişimlere ayak 
uydurma konularında etkili davranışlar gösterememişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : okul, müdür, öğretmen, liderlik, doğum sırası 
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(10362) LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERDE ÖRGÜTS EL BAĞLILIK İLE 

ÖRGÜTS EL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI 

SÜLEYMAN DOĞAN 1, AHMET SEVGİN 2 
1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

dogansuleyman1@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, liselerde görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin 
“Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sessizlik arasındaki ilişkinin saptanması” algılarını 
belirlemektir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili 
Eyüp ilçesi 2014-2015 öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Liselerden 
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini, İlçede bulunan 12 Lisede görev yapmakta olan 
260 okul yöneticisi ve öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; cinsiyet 
değişkeni açısından kadın katılımcıların örgütsel sessizlik algılarının daha yüksek olduğu, 
branş değişkeni açısından “Dil (Türkçe ve İngilizce)” grubunda bulunan katılımcıların diğer 
branşlarda bulunan katılımcılara oranla daha fazla sessiz kaldığı, çalışılan okuldaki hizmet 
süresi değişkeni açısından 10 yıl ve üzeri okul kıdemine sahip katılımcıların algılarının 
daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaş ve öğretmenlikteki hizmet süresi değişkenleri 
açısından ise katılımcıların örgütsel bağlılık ile örgütsel sessizlik algıları arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Bağlılık, Sessizlik, Lise, örgütsel bağlılık örgütsel sessizlik, işgören. 
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(10365) İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTS EL GÜVEN 

DÜZEYLERİ 

MELEK ŞENER PARS 1, CEVAT ELMA 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

melek.sener@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven algı 
düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma tarama 
modeliyle yürütülmüştür. Araştırma evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Samsun ilinde 
bulunan dört merkez ilçede çalışan ilkokul ve ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi, tabakalı ve basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak 2015-
2016 yılında Samsun ili belirtilen ilçelerde bulunan toplam 52 okulda çalışan 394 öğretmen 
olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Yılmaz’ın (2006), Hoy ve 
Tschannen-Moran’ın (2003) geliştirdiği Güven Ölçeği’nden yola çıkılarak oluşturduğu 
‘‘Örgütsel Güven Düzeyi Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı 
kullanılmıştır. Öğretmenlerin, örgütsel güven algı düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, 
branş değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla t-testinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin, örgütsel güven algı düzeylerinin 
mesleki kıdem ve bulunduğu okuldaki görev süresi değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise tek yönlü varyans analizinden (One 
Way Anova) yararlanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde öğretmenlerin algılarına 
göre öğretmenlerin sırasıyla yöneticiye, meslektaşlara ve paydaşlara güven duyduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Örgütsel güven algılarının cinsiyet, medeni durum, okuldaki görev 
süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği; branş ve mesleki kıdem 
değişkenlerine göre paydaşlara güven boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği ortaya 
koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Güven, Örgütsel Güven, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri 
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(10407) EĞİTİMDE ETİK: DOKÜMAN ANALİZİNE DAYALI BİR 

DEĞERLENDİRME 

CEVAT ELMA 1, EDA BÜTÜN KAR 2, YUSUF ÖZDEMİR 3 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
3 ŞEHİT MUHAMMET ALİ AKSU İLKOKULU 

yusuefozdemir@hotmail.com 

Meslek etiği, çeşitli meslek dallarında görev yapmakta olan kişilerin davranışlarını 
iyi-kötü kavramları çerçevesinde belirli normlara bağlamaktadır. Etik kavramı insan 
davranışlarını ahlaki açıdan değerlendirdiği için özellikle insan ilişkilerinin daha fazla 
olduğu meslek grupları için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında eğitim 
kurumları meslek etiği boyutunda en başta incelenebilecek kurumlar arasındadır. 
Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında eğitim kurumlarındaki işleyişin 
farklı boyutlarda meslek etiği açısından incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada, eğitim 
kurumlarında meslek etiği alanında yapılan yurt içi çalışmalar incelenerek eğitim 
kurumlarının etik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle 1999-2016 
yılları arasında eğitim kurumlarındaki denetim ve yönetim süreçlerini, öğretmen ve yönetici 
tutumlarını, öğretmenlerin öğrenciye yönelik yaklaşımlarını etik açıdan inceleyen 
çalışmalar belirlenmiştir. Çalışmaya eğitim kurumlarında meslek etiği alanında yapılan ve 
ulaşılabilen tüm çalışmalar dahil edilmiştir. Çalışmada, doküman analizi yöntemi ile eğitim 
kurumlarında meslek etiğine yönelik birçok çalışmadan faydalanılarak örneklem 
genişletilmiş, böylece daha genel sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ülkemizde 
1999-2016 yılları arasında eğitim kurumlarında meslek etiği alanında yapılmış 44 çalışma 
incelenmiştir. Çalışmalardan elde edilen veriler doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. 
Doküman analizi söz konusu konu ile ilgili var olan tüm kayıt ve belgelerin sistemli şekilde 
incelenmesine dayalı bir yöntemdir. Elde edilen çalışmalar, okul yöneticilerinin meslek 
etiğine uygun davranma düzeyleri; maarif müfettişlerinin meslek etiğine uygun davranma 
düzeyleri; öğretmenlerin meslek etiğine uygun davranma düzeyleri; öğrencilerin 
öğretmenleri meslek etiği açısından değerlendirmesi şeklinde dört boyutta ve bu başlıkların 
alt boyutlarında (cinsiyet, yaş, kıdem, çalıştıkları kurumlar vb.) ayrıntılı şekilde 
incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda okul müdürlerinin hem öğretmenler hem de 
kendileri tarafından meslek etiğine uygun davrandıkları şeklinde değerlendirildikleri 
görülmektedir. Okul müdürlerinin etik ilkelere uygun davranmalarının ise okul iklimini 
olumlu yönde etkilediği, örgütsel güveni arttırdığı daha olumlu bir çalışma ortamı 
oluşturduğu belirlenmiştir. Maarif müfettişlerinin meslek etiğine uyma düzeylerine yönelik 
çalışmalar incelendiğinde maarif müfettişlerinin öğretmenler ve kendi meslektaşları 
tarafından değerlendirildikleri çalışmalara rastlanmıştır. Bu çalışmalarda öğretmenler, 
maarif müfettişlerinin meslek etiğine yeterince uygun davranmadıklarını düşünmektedirler. 
Maarif müfettişleri ise meslektaşlarının meslek etiğine uygun davranışlar sergilediklerini 
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düşünmektedirler. Öğretmenlerin meslek etiğine uygun davranışlar sergileme düzeyleri 
kendi meslektaşları ve öğrencileri tarafından değerlendirilmiştir. Öğretmenler 
meslektaşlarının etik ilkelere uygun davranışlar gösterdiğini düşünmektedirler. 
Öğretmenler, meslektaşlarını etik dışı davranışlar göstermeye iten durumların ise stresle 
başa çıkamamaları ve maddi güçlükler yaşamaları şeklinde açıklamışlardır. Öğretmenlerin 
özellikle “tutumluluk” etik ilkesine uydukları çalışmalarda elde edilen diğer bulgulardandır. 
Öğrencilerin öğretmenleri değerlendirdiği çalışmalar incelendiğinde ise öğrencileri 
öğretmenlerinin meslek etiğine uygun davranışlar gösterdiğini düşünmektedirler. 
Öğrenciler öğretmenlerinin mesleki açıdan meslek etiğine daha uygun davrandığını 
düşünürken, kendileri ile olan ilişkilerinde meslek etiğine daha az uygun davrandıklarını 
düşünmektedirler.  

Anahtar Kelimeler : etik, meslek etiği, maarif müfettişi, okul müdürü, öğretmen 
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(10561) YÜKS EK OKULDA İNTERAKTİF YÖNTEMLERLE ÖĞRETMEN 

EĞİTİMİ PROBLEMİ 

LAZİFA QASİMOVA 1, LEYLA HƏSƏNOVA 1 
1 BAKİ DOVLET UNİVERSİTETİ 

lazifaqasimova@gmail.com 

Eğitim sisteminin verimliliği, faaliyetinin başarıyla şekillenmesi için öğretmenin 
rolü büyükdür. Bunu dikkate alarak bu yönde öğretmen  hazırlığına ilginin artırılmasına 
özel önem verilmektetir. Pedagoji odaklı tüm yüksek öğretim kurumlarında öğretmen 
hazırlığında aktif öğrenme teknolojileri ve inklüziv eğitim imkanlarının kullanımı gerekli 
konudur. Ülkemizde ve dünyada yaşanan kültürel, teknolojik ve sosyal değişiklikler 
düşünme tarzının önemine oldukça önem verilmektetir. Bu durumda öğrenciler öğrenme 
sürecinde matematik fenni üzre verilen bilgi ve becerilerisayesinde pasif katılımcısı 
olmuyor.Interaktiflik öğrencilerde hayatın idrak edilmesine,  yaratıcı idraki duruş 
sergileyen subyektler gibi yaklaşımına olanak tanır. Bu zaman öğrenci   kurulan dersin aktif 
iştirakçısına çevrilir ve fenne, öğretmenlik mesleğine de ilgi  oluşur. 

Matematik öğretmeni hazırlığında öğretmenin öne sürdüğü amacı aşağıdaki gibi 
sistemleştirmek olur: 

1. Bilgi vermek. Öğretmen matematikle ilgili bilgi verir ve onları öğrencilerden 
soruyor 

2. Anlatma. Verilen konunun önemini tam anlamıyla anlaşılmasını denetler. Bu 
zaman çevirmek (öğrenen bilgilerin başka biçimde ifadesi); entegrasyon (öğrendiklerini 
konfiqurasiyada tekrar inşa etmek, ekstopolyasiya) anlama tiplerinden kullanabilir. 

1. Eleştiri (matematiksel ilkelerin pratik hayati durum uygulamak) 
2. Analiz (materyali ayrı ayrıterkibhisselerineayırmak) 
3. Sentez (parçalarının yeni formada uyarlanmış) 
4.Değerlendirme (alınan sonucun değerlendirilmesi) 

Matematik öğretmenleri öğrenme sürecinde "Beyin hamlesi", "Problemli durum", 
"Tahmin", "Projelerin hazırlanması", "Konseptin çıkarılması" ve s. yöntemlerle öğrencileri 
aramaya, yaratıcılığa, zihinsel sonuç çıkarmaya sevk ediyor. Makalede matematik 
dersinde  aktif öğrenme teknolojileri ve inklüziv eğitim imkanlarının kullanımının 
gerekliyindenbahsedilmektetır ve Baküdakı okullarda matematik öğretmenlerinin bu 
yöntemleri kullanması araştırıldı. 

Anahtar Kelimeler : yüksek okul, öğrenci, öğretmen, interaktiflik, matematik, araştırma   
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(10573) GENÇLERDE BAKIŞ AÇISININ OLUŞMASINDA ÖĞRETMENLERİN 

ROLÜ 

FERİDE ALLAHVERDİYEVA 1, MEHPARE KULİYEVA 2, AFET BAYRAMOVA 2 
1 BAKU KIZLAR UNİVERSİTESİ 
2 BAKİ DOVLET UNİVERSİTETİ 

feride.esed1@gmail.com 

Dünya görüşü seciyyeli bakışları tahlil ederken eğitimin amacının gerçek hayat 
dışında olduğu görünmektedir. İnsanoğlu çok garip, çok güzel ve çok mükemmel varlıktır. 
Bugün gençlerde bakış açısının doğru yönlendirilmesi öğretmenler için çok önemli 
konulardan biridir. Dünya görüşü dünyaya - doğaya, topluma ve tefekküre olan bilimsel, 
felsefi, sosyal, siyasi-ahlaki, estetik bakışların komple bir sistemidir. Bakış açısı insanların 
yaşadığı ve faaliyet gösterdiği siyasi manevi ortamın ve okuma yazma  seviyesinin, milli 
gelenek ve göreneklerin, kültürün düzeyine bağlı olarak ortaya çıkar. Modern dönem için 
Azerbaycan'da bilimsel ve dini bakış açısı formalaşmaktadır. Gençlerin bakış açısında 
oluşan güçlükleri çeşitli faktörler etkiler. Ülkede oluşan ekonomik, siyasi-ideolojik 
etkenlerle birlikte, gençlerin hayatında, aile ilişkilerinde, dostluk ilişkilerinde, bilgi 
düzeyleri, aile terbiyesinde eğitimin karakterinde oluşan yeniliklerin rolü az değildir. 
Gençleri doğru yönlendirmek için onların üç yeteneği geliştirilmelidir: zekası, iradesi, 
yaratıcı güçleri. Öğretmenler olumsuz amellerin sonucunu değerlendirmeği öğretebilirse o 
zaman onlar şerden sakınır ve hayırseverliğe can atar, verilen akıllı tavsiyeleri dinlerler. 
İnsana ne yapması gerektiğini öğretmek için eğitimin önündeki ilke ve yöntemlerin kuralını 
öğretmek önemlidir. Öğretmenler, bakış açısı söz konusu olunca, bu bakışın karşısında 
duran görevlerin sadece zahiri sıkıntısına hafifçe değinirler, derinliğe dalmazlar. Dini 
tarikatların bugün dünyayı şaşırtması gençleri şaşkına çevirdi. Cevapsız kalan sorular 
"Örneğin, Din nedir ?, Allah niçin yarattı ve amacı nedir? vb." cevap bulamayan genç 
karanlığa düşer, ondan çıkmağın yollarını arar. Dünya bataklığına takılıp kalmamak için 
erken yaş döneminde dini terbiyeyi aşılamak ve dini bakış açısı oluşturmağın ihmal 
edilmesi gelecek için tehlike oluşturur. Köksüz ağaç boy atmadığı gibi dinsiz kültür boy 
vermez. Bugün Bağımsız Azerbaycan vatandaşları çevresinde cereyan eden olayların 
mahiyetinin açıklanmaması gençlerde tam bakış açısını oluşturmamızı engeller. Bilim ve 
din arasında duvarları alıp onları bilgeliğe yönlendirmeliyiz. Eğitim-öğretim sürecinin 
teşkilinde öğretmenin rolü vazgeçilmezdir. Her türlü terbiye işlemi seçilirse orada düzgün 
ve kolay yol tercih edilmelidir. Burada öğretmenler önünde duran en önemli görev gençliği 
eğitmek ve onlari psikolojik etkilemektir. Stobiyli Diyojen: "Tüm devletin esası gençliğin 
terbiyesinden ibarettir" demiştir. 

Anahtar Kelimeler : bakış açısı, manevi ortam, zeka, irade, yaratıcılık yeteneği, dünyaya 
bakış, mahiyet, eğitimin niteliği, siyasi ideoloji, bilgelik   
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(10616) TÜRKİYEDE 1920-1950 YILLARI ARASINDA UYGULANAN ÖĞRETİM 

PROGRAMLARININ EĞİTİMİN SİYASAL İŞLEVİ AÇISINDAN ANALİZİ 

SADIK KARTAL 1, YÜKSEL GÜNDÜZ 2 
1 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

skartal@mehmetakif.edu.tr 

Cumhuriyetin ilanı sonrasında yapılan ve yapılması düşünülen yeniliklerin en 
önemli aracı olarak okul görülmüş ve okul amaçlarının belirlenmesinde millîlik ekseninde 
Atatürk ilke ve devrimlerini özümsetmeye dayalı bir eğitim politikası izlenmiştir. 
Cumhuriyetin kurucularına göre millileşme ise ulusun tüm fertlerinin ortak bir düşünceye 
kavuşturulmasıyla gerçekleşebilecekti. Toplumun bu doğrultuda inşası için okul 
yararlanılacak araçların başında gelmekteydi. Bu anlamda Türk eğitim tarihinin önemli 
dönüm noktalarından birisi 1926, 1936 ve 1948 yıllarında hayata geçirilen öğretim 
programlarıdır. 

1926 Öğretim Programı Cumhuriyet Dönemi’nin ilk ilkokul programıdır. Bu 
programa göre ilkokulun amacı “çevresine etkin uyum yapabilecek iyi yurttaş yetiştirmek” 
olarak belirlenmiştir. Burada “uyum” ve “iyi vatandaş” yetiştirmek nitelikleri ön planda 
gösterilerek daha önceki eğitim programlarından farklılık göstermiştir 

1936 İlkokul programında Türk eğitim ve öğretim programlarında hâkim olması 
icap eden “Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı” karakter açıkça 
gösterilerek ulusal eğitime vurgu yapılmıştır. 

1936 ilkokul programının temel hedefi “milli yurttaş” tipini yetiştirmektir. Bu 
ideolojik pragmatizm programın bir bölümünde şu şekilde ortaya konmaktadır;  “İlkokul, 
çocuklara milli kültürü aşılamak zorundadır. İlkokulun içinde yetişen bütün vatandaşları 
aynı milli ülkülere, aynı milli gayelere bağlamak için lazım gelen bütün bilgileri, 
alışkanlıkları, alakaları, ilgileri, ülküleri, hizmet arzusunu en verimli şekilde kendilerine 
vermesi ve telkin etmesi en önemli ödevidir. Millet, hayatı ve istikbali için zaruri gördüğü 
bütün kıymetleri ve ülküleri vatandaşlarına aşılamağa her şeyden önce ilkokuldan bekler. 
(…) Okulda her derse, milli hedefleri tahakkuk ettirecek birer araç olarak bakılmalıdır.” 

1948 Programına Göre Yurttaşlık Bilgisi Dersinin Hedefleri şu şekilde 
sıralanmıştır; 
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1. Topluluk halinde yaşamanın zorunluluk olduğunu, ulus kavramını ve Türk 
ulusunun karakterini öğrencilere kavratmak, onların Türk ulusuna, Türk askerine ve Türk 
ordusuna karşı duydukları sevgi, saygı ve güven duygularını kuvvetlendirmek; 

2. Ulus ve yurt işlerine karşı öğrencilerde ilgi uyandırarak, ulus ve yurt işlerini her 
işlerin üstünde tutmayı, ulus ve yurda karşı canla başla hizmet etmeyi çocuklarda alışkanlık 
ve ülkü haline getirmek; 

3. Öğrencileri Cumhuriyetçi, Ulusçu, Halkçı, Devletçi, Laik ve Devrimci birer 
vatandaş olarak yetiştirmek için ilk adımı atmak; 

4. Cumhuriyet rejiminin niteliğini, Türkiye’de nasıl kurulduğunu, bu rejimin 
Türkiye’nin hayatı ve geleceği için ne kadar önemli ve zorunlu olduğunu öğrencilere 
kavratmak: 

5. Türk devriminin manasını, farklı yönlerden önemini, Türkiye’nin saadetine, 
refahına yaptığı ayrıca yurdun geleceğine yapacağı etkiyi öğrencilere kavratarak onları 
devrimlerin değerlerine bağlı ve bunları her zaman korumaya hazır fedakâr birer Türk 
evladı olarak yetiştirmek; 

6. Kanun kavramını öğrencilere benimsetmek, kanuna, devlet otoritesine uyma 
duygusunu, alışkanlığını kazandırmak, öğrencilere ödev ve hak kavramlarını kavratarak 
vatandaşlık hak ve ödevlerini onlara benimsetmek; 

7. Türkiye’nin devlet teşkilatını, seviyelerine göre çocuklara kavratmak. 

Sonuç olarak yeni rejimin meşruiyetini sağlamak için kullanılan vasıtaların 
başında okul gelmekteydi. Okul, resmî ideolojinin genç kuşaklara ve kitlelere aktarıldığı, 
yüzü batıya dönük ve milliciliği savunan insan tipini yetiştirmek için bir siyasal 
toplumsallaşma aracı olarak görülmüştür. 

Bu çalışmada okulun politik işlevi 1926, 1936 ve 1948 yıllarında hayata geçirilen 
öğretim programları kapsamında ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Okul ve politika, eğitimin siyasal işlevi, öğretim programları, 
millileşme 
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(10676) OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN OKUL KÜLTÜRÜNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

NECATİ YANOĞLU 1, LALE CERRAH ÖZSEVGEÇ 1, CANER ÖZDEMİR 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

canerozdemir1312@hotmail.com 

Okul kültürünün oluşumunda ve yayılmasında, okul yöneticileri ve öğretmenlerin 
ayrı ayrı rolleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı okul yöneticileri ve 
öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin görüşlerini açıklamaktır. Çalışmada literatür taraması 
ve anket uygulaması yöntemlerinden faydalanılmak suretiyle ilerleme kaydedilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar, okul kültürünün oluşumunda katılımcı bir örgüt yapısına ihtiyaç 
duyulduğu, ancak öğretmenlerin bu konuda yeterince şans elde edemediklerini göstermiştir. 
Okul kültürünün örgüt kültürü ile olan ilişkisinde öğretmen ve yöneticilerin görüşleri 
birbirine zıt olacak şekilde tespit edilmiştir. Okul kültürü konusunda okul yöneticileri ve 
öğretmenlerin farklı görüşlere sahip oldukları, çalışmanın temel sonucudur. Okul 
yöneticilerinin süreç içerisinde daha aktif olarak ve öğretmenlerin görüşlerinden daha çok 
yararlanarak okul kültürünün oluşmasına katkı sağlaması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Çalışmanın 15 okul yöneticisi ve 15 öğretmenin katılımının olduğu bir araştırmayı 
içermesi, katılımcıların verdikleri yanıtların samimi olduğunun kabul edilmesi de 
sınırlılıkları oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Okul yöneticileri, öğretmenler, okul kültürü, okul kültürü görüşleri 
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(10679) CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN 

NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ (ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ) 

İLKNUR MAYA 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

mayailknur@comu.edu.tr 

Narsisizm kavramı, Yunan mitolojisine göre sudaki aksini görerek kendine aşık 
olan ve ömrünü hiç ulaşamayacağı bu sevgiliyi izleyerek harcayan Narkissos’dan 
gelmektedir (TDK, 2009). Narsisizm, bireyin, davranış, tutum ve algılarının kaynağı olarak 
son yıllarda giderek dikkat çeken bir olgu halini almaktadır (Ames, Rose & Anderson, 
2006). Alan yazında daha çok, Psikiyatri ve Klinik Psikoloji bilim dalları tarafından 
incelenen narsisizm olgusunun, son dönemde az da olsa yönetim konuları arasına girmeye 
başladığı görülmektedir. 

Örgütsel yaşamda lider olan bireyin kişilik özelliklerinin, çalışanların örgütteki 
motivasyonunu, işdoyumunu, örgütsel bağlılığını, güven algısını ve örgütteki iklimi 
etkilemesi beklenmektedir. Bu bağlamda yöneticilerin kişilik özellikleri, örgütlerin 
etkililiğinde büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, ilkokul, ortaokul ve lise okul 
yöneticilerinin narsistik kişilik özelliklerinin ne düzeyde olduğunu ve okul yöneticilerinin 
narsistik kişilik özelliklerinin onların cinsiyetine göre önemli farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemektir. 

Araştırma, Çanakkale ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 360 
yönetici ile yürütülmüştür. Araştırmada, uluslararası literatürde yaygın olarak kullanılan ve 
2006 yılında Ames, Rose ve Anderson tarafından 16 maddeye indirilen Narcissistic 
Personality Inventory (NPI) kullanılmıştır. Envanterin Türkçe’ye uyarlanması, Atay (2009) 
tarafından yapılmıştır. 

Araştırmanın sonucuna göre, ilkokul, ortaokul ve lise yöneticileri orta düzeyde 
narsistik kişilik özellikleri sergilemektedir. Cinsiyet değişkenine göre, okul yöneticilerinin 
narsistik kişilik özellikleri kadınlar lehine önemli farklılık göstermektedir. Kadın okul 
yöneticileri, “insanları kolayca manipüle etme”, “her zaman ne yaptığını bilme” ve 
“insanları söylenen her şeye inandırma”  maddelerinde erkek okul yöneticilerine göre daha 
narsistik cevap vermişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Narsizm, narsistik kişilik, okul yöneticileri, ilkokul, ortaokul 
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(10738) BEDEN EĞİTİMİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SERGİLEDİKLERİ 

ÖRGÜTS EL MUHALEFET VE ÖRGÜTS EL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ 

ALPER YORULMAZ 1, HALİL ÇOKÇALIŞKAN 2, SÜLEYMAN CAN 2 
1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

2 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

alperyorulmaz@mu.edu.tr 

Örgütsel muhalefet, örgüt üyelerinin örgüt içindeki birtakım uyuşmazlıkları ve 
aykırı görüşleri dile getirmeleri olarak tanımlanmaktadır (Kassing, 1997). Örgütsel sessizlik 
ise, örgütsel hareketleri etkileyebilmek için çalışanın görüşlerini gönüllü olarak açıklaması 
olarak tanımlanmaktadır (Bowen ve Blackmon, 2003). Buradan hareketle araştırmanın 
amacı, beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin örgütsel muhalefet davranışları ile örgütsel 
sessizlik davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın evreni Muğla ili 
Menteşe ilçesinde görev yapmakta olan beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri, örneklemi ise 
rastgele yöntem ile belirlenmiş öğretmenler oluşturacaktır. Verilerin toplanmasında 
öğretmenler için hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, “Örgütsel Muhalefet Ölçeği” ve 
“Örgütsel Sessizlik Ölçeği” kullanılacaktır. Kassing (2000) tarafından geliştirilen Dağlı 
(2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Muhalefet Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik 
çalışması yapılmış ve iki boyuttan oluşmaktadır. Örgütsel Sessizlik Ölçeği ise Kahveci ve 
Demirtaş (2013) tarafından geçerlik - güvenirlik çalışması yapılarak geliştirilmiş ve beş 
faktörlüdür. Verilerin analizinde IBM SPSS 21.0 programı kullanılacak olup, ortalama, 
standart sapma ve korelasyon analizleri yapılacaktır. Araştırma sonucunda beden eğitimi ve 
sınıf öğretmenlerinin örgütsel muhalefet davranışı sergileme durumları ile örgütsel sessizlik 
arasında ilişki olduğunun ortaya çıkması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Muhalefet, sesizlik, örgüt, sınıf öğretmeni, beden eğitimi 
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(11109) SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİNE 

GEÇEN ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

İSMAİL EROL 1, İSMAİL KARSANTIK 2 
1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

ismailkarsantik@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenliğinden özel eğitim öğretmenliğine geçen 
öğretmenlerin alan değiştirmeye yönelik görüşlerini belirlemektir. 

Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) yaklaşımına dayalı 
olarak gerçekleştirilen çalışmaya lisans mezuniyeti sınıf öğretmenliği olan ve alan 
değiştirerek özel eğitim öğretmenliği yapan 20 öğretmen katılmıştır. Çalışmada veri 
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen altı sorudan oluşan kişisel ve 
demografik bilgi formu ile sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Toplanan veriler ise betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Araştırmanın belli başlı bulgularına göre alan değiştirerek özel eğitim öğretmenliği 
yapan öğretmenlerin alan değiştirmeye yönelik olumlu görüşler bildirdikleri görülmüştür. 
Öğretmenlerin sınıf öğretmenliğinden özel eğitim öğretmenliğine geçme nedenleri arasında 
özel eğitim alanında deneyim, yüksek motivasyon, ilgi ve öğrencilerle birebir çalışma 
olanağı gibi nedenler bulunmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu alan değiştirerek özel 
eğitim öğretmenliği yapmanın hem öğrencilerin akademik başarısı, tutum ve motivasyon 
düzeyleri hem de kendi mesleki başarı ve motivasyon düzeyleri üzerinde olumlu etkisi 
olduğunu düşünmektedir. 

Öğretmenler özel eğitim alanına yönelik yeterliklerinin geliştirilmesine ilişkin 
çalıştay, seminer ve hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi ve bunlara katılımın sağlanması, 
bilgi ve paylaşım ağının oluşturulması, üniversite desteğinin sağlanması, kuram ve 
uygulamayı birleştirecek nitelikte eğitimin sağlanması, deneyim paylaşım topluluğu 
oluşturulması ve yeniliğe ve gelişmeye açık olunması gibi önerilerde bulunmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler : Alan değiştirme, özel eğitim, sınıf öğretmenleri 
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(11111) TÜRKİYE’DE EĞİTİM EKONOMİS İ ALANINDA YAPILAN 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

İSMAİL EROL 1, YUSUF ALPAYDIN 2 
1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

ismailerol59@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de eğitim ekonomisi dalında yazılmış lisansüstü 
tezleri inceleyerek, alandaki genel eğilimlerini belirlemektir. Bu çalışma; Türkiye’de 
Eğitim Ekonomisi dalında yazılan lisansüstü tezlerinin içerik analizi yoluyla incelenip, 
çalışmaların içeriği konusunda eğitim araştırmacılarına bilimsel bilgi sağlaması bakımından 
önemlidir. Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Son 25 yılda Türkiye’de 
Eğitim Ekonomisi alanında yapılan 80 lisansüstü tezi, araştırmanın evrenini 
oluşturmaktadır. Yüzde ve frekanslar kullanarak analiz işlemleri yapılmıştır. 

Bulgularda; Eğitim Ekonomisi dalındaki lisansüstü tezlerin yüksek lisans 
seviyesinde daha popüler olduğu;  yoğun olarak Türkçe dilinde yazıldığı; en çok 2014 ve 
2015 yılları arasında yoğun olarak yazıldığı görülmektedir. Nicel yöntemlerin ve özellikle 
tarama ve doküman analizi modellerinin sıklıkla kullanıldığı; Sosyal Bilimler 
Enstitülerinin, Eğitim Bilimleri Enstitülerine oranla daha fazla çalışma yaptığı ortaya 
çıktığı gözlenmiştir. Tezleri yazanların ve tez danışmanlarının cinsiyetlerine bakıldığında 
ise erkeklerin hem doktora hem de yüksek lisans düzeyinde alana daha fazla ilgi gösterdiği 
görülmektedir. Unvan olarak profesörlerin alana daha fazla ağırlık verdiği aşikârdır. 
Konuların dağılımına bakıldığında ise; Eğitim Ekonomisi alanında en fazla “Finansal 
Kaynaklar, Eğitim ve Maliyet, Eğitim ve Kalkınma, Eğitim ve İstihdam Durumları” ön 
plandadır. 

Elde edilen araştırma sonuçları; lisansüstü tezlerin yüksek lisans seviyesinde 
yoğunlaştığını, konuların seçimlerinde çok sık tekrarlara başvurulduğunu, belirli yıllarda 
eğitim ekonomisi bilim dalının popüler olduğunu ve çok tercih sebebi olarak 
göstermektedir. Uluslar arası düzeyde okunurluğun artması adına İngilizce yayınların 
artması, cinsiyet olarak kadınların alana daha fazla ilgi göstermesi ümit edilmektedir. 
Tezlerde genel olarak nicel yöntemlerin, çoğunlukla tarama modelinin seçildiğini, nitel 
araştırmalara eğilimin az ve yetersiz olduğunu dile getirmek mümkündür. Konu ve yöntem 
açısından özgün, Türkiye’de ki eğitim sıkıntılarına ve sorunlarına çözüm üreten çalışmalara 
gereksinim duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Eğitim Ekonomisi, İçerik Analizi, Lisansüstü Tezler, Yükseköğretim  
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(11127) ÖZEL OKUL MÜDÜRLERİNDE ARANAN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ 

İLE ULUSLARARAS I EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNDE ARANAN 

ÖZELLİKLERBAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMAS I 

İBRAHİM HAYRİ KUĞUOĞLU 1, MUSTAFA KEMAL ŞEN 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ibrahim.kuguoglu@erdogan.edu.tr 

Günümüzde eğitim ve öğretim kurumlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu 
durum, devletlerin eğitim yatırımlarına ayırdıkları bütçelerdeki artışlardan ve genel bütçeye 
olan oranlarından da açıkça anlaşılmaktadır. Bu kurumların nicelik olduğu kadar nitelik 
olarak da gelişmeleri için büyük çaba harcanmaktadır. Çevresel değişim hızının  okulun 
öğrenme hızından yüksek olduğu bir dünyada, eğitimsel lider olarak okul yöneticileri, yeni 
liderlik rolleri ve sorumlulukları yüklenmek zorundadır (Çelik,2011.S.V). Artık okul 
yöneticileri geleneksel görev ve sorumluluklarını aşmak zorundadır. Paylaşılan bir 
vizyonun oluşturulması, güçlü bir okul kültürü geliştirme, etik değerleri kurumsallaştırma 
ve öğrenen bir lider olma, geleceğin okul yöneticisinden beklenen önemli liderlik rolleri 
olacaktır (Çelik,2011.S.V).Okul  yöneticisi, aynı zamanda eğitimsel lider olabilmeli ve 
çalışanlarını da birer eğitimsel lider olarak yetiştirmek zorundadır. Bu bağlamda; Roberts 
ve Mansuco 2014, tarafından yapılan bir araştırmada; 2006-2012 yılları arasında altı 
kıtadan 84 Uluslararası okul müdürlüğü için verilen iş ilanlarının incelenmesinde; 
adaylardan istenen özelliklerin  başında en yüksek düzeyde sırasıyla; iletişim becerileri, 
farklılıkların benimseme-çeşitli gruplarla çalışmayeteneği, ilham verici-motivasyon kaynağı 
olabilirliği, kişilerarası yeteneğini kullanma becerisi ve mizah duygusu- yaklaşılabilirliği,-
dostca davranabilme… v.b.  gelmektedir. Araştırmanın problemini; Ülkemizde faaliyette 
bulunan  yaklaşık 8150 adet   özel okullarımıza atanacak yöneticilerde resmi yeterliliklerin 
dışında ne tür özellikler aranmaktadır? 

Araştırmanın yöntemi olarak, bu tür ilanların incelenmesi, okul kurucularından 
elde edilecek verilerin içerik analizi tekniği ile işlenmesine çalışılacaktır. Bunun için de 
kuruculara; okul müdürlüğüne atadığınız ya da atayacağınız Müdürde-yöneticide aradığınız 
özellikler nelerdir? şeklindeki bir açık uçlu soru formu gönderilecektir. 

Uluslararası eğitim kurumlarında görev verilmek istenen yönetici adayları ile, 
Türkiye’de görev yapacak eğitim yöneticilerinde aranan yönetici adaylarında aranan 
özelliklerin karşılaştırılmasına çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler : Okul yönetimi, liderlik, eğitim yönetimi 
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ÖĞRETMENİ HAKKINDAKİ METAFORİK ALGILAMALARI 
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1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
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Günümüzde Devletler ekonomilerinden en büyük payı eğitim alanına 
ayırmaktadırlar. Bilinmektedir ki eğitimlerini istenen düzeye çıkaran ülkeler; 
kalkınmalarını tamamlamış ve gelişmişlik düzeylerini yakalamış ya da yakalamak üzereler. 
O halde eğitim kurumlarına ve onların paydaşlarına büyük görev düşmektedir. Eğitim 
kurumlarından biri de okul öncesi eğitimdir. Ülkemizde okul öncesi eğitim istenen düzeyde 
geliştiği söylenemez. Son yıllarda önemli mesafeler alınmış olsa da bu gelişmenin istikrarlı 
düzeyde geliştiği söylenemez. Zaman zaman bu  gelişmeyi sekteye uğratacak 
uygulamaların olduğu düşünülse de her geçen gün önemi artan okul öncesi eğitim 
öğretmenleri yönetici ve diğer kademe öğretmenleri tarafından nasıl algılanmaktadır. 
Yapılan araştırmamızda; ülkemizde okul öncesi öğretmeni  hakkında böyle bir araştırmanın 
yapılmadığının anlaşılması da yönelten bir etmen olmuştur. Bu çalışmanın amacı okul 
müdürleri, sınıf öğretmeni ve orta öğretim branş öğretmenlerinin “okul öncesi öğretmeni” 
hakkındaki sahip oldukları algıları, oluşturdukları metaforlarla ortaya çıkarmaktır. 
Metaforlar, İnsanların hayatı, çevreyi, olayları ve nesneleri nasıl gördükleri; farklı 
benzetmeler kullanarak açıklamaya çalışmada kullandıkları bir araç(Cerit, 2000), bireylerin 
kendi dünyalarını anlamalarına ve yapılandırmalarına yönelik güçlü bir zihinsel haritalama 
ve modelleme mekanizması (Aslan ve Bayrakçı, 2006), soyut kavramlar ile bilinen somut 
şeyler arasında ilişki kurmak (Saban vd, 2005), (Aktaran, Akan, Yalçın ve Yıldırım, 2014) 
bir kavramı başka bir kavrama benzeterek anlatmak olarak ifade edilebilir. Gerçekte o iki 
kavramın birbirine benzerliği pek az olabilir, ama birini çok iyi tanıyor olma bize ikincisini 
daha iyi anlama olanağı sağlar (Tamimi, 2005: 30). Araştırma grubunu; Rize’de faaliyette 
bulunan 50 İlkokul, orta okul ve anaokulu müdürü ile 100 ilk okul ve ortaokul branş 
öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; okul öncesi öğretmenine ait bir örnek 
metaforun da yer aldığı, bir formdaki, Okul öncesi öğretmen……… benzer/gibidir. 
Çünkü……………cümlesinin tamamlattırılmasından elde edilmiştir. Verilerin analiz 
edilmesi ve yorumlanmasında nitel araştırmalarda kullanılan içerik analizi tekniği 
kullanılmıştır. Sınıf ve branş öğretmenlerince oluşturulan metaforlar olarak,  en yüksek 
düzeyde; anne, rehber, bahçıvan, çiftçi ve çocuk olarak sıralanmaktadır. Müdürler 
tarafından oluşturulan metaforlar ise; anne, ışık, fener, sabırlı kişi şeklinde 
sıralanmaktadır.  Metaforlardan, “problem çözen olarak”, “yol gösteren olarak”, “geliştiren 
olarak”, “keşfeden olarak” … okul öncesi şeklinde kategoriler oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : okul müdürü, öğretmen, okul öncesi, metafor  
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(11144) ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMS EL ARAŞTIRMA SÜRECİNE 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

ADİL ÇORUK 1, TUGAY TUTKUN 1, SALİH ZEKİ GENÇ 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

adilcoruk@hotmail.com 

Giriş: Toplumun bilimsel araştırma ve nitelikli insan gücü gereksinimini 
karşılamak üzere kurulmuş olan üniversiteler, yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapma, 
bilgi ve teknoloji üretme, bilimsel verileri yayma, ulusal ve evrensel gelişmeye katkıda 
bulunma gibi çok geniş görev, yetki ve sorumlulukları üstlenen kurumlardır (Karaman ve 
Bakırcı, 2010). Akademisyenlik sürekli araştırmayı, yenilikleri takip etmeyi gerektiren bir 
meslektir. Akademik personelin hayatta karşılaştığı/karşılaşacağı problemlerin varlığını 
sezebilmesi, bu problem durumları tanımlayabilmesi ve buna yönelik çözümler üretmeye 
dönük bilimsel araştırma süreçlerini kullanmaları beklenir. Bu bilimsel sürece yönelik bilgi 
ve becerilerin özellikle de yükseköğretim kurumlarında kazandırılması artık bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Bu sürecin önemli bir parçasını oluşturan araştırma görevlilerinin bilimsel 
araştırmalara yönelik tutumları, bilgi ve becerileri ön plana çıkmaktadır. Üniversitelerde 
araştırma görevliliği kadroları öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasında temel 
kaynaklardan birisidir. Araştırma görevliliği süreci akademik anlamda kendini yetiştirmek 
için en yoğun çalışmanın yapılması gereken süreçtir. Araştırma görevlileri, yükseköğretim 
kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca 
verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır ve gelecekte üniversitelerin 
muhtemel öğretim üyesi olarak görülen kişiler olması itibari ile önem verilmesi gereken 
kişilerdir. Bu nedenle bilimsel araştırma ve öğretim faaliyetlerini çok iyi şekilde 
gerçekleştirebilecek şekilde yetiştirilmelidir. 

Üniversitelerin eğitim-öğretim hizmetlerinin yanı sıra araştırma yapmaya yönelik 
görevlerinin de bulunduğu göz önüne alındığında, burada görev yapan/yapacak personelin 
öncelikle araştırma sürecine ve araştırma yöntemlerine yönelik tutumları, bilgi ve becerileri 
de önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yükseköğretim kurumlarında farklı kademelerde ve 
özellikle de lisansüstü düzeyde araştırma sürecine yönelik çeşitli dersler yer almaktadır. Bu 
dersler daha çok kuramsal nitelikteki derslerdir ve birtakım uygulamalarla 
desteklenmedikçe kalıcı olmamaktadır. Nitekim metodolojik sorunlara ilişkin yapılan 
çeşitli araştırmalara da ilgili literatürde rastlanmaktadır (Çelebi, 1991; Saracaloğlu, 2008; 
Arı ve diğerleri, 2009; Erdoğan, 2013). 

Bu çalışmada Eğitim Fakültelerinde görev yapan araştırma görevlilerinin bilimsel 
araştırma sürecine yönelik görüşlerinin, karşılaştıkları sorunların ve onların gözüyle çözüm 
önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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Yöntem: Bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 
toplanacaktır. Araştırma, nitel verilerin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Çalışmada 
araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu 
uygulanacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Eğitim Fakültelerinde farklı anabilim 
dallarında görev yapan araştırma  görevlileri oluşturmaktadır. Elde edilecek veriler içerik 
analizi yapılarak yorumlamalara gidilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Araştırma Görevlileri, Araştırma Süreci, Bilimsel Araştırma 
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(12126) ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN OKULA YÖNELİK TUTUMLARININ 

İNCELENMES İ 

AHMET DUYSAK 1, CEM TOPSAKAL 2, OSMAN ALBAYRAK 1 
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,  

duysak53@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerin okula yönelik tutumlarının 
incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Fen 
Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesinin birinci ve üçüncü sınıflarında öğrenim 
gören 100 kız ve 78 erkek olmak üzere toplam 178 öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırmanın 
verilerinin toplanmasında Alıcı (2013) tarafından geliştirilen Okula Yönelik Tutum Ölçeği 
kullanılmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonucunda öğrencilerin okula yönelik 
tutumlarının okul türü, sınıf düzeyi, cinsiyet ve akademik başarı değişkenleri açısından 
istatistiki olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı bulunmuştur. Bununla birlikte öğrencilerin 
okula yönelik tutumlarının orta düzeye yakın olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar 
ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Ortaöğretim, Ortaöğretim Öğrencileri, Okula İlişkin Tutum 
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(9777) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN 

İNCELENMES İ 

CEREN MUTLUER 1, ÖZLEM OKYAY 1 
1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

cmutluer@yandex.com 

Değişen ve gelişen eğitim politikamızın temel hedefi, öğrencilerin kendi 
yeterliklerinin farkında olan, bilginin kazanılması konusunda aktif rol oynayan bir birey 
olmasını sağlamaktır. Öğrenci, bilgi edinme sürecinde disiplinli ve planlı bir süreç 
geçirdiğinde bilginin daha içselleştirildiği ve daha kalıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun 
için temel hedef öğrencinin öğrenme ihtiyacında olduğu bilgiyi nasıl sağlayacağı, kendi 
öğrenme sürecini nasıl düzenlemesi gerektiğini bilmesi hakkında bir beceri kazanması ile 
mümkündür. Bu süreç eğitim kuramlarında “öz düzenleme stratejileri” kavramı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sosyo-bilişsel kurama göre bu süreç; bireyin kendi öğrenme 
hedeflerini oluşturduğu, motivasyonunu, bilişüstü yeterliliğini ve davranışlarını ayarlamaya 
çalıştığı, hedeflerini çevresindeki bağlamsal özelliklere göre yönlendirip sınırladığı, aktif ve 
yapıcı bir özelliğe sahiptir (Bandura, 1986; Pintrich, 2000). Bu çalışmanın amacı, öğretmen 
adaylarının akademik öz-düzenleme stratejilerinin üniversiteyi kaçıncı yılda kazandığı, 
portfolyo uygulaması hakkındaki görüşleri, cinsiyete, düzenli spor yapma durumu, kardeş 
sayısı, teorik ve uygulamalı derslerde kişilerin kendileri başarılı görme düzeyleri için 
manidar bir farklılığın olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada nicel araştırma 
türünden tarama araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki Eğitim 
Fakültelerine kayıtlı öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri basit seçkisiz örneklem yöntemi ile 
seçilmiştir. Öğretmen adaylarının akademik öz-düzenleme stratejilerini incelemek için 
Martinez-Pons (2000)’in ‘Five-Component Scale of Academic Self-Regulation’ ölçeğini 
uyarlayan Kaplan (2014)’ün ‘Akademik Öz-Düzenleme’ ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin 
kullanımına ilişkin izin alınmıştır.  Kaplan (2014)’ün akademik öz-düzenleme ölçeği 
öncelikle doğrulayıcı faktör analizi (DFA) analizi yapılarak öğretmen adaylarına 
uygunluğu, model-veri uyum indekslerine (ki-kare, CFI,TLI,AGFI, NNFI) bakılarak test 
edilmiştir. Bu süreçte LISREL 8.7 programı kullanılacaktır. Araştırmada belirtilen alt 
problemler normallik ve diğer varsayımlar dikkat edilerek ilgili test istatistikleri SPSS 22.0 
ile denenmiştir. Örneklemi oluşturan öğretmen adaylarının öz-düzenleme stratejileri için 
üniversiteyi kazanma yılı, portfolyo uygulaması hakkındaki görüşleri, düzenli spor yapma 
durumu, kardeş sayısı, teorik ve uygulamalı derslerde kişilerin kendileri başarılı görme 
düzeyleri düzeylerine göre anlamlı farklılıklar görülürken; cinsiyet için manidar bir farklılık 
bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler : Akademik öz-düzenleme, öz-düzenleme stratejileri, öğretmen 
adayları  
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(9802) GENEL YAŞAM TATMİNİ ÖLÇEĞİ (GYTÖ): GEÇERLİK VE 

GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

YÜCEL KILIÇ 1, SÜMEYYE KOÇ 2 
1 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

ykilic6185@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, Kılıç & Koç tarafından geliştirilen Genel Yaşam Tatmini 
Ölçeği’nin (GYTÖ) geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırma; 18-71 yaşları 
arasında 401 (%48.3) erkek, 430 (%51.7) kadın olmak üzere toplamda 831 katılımcıdan 
toplanan veriler üzerinden analize tabi tutulmuştur. Hazırlanan ölçek, Santrock’un Yaşam 
Boyu Gelişim Evreleri baz alınarak genç yetişkinlik (18/20–30/33), orta yetişkinlik (34–50) 
ve geç/ileri yetişkinlik (51 ve üstü) şeklinde gruplanmış, 18-71 yaş arası bireylere 
uygulanmıştır. Katılımcıların medeni durum dağılımı 484’ü bekar, 327’si evli ve 20’si ise 
dul/boşanmış şeklindedir. Ölçekler katılımcılara yazılı bir şekilde el yordamıyla ve internet 
yoluyla sanal ortamdan ulaştırılmıştır. El yordamıyla 145, internet aracılığıyla 686 olmak 
üzere toplamda 831 katılımcıdan veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin tümü 
değerlendirilmiş olup elenen anket bulunmamaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 
30.7’dir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi .915 olarak bulunmuştur. 
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin güvenirliği sağlanan faktör sayısı altı olarak 
belirlenmiş ve faktörlerin hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyeleri 
Faktör 1: .911, Faktör 2: .913, Faktör 3: .829, Faktör 4: .895, Faktör 5: .613, Faktör 6: .605 
olarak ölçülmüştür. Geçerlik analizinde değişkenler arasındaki korelasyonları ve faktör 
analizinin uygunluğunu test etmeye çalışan uygunluk KMO testi sonucu .924 olarak 
hesaplanmıştır. KMO ölçek geçerliliğinin .924 olarak ölçülmesi ve ölçek maddelerinin 
ifade ağırlıklarının yüksek olduğunun gözlemlenmesi ölçeğin yaşam tatmini kavramını 
önemli ölçüde yansıttığı sonucunu yordamamızın nedeni olarak söylenebilir. Bu sonuçlar 
çerçevesinde hazırlanan ölçeğin güvenirlik ve geçerlik analizleri ile geliştirilerek ölçek 
niteliğinin artırılması gerekliliği olmakla birlikte halihazırdaki istatistiki verilerden 
hareketle bireylerin yaşamlarını yaşam tatmini çerçevesinde değerlendirebilmelerine 
yardımcı geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olabileceği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler : Yaşam tatmini, geçerlik, güvenirlik, açımlayıcı faktör analizi (AFA), 
ölçek, ölçek geliştirme. 
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(10053) SINIF-İÇİ DEĞERLENDİRMELERDE İLETİŞ İM ÖZELLİKLERİ, SINIF 

DEĞERLENDİRME ATMOSFERİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMES İ 

MUSTAFA İLHAN 1 
1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

mustafailhan21@gmail.com 

Bu araştırmada, sınıf içi değerlendirmelerde iletişim özellikleri, sınıf değerlendirme 
atmosferi ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 211 
ortaöğretim öğrencisinden oluşan bir çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada veri 
toplama aracı olarak, Alkharusi (2015) tarafından geliştirilip araştırma kapsamında Türkçe’ye 
uyarlanan Sınıf-içi Değerlendirmelerde İletişim Özellikleri Ölçeği (SDİÖÖ) ile İlhan ve Çetin 
(2014) tarafından geliştirilen Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği (SDAÖ) kullanılmıştır. 
Öğrencilerin bir önceki yıla ait karne notu ortalamaları ise akademik başarı puanı olarak 
alınmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde, Pearson korelasyon katsayısından ve yol 
analizinden yararlanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda SDİÖÖ’den alınan puanların 
öğrenme odaklı değerlendirme atmosferi ile pozitif [r=.718, p<.01]; performans odaklı 
değerlendirme atmosferi ile negatif [r= –.229, p<.01]; anlamlı ilişki içerisinde olduğu tespit 
edilmiştir. Akademik başarı ile sınıf değerlendirme atmosferi arasındaki ilişkiye bakıldığında da 
benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Öğrenme odaklı değerlendirme atmosferi ile akademik başarı 
arasında pozitif anlamlı ilişki bulunurken [r=.271, p<.01]; performans odaklı değerlendirme 
atmosferinin akademik başarı ile negatif [r= –.234, p<.01]; anlamlı ilişki içerisinde olduğu tespit 
edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları ayrıca, SDİÖÖ’den alınan puanlar ile akademik başarı 
arasında zayıf fakat istatistiksel açıdan anlamlı pozitif bir ilişkinin [r= .19, p<.01]; bulunduğunu 
ortaya koymuştur. Yol analizi sonuçlarına göre, sınıf içi değerlendirmelerde iletişim 
özelliklerinin akademik başarı üzerinde doğrudan bir etkisinin bulunmadığı fakat sınıfta 
öğrenme ya da performans odaklı değerlendirme atmosferi oluşmasında etkili olarak 
öğrencilerin akademik başarılarına ilişkin varyansın %10’unu açıkladığı saptanmıştır  [χ2/sd = 
1.20 (χ2 = 2.39 ve sd = 2) RMSEA = 0.034, SRMR = 0.026, GFI = .99, RFI = .95, IFI = 1.00, 
CFI = 1.00, NFI = .98 ve NNFI = .99]. Bu sonuçlar, akademik başarının desteklenmesi için 
ölçme-değerlendirme çalışmaları sırasında öğrencilerin sınıf değerlendirme ortamına ilişkin 
öğrenme odaklı algı geliştirmelerine yardımcı olacak bir iletişim süreci oluşturulması 
gerektiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, ölçme-değerlendirme uygulamalarından önce 
öğrencilerin değerlendirmenin amaçları, değerlendirmede kullanılacak ölçütler ile uygulanacak 
puanlama sistemi hakkında bilgilendirilmesi ve değerlendirme sonucunda öğrencilere 
performanslarını geliştirmeye yardımcı olacak yazılı ve sözlü geri bildirimler verilmesi 
akademik başarıyı destekleyen bir sınıf değerlendirme atmosferinin oluşmasına hizmet etmesi 
açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler : sınıf ortamı, sınıf-içi değerlendirmelerde iletişim özellikler, sınıf 
değerlendirme atmosferi, akademik başarı  
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(10126) DEVLET OKULLARINDAKİ TEK TİP KIYAFET UYGULAMAS INA 

İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞ TİRME ÇALIŞTIRMAS I 

EZGİ MOR DİRLİK 1 
1 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

ezgimor@gmail.com 

Okullardaki öğrenci kıyafeti uygulaması, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 
eğitim sistemi içerisinde  tartışılan bir konu olmuştur. 1900'lerin başlarında ekonomik 
koşulların gereği olarak vatandaşlar arasındaki mevcut sosyal ve ekonomik farkları 
gizlemek, yoksullukları örtmek ve eğitimin düzen, disiplin ve bütünlük halinde 
gerçekleşmesini sağlamak için öğrencilere zorunlu kılınan tek tip kıyafet uygulaması, 
aradan geçen zaman içinde çokça tartışılmış, çeşitli düzenlemelere konu olmuş ve bu 
uygulamaya yönelik eğitimin tüm paydaşlarından eleştiriler ve itirazlar ortaya çıkmıştır. 
Öğrenci kıyafeti uygulamasının, Milli Eğitim Bakanlığınca en çok genelge yayımlanan 
konulardan biri olması da söz konusu uygulamanın ne kadar tartışmalı bir konu olduğunun 
göstergesidir. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle belli 
sınırlamalar dışında okulların inisiyatifine bırakılan öğrenci kıyafeti uygulamasına ilişkin 
eğitimin tüm paydaşlarının farklı görüş  ve tutumlara sahip olduğu çeşitli yollarla dile 
getirilmiş, ancak eğitim sisteminin merkezinde yer alan öğretmenlerin bu uygulama 
hakkında tutumlarının belirlendiği akademik bir çalışmaya rastlanmamıştır.  Bu nedenle bu 
çalışma kapsamında tek tip öğrenci kıyafetine ilişkin öğretmenlerin tutumlarını 
belirleyebilecek bir tutum ölçeği geliştirilmesi planlanmıştır. Söz konusu tutum ölçeğinin 
geliştirilme sürecinde, ölçülecek yapının belirlenmesi ve madde yazımı aşamasında 
öncelikli olarak alan yazın temel alınmıştır. Ayrıca bir grup öğretmenden okullarda 
uygulanan tek tip öğrenci kıyafeti uygulamasına ilişkin düşüncelerini içeren bir 
kompozisyon yazmaları istenmiş ve ölçülecek değişkenin tanımlanması sağlanmıştır. 
Yapılan incelemeler sonucunda, Likert tipi beş kategorili  38 maddeden oluşan bir tutum 
ölçeği geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğe ilişkin deneme uygulamasına geçilmeden önce, 
oluşturulan denemelik ölçek formu iki ölçme değerlendirme ve bir Türk dili uzmanı 
tarafından incelenmiştir. Uzman görüşlerinin ardından, deneme uygulaması için şeçkisiz 
olmayan örnekleme belirleme yöntemlerdne uygun örnekleme tekniği kullanılarak ilkokul 
ve ortaokullarda görev yapmakta olan 227 öğretmene ulaşılmıştır. Ölçeğin uygulandığı 
çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin, 135’i kadın, 92'si erkektir ve  bu grupta yer alan 
150 öğretmen ilkokulda görev yapmaktayken, 77 öğretmen orta okulda çalışmaktadır. 
Deneme uygulamasından elde edilen verilerle madde ve ölçek düzeyinde analizler 
yapılarak ölçeğin geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir. İlk olarak elde edilen verilerin 
dağılımı incelenmiş ve yapılan incelemelerde veri setinin normal dağılıma uyum sağladığı 
ve uygulama yapılan grubun ölçülen özelliğe göre heterojen bir dağılım gösterdiği 
belirlenmiştir. Geçerlik incelemeleri madde ve ölçek düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Madde 
düzeyinde korelasyonlara  ve t testlerine dayalı olarak iki analiz yapılmış ve ölçek 
düzeyinde ise ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi için Açımlayıcı Faktör Analizi 
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uygulanmıştır. Yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda, faktör yük değeri 0,40'ın 
altında olan altı madde belirlenmiş ve bu maddelerden beşinin madde toplam korelasyon 
değerinin sınır değer olan 0,30’un altında olduğu belirlenmiştir. Söz konusu maddeler 
sırayla ölçek dışında bırakılmış ve kalan 32 maddelik ölçeğin tek faktörde %44 varyans 
açıkladığı belirlenmiş ve ölçeğin tek faktörlü bir yapıda olduğuna karar verilmiştir.  Ölçeğin 
tümü için güvenirlik incelemeleri Cronbach Alfa katsayısı hesaplanarak yapılmış ve bu 
katsayı 0,948 olarak bulunmuştur. Elde edilen katsayıya göre, ölçeğin bir bütün olarak 
oldukça yüksek bir iç tutarlılığa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Açımlayıcı Faktör 
Analizi ile belirlenen yapının test edilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi, 154 kişiden 
oluşan bir başka çalışma grubundan elde edilen verilerle yapılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda Açımlayacı Faktör Analizi ile oluşturulan modelin Doğrulayıcı Faktör 
Analizinden elde edilen veriler  ile  yüksek düzeyde uyum sağladığı belirlenmiş ve ölçeğin 
tek faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda son günlerde eğitim 
dünyasında büyük tartışmalara neden olan ve kaldırılmasına yönelik ciddi adımlar atılmış 
olan tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin öğretmen tutumlarını geçerli ve güvenilir bir 
şekilde ölçebilecek Likert tipi 32 maddeden oluşan bir tutum ölçeği geliştirilmiş ve 
ilgililerin kullanımına sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : tutumların ölçülmesi, tek tip kıyafet uygulaması, serbest kıyafet 
uygulaması 
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(10186) YEREL BAĞIMSIZLIK VARSAYIMI İHLALİNİN DEĞİŞ EN ÖRNEKLEM 

BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE MADDE PARAMETRELERİNE OLAN ETKİSİNİN 

İNCELENMES İ 

EZGİ MOR DİRLİK 1 
1 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

ezgimor@gmail.com 

Psikolojik testler eğitimden sağlığa kadar birçok farklı alanda etkin olarak 
kullanılmakta olan bilgi toplama araçlarıdır. Söz konusu testler kullanılarak yapılan ölçmelerin 
geçerli olması ve elde edilen sonuçların güvenilir olmasını sağlamak ve araştırmak için iki temel 
ölçme kuramı geliştirilmiştir. Bular; Klasik Test Kuramı(KTK) ve Madde Tepki 
Kuramıdır(MTK). Madde Tepki Kuramı modern test kuramı olarak da bilinmekte ve Klasik Test 
Kuramının bazı sınırlılıklarına çözüm üretmektedir. Bu sınırlılıklar ölçme uygulamalarına göre 
değişen madde parametreleri ve uygulanan maddelere dayalı olarak kestirilen birey 
yetenekleridir. Madde Tepki Kuramı çerçevesinde belirlenen varsayımlar karşılandığında Klasik 
Test Kuramının yetersiz kaldığı noktalar olan değişen madde parametreleri ve birey yetenekleri 
değişmez olarak kestirebilmektedir. Hem Klasik Test Kuramının gruba bağlı olarak kestirimler 
yapması hem de gelişen teknolojik olanakların Madde Tepki Kuramıı uygulanabilir hale 
getirmesi, ölçme uygulamalarında MTK’nın kullanımını yaygınlaştırmıştır. MTK’nın KTK’ya 
olan avantajlarının ortaya çıkması için uygulanan testlerin belli varsayımları karşılaması 
gerekmektedir. Bu varsayımlardan biri de yerel bağımsızlıktır. Yerel bağımsızlık bireyin 
maddeye verdiği yanıtın testte bulunan bir başka maddeye verilen yanıttan bağımsız olması 
anlamına gelmektedir. Çoğu durumda tek boyutluluk sağlandığı için bu varsayımında sağladığı 
kabul edilmekte ve inceleme dışında tutulmaktadır. Maddeler arası ikili kovaryanslarla 
incelenebilen bu varsayımın ihlali madde parametrelerinin özellikle madde ayırt edicilik 
parametresinin, yanlış kestirilmesi gibi önemli sonuçlara yol açabilmektedir. Söz konusu ihlal 
üzerine alanda yapılmış bir çalışmaya rastlanmamış ve bu nedenle  bu çalışmada gerçek veriler 
üzeriden çeşitli koşullar oluşturularak yerel bağımsızlığın ihlali durumunda madde 
parametrelerinin nasıl değiştiği incelenmiştir. Bu amaçla TIMSS 2011 8. Sınıf Matematik alt 
testinin verileri kullanılarak  500, 1000 ve 3000 kişilik örneklemler oluşturulmuştur. Her 
örneklem büyüklüğü için hiçbir manipülasyon yapılmadan madde parametreleri uygun olan 
MTK modeli belirlenerek R programında kullanılan lgm paketi ile kestirilmiştir. Daha sonra tüm 
veri setlerinde iki madde belirlenmiş ve bu maddelerin yanıtları birbiriyle aynı olarak 
değiştirilmiş ve ardından madde parametreleri yeniden kestirilmiştir. Her örneklem büyüklüğü 
için kestirilen parametreler kıyaslanmış ve testlerin güvenirlikleri incelenmiştir. Böylelikle 
örneklem büyüklüklerine göre yerel bağımsızlık varsayımı ihlalinin madde parametrelerine 
etkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yerel bağımsızlık varsayımı, Madde parametreleri, Madde tepki 
kuramı, Farklı örneklem büyüklükleri.  
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(10234) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKRAN VE ÖZ 

DEĞERLENDİRME PUANLARI İLE ÖĞRETMEN PUANLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

HANİFE GAMZE HASTÜRK 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

gamzeyalvac@gmail.com 

Geliştirilen ve yenilenen müfredat programlarında özellikle ölçme değerlendirme 
boyutuna dikkat çekilmektedir. Ölçme ve değerlendirmenin öğrenme-öğretme sürecinden 
kopuk olmaması, öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını aldığı ve 
değerlendirme sürecine dahil edildikleri tasarımlar ön plana çıkmaktadır. Günümüz 
müfredat programları bir bütün halinde incelenecek olursa odak nokta öğrenendir ve birey 
sürecin hiçbir basamağında dışarıda bırakılmamaktadır. Bu nedenle müfredatta geleneksel 
kağıt-kalem testlerinin yanı sıra alternatif (tamamlayıcı) ölçme değerlendirme teknikleri de 
ön plana çıkmaktadır. Bu tekniklerin genel özellikleri öğrenci merkezli olmaları, ürün kadar 
sürece de dikkat çekmeleri ve otantik yani günlük hayatla ilişkili olmalarıdır. Bu tekniklerin 
içerisinde yer alan öğrencinin sürece dâhil edildiği ve öğrenmenin sorumluluğunu aldığı 
akran ve öz değerlendirme gibi alternatif ölçme değerlendirme teknikleri çalışmamızda ele 
alınan tekniklerdendir. Çünkü ilgili literatür incelendiğinde bu tekniklerin öz sorumluluk, 
öz denetim becerisinin yanı sıra yansıtıcı düşünme ve demokratik yaşam becerilerini 
kazandırma gibi kritik davranışların oluşmasını sağladığı ifade edilmektedir. Ancak her ne 
kadar avantajlarından bahsedilse de hem uygulayıcılar hem de öğrenciler tarafından gerekli 
önem verilmemiştir. Çalışmamızda bu eksikliğin üzerine giderek öğrencilerin 
değerlendirmenin sorumluluğunu aldıklarında vermiş olduğu puanların güvenilirliğini tespit 
etmek amaçlanmıştır. Çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Tokat ili 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 
3. sınıf 58 öğrencinin katılımıyla Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dönem başında öğrenciler 4-5 kişilik 12 gruba ayrılmışlar 
ve dersin muhtevasına bağlı kalınarak materyal tasarımı çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. 
Öğrenciler süreç içerisinde izlenmiş ve çalışmalara dönütler üretilerek süreç ve ürünün 
birlikte değerlendirilme boyutuna dikkat çekilmiştir. Dönem sonunda gruplar hazırladıkları 
materyalleri sınıf arkadaşlarına sunmuşlar ve sunumların ardından akran ve öz 
değerlendirme formları kullanılarak değerlendirme yapmışlardır. Formların hazırlanma 
sürecinde ilgili literatür taraması, uzman görüşü ve öğrenciler sürece dahil edilmiştir. Her 
grubun sunumunun ardından yapılan bu uygulama ile öğrencilerin akran ve öz 
değerlendirme puanları ile öğretmenin yapmış olduğu değerlendirme puanları 
karşılaştırılmıştır. Öğretmen puanları, öğrencilerin sınıf arkadaşlarının sunumlarına vermiş 
oldukları puanlar ve öz değerlendirme puanları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını 
belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara 
göre akranlarının puanları ile öğretmen puanları arasında ve öz değerlendirme ile akran 
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değerlendirme puanları arasında yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkarak ölçme değerlendirme sürecinde de öğrencilere 
daha fazla önem ve sorumluluk verilmesi gerektiği söylenebilir. Bu sayede eğitim 
sistemimizde ölçme-değerlendirme sürecinden kopuk bireyler yerine sürecin önemli bir 
halkası olan bireylere dönüşüm gerçekleşecektir.  

Anahtar Kelimeler : Ölçme Değerlendirme, Alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri, 
Akran değerlendirme, Öz değerlendirme, Öğretmen adayları 
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(10357) PISA 2015 SONUÇLARINA GÖRE FİNLANDİYALI, İSVEÇLİ VE TÜRK 

ÖĞRENCİLERİN FEN OKURYAZARLIK BECERİLERİNİ AÇIKLAYAN 

DEĞİŞ KENLERİN BELİRLENMES İ 

ASİYE ŞENGÜL AVŞAR 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

asiye.sengul@erdogan.edu.tr 

Ülkelerin akademik performans göstergelerinden biri, geniş ölçekli başarı testleri 
uygulamalarının sonuçları olarak düşünülebilir. Geniş ölçekli başarı testi uygulamalarından 
biri İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and 
Development-OECD)’nın düzenlediği Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 
(Programme for International Student Assessment-PISA)’dır. PISA ülkelerin mevcut eğitim 
sistemlerinin çıktılarını diğer ülkelerle karşılaştırma imkanı sunan önemli bir uygulamadır. 

PISA geniş ölçekli başarı testi uygulamalarında; okuma becerileri, matematik ve 
fen okuryazarlığı alanlarından birine ağırlık verilerek diğer alanlardan da sorular 
sorulmaktadır. İlki 2000 yılında gerçekleştirilen PISA uygulamaları üçer yıllık periyotlarla 
uygulanmaktadır.  Türkiye ilk kez ağırlıklı alanı matematik okuryazarlığı olan PISA 2003 
uygulamasına katılmıştır  (EARGED, 2010). 

PISA uygulaması sonucunda ülkelerin başarılı ve başarısız olma nedenleri, yine 
PISA’da öğrencilere, velilere ve öğretmenlere uygulanan anketlere verilen yanıtlarla 
araştırılmaktadır. Türkiye’de PISA sonuçlarına göre öğrencilerin fen okuryazarlıkları 
(Acar, 2012; Anıl, 2009; Albayrak, 2009; Çalışkan, 2009; Özer ve Anıl, 2011; Usta, 2009) 
öğrenci özellikleri, aile ve okul özellikleri gibi pek çok değişken dikkate alınarak çeşitli 
değişkenlere göre incelenmiştir. 

PISA 2015 sonuçları incelendiğinde Türkiye’nin OECD ortalaması altında kaldığı 
diğer bir deyişle Türk öğrencilerinin ortalamaya göre başarısız oldukları görülmektedir. 
Özellikle ülkelerin başarılarını birbirleriyle karşılaştırma imkanı veren PISA sonuçlarından 
yararlanarak öğrencilerin başarılarını açıklayan değişkenleri belirlemek ve ülkelere göre 
karşılaştırmak önemlidir. Bu bağlamda ağırlıklı alanı fen okuryazarlığı olan PISA 2015 
uygulamasında OECD’ye üye ülkelerden başarı ortalaması ortalamanın üstünde olan 
Finlandiya, ortalamada olan İsveç ve ortalamanın altında olan Türkiye olmak üzere üç 
ülkenin öğrencilerinin fen okuryazarlığı becerilerini açıklayan değişkenler; öğrenci 
anketinde yer alan “fene ilgi, fenle ilgili epistemik inançlar, fenden zevk alma, fende öz 
yeterlilik, fen etkinlikleri ve fen öğrenmek için enstrümantal motivasyon” değişkenleriyle 
belirlenecektir. Bu üç ülke seçilirken ölçüt olarak PISA 2015 uygulamasına katılan öğrenci 
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sayılarının birbirine yakın olması ve OECD’ye üye ülkelerin fen okuryazarlıkları başarı 
ortalaması dikkate alınmıştır. 

Tarama modelinde yapılacak olan bu araştırmada, üç farklı ülkeden araştırmaya 
dahil edilen öğrencilerin fen okuryazarlıklarını açıklayan değişkenler, karar ağaçları 
algoritmalarından CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) analizi ile 
belirlenecektir. CHAID analizi bağımlı değişkenlerdeki değişimi, manidar olarak etkileyen 
faktörleri irdeleyerek model içerisinde yer alan değişkenlerin etkileşimini ve genel olarak 
ortak düzeydeki kombinasyonlarını tespit etmeye çalışmaktadır (Doğan ve Özdamar, 
2003).   

Yapılacak araştırma sonucunda üç farklı ülkede belirlenen değişkenlere göre 
öğrencilerin fen okuryazarlığını manidar olarak açıklayan değişkenler belirlenecek ve 
karşılaştırma yapılacaktır. Yapılacak olan bu araştırmanın özellikle OECD ortalamasının 
altında kalan Türk öğrencilerin, seçilen değişkenlere göre fen okuryazarlığını geliştirmek 
için alınacak çeşitli önlemlere katkı sunması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : PISA 2015, Fen okuryazarlığı, CHAID analizi 
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(10358) MULTI-LEVEL CLASSIFICATION OF LITERACY OF INDIVIDUALS IN 

THE FIELD OF EDUCATIONAL SCIENCES AND TEACHER TRAINING 

ACCORDING TO PIAAC RESEARCH 

SEHER YALÇIN 1 
1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

yalcinseher@gmail.com 

Introduction: The purpose of this study is to separate individuals’ literacy into 
latent classes at country and individual level, and individuals refers to those whose highest 
level education field is ‘teacher training and educational sciences’ among the individuals in 
all countries which participated in the PIAAC (The Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies) application. Besides this, it is also aimed to discover 
the state of prediction of latent classes at individual level by individuals’ gender, level of 
education, job satisfaction and the number of books they have at home.  

Method: 31 countries which participated in PIAAC 2012-2016 application term 
constitute for the population of this research, which is a descriptive survey model. Its 
sample is composed of 10618 individuals; teachers or in the field of educational sciences 
from 31 countries. 2425 (23%) of these individuals are men, while 8192 (77%) are women. 
Individuals’ literacy scores are dealt with as dependent variable, whereas variables as 
gender, level of education, job satisfaction and the number of books at home are dealt with 
as independent variables. In the first phase of the analyses, multilevel latent class analysis- 
MLCA is used in order to examine the number of multi-level intercountry latent classes of 
individuals’ literacy scores. In the second phase, three-step analysis is employed in order to 
determine chosen independent variables’ ability to predict emerged latent classes. Latent 
Gold 5.1 and SPSS package programmes are used. 

Findings: As a result of the analyses, models with three clusters at individual level 
and four clusters at country level are seen to be the models that adjusted the best. When 
groups at country level are analysed, 13% of the individuals are in the first group and their 
average is 257.90. Countries in this group have low and medium level of achievement 
(Chile, Greece, Israel, Italy, Singapore, Slovenia and Turkey). All the countries except for 
Italy participated in PIACC application the first time. 13% of the individuals are in the 
second group and average achievement of countries is 275.36. Countries in this group have 
medium-high achievements (Denmark, Estonia, Lithuania, Russian Federation, Spain and 
United Kingdom). 52% of individuals are in the third group and average achievement of the 
countries is 287.25. Countries in this group also have medium-high level of achievement 
(Austria, Canada, Cyprus, France, Ireland, Korea, New Zealand, Poland, Slovak Republic, 
Sweden and United States). 22% of the individuals are in the fourth group and average 
achievement levels of the countries are 300.99. Countries in this group have medium and 
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high levels of achievement as well (Belgium, Czech, Finland, Germany, Japan, Netherland 
and Norway). 

Looking at the three-step analyses results, it is seen that other variables except for 
job satisfaction significantly predicted group membership which emerged according to 
achievement. Evaluating with regards to the level of education, individuals with high level 
of education are more probably seen to be in the second and third clusters, meaning that 
they have medium and high level of achievements. When evaluated according to the 
number of books they have at home, individuals who have more than 500 and more books 
at home have 97% chance of being in the class with medium-high and high achievement. 

Results: Countries which participated in the PIACC application for the first time 
(except for Italy), are in the group which has the lowest literacy achievement. Among the 
variables dealt with, the number of books at home is the variable that explains individuals’ 
literacy at the highest level. Even though teachers and educators have a certain level of 
education, the ones with higher level of education seem to have more literacy.  

Anahtar Kelimeler : PIAAC, teacher training and educational sciences, literacy, multilevel 
latent class analysis 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
314 

(10359) MULTILEVEL CLASSIFICATION OF PISA 2015 RESEARCH 
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SEHER YALÇIN 1 
1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
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Purpose: In this study is aimed to separate reading skills of students who 
participated in the PISA 2015 application into multilevel latent classes at individual and 
country level, and to analyse the information and communication technologies resources 
students have at home and the number of computers in school and ratio of computers with 
internet access variables’ state of predicting the clusters emerged at country level. 

Method: The population of this research, which is a descriptive survey model 
consists of 73 countries which participated in the PISA 2015 application. As for sample, it 
is made up of 519.334 students and 17.908 schools which were chosen randomly for PISA 
2015 application from these countries. Reading skill scores of the individuals are taken as 
dependent, while index of information and communication technologies resources students 
have at home, the number of computers in school and ratio of computers with internet 
access in school variables are taken as independent variables. In the first phase of the 
analyses, multilevel latent class analysis is used in order to examine latent classes which 
were created by individuals’ reading skills between countries. In the second phase, three-
step analysis is employed in order to determine chosen independent variables’ ability to 
predict emerged latent classes. Latent Gold 5.1 and SPSS package programmes are used. 

Findings: As a result of the analyses conducted, at student level the model with 
four clusters and at country level the model with six clusters fitted the best. The average of 
the first cluster emerged at the student level is 356.33 (la level of competence, low-level 
achievement) and 11% of the individuals are in this cluster. 41% of the students are in the 
second cluster and they have an average of 407.13 (la and 2nd level of achievement, 
medium-low level achievement). Individuals at the third cluster constitute 28% of the group 
and their average is 495.81 (3rd level of competence, medium level achievement). The 
possibility of students to be in the fourth cluster is 20% and the average of this group is 
573.10 (4th level of competence, medium-high achievement). 

When clusters emerged at country level are examined, the countries which have 
the lowest reading skill are in Cluster1. Nine of these countries has taken old PISA 
questions with pencil and paper application. The Cluster6 has medium level achievement. 
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All countries in this cluster participated in the computer based application and they have the 
highest achievements. 

When the relationship between clusters emerged at country level and independent 
variables are analysed, students who have the lowest information and communication 
technologies resources at home, number of computers in school and ratio of computers with 
internet access in school are most probably in the Cluster 1 (countries with the lowest 
achievements). Students who have these resources in the highest level are most probably in 
Cluster 6 (countries with the highest achievements). The ratio for students in Cluster 1, 2 
and 3 to have these resources at home or school in high levels is very low or zero. 

Result: There are almost no students in the most successful clusters with 
inadequate resources regarding information and communication technologies at home or 
schools. When it comes to the students with low-level achievements, there seem to be 
almost no students having these resources at high levels. In this sense, it can be deduced 
that students who have these resources at home or schools are more successful; however, it 
is not compared with a direct differentiation between the reading skills of countries which 
participated in the pencil and paper application and countries which participated in 
computer-based application. 

Anahtar Kelimeler : PISA, reading achievement, information and communication 
technologies, multilevel latent class analysis 
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ÇALIŞMAS I 

ÖMER FARUK TAMUL 1 
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omerfaruktamul@anadolu.edu.tr 

Anadolu – Sak Zekâ ölçeği (ASİS) Türkiye’de geliştirilmiş olan ilk bireysel zekâ 
testi olma özelliği taşımaktadır. Ölçeğin tanıladığı yaş aralığı 4-12’dir. Kuramsal olarak 
CHC ve PASS kuramlarını temel alan ölçek alt testlerde ise Luria’nın nöropsikolojik 
modeli ve Baddeley’in bellek modelini temel almıştır. Zekâyı görsel ve sözel alanlarda 
ölçmeyi hedeflemektedir. Ayrıca genel zekâ endeksiyle birlikte bileşik endeks puanları da 
hesaplanabilmektedir. Zekâyla doğrudan alakalı olan işleyen belleğinde görsel ve sözel 
olarak ölçülmesi testin amacıdır. Genel olarak ise psikolojik ölçme araçlarının tanılama, 
yerleştirme ve araştırma gibi amaçları bulunmaktadır. Eğitim ortamında ise bireyin eğitim 
ihtiyaçlarını belirleme görevi önemlidir. Ölçme araçlarının taşıması gereken özelliklerin 
başında geçerlik ve güvenirlik olarak uygun olmaları gelmektedir. Ölçeğin ne kadar kararlı 
ve tutarlı olduğuna bakmak için güvenirlik düzeylerine bakılmaktadır . Yapılan bu çalışma 
kapsamında da Türkiye’de geliştirilen ilk bireysel zekâ testi olma özelliği taşıyan Anadolu-
Sak Zekâ Ölçeği (ASİS)’in güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Eskişehir ilinde iki okuldan 
toplanan 326 veri ile yapılan çalışmada 8 farklı uygulayıcı verileri toplamıştır. Test tekrar 
test güvenirliği için 55 veri, iç tutarlılık katsayısını hesaplamak için ise 271 veri ile 
analizler yapılmıştır. 271 veri içinden seçilen 242 veriyle de puanlayıcılar arası güvenirlik 
katsayısı hesaplanmıştır. Henüz analiz aşamasında olan bu çalışmanın sonucunda da 
ASİS’in güvenilirlik verileri sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Anadolu - Sak Zeka Ölçeği, ASİS, zeka testleri, güvenirlik, 
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The aim of the research is to present the ideas of propective teachers who are 
graduated and going to Civil Cervant Selection Exam (KPSS) course in Kars city. This 
study is of importance to reveal the ideas of graduated prospective techers about Civil 
Cervant Selection Exam. It is important to examine that how the cases such as being 
graduated and even though they finished the university, going on to bone for an exam effect 
the ideas of prospective teachers about Civil Cervant Selection Exam. Because when 
literature was scanned, it was seen that there wasn’t enough study about taking graduated 
prospective teachers’ opinions about Civil Cervant Selection Exam. That’s why it is 
important to examine the ideas of prospective teachers deeply. The descriptive analysis was 
used from quantitative data analysis approaches. The sample of the research is consisted of 
78 graduated prospective teachers going to Civil Cervant Selection Exam course. The 
universe of the study is consisted of all graduated prospective teachers going to Civil 
Cervant Selection Exam course. For getting data, a questionnaire form containing 28 
closed-ended items was used. The answers of the forms were analyzed and the results were 
determined by using frequencies and percentages. 
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YASEMİN ABALI ÖZTÜRK 1, ÇAVUŞ ŞAHİN 2 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

2 COMU 
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Bu çalışmanın amacı hizmet-öncesi eğitim gören okulöncesi öğretmeni adaylarının 
eğitim programının ögelerinden olan ölçme-değerlendirme ögesine ilişkin algılarını 
metaforlar aracılığı ile belirlemek ve sahip oldukları algıları Türkiye’deki eğitim 
programlarının dayandığı yapılandırmacı kuram açısından irdelemektir. Araştırma nitel bir 
durum çalışması niteliğinde olup çalışma grubunu 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde hizmet-öncesi eğitim alan son sınıf öğretmen 
adayları oluşturmaktadır.  Okulöncesi öğretmen adaylarına “Eğitim programının ölçme-
değerlendirme ögesi ……… gibidir; çünkü …………” ifadesinin yer aldığı formlar 
dağıtılmış ve bir metafor üzerinde yoğunlaşarak cümleleri tamamlamaları istenmiştir. 
Çalışma grubunun ifadelerindeki metaforlar: kodlama ve ayıklama, metaforları adlandırma, 
kategori oluşturma, geçerlik ve güvenirliği sağlama olmak üzere dört aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında içerik analizi 
tekniğinden  yararlanılmıştır. Araştırma esnasında elde edilen bulguların analizi devam 
etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi öğretmen adayı, ölçme ve değerlendirme, metafor 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
319 

(10559) FUZZY TOPSİS METODU İLE ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYİNİN 

BELİRLENMES İ: BAYBURT ÜNİVERS İTES İ ÖRNEĞİ 

RIDVAN ŞAHİN 1, KÜBRA NUR ÖZBEK 1 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

mat.ridone@gmail.com 

Fuzzy TOPSIS yöntemi, birden fazla karar vericinin çok sayıda kritere göre 
belirsizlikler altında alternatifleri değerlendirerek sıralamasına, dolayısıyla da seçime 
yönelik kararını doğru vermesine yardımcı olan çoklu kriter karar verme metotlarından 
biridir. Bu yöntemde çeşitli sübjektif kriterler altında çeşitli alternatiflerin 
değerlendirmeleri ve kriter ağırlıkları sözel değişkenler yardımıyla ifade edilir. Günümüzde 
de üniversite öğrencilerinin başarı düzeyini belirlemede baz alınan kriter genel not 
ortalamasıdır. Öğrencilerin başarı düzeylerine, en başarılı öğrenci/öğrencilere genel not 
ortalamasına bakılarak karar verilir. Bu araştırmanın amacı Fuzzy TOPSIS yöntemi ile 
öğrencilerin başarı düzeyini belirlemektir. Bu yöntem ile daha fazla kriter kullanılarak 
öğrencilerin başarı düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Değerlendirme kriterlerinin fazla, 
ayrıntılı ve hassas olması değerlendirmede daha objektif sonuçların elde edilmesini 
sağlamaktadır. 
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Etkili öğretim uygulamalarının önemli bir parçası olarak kabul edilen 
biçimlendirici değerlendirme, öğrenme için yapılan değerlendirme olarak adlandırılır 
(Black ve Wiliam, 1998; Wiliam vd., 2004). Araştırmalar biçimlendirici değerlendirme 
yöntemlerinin öğrenme ve başarı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir 
(Assessment Reform Group, 1999; Black ve William, 1998). Dünya genelinde yapılan 
eğitim reformlarında, öğrenme odaklı ölçme-değerlendirme uygulamalarının okullarda 
yaygınlaştırılmasına önem verildiği görülmektedir. Bu nedenle, biçimlendirici 
değerlendirme uygulamalarının doğru ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hem 
öğretmen adaylarının hem de öğretmelerin bu alana yönelik bilgi, beceri, düşünce ve 
tutumlarının geliştirilmesi çok önemlidir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının ve 
öğretmenlerin öğrenme odaklı ölçme ve değerlendirmeye yönelik düşünce, tutum ve 
niyetlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Araştırmalar 
incelendiğinde, ülkemizde bu konuda yapılan araştırmalara yeterince rastlanmadığı 
görülmektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak bu çalışmada, Yan ve Cheng (2015) tarafından 
geliştirilen biçimlendirici değerlendirme ölçeği Türkçe’ye uyarlanmış, geçerlik ve 
güvenirlik çalışması yapılmıştır. Orijinal dili İngilizce olan ölçek, hedef dile (Türkçe) 
hakim olan üç öğretim elemanı tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. Ölçeğin orijinali 40 
maddeden oluşmaktadır ve öğretmenlerin biçimlendirici değerlendirmeye yönelik 
tutumlarını, niyetlerini ve uygulmalarını ölçmektedir. Biçimlendirici değerlendirmeye 
yönelik tutum ölçeği; duyuşsal tutum ölçeği, ölçme aracına yönelik tutum ölçeği, öznel 
norm ölçeği, algılanan davranışsal kontrol ölçeği, öz-yeterlik ölçeği, niyet ölçeği ve 
davranış ölçeği olmak üzere yedi alt boyuttan oluşmaktadır. Bu şekilde ölçek Sinop ve 
Çanakkale il merkezlerinde görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Veri analizi sürecinin 
gerçekleştiği bu çalışmada, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin geçerlik ve 
güvenirliği test edilmektedir.            
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In this study, prediction powers of BMA and Linear Regression were compared. 
Students’ final on Math grades from 7th degree to 12th and Higher Education Transition 
Exam (Turkish formal abbreviation “YGS” will be used) raw scores were used. Data were 
collected from one district of Ankara, Turkey. Research group has 530 students. Students’ 
YGS raw score predictors will be determined by BMA and linear regression analysis. To 
examine the prediction power, data set split to half randomly. One data set was chosen to 
determine the coefficients and the another data set was chosen to determine and compare 
how successfully these two regression models predict. The data set were split in half 
randomly. Each new set has 265 students. One data set named as data set 1 and the another 
called data set 2. Data set 1 was chosen to calculate regression coefficients for both BMA 
and linear regression analysis. And data set 2 was chosen to prediction. The coefficients, 
which were obtained from data set 1, for both models used to estimate YGS Math raw 
scores on data set 2. Then the data set 2 observed YGS Math raw scores and predicted data 
set 2 YGS Math scores were compared. There are 10 independent variables and one 
dependent variable. There were 1.36% missingness on the data. This missingness were 
assumed as a MAR or MCAR, since there is no significant source of reason for missingness 
by the data itself. For example, on 41cases students’ 7th degree final math scores are 
missing. There no specific reason for that. Students could be on different district, different 
city or country and transferred to research district on their 8th grade. To not to lose any 
cases, instead of listwise deletion, multiple imputation was used. On multiple imputation 
method, PMM method was picked. BMA regression analyses prediction power found 
slightly better than Linear regression analyses.  
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Türkiye’de ulusal düzeyde yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı 
(TEOG), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 
sonrasında iller başarı sıralamasına tabi tutulmakta, bu uygulama ulusal ve yerel düzeyde 
tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Bu tartışmalarda adeta ülke genelinde eğitimin 
eşit şartlarda verildiği, eğer bir başarısızlık varsa bunun söz konusu illerdeki okul ve 
öğretmenlerden kaynaklandığı varsayımından hareket edilmektedir. Oysa eğitimde başarıyı 
belirleyen bir çok değişken söz konusudur. Bunlar çevreye, aileye, öğrenciye, öğretmene ve 
okula bağlı değişkenler şeklinde sıralanabilir. Okula bağlı değişkenler ise okul yönetimi, 
okulun fiziki imkanları ve okul türü gibi farklı boyutlarda incelenebilir. Bu bildiride 
ortaöğretim düzeyinde okul türünün (genel ortaöğretim, mesleki ve teknik ortaöğretim) 
illerin ulusal düzeyde yapılan başarı sıralamasındaki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Bildiride farklı illerde ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, genel 
ortaöğretime ya da mesleki ve teknik ortaöğretime devam etme oranları ile söz konusu 
illerin YGS/LYS sıralamaları arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılacaktır. 
Bu amaçla, öncelikle son üç yılda yapılmış olan YGS/LYS sonuçları incelenerek, ulusal 
düzeyde yapılan karşılaştırmalarda ilk sıralarda, orta sıralarda ve son sıralarda yer alan 
beşer il olmak üzere toplam 15 il belirlenecektir. Daha sonra, belirlenen illerde genel 
ortaöğretim ve mesleki ve teknik ortaöğretim kapsamındaki okullara giden öğrenci oranları 
tespit edilecek ve bu oranlar ile illerin başarı sıralamaları arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığı test edilecektir. Bildiride, YGS/LYS sıralamalarına ilişkin veriler ÖSYM web 
sayfasından, illerde genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik ortaöğretime devam eden 
öğrenci oranları ise MEB eğitim istatistiklerinden sağlanacaktır. 

Bildiride ulaşılacak sonuçların, ülkemizde merkezi olarak yapılan TEOG, YGS ve LYS 
gibi sınavlardan sonra yapılan il başarı sıralaması tartışmalarına yeni bir boyut 
kazandıracağı düşünülmektedir. Ayrıca bildirinin, illerin başarı sıralaması tartışmalarında 
okul yönetimi ve öğretmenlerin adeta birer günah keçisi haline getirilmesi alışkanlığının 
sorgulanmasına da katkı sağlaması beklenmektedir. 
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When the literature is examined, it seems that two means of collecting data are 
usually preferred in order to get opinions from the participants on a particular topic. These 
are open-ended surveys and interview techniques. The aim of this research is to examine 
open-ended surveys and interview techniques comparatively. This study examines the 
strengths and weaknesses of open-ended surveys and interview techniques and is a 
qualitative research. The research was conducted with 15 academicians in the spring 
semester of 2016-2017 academic year. In this context, criterion sampling was used in the 
research purpose sampling methods. Academic staff who used both open-ended 
questionnaire and interview technique participated in the research. An open-ended survey 
was developed and used as a data collection tool. Open-ended survey have been chosen 
because it is the best way to reach academics from different universities, for reasons such as 
not having the appropriate time and reaching more people. In the analysis of the research 
data, descriptive analysis technique was used in the analysis of the qualitative data obtained 
from the open-ended survey. The analysis of the research data utilized the NVivo program, 
which is a qualitative data analysis program. Finally, the results of the research were 
presented for the purposes of the research. 
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Gerçek deneysel çalışma örneklerinden biri olan kümelerin seçkisiz atandığı 
(cluster randomized trials) araştırmalar eğitim alanında geliştirilen uygulamaların 
etkinliğini incelemek için kullanılabilir. Bu çalışmalar sonunda edinilen verilerin 
çözümlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri çok düzeyli modeller (multilevel models) 
olarak isimlendirilmiştir. Eğitim araştırmalarında toplanan veriler genellikle iki veya üç 
düzeylidir. Örneğin  sınıfların ve sınıflarda yer alan öğrencilerin seçkisiz seçildiği 
durumlarda toplanan veriler iki-düzeyli yapıya sahiptir. Okulların , okullarda yer alan 
sınıfların ve sınıflarda yer alan öğrencilerin seçkisiz seçildiği durumlar ise üç-düzeyli 
yapıya sahiptir. Bu çalışma üç düzeyli modeller üzerinedir. 

Öğrencilerin birinci, sınıfların ikinci, okulların ise üçüncü düzey yapıyı temsil 
ettiği bir modelde öğrenci düzeyinde ölçülen bir bağımsız değişken her üç düzeyde de 
yordayıcı olarak kullanılabilir. Örneğin öğrenci düzeyinde hazırbulunuşluluk puanları 
ölçüldüğünde; (a) öğrenci puanlarının kendi sınıf ortalamasından farkı birinci düzey,(b) 
aynı  sınıfta yer alan öğrencilerin ortalamasının, okulun genel ortalamasından farkı ikinci 
düzey, (c) aynı okulda yer alan öğrencilerin ortalaması da üçüncü düzey 
hazırbulunuşluluk  değişkenini oluşturur. Okulda yer alan bütün sınıfların ve sınıflarda yer 
alan bütün öğrencilerin seçilmediği durumlarda hesaplanan ikinci ve üçüncü düzey 
değişkenler örneklem hatası içerir (sampling error). Bu durum, küme ortalamalarının yanlı 
olarak tahmin edilmesine yol açabilir. Bu çalışmada birinci düzeyde toplanan bağımsız 
değişken için örneklem hatası içermeyen örtük ortalamaların hesaplanışı gösterilecek, bir 
simülasyon çalışması ile örtük ortalamaların yanlılığı düzeltme performansı 
değerlendirilecektir. 
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Bilimsel araştırma yöntemleri içerisinde nicel araştırmalar çatısı altında yer alan 
gerçek deneysel desenler, eğitim alanında geliştirilen uygulamaların etkinliğini incelemek 
için kullanılabilir. Bu desenlerde seçkisiz atama yapılır. Örneğin, sekizinci sınıf matematik 
dersi içeriğine yönelik hazırlanmış bir eğitici bilgisayar oyununun istenilen etkiyi gösterip 
göstermediğini araştırmak için, seçkisiz olarak seçilecek yüz öğrencinin kontrol ve deney 
gruplarına seçkisiz olarak atanması ve sırasıyla (a) öntest verilerinin toplanması, (b) kontrol 
grubunun alışılagelmiş şekilde müfredatı görmesi, uygulama grubunun ise alışılagelmiş 
müfredata ilaveten bilgisayar oyununu tecrübe etmesi ve (c) sontest verilerinin 
toplanması  gerçek deneysel çalışma örneği oluşturur. Gerçek deneysel çalışmaların eğitim 
alanında uygulanmasında karşılaşılan iki durum bu çalışmalarda toplanan verilerin analizi 
esnasında dikkate alınmalıdır; (a) eğitim alanında hazırlanan programlar genellikle 
bireylere değil kümelere (sınıf, okul) yöneliktir ve bireyler kümeler içerisinde yer aldığı 
için verilerde bağımlılık görülebilir, (b) hazırlanan bir uygulamanın etkisi heterojen olabilir, 
örneğin eğitici bir bilgisayar oyunu sadece nispeten daha başarılı öğrenciler için etkili 
olabilir. 

Bu çalışmanın amacı bireylerden ziyade, bireylerin yer aldığı kümelerin 
(sınıfların), seçkisiz olarak deney ve kontrol grubuna atandığı gerçek deneysel çalışmalarda 
toplanan verilerin analiz sürecinde etki heterojenliğini tespit edebilecek yöntemleri 
karşılaştırmaktır. Bu tür çalışma desenleri alanyazında kümelerin seçkisiz atandığı 
çalışmalar (cluster randomized trials) olarak bilinir ve en çok bilinen çözümleme 
yöntemlerinden ikisi çok-düzeyli modeller (multilevel models) ve desen-düzeltmeli 
modellerdir (design based models). Kümelerin seçkisiz atandığı çalışmalarda 
karşılaşılabilecek etki heterojenliğine yol açan durumlardan ikisi, küme-içi etkileşim ve 
kümeler arası etkileşimdir. Örneğin hazırlanan eğitici bilgisayar oyunu, çalışmada yer alan 
bütün öğrenciler ve bütün sınıflar için aynı şekilde etki göstermeyebilir, nispeten daha 
başarılı olan sınıflar ve kendi sınıflarında nispeten daha başarılı olan öğrenciler bilgisayar 
oyununun olumlu etkisini görürken, diğer bireyler ve sınıflar olumlu yönde bir değişim 
tecrübe etmeyebilir. Hazırlanan bir programın etkinliği ve bu etkinliğin homojen olup 
olmadığına yönelik yapılacak araştırmalar , program yaygınlaştırılmadan önce mutlaka 
tamamlanmalıd ır. 

Anahtar Kelimeler : çok düzeyli modeller, etki heterojenliği  
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(9611) ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİS İ ERGENLERDE DEPREME BAĞLI 

KAYIP SONRASI YAS SÜRECİ 

BETÜL AYDIN 1, SERKAN VOLKAN SARI 1, MUSTAFA ŞAHİN 2 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

betul.aydin@erdogan.edu.tr 

Ölüme bağlı kayıplar geride kalanları duygusal, bilişsel, davranışsal, fiziksel ve 
sosyal anlamda etkilemektedir ve kayıp çoğunlukla acı verici bir deneyimdir. Bilhassa 
çocuklar ve ergenler doğal afetler ve bunlara bağlı kayıplardan olumsuz anlamda 
etkilenmektedirler. Ergenliğin gelişim özellikleri ve çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş 
aşaması olduğu dikkate alındığında sevilen birinin kaybına bağlı olararak ortaya çıkan yas 
süreci bu dönemdeki gelişim görevlerinin yerine getirilmesi açısından bir risk durumu 
oluşturmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde, doğal afet ya da diğer felaketlere dayalı olarak 
kayıp yaşayan ergenlerin yas sürecine odaklanan araştırmaların, bu öğrencilere psikolojik 
destek sunacak okul psikolojik danışmanlarına ve diğer uzmanlara müdahaleler açısından 
yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Buna dayalı olarak bu araştırmada Van ilinde Ekim, 
2011’de meydana gelen  depreme maruz kalan ve bu afette sevdiklerini yitiren ergenlerin 
ölüm, yas süreci ve kayıp sonrası yas sürecinde başa çıkmayla ilgili görüşlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Van ili 
Erciş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim görmekte olan ve yaşları 
13 ile 18 arasında değişen 14 ergen (7 kız ve 7 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada 
nitel araştırma desenlerinden “Özel Durum Çalışması” kullanılmıştır.Veriler yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır.Veri analizi sürekli karşılaştırmalı 
analiz yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.Analiz sonuçları yas sürecindeki ergenlerin 
çoğunlukla üzüntü ve acı deneyimlediklerini, kayıp sonrası yaşamlarında önemli 
değişiklikler olduğunu, ölüm şeklinin yas süreci üzerinde önemli psikolojik etkilerinin 
bulunduğunu, dine sığınmanın yas sürecinde başa çıkmada önemli bir etkisinin olduğunu ve 
ergenlerin yas sürecindeki diğer bireylere dua etmelerini tavsiye ettiklerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Ergenlik, başa çıkma, kayıp, yas. 
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(9627) LİSELİ ERGENLERDE MADDE KULLANMA EĞİLİMİ: KİŞİSEL, 

SOSYAL VE AKADEMİK DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN FARKLILAŞ MA 

NASILDIR? 

KENAN BÜLBÜL 1, HATİCE ODACI 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

hatodaci@hotmail.com 

Madde kullanımı gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere özellikle ergenlik dönemindeki 
bireyler arasında artan bir şekilde sorun haline gelmektedir. Gün geçtikçe listeye farklı 
maddelerin eklenmesi, her ne kadar bazı yasal önlemler alınıyor olsa da geçmiş yıllara göre 
kolay ulaşılabiliyor olmaları, yaşanan teknolojik ve kültürel değişim ve bu değişimin getirmiş 
olduğu yozlaşmalar madde bağımlılığında hatta madde kullanma eğiliminde artışlara neden 
olabilmektedir. Madde (kötüye) kullanımı veya kullanma olasılığı durumu (MacAndrew, 
1986)  olarak değerlendirilen madde kullanma eğilimi kişisel ve sosyal değişkenlere göre 
farklılıklar gösterebilmektedir. Dolayısıyla ergen bireylerin madde kullanımına başlamadan 
önce madde kullanma eğilimlerinin belirlenmesi önemli hale gelmektedir.  

Bu çalışmada lisede öğrenim gören ergen bireylerin madde kullanma eğilimlerinin bazı 
kişisel, sosyal ve akademik değişkenlere dayalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 
grubunu Karadeniz Bölgesi’nde büyük şehir statüsüne olan bir il genelindeki 2015-2016 eğitim-
öğretim yılında farklı lise türlerinde (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Sağlık 
Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Lise, İmam-Hatip Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi) öğrenim 
görmekte olan 513 kız (%56.8), 390 erkek (%43.2) olmak üzere toplam 903 öğrenci 
oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve 
Madde Kullanma Eğilimi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik 
tekniklerinin yanı sıra Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda, lise öğrencilerinin madde kullanma eğilimi puanlarının cinsiyet durumuna 
(U=78358.50, z=-5.60, p< .05), lise türüne (x2 (6, N=903)= 16.84, p= .010, p< .05), sınıf 
düzeyine (x2 (3, N=903)= 12.35, p= .006, p< .05), aile tutumuna (x 2 (3, N=903)= 31.54, p= 
.000, p< .05), ailesinin gelir düzeyine (x 2 (5, N=903)= 12.21, p= .032, p<.05), kendisinin ve 
ailesinin madde kullanma durumuna (Sırasıyla U= 21035.50, z= -7.00, p< .05; U= 92427.50, z= 
-2.42, p< .05) dayalı anlamlı farklılık gösterdiği; aile tipine (x 2 (2, N=903)= 3.06, p= .216, p> 
.05) ve kardeşler arası konuma (x2 (4, N=903)= 4.07, p= .396, p> .05) dayalı anlamlı 
farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, literatür bilgileri ışığında 
tartışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının ergen bireylerin madde kullanma eğilimlerinin 
belirlenmesi ve bu kapsamda önleyici çalışmaların yapılması açısından katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : madde kullanma eğilimi, lise öğrencileri  
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(9647) ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE POLİS ADAYLARININ SÜREKLİ ÖFKE 

DÜZEYLERİ VE ÖFKE İFADE TARZLARININ DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN 

İNCELENMES İ 

GÜLİN YAZICI ÇELEBİ 1, BÜLENT ÇELEBİ 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

gulin_celebi@hotmail.com 

Öğretmenler ve Polisler mesleklerinin doğası gereği bir insan ilişkileri ağı 
içersinde yer almaktadırlar. Bu ilişkiler çeşitli değişkenlerden etkilenmektedir. Çeşitli 
araştırmalar öğretmen duygularının eğitim-öğretimi etkilediği vurgulanmıştır (Winograd, 
2003; Zembylas, 2002). Polislik mesleği de bireyin duygusal özelliklerinden 
etkilenmektedir zira polislik  yüksek düzeyde stres yüklü bir meslek olarak kabul 
edilmektedir. Buker ve Wiecko, 2007; Gül ve Delice, 2011; Sever ve Cinoğlu, 2010). Öfke 
insanın en güçlü duygularından biri olarak kabul edilmektedir. İnsan ilişkilerinde sorun 
yaratan öfkenin varlığı değil şiddeti, nasıl ifade edildiği ya da ifade edilip edilmediğidir. Bu 
sorular farklı birçok meslek grupları ile ilgili araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmanın 
amacı da  Öğretmen Adayları ile Polis adaylarının sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarının 
çeşitli değişkenler  açısından incelenmesidir. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 107 polis adayı ile 103 öğretmen adayı olmak üzere toplam 
210 kişi oluşturmaktadır. Veriler 2016 yılında KPSS'ye hazırlanan öğretmen adayları ile 
POMEM'de eğitim gören Polis adaylarından elde edilmiştir. Veri toplama aracı 
olarak  Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SÖÖTÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 
Türkçe uyarlaması  Özer (1994) tarafından yapılan Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği 
(SÖÖTÖ)  kullanılmıştır.Dörtlü likert tipindeki ölçek 34 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte 
dört alt boyut yer almakta ve toplam puan elde edilmemektedir. Alt boyutlar, sürekli öfke, 
kontrol altına alınan öfke, dışa vurulan öfke ve içte tutulan öfkedir. Kişisel bilgi formu 
araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Kişisel bilgi formunda cinsiyet, medeni durum, 
algılanan ekonomik düzey, kardeş sayısı, mezun olunan lisans programı, ve psikolojik 
tedavi görmüş olup olmama durumuna ilişkin sorular yer almaktadır. Veriler SPSS 20 
programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda kadın ve erkek katılımcıların  kontrol 
altına alınmış öfke puanları anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Psikolojik tedavi görmüş olup 
olmama durumuna göre sürekli öfke düzeyi farklılaşmaktadır. Polis adaylarınn kontrol 
altına alınmış öfke puanı öğretmen adaylarından daha yüksek olarak belirlenmiştir. Dışa 
vurulan öfke puanı medeni durum değişkeni açısından farklılık göstermektedir. Mezun 
olunan program, algılanan sosyo-ekonomik düzey ve kardeş sayısı değişkenleri açısından 
anlamlı bir farklılık olmadığı bulgulanmıştır. Literatüre bakıldığında benzer sonuçlara 
ulaşan çalışmalar olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Öfke, Öğretmen, Polis  
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 (9658) ÖĞRETMENLERİN ÖZ-LİDERLİK BECERİLERİ İLE YAŞAM VE İŞ 

DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

ZEHRA NESRİN BİROL 1, ÖZGE KINIK 2 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

another-oz@hotmail.com 

Amaç:Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öz liderlik becerileri ile yaşam 
doyumu ve iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca; araştırma kapsamında 
cinsiyet, mesleki tecrübe gibi değişkenler ile öz liderlik arasındaki ilişkiler de 
araştırılmıştır. Yöntem: Araştırma grubu, Trabzon ilindeki  94 kadın (%49,5), 96 erkek 
(%50,5) öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin yaş aralığı 
22-61 arasında olup yaş ortalamaları 36,5± 9,56’dir. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi 
Formu, Öz Liderlik Ölçeği ve Minnosata İş Doyumu Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği 
kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda öğretmenlerin öz liderlik davranışları ile 
yaşam ve iş doyumları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 
bulgulanmıştır Tartışma: Elde edilen bulgular ışığında sonuçlar tartışılmış alan 
çalışanlarına ve gelecekteki araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Öz liderlik, yaşam doyumu, iş doyumu 
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(9687) AKADEMİS YENLERİN ÖRGÜTS EL BAĞLILIKLARI İLE KİŞİLERARAS I 

PROBLEM ÇÖZME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

FATİH AYDIN 1, ZEHRA NESRİN BİROL 2 
1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

61fatihaydin@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile kişilerarası 
problem çözme stilleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmada ayrıca 
akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, unvan, 
çalışma yılı ve idari görev almış olma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşıp 
farklılaşmadığı da değerlendirilmektedir. Araştırma ilişkisel araştırma desenine uygun 
olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 akademik yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 106 
akademisyen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu, Örgütsel 
Bağlılık Ölçeği ve Kişilerarası Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre duygusal bağlılık ve normatif bağlılık ile yapıcı problem çözme arasında 
düşük düzeyde pozitif yönde, devamlılık bağlılığı ile kendine güvensizlik ve probleme 
olumsuz yaklaşma arasında da düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu 
saptanmıştır. Buna ek olarak akademisyenlerin duygusal, normatif ve devamlılık 
bağlılıklarının cinsiyet, medeni durum, unvan, çalışma yılı ve idari görev almış olma 
durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, yalnızca yaşa göre anlamlı farklılığın 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Örgütsel Bağlılık, Kişilerarası Problem Çözme 
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(9695) BİLGİSAYAR OYUNU BAĞIMLILIĞININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİS İ İLE İLGİLİ TÜRKİYEDE VE YURTDIŞ INDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 

ENVER SARI 1, NESLİHAN AKSEL 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

enversari@hotmail.com 

Günümüzde gelişen teknoloji, ekonomik refah ve bilgisayara erişimin 
kolaylaşmasıyla beraber bilgisayar kullanımı yaygınlaşmıştır. Bununla beraber bilgisayar 
oyunu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların ve gençlerin yaşamlarının önemli 
bir parçası haline gelmiştir. Önceleri bilgisayar ve beraberinde gelen bir çok imkanlarla 
yeni bir hobi edinildiği düşünülürken insanlar zamanla bilgisayarın çocuklar özellikle 
gençler üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu fark ettiler. Günümüzde bilgisayar oyunları 
özellikle çocuklar ve ergenler arasında bağımlık düzeyine ulaşmaktadır (Şahin ve Tuğrul, 
2012). Çevremize baktığımızda çocuk ve gençlerin zamanlarının büyük çoğunluğunu 
bilgisayar başında geçirdiklerini görmekteyiz. Zamanının çoğunu bilgisayarda oyun 
oynayarak geçiren çocukların sosyal hayatı, okul başarısı olumsuz etkilenmektedir. 
Bilgisayar oyunu bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalar teknolojinin gelişimine ve 
kullanımının yaygınlaşmasına paralel bir artış göstermektedir. Brand, Knight ve 
Majewski’nin (2003) belirttiği gibi, bilgisayar oyunları günden güne artan bir oranda 
insanlar arasında kabul görmektedir ve bu kabul görme, oyunların gerçekçi sanal ortamlara, 
ses ve görüntü özelliklerine ve oyunculara yükledikleri rollere göre sahip oldukları 
özelliklerinden dolayı gerçekleşmektedir (akt. Doğusoy ve İnal, 2006). İlk yapılan 
araştırmalar daha çok boş zaman – oyun bağımlılığı üzerine iken çocukların oyun oynama 
biçimlerinin değişiklik göstererek bilgisayar ve türevi teknolojik cihazların oyun 
dünyalarında yer alması ile araştırmalar bilgisayar oyunu bağımlılığı alanında 
yoğunlaşmaya başlamıştır. İnternetin yaygınlaştığı yakın dönemde ise problemin form 
değiştirmesiyle sosyal ağ tabanında yer alan oyunların sürükleyici altyapısı içerisinde 
bilgisayar oyunu bağımlılığıyla beraber internet oyun bağımlılığı üzerinde durulmaya 
başlanmıştır. 

Yurtdışında ve Türkiye de yapılan araştırmalarda çoğunlukla bilgisayar oyunu 
bağımlılığının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Yavuzer 
(2002), bilgisayar eğer iyi değerlendirilirse çocuk ve genç açısından eğitime ve gelişime 
olumlu katkılarının olacağını ve bilgisayar kullanımının öğrenmeyi eğlenceli kılma, merak 
ve cesaret duygusunu güçlendirme, dikkati yoğunlaştırma, planlama, problem çözme, 
entelektüel tartışmalara zemin hazırlama, okul öncesi dönemde göz el koordinasyonunun 
gelişmesi gibi faydalarının olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanında bilgisayar oyunu 
bağımlılığı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde Napier ve Sharkey (2004) çocuğu sosyal 
hayattan yalıttığına değinmiş; “akademik hırs ve rekabet, ne pahasına olursa olsun başarı 
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kazanma isteği, eve kapanma zorunluluğu gibi diğer etkenler de denetimli oyunla birleşince 
ortaya "yalıtılmış" bir çocukluk çıkmaktadır”, demişlerdir (akt. Nedim Bal, 2016). Başka 
bir araştırmada olumsuz etkileri olarak aile ve arkadaşlardan izolasyon, yetersiz beslenme 
ve kötü hijyen, okul performansına kişilerarası ilişkilere olumsuz etkisi, intihar ve ölümcül 
davranışlar sıralanmıştır.(akt. Hagedorn and Young, 2011). Bilgisayar oyunlarının tıbbi yan 
etkilerinin olduğu bildirilmiştir bunlar ışığa duyarlı epilepsi, göz ve baş yorgunluğu, işitsel 
halüsinasyonlar, idrarını tutamama, bilek ağrısı, boyun ağrısı ve tekrarlayan gerilme 
yaralanmaları (Griffiths, 2002). Öz’ün (2009) yaptığı araştırmada bilgisayar oyunu oynama 
sıklığının, çocukların bilişsel performans düzeyleri üzerinde etkisinin olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Evcin (2010) araştırmasında şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynamanın 
ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin, “fiziksel saldırganlık”, ”sözel saldırganlık”, 
”öfke”, ”dolaylı saldırganlık” ve “total saldırganlık” puanlarında artışa neden olduğunu 
tespit etmiştir. Yine yurtdışında yapılan bir araştırmada çok fazla bilgisayar oyunu oynayan 
çocukların oynamayanlara göre daha fazla zihinsel ve davranış problemlerinin olduğunu 
göstermiştir.(Feng, Y., Yan, X., Guo, X, 2003) Son zamanlarda bilgisayar oyunu 
bağımlılığı üzerine yapılan araştırmalar da araştırmacılar bilgisayar bağımlılığının olumsuz 
etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik özellikle deneysel çalışmalar üzerine 
yoğunlaşmaya başlamışlardır. 

Teknolojinin hayatımıza gün geçtikçe daha çok girmesi ve artık demografik 
değişkenler arasındaki bilgisayara ulaşım, onu edinme ve kullanma farkının ortadan hızla 
kalkmasıyla çocuklarda ve gençlerde bilgisayar oyunu bağımlılığının özellikle ülkemizde 
bunlara paralel olarak yayılacağı öngörülmektedir. Bu nedenle bilgisayar bağımlılığını 
önlemeye ve olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik bilimsel çalışmalara daha fazla ihtiyaç 
duyulacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Bilgisayar Oyunları, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı, Çocukluk Dönemi 
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(9697) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL EMPATİ DÜZEYİ İLE AKRAN 

İLİŞKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

ENVER SARI 1, SONER ÇANKAYA 2, TUĞÇE PEKER 3, BEYZA HAYIRCI 4, DERYA 

ALTUN ÇOĞALAN 5, KÜBRA AKARCA 4 
1 Giresun Üniversitesi - 2 Ordu Üniversitesi - 4 Milli Eğitim Bakanlığı 

enversari@hotmail.com 

Çocukların sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmasında ve sürdürmesinde empati becerisi 
önemli bir yere sahip olmaktadır. Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, empati 
becerileri yüksek olan çocuklar sağlıklı ilişkiler kurmakta daha başarılı olabilmekte, empati 
becerisi daha az gelişmiş çocuklar ise sağlıklı ilişkiler kurmakta daha az başarı sergilemektedir. 
Dolayısıyla akran ilişkileri konusunda problem yaşayabilmektedirler. Eğer kişi, arkadaşları 
tarafından görmezden gelindiğini, umursanmadığını, kendine saygı duyulmadığını ve değer 
verilmediğini hissederse olumsuz davranışlar ve yanlış arkadaşlık ilişkileri kurabilmekte; tersi 
durumda ise doğru arkadaşlık ilişkileri ve olumlu davranışlar sergilemektedir. Bu doğrultuda 
çalışmanın amacı ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin empatik becerileri (bilişsel 
empati ve duygusal empati) ile akran ilişkileri (güven ve özdeşim, sadakat, kendini açma ve 
bağlılık) arasındaki ilişkiyi incelenmek ve cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve sosyo-ekonomik 
düzeye göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Bu amaçla çalışmanın örneklemini 
Vezirköprü Atatürk Ortaokulu, Samsun Özel Ses Okulları, Ordu Fatsa Çatalpınar Ortaokulunda 
eğitim öğretim gören 7. ve 8. sınıf öğrenciler arasından tesadüfen seçilen 411 kişi 
oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda akran ilişkileri ile temel empati becerileri pozitif yönde 
düşük düzeyde ilişki göstermektedir. Ortaokul öğrencilerinin cinsiyetlerine göre akran ilişkileri 
ölçeğinin bağlılık, kendini açma, sadakat alt boyutları ve temel empati ölçeğinin bilişsel empati 
ve duygusal empati alt boyutları arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Fakat akran 
ilişkileri ölçeğinin güven ve özdeşim alt boyutu cinsiyete göre anlamlı bir fark 
göstermemektedir. Sınıf düzeylerine göre akran ilişkileri ölçeğinin kendini açma alt boyutunda 
anlamlı bir fark bulunmuşken, bilişsel empati, duygusal empati, bağlılık, güven ve özdeşim, 
sadakat alt boyutlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ortaokul öğrencilerinin okudukları okul 
türüne göre akran ilişkileri ölçeğinin bağlılık, kendini açma, sadakat alt boyutları ile temel 
empati ölçeğinin bilişsel empati ve duygusal empati alt boyutlarında anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Ortaokul öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeye göre akran ilişkileri ölçeğinin 
sadakat alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Akran ilişkileri ölçeğinin iç tutarlılık 
katsayısı (cronbach alpha) .80, bağlılık alt ölçeği için .88, güven ve özdeşim alt ölçeği için .40, 
kendini açma alt ölçeği için .65 ve sadakat alt öleçği için .55 olarak bulunmuştur. Temel empati 
becerileri ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı ise katsayıları ise .81, bilişsel empati alt ölçeği için .72 
ve duygusal empati alt ölçeği için .64 olarak bulunmuştur. Okul psikolojik danışmanları ve diğer 
uygulayıcılar tarafından akran ilişkilerini geliştirmeye yönelik arkadaşlık ilişkilerini başlatma ve 
sürdürmeye ilişkin beceri eğitim programları düzenlenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Ortaokul öğrencileri, empati, akran ilişkileri  
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 (9698) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

ENVER SARI 1, BEYZA HAYIRCI 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI- ÜNYE ANADOLU LİSESİ 

enversari@hotmail.com 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin ebeveyn tutumları çeşitli değişkenler 
açısından incelenmiştir. Tanımlayıcı araştırma türündeki bu çalışmada ebeveyn tutumları 
sosyo-ekonomik düzey, annenin ve babanın eğitim durumu değişkenleri açısından 
incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
öğrenim gören 150 öğrenci oluşturmaktadır.  Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla 
“Kişisel Bilgi Formu” ve “Anne-Baba Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Değişkenlerin test 
edilmesi için SPSS 17.0 programı kullanılarak Tek Faktörlü Varyans Analizi yapılmıştır. 
Analiz sonucunda ebeveyn tutumları ile sosyo-ekonomik düzey arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. Anne ve babanın eğitim düzeyi değişkenlerinde ise demokratik tutum alt 
boyutunda anlamlı bir ilişki bulunurken, otoriter ve koruyucu-istekçi tutum alt boyutlarında 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

Anahtar Kelimeler : Anna-Baba Tutumları, Üniversite Öğrencileri, Demokratik Tutum 
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(9801) LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİKLERİ, 

DENETİM ODAKLARI İLE MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMAS I ÜZERİNE 

YÜCEL KILIÇ 1, SÜMEYYE KOÇ 2 
1 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

ykilic6185@gmail.com 

Bu araştırma lisans son sınıf öğrencilerinin akademik özyeterlikleri ve denetim 
odaklarının mükemmeliyetçilik düzeylerini yordayıp yordamadığını ve bir meslekte başarı 
ve uzmanlaşma olan kariyer gelişimine; bireylerin eğitim çıktısının göstergelerinden biri 
olabileceği düşünülen akademik özyeterlilik düzeylerini, davranımların kaynağının 
atfedilen lokasyonlarına isim olabilecek dış kontrol odaklarını ortaya koymayı ve bu 
ikilinin mükemmeliyetçi özelliklerle etkileşiminin tartışılmasını amaçlamaktadır. 
Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da bulunmakta olan bir üniversitede öğrenim görmekte 
olan 207 (120 kadın ve 87 erkek) lisans son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada; 
Bilgi Formu, Mükemmeliyet Kişilik Ölçeği Düzenlenmiş Formu (MKÖDF), Akademik 
Özyeterlik Ölçeği (CASES), Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) olmak üzere 
dört ölçme aracı kullanılmıştır. Mükemmeliyetçilik ile akademik özyeterlilik arasında orta 
güçlükte pozitif ilişki, dış kontrol odağı ile zayıf güçlükte negatif ilişki olduğu gözlenmiştir. 
Akademik özyeterlilik algısı arttıkça mükemmeliyetçi eğilimler görülme oranının arttığı, 
dıştan kontrollülüğün artışında ise mükemmeliği azaltıcı etkisi olduğu söylenebilir. 
Akademik özyeterliğin altboyutları sosyal statü, bilişsel uygulamalar ve teknik beceriler ile 
mükemmeliyetçilik altboyutlarından hatalardan endişe duyma, davranışlardan 
kuşkulanmak, tertip/düzen ve kişisel standartlar arasında anlamlı ilişki olduğu 
gözlemlenmiştir. Dış kontrol odağı ile mükemmeliyetçiliğin hatalardan endişe duyma, 
kişisel standartlar altboyutu arasında ve akademik özyeterliğin tüm altboyutları ile olumsuz 
yönde anlamlı ilişki varlığı mevcuttur. Bireylerinin yaşamları ile ilgili yapmış oldukları 
öznel değerlendirmeler ile kendileri ile yapılan ve çevreden etkilenmenin sonucu olarak 
tanımlanabilecek olan değerlendirmelerin bireylerin akademik özyeterlik derecesi ile 
mükemmeliyetçi davranışları arasındaki ilişkinin varlığını yordaması kavramların 
içerdikleri tanımlamalar ile örtüşmektedir. Kontrol odağının içselleşmesinin sınırları 
zorlaması ile ortaya çıkabilme olasılığının yüksek olduğu düşünülen mükemmeliyetçilikte 
bireysel hedeflerin öncelikli yönlendiriciliği ve bireyin kendisini ulaşılabilir hedeflerin 
ötesinde görme arzusu mükemmeliyetçilik düşüncesinde eşiktir. Bireylerin kendilerini 
mükemmeliyetçi görme ve başkaları tarafından mükemmeliyetçi olarak tanımlanmaları 
üzerine yapılan incelemede de akademik özyeterlilik ile orta güçlükte, dış kontrol odağı 
arasında zayıf güçlükte anlamlı ilişki vardır. Bu çerçevede bireylerin kendilerini 
mükemmeliyetçi görme ve başkaları tarafından mükemmeliyetçi olarak tanımlanmaları 
arasındaki düşüncelerinin yüksek düzeyde anlamlı pozitif ilişkili olduğu 
mükemmeliyetçiliğin bireyin özbeninden yola çıkarak çevrede özbeni konumlandırmaya 
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doğru gidebileceği olarak değerlendirilebilir. Okul başarı algısı değişkeni ile bireylerin 
kendilerini mükemmeliyetçi görme ve başkaları tarafından mükemmeliyetçi olarak 
tanımlanmaları arasında pozitif anlamlılık, akademik özyeterlikleri ve mükemmeliyetçilik 
düzeyleri arasında negatif anlamlılık, dış kontrol odağı arasında pozitif anlamlılık vardır. 
Bu çerçevede okul başarının mükemmeliyetçi düşünüş ile ilişkisinin varlığının bilişsel 
anlamda bireyin hazırbulunuşluğuna hizmet ettiği yorumu yapılabilir. Dış kontrol 
odaklılığın bireyin kendisine mükemmeliyetçi sınırlar belirlediği takdirde okul başarısına 
pozitif anlamda, başkaları tarafından mükemmeliyetçi olarak değerlendirmeler yapması 
gerektiği takdirde ise negatif anlamda ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Dış kontrol odaklılığın 
bireyin kendisini mükemmel olarak değerlendirilişinde okul başarısına pozitif anlamda etki 
etmesi bireysel gücün etkililiğin tartışılması açısından önemlidir. Bireyin hedef 
belirlemeden öznel değerlendirmeleri ile belirlemiş olduğu çalışma tarzının etkilerinin 
sonuçları olarak da yorumlayabileceğimiz bu bulgu başkalarının birey üzerinde 
tanımladıkları mükemmeliyetçi sınırların başarıyı olumsuza çevirdiği biçiminde 
sonuçlanmaktadır. Son olarak cinsiyet değişkeninin mükemmeliyetçilik ile dış kontrol 
odaklılığın erkek açısından anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplumsal yükün erkek 
cinsine verilişinin yansıması olarak değişkenler arası ilişkiyi değerlendirdiğimizde yerel 
kültürün etkisinin anlamlılık açısından ataerkil bakışı da desteklediği söylenebilir. 
Araştırmanın bulgularına genel anlamda bakıldığında değişkenler arasındaki ilişkiselliğin 
literatürde yapılan çalışmaları destekler nitelikte olduğu, özellikle mükemmeliyetçiliğin 
birey ve başkaları açısından değerlendirilişinin üzerinde önemli durulması gereken bölüm 
olduğu yinelenebilir. Buradan hareketle benliğin özerk ve ilişkisel boyutları ile araştırma 
değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve toplumsal bakış açısının değerlendirilmesi 
açısından önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Akademik özyeterlik, iç-dış kontrol odağı, mükemmeliyetçilik. 
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(9844) LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ANNE-BABA TUTUM ALGILARININ BAZI 

DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN İNCELENMES İ 

ZEYNEP BANU GÜNDÜZ 1, ARZU ÖZYÜREK 2 
1 KARABÜK YAHYA KEMAL BEYATLI MESLEK LİSESİ 

2 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

a.ozyurek@karabuk.edu.tr 

Bu çalışmada,  lise öğrencilerinin anne baba tutum algılarının bazı değişkenler 
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Karabük İl merkezinde bulunan 
resmi ortaöğretim kurumlarının 9, 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden lise öğrencilerinden 
oluşmaktadır. Örneklem grubunu 342 kız 218 erkek olmak üzere toplam 560 öğrenci 
oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Anne Baba Tutum 
Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testleri 
kullanılmıştır. 

Sonuç olarak, örneklem grubunda yer alan lise öğrencilerinin anne-babalarının 
kendilerine yönelik tutumlarını daha çok demokratik olarak algıladıkları, anne-baba tutum 
algıları ile cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, anne yaşı, anne öğrenim durumu, baba yaşı ve 
baba öğrenim durumu arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Tutum, Anne-Baba Tutumu, Lise Öğrencileri 
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(10198) ANNELERİN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARINA 

İLİŞKİN CİNSİYET ROLÜ KİMLİĞİ GELİŞ İMİNE DAİR GÖRÜŞLERİ 

MEVA DEMİR 1, FERİDUN KAYA 2, GÜLŞEN KOÇAK 1 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 2 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

feridunkaya@bayburt.edu.tr 

Bu çalışma, annelerin 3-6 yaş aralığındaki çocuklarına ilişkin cinsiyet rolü kimlik 
gelişimi ile ilgili görüşlerinin psikanalitik ekol çerçevesinde niteliksel olarak belirlenmesi 
amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016 yılında İstanbul il merkezinde 
yer alan, 3-6 yaş arasında çocuğu olan, 25-40 yaş aralığında, ilköğretim, lise ve üniversite 
mezunu, 6’sı çalışmayan ve 2’si çalışan toplam 8 gönüllü anneden oluşmuştur. Veri 
toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından anneler ile birebir görüşmeler 
yapılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler araştırmacı tarafından 
yazılı hale getirilmiştir. Dikkatlice okunan görüşme raporlarından kodlar ve ardından ana 
temalar elde edilmiştir. Daha sonra tüm görüşme notları yeniden okunup incelenmiş ve 
diğer görüşmelerle karşılaştırılıp temalar kategorize edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
bulgular ile psikanalitik kuram çerçevesinde ‘kastrasyon, negatif/pozitif ödip, 
oyuncak/oyun alanı ve çocuğun sınırları’ şeklinde dört tema oluşturulmuştur. Yürütülen 
çalışma süresince her bir temaya yönelik kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda 
genellikle pozitif ödip yaşamayan çocukların karşı cins ebeveynle yakın ilişki 
kuramadıkları ve dolayısıyla negatif ödipte oldukları görülmektedir. Yine bu çocukların 
oyunlarında negatif ödipin yansıması olarak kendi cinsiyetlerine uygun roller seçemedikleri 
saptanmıştır. Özellikle erkek çocukları için otorite figürünün anne olması (ilk yılda tüm 
güçlü nesnenin anne olmasından ötürü) yoğun kastrasyon kaygısı yaşanmasına neden 
olarak pozitif ödipin gelişimine engel olmaktadır. Ayrıca ödipal üçgeni kuramayan ve 
sınırların net olmadığı ailelerde kız çocukların baba ile çift düşlemlerine girdiği ve oldukça 
feminen edimlerde bulunduğu saptanmıştır. Sonuç olarak evde kastratör nesnenin kim 
olduğu, sınırlar, pozitif ve negatif ödip konumları çocuğun cinsiyet rolü kimliğini 
etkileyebilir. Bu durum ise çocuğun düşlemsel alanı olarak evcilik ve oyunlarına 
yansıyabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Erken çocukluk dönemi, cinsiyet rolü, kimlik 
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(10205) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ İLE 

AKADEMİK ERTELEME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES İ 

MERVE ZAFEROĞLU 1, FURKAN KAŞIKCI 2, İSMAİL SEÇER 3 
1 Atatürk Üniversitesi - 2 Millî Eğitim Bakanlığı - 3 Erzurum 

furkanpdr@gmail.com 

Okul yaşamı içermiş olduğu birçok süreç nedeniyle öğrenciler üzerinde birtakım 
olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu etkiler öğrencileri çok yönlü olarak etkileyebilmekte 
ve sosyal, akademik, psikolojik vb. alanlarda bir takım istenmeyen sonuçlar 
doğurabilmektedirler. Öğrencileri birçok yönden olumsuz etkilediği düşünülen problemler 
arasında son yıllarda özellikle okul tükenmişliği gösterilmektedir. Tükenmişlik ilk yıllarda 
mesleki bir tanı olarak değerlendirilse de daha sonra öğrencilerinde adeta bir meslek 
elemanı gibi belli sorumluluk ve görevleri yerine getirmesi tükenmişlik tanımını okul 
ortamına dâhil etmiştir. Öğrencilerden beklenilen ödev ve sorumlulukların fazla olması her 
kademe artışında merkezi bir sınavdan başarılı olmasını bekleme öğrencilerdeki 
tükenmişlik seviyesini arttırmaktadır. Yapılan son araştırmalar okul tükenmişliğinin birçok 
kavram ile alakalı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kavramlardan biri de akademik 
erteleme kavramıdır. Akademik erteleme, bir işi gerçekleştirirken ya da bir işe karar 
verirken bir işi geciktirmek için gösterilen davranışsal bir eğilim olarak 
tanımlanmaktadır.  Bu araştırma sürecinde üniversite öğrencilerinde okul tükenmişliği ile 
akademik erteleme davranışı arasındaki ilişki ele alınmıştır. 

Araştırmanın örneklemi uygun örnekleme yöntemi ile % 95 güven aralığında 
belirlenen 309 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma sürecinde veri toplamak 
için okul tükenmişlik ölçeği ve akademik erteleme ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde 
öncelikle parametrik testlerin koşulları incelenmiş ve analiz için varyans analizi, korelasyon 
analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, üniversite 
öğrencilerinde okul tükenmişliğinin, cinsiyete ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerine 
göre anlamlı farklılaşma gösterdiği ve okul tükenmişliğinin akademik ertelemeyi pozitif 
yönlü olarak yordadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, 
okul tükenmişliğinin üniversite öğrencileri için akademik erteleme bakımından önemli bir 
risk kaynağını oluşturduğu söylenebilir. Araştırmanın sınırlılıklarına değinilecek olursa 
eğer bu araştırma öncelikle eğitim fakültesi öğrencileri ile sınırlı olup diğer fakülte ve 
yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilere genellenemez. Bu nedenle daha geniş bir 
örneklem üzerinde ve daha kapsamlı araştırma sonuçlarına ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca, 
benzer araştırma süreçleri lise ve ortaokul öğrencileri ile de yürütülebilir. 

Anahtar Kelimeler : okul tükenmişliği, akademik erteleme, regresyon 
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(10207) OKUL TÜKENMİŞ LİĞİ İLE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

ESMA NUR KAÇIRA 1, İSMAİL SEÇER 2, FURKAN KAŞIKCI 3, MERVE 

ZAFEROĞLU 1 
1 Atatürk Üniversitesi - 2 Erzurum - 3 Millî Eğitim Bakanlığı 

furkanpdr@gmail.com 

Üniversite öğrencileri öğrenim yaşamları boyunca pek çok durumla başa çıkmak 
zorundadırlar. Öğrencilerin başa çıkmak durumunda olduğu bu zorlu süreçlerle etkileşimlerini 
etkileyen kişisel nitelikleri arasında psikolojik dayanıklılıkları önemli bir etmen olabilir. 
Psikolojik dayanıklılığının yüksek olmasının üniversite öğrencilerinin karşı karşıya kalacakları 
zorlu süreçleri aşmaları noktasında önemli bir avantaj olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte 
üniversite öğrencilerinin yaşaması muhtemel bir olumsuzluk olan okul tükenmişliği yaşamaları 
durumunda akademik yaşamları boyunca karşılaşacakları zorluklar ile başa çıkmakta 
zorlanacakları değerlendirilmektedir. Bu amaçla bu araştırma sürecinde üniversite 
öğrencilerinde okul tükenmişliği ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişki ele alınmış ve 
psikolojik dayanıklılığın okul tükenmişliği üzerinde ki yordayıcı etkisi incelenmiştir. 

Araştırma ilişkisel tarama türünde olup örneklem seçimi için uygun örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Bu amaçla % 95 güven aralığında belirlenen 375 üniversite öğrencis ine 
ulaşılmıştır. Araştırmada sürecinde veri toplama amacıyla okul tükenmişliği ölçeği ve psikolojik 
dayanıklılık ölçekleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t testi, varyans analizi ve 
korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular okul tükenmişliğinin sınıf 
düzeyi ve barınma durumuna göre anlamlı farklılaşma gösterdiğini ve psikolojik dayanıklılık ile 
okul tükenmişliği arasında negatif yönlü ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, psikolojik 
dayanıklılığın okul tükenmişliğini negatif yönlü ve anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Bu 
doğrultuda psikolojik dayanıklılığın okul tükenmişliği açısından önemli bir risk kaynağı olduğu 
ve psikolojik dayanıklılık düzeyi düşük olan öğrencilerin okul tükenmişliği yaşama olasılığının 
daha yüksek olacağı söylenebilir. Bu doğrultuda, okul tükenmişliğinin önlenmesi ve olası 
olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasında öğrencilerin psikolojik dayanıklılık düzeylerini 
güçlendirmeyi amaçlayan önleme ve tedavi yaklaşımlarının üzerinde durulabilir.Araştırmanın 
bulgularının değerlendirilmesi noktasında araştırmanın sınırlılıklarını da göz önünde 
bulundurmak gerekmektedir. Bu araştırmada çalışma grubunu üniversite düzeyindeki öğrenciler 
oluşturmaktadır. Bundan sonraki araştırmacılar bulguların genellenebilirliğini arttırmak için 
ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde de araştırmalar yapabilir. Bu araştırmanın sınırlılıkları olarak 
çalışmanın sadece Atatürk üniversitesinde ve Eğitim fakültesinde yürütülmüş olması 
gösterilebilir. Bu anlamda daha bilimsel ve genellenebilir bulgular için çok daha geniş 
örneklemler üzerinde benzer araştırmaların yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler : okul tükenmişliği, psikolojik dayanıklılık, üniversite öğrencisi   
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(10227) DÜZENLİ FİZİKS EL AKTİVİTENİN ALGILANAN STRES VE ÖZNEL 

İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

LEVENT YAYCI 1, MUSTAFA ŞANAL 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

ygtlev@yahoo.com 

Bu çalışmanın amacı, düzenli fiziksel aktivitenin algılanan stres ve öznel iyi oluş 
düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Giresun Üniversitesi’nde Beden Eğitimi 
Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinde öğrenim gören 90’ı 
kız, 84’ü erkek olmak üzere toplam 174 öğrenci araştırma grubunu oluşturmuştur. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Algılanan Stres Ölçeği, Öznel İyi Oluş Ölçeği ve 
araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyo-Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. 
İstatistiksel analiz olarak t testi ve korelasyon kullanılmış, manidarlık düzeyi 0.05 olarak 
kabul edilmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin algılanan stres ve öznel iyi oluş düzeyleri 
arasında düşük düzeyde negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Öznel iyi oluş düzeyi açısından 
cinsiyetler ve bölümler  arasında anlamlı fark görülmemiştir. Düzenli fiziksel aktivite yapan 
öğrencilerin öznel iyi oluş düzeyleri düzenli fiziksel aktivite yapmayan öğrencilerden 
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  Algılanan stres düzeyi bakımından cinsiyetler  ve 
fiziksel aktivite yapma-yapmama arasında  anlamlı bir farklılık bulunmazken, beden eğitimi 
öğrencilerinin algılanan stres düzeyleri PDR öğrencilerinden düşük bulunmuştur. Bulgular 
literatür çerçevesinde değerlendirilip yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Fiziksel Aktivite, Öznel İyi Oluş, Algılanan Stres Düzeyi 
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(10265) KİŞİLİK TİPİ KARİYER ARAŞTIRMA SÜRECİYLE NE KADAR 

İLİŞKİLİDİR? ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

SERKAN VOLKAN SARI 1, FEDAİ KABADAYI 1, SEMA YAZICI 2, MUSTAFA 

ŞAHİN 3 
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - 2 Milli Eğitim Bakanlığ 

 3 Karadeniz Teknik Üniversitesi 

fedai.kabadayi@erdogan.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı, kariyer araştırma öz-yeterliği ile a-b tipi kişilik özelliği 
arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi’nde yer alan fakültelerden rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 335 
üniversite öğrencisinden oluşmaktadır (133 erkek %39.7 ve  202 kız  %60.3). 
Katılımcıların yaş ranjı 17 ile 36’dur. Yaş ortalamaları 20.97’dir (Ss=0.103). Araştırmanın 
veri toplama süreci için gerekli izinler alınmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Kariyer 
Araştırma Öz-Yeterliği Ölçeği (Sarı, 2014) ile A ve B Tipi Kişilik Yapısı Anketi (Durna, 
2004) kullanılmıştır. Verilerin normalliği test edilmiş ve normal dağılıma uygun olduğu 
belirlenmiştir. Araştırma verileri Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı tekniği 
ve çoklu doğrusal regresyon analizi tekniğiyle ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına 
göre A tipi kişilik ile Kariyer Araştırma Öz-Yeterliği arasında olumlu yönde anlamlı 
korelasyon olduğu (r=0.185, p<0.01), benzer şekilde B tipi kişilik ile Kariyer Araştırma 
Öz-Yeterliği arasında olumlu yönde korelasyon olduğu (r=0.328, p<0.01) tespit edilmiştir. 
Bunun yanında A tipi kişilik (B=0.185, F=11.819 p<0.01) ve B Tipi kişilik (B=0.328, 
F=40.181 p<0.01) üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterliğini anlamlı düzeyde 
yordadığı belirlenmiştir. Sonuçlar literatürde yer alan araştırmalarla karşılaştırılmış, bazı 
teorik ve uygulamaya dönük önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Kişilik, A tipi, B tipi, Kariyer Araştırma Öz Yeterliği 
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(10350) KİŞİLERARAS I İLİŞKİLERİN YAŞAM DOYUMU VE CİNSİYET 
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ÇİĞDEM BERBER ÇELİK 1, ÖZGÜR SALİH KAYA 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 
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Kişilerarası ilişki tarzları, iletişim sürecinde meydana gelen etkileşimlerin sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır ve her bireyin kendine göre bir kişilerarası ilişki tarzı 
bulunmaktadır. Birey, olumlu ya da olumsuz olarak oluşturduğu bu ilişki tarzına göre 
hareket eder. Kişiler arası ilişkilerde benimsenen tarz bireyin hayata bakışını ve öznel iyilik 
halini de etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, kişilerarası ilişki tarzlarının (besleyici 
ve ketleyici) yaşam doyumu ile ilişkisinin incelenmesidir. Ayrıca kişilerarası ilişki 
tarzlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırma grubu 
362 kız ve 149 erkek toplam 511 birinci sınıf üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. 
Öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin çeşitli bölümlerinde 
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Matematik, Fen Bilgisi, Bilgisayar, Almanca, 
Türkçe) öğrenim görmektedirler. Katılımcıların yaşları 17 ile 21 arasında değişmekte olup 
yaş ortalaması 18.78’dir (Ss: .99). Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından 
hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Şahin, Durak ve Yasak (1994) tarafından geliştirilen 
Kişilerarası İlişkiler Ölçeği ve Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından 
geliştirilen ve Türkçe’ ye uyarlaması Yetim (1993) ve Köker (1991) tarafından yapılan 
Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Uygulamaya yönelik gerekli izinler alındıktan sonra 
ölçme araçları öğrencilere sınıf ortamında gerekli açıklamalar yapılarak uygulanmıştır. 
Uygulamalar gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşmiştir. Toplanan verilerden boş 
bırakılanlar ve hatalı doldurulanlar çıkartılarak veriler analize hazır hale getirilmiştir. 
Veriler SPSS 23.00 programında analiz edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı ve açıklayıcı 
analiz tekniklerinden Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, çoklu doğrusal 
regresyon analizi ve bağımsız grup t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, besleyici 
ilişki tarzı ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkarken 
ketleyici ilişki tarzı ile yaşam doyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. Regresyon analizi sonucunda, besleyici ilişki tarzının yaşam doyumunu 
%5’lik bir varyansla açıkladığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan bağımsız t testi ise besleyici 
ve ketleyici ilişki tarzının cinsiyete göre farklılaştığını göstermektedir. Ortaya çıkan 
bulgular kişiler arası ilişkilere yönelik yapılan araştırma sonuçları ile karşılaştırılarak 
birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Kişilerarası ilişkiler, yaşam doyumu, cinsiyet 
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(10372) DEMOKRATİK KATILIM AİLEDE NASIL BAŞLAMAZ: TÜRK 

KÜLTÜRÜNDE ÇOCUKLARIN AİLE ÜÇGENLEŞ MES İNE İLİŞKİN 

DENEYİMLERİNİN İNCELENMES İ 

MUSTAFA ALPEREN KURŞUNCU 1 
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

kalperen@metu.edu.tr 

Problem Durumu: Ergenlikle birlikte aileler artan bireyselleşme ve özerklik 
talepleriyle daha sık karşılaşmakta, kuşaklararası yakınlığı sürdürürken, aynı zamanda 
çocukların problem davranışlardan korunmaları gibi ikilemler yaşayabilmektedirler 
(Peterson, Bush & Supple, 1999). Benlik ayrımlaşması  sürecinin bir parçası olarak da 
tanımlanabilecek bu süreç, kişinin kendisi için önemli olan kişilerle yakınlığını 
sürdürürken, bireyselliğini ve kişisel özerkliğini de koruyabildiği bir becerinin kazanımıdır 
(Kerr & Bowen, 1978). Kişinin benlik ayrımlaşmasının düşük düzeylerde gerçekleştiği 
durumlarda ise aile sistemi içinde sıklıkla ‘üçgenleşmeler’ ortaya çıkabilmektedir (Kerr & 
Bowen, 1988). 

Aile üçgenleşmesi, genellikle iki aile üyesinin çeşitli nedenlere bağlı olarak 
üçüncü bir aile üyesine karşı ‘koalisyonlar’ oluşturmaları sonucunda üçüncü aile üyesinin 
sıklıkla ‘günah keçisine’ dönüştüğü bir süreçtir; çünkü bu iki kişi (sıklıkla ebeveynler) 
arasındaki gerilim ilişkiye bir üçüncü kişinin (sıklıkla çocuklar) dahil edilmesiyle azalırken, 
ilişkiye dahil edilen kişinin kaygı düzeyinin artmasıyla sonuçlanmakta, çocuklarda içe 
yönelim ya da dışa yönelim sorunlarına neden olabilmektedir  (Kerr & Bowen, 1988). 

Ek olarak, Williamson (1991) yetişkinliğin normal bir gelişim ödevi olarak, 
yetişkinle ebeveyni arasındaki kuşaklararası hiyerarşik sınırların sonlandırılması 
gerekliliğini, iki kuşak arasındaki güce dayalı otorite ilişkisi yerine eşitlerin ya da 
akranların ilişkisine benzeyen bir ilişki biçimini savunmaktadır. Williamson (1991) aile 
üyeleri arasındaki ilişkilerde görece bir eşitliği, belirgin kişisel sınırları ve ilişkiye gönüllü 
katılımı yakınlık kavramıyla karakterize etmektedir. 

Aileler, çocukların demokratik değerleri gözlemledikleri ve uygulamaya 
geçirebildikleri ilk ortamlardandır. Demokrasinin yaşama geçirildiği ailelerde bireylerin 
kendi kararlarını verebilmesi, birey olarak daha çok kabul ve değer görmeleri beklenebilir. 
Bununla birlikte, demokrasinin hayata geçirilemediği ailelerde otoriter bir yapının 
belirleyici olacağı da söylenebilir. Böyle bir durumun ise, aile sisteminde kuşaklararası 
devam eden hiyerarşik sınırların varlığını sürdüreceği ve kişilerin benlik ayrımlaşma 
süreçlerini sekteye uğratacağı söylenebilir.   



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
345 

Çalışmanın Amacı: Demokratik bir aile ortamı oluşturulamadığında benlik 
ayrımlaşması süreci sekteye uğrayabileceğinden aile üçgenleşmesi, içiçe geçme ve 
duygusal kopma gibi kavramlar daha sıklıkla gözlemlenebilir hale gelecektir. Bu 
çalışmanın amacı, Türk kültüründe çocukların, aile üçgenleşmesine ilişkin deneyimlerini ve 
algılarını araştırmaktır. 

Yöntem: Katılımcıların aile üçgenleşmesine ilişkin deneyimlerini ve algılarını 
derinlemesine anlama, katılımcılar arasında sözkonusu olguya ilişkin ortak özelliklerin 
neler olduğunu belirleme (Creswell, 2007; Marshall&Rossman, 2006) amaçlandığından, 
nitel çalışma çeşitlerinden olgubilimsel (fenomenolojik) araştırma yöntemi tercih edilmiştir. 
Örneklem yöntemi olarak amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi 
Ankara’da doktora eğitimlerine devam eden 5 kadın-erkek katılımcıdan oluşmaktadır. 
Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmış olup, 
her görüşme ortalama olarak 50-55 dakika aralığında gerçekleşmiştir. İçerik analizinde 
öncelikli örüntülerin tanımlanması, kodlanması ve kategorilendirilmesi süreci izlenmiş, 
veriler alanyazın ışığında tümevarımcı bir yaklaşım izlenerek kodlara göre işlenmiş, kodlar 
aracılılığıyla da ilişkili kategorilere ulaşılmıştır.  

Bulgular: Sonuçlar aile üçgenleşmesi bağlamında sadece katılımcıların değil, aile 
üyelerinin de süreçle ilgili deneyimlerine yönelik bilgiler sunmuştur. İçerik analizi 
sonucunda ortaya çıkan temalar şunlardır: aile üçgenleşmesi, duygusal tepkisellik, benlik 
ayrımlaşması ve kuşaklararsı hiyerarşi. Aile üçgenleşmesi ile ilgili katılımcılar tarafından 
yapılan en belirgin vurgu katılımcıların ya da aile üyelerinin arabuluculuk rolleri ve taraf 
tutma ile ilişkili olmuştur. Bir diğer örüntü ise aile sistemi içinde bir aile üyesinin 
‘problem’ davranışlarıyla gündeme geldiği ‘günah keçisi’ vurgusu olmuştur. Benlik 
ayrışması ile ilgili ortaya çıkan örüntüler ise ruminasyon, bireyselleşme (özerklik) ve 
çatışma çözme becerileri olmuştur. Duygusal tepkisellik örüntüleri ise kaygı, üzüntü, 
duygusal uzaklık ve çaresizliktir. Kuşaklarası hiyerarşi ile ilgili örüntüler ise itaat beklentisi 
ile bir aile üyesine müdahale ile ilişkili olmuştur. Tüm bu bulgular literatür ışığında 
tartışılmıştır. 

Sonuç ve Öneriler: Aile üçgenleşmesine bağlı ortaya çıkan duygusal tepkiler ve 
yetersiz çatışma çözme becerileri ile katılımcıların ailelerinde demokratik katılımı 
destekleyen bir ortamın kuşaklararası hiyerarşi örüntüleri nedeniyle oluşamadığı ve benlik 
ayrımlaşması düzeylerinin düşük düzeyde gerçekleştiği değerlendirilebilir. Aile üyeleri 
arasında taraf tutma ya da koalisyonların olmadığı, kuşaklararsı hiyerarşinin görece daha az 
olduğu ve aile bireylerinin çatışma çözme becerilerinin daha gelişmiş olduğu daha 
demokratik aile ortamlarının benlik ayrışması sürecinin yüksek düzeyde gerçekleşmesini 
sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Aile üçgenleşmesi, demokratik katılım 
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(10373) SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 

BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

ÖZGE KINIK 1, HATİCE ODACI 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

another-oz@hotmail.com 

Toplum içinde yaşayan bireylerin birçok sosyal, duygusal, psikolojik ve fiziksel 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Bireylerin bu ihtiyaçlarını doyurarak içinde bulundukları sosyal 
yapının bir parçası haline gelebilmeleri, birtakım sosyal becerilerle donatılmış olmalarını 
gerekli kılmaktadır. Sosyal beceriler, gerek kişiler arası sağlıklı ilişkiler gerekse bireylerin 
kişisel gelişimleri için oldukça önemlidir. Bu çalışmada sosyal beceri eğitiminin ortaokul 
öğrencilerinin boyun eğici davranışlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın deney ve 
kontrol grubunu 2015-2016 akademik yılı bahar döneminde Türkiye’nin kuzeyinde bulunan 
Trabzon ilindeki  bir ortaokulda öğrenim gören ve yaşları 12-13 arasında değişen (Ss=.50), 
16  kız ve 16 erkek olmak üzere 32 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama 
araçları olarak, Gilbert ve Allan (1994)  tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlamasını Şahin 
ve Şahin’in (1992) gerçekleştirdiği Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) ve 
araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma kontrol 
gruplu ön test-son test araştırma modeline uygun olarak yürütülmüştür. Elde edilen 
verilerin istatistiklerinde, bağımsız gruplar t testi, ortak değişkenli tek yönlü varyans analizi 
(Ancova), çoklu varyans analizi (Mancova) gibi istatistiksel analizlerden yararlanılmıştır. 
Yapılan analizler sonucunda; deney grubunda yer alan bireylerin boyun eğici davranışlar 
son test (X = 31.93, SS = 6.86) ve izleme testi (X = 37.25, SS = 9.05) puan ortalamaları, 
kontrol grubunda yer alan bireylerin boyun eğici davranışlar son test (X = 39.81, SS = 8.33) 
ve izleme testi (X = 49, SS = 5.25) puan ortalamalarından daha düşük olduğu, boyun eğici 
davranışların azaltılması için yapılan sosyal beceri psiko-eğitim uygulamasının etkili 
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bulgular ilgili literatürle bağlantılı olarak tartışılmış, konu 
ile ilgilenen araştırmacılara yönelik ve ortaokul dönemindeki öğrencilerin boyun eğici 
davranışlarını azaltmak amacıyla yapılacak uygulamalar konusunda öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Beceri, Boyun Eğici Davranışlar, Sosyal Beceri Eğitimi 
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(10392) ÜNİVERS İTE UYUM ÖLÇEĞİ 

EVREN ERZEN 1 
1 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

evrenerzen@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı üniversiteye uyumun belirlenmesinde alternatif, kolay 
uygulanabilir, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Çalışma grubu lisans 
düzeyinde öğrenimlerine devam etmekte olan 43’ü erkek (%23,2) 142’si kadın (%76,8) 187 
üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Analizler öncesinde z puanlarının değerlendirilmesi 
yapılmış ve 2 uç değer veri setinden çıkarılmıştır. Böylece analizler 185 kişilik veri seti 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin dil ve anlam geçerliği için Türk dili ve edebiyatı 
alanında doktora seviyesindeki iki uzmanın görüşlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen 
Cohen Kappa uyuşma ölçümü değeri dil ve anlaşılırlık bakımından tam uyuma işaret eden 
1’dir. Açımlayıcı faktör analizi ölçekte yer alan 16 maddenin üç boyut altında tutarlı 
şekilde toplandıklarını göstermektedir. Yapı geçerliğine ilişkin geçerlik değerleri GFI, CFI, 
NNFI, RMSEA, χ2 ve χ2/sd oranı ile belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
GFI .91, CFI .96, NNFI = 0.95, RMSEA .04 ve χ2/sd  oranı 1.42 olarak belirlenmiştir. 
Ölçeğin madde toplam korelasyonu değerleri .37 ila .72, madde kalan korelasyonu değerleri 
ise .30 ila .65 arasında değişmektedir. Ölçeğin kriter geçerliği eş alt faktörlere sahip 
Aslan’ın (2015) Üniversite Yaşamına Uyum ölçeğinden elde edilen verilerle sınanmıştır. 
Sosyal uyum boyutunda .61, akademik uyum alt boyutunda .78, kişisel uyum boyutunda 
.73 ve ölçeğin toplam puanları bazında da .86 anlamlı korelasyonlar elde edilmiş, böylece 
ölçeğin alanda kullanılan bir diğer geçerli ve güvenilir ölçme aracıyla paralel sonuçlar elde 
edebilme yetisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda ise sosyal, 
akademik ve kişisel uyum boyutları için belirlenen Alpha iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 
.81, .86 ve .74, ölçeğin tamamına ilişkin güvenirlik katsayısı ise .87 olarak belirlenmiştir. 
Ölçeğin 1 ay arayla gerçekleştirilen test-tekrar test analizi sonucunda elde edilen değer ise 
.99’dur.  

Anahtar Kelimeler : üniversiteye uyum, sosyal uyum, akademik uyum, kişisel uyum, 
geçerlik, güvenirlik 
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(10418) EVLİLİKTEN KAÇINMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: 

PİLOT ÇALIŞMA 

CANSU TOSUN 1, HİKMET YAZICI 1, FATMA ALTUN 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

cansu.tosun@ktu.edu.tr 

Çoğu kültürde kadın-erkek ilişkisini meşrulaştırma yolu olarak kabul edilen 
evlilik, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabildikleri özel bir birliktelik ve hayatı paylaşma 
süreci olarak görülür. Evlilik her ne kadar sosyal ilgi ile ilişkilendirilerek çiftlerin ve 
toplumun mutluluk ve esenliği için kurulması önerilen/takdir edilen bir ilişki biçimi olsa da, 
evlenmeyi erteleyen insan sayısının yayınlaştığı ve ortalama evlenme yaşının giderek 
yükseldiği bir gerçektir. Bu araştırma ile evlenme tasarım ve girişimlerini engelleyen 
toplumsal ve bireysel faktörlerin tespit edilmesinde kullanılabilecek standart bir ölçme 
aracının geliştirilmesi için bir pilot çalışmanın yapılması amaçlanmaktadır. Ölçekte, 
bireylerin evlilikle ilgili sahip oldukları akılcı olmayan inançlar ve bilişsel hatalar 
belirlenmeye çalışılmıştır. Madde havuzunun oluşturulması amacıyla üniversitede öğretim 
gören bir grup son sınıf öğrencisi ile görüşmeler yapılmış ve hazırlanan maddelerle ilgili 
uzman görüşleri alınarak 90 maddelik bir deneme ölçeği oluşturulmuştur. Araştırmanın 
verileri deneme ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile 165 
kişiden toplanmıştır. Ölçeğin geçerlik işlemlerinde açımlayıcı faktör analizi, güvenirlik 
işlemlerinde ise iç tutarlılık ve testi yarıya bölme tekniklerinden yararlanılmıştır. 
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda deneme ölçeğinin faktörlenebilirlik açısından uygun 
olduğu belirlenmiştir (KMO=.80, Barlett’s c2= 9849.08, sd= 4005, p< .05). Ölçeğin faktör 
yapısını belirlemek amacıyla Varimax döndürme metodu kullanılmıştır. Analiz sonucunda 
öz değeri 1’den büyük olan yirmi beş faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu 
yapı toplam varyansın %74.88’ini açıklamaktadır. Kuramsal çerçeve ve faktörlerin 
açıkladıkları yüzdeler göz önüne alındığında 4 faktörlü bir yapının uygun olacağı 
düşünülmüştür; bu yapı toplam varyansın %37.23’ünü açıklamaktadır. Evlilikten Kaçınma 
Eğilimi Ölçeği’ne ait Cronbach  Alfa iç tutarlık kat sayısının .96, testi yarıya bölme 
teknikleri ile elde edilen güvenirlik katsayısının ise .94 olduğu gözlenmektedir. Geçerlik ve 
güvenirlik analizlerinden elde edilen sonuçlar değerlendirilerek bazı maddelerin ölçekten 
çıkarılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ölçek ile daha geniş örneklemde geçerlik 
ve güvenirlik çalışmaları tekrar edilecek ve ölçeğin son formu verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Evlilik, Evlilikten Kaçınma, Evlilik Öncesi, Ölçek Geliştirme 
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(10419) GEŞTALT TEMAS BİÇİMLERİ İLE İLGİLİ ÖLÇEKLERİNİN 
İNCELENMES İ 

NİHAL TUTAL 1, ERGÜL DEMİR 1 
1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

nihaltutal@gmail.com 

Temas kavramı; bireylerin çevre ile etkileşimleri üzerinde duran varoluşçu, 
fenomenolojik bir yaklaşım tarzı olan Geştalt terapinin önemli kavramlarından birisidir. 
Temas kavramı; birey ve diğerleri ya da birey ve çevresi arasında gerçekleşen buluşma 
olarak tanımlanmakta ve Geştalt yaklaşımı kapsamında bireylerin nasıl temas kurdukları, 
ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları incelenmektedir. Ancak Geştalt temas biçimlerinin 
ölçülmesinde kullanılabilecek araçları bulmakta çeşitli güçlükler yaşanmaktadır. Bu 
kapsamda bu çalışmanın amacı; Türkiye’de ve Türkiye dışında Geştalt Temas Biçimleri’nin 
ölçülmesi ve değerlendirilmesinde kullanılabilecek olan, geliştirilmiş veya Türkçeye 
uyarlanmış ölçekleri belirlemek ve bu ölçekleri psikometrik özellikleri açısından 
değerlendirmektir. Araştırma kapsamında Türkiye dışındaki Geştalt Q Short (GQS), Gestalt 
Interruption and Contact Inventory (GICI), Geştalt Temas Biçimleri Ölçeği (Geştalt 
Contact Styles Questionnaire- GCSQ), Geştalt Temas Biçimleri Ölçeği Yeniden 
Düzenlenmiş Formu ve Türkiye’deki Geştalt Temas Biçimleri Ölçeği Yeniden 
Düzenlenmiş Formu Uyarlama Çalışması ile Geştalt Temas Engelleri Ölçeği Geliştirme 
Çalışması incelenmiştir. Bu ölçeklerin değerlendirilmesine bağlı olarak; Türkiye dışında 
geliştirilen ölçeklerin sınırlı sayıda olmasının yanında güncel olmadığı görülürken; 
Türkiye’de ise geliştirilmiş ve uyarlanmış sadece birer ölçme aracına rastlanmıştır. Buna 
göre Türkiye’de Geştalt Temas Biçimlerinin ölçülmesine yönelik ölçek geliştirilmesi ve 
uyarlanması ihtiyacı bulunduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Geştalt terapi, temas biçimleri, temas biçimleri ölçeği 
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(10423) YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI İLE 

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİNOP 

ÜNİVERSİTES İ ÖRNEĞİ 

ABDULLAH NURİ DİCLE 1 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

andicle@gmail.com 

Bu araştırma Türkiye’de üniversite öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin 
başa çıkma tutumları ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Sinop 
Üniversitesine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden toplam 32 yabancı uyruklu 
üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Sinop Üniversitesine devam eden yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin 
demografik bilgilerini öğrenebilmek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel 
bilgi formu, başa çıkma tutumlarının ölçülmesi amacıyla Dicle ve Ersanlı tarafından 2012 
yılında Türkçe ’ye uyarlanan Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği-COPE-R, 
psikolojik dayanıklılıklarının ölçülmesi amacıyla Basım ve Çetin tarafından 2011 yılında 
Türkçe ’ye uyarlanan Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde çeşitli tanımlayıcı 
istatistiksel metotlar ve normal dağılım göstermeyen ölçekler arası ilişkileri saptamak için 
Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin 
karşılaştırılmasında iki grup olduğu durumlarda Mann Whitney U testi, ikiden fazla grubun 
olduğu durumlarda Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. 

Araştırmada; Sinop Üniversitesine devam eden yabancı uyruklu üniversite 
öğrencilerinin başa çıkma tutumları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında pozitif yönde 
yüksek düzeyde bir ilişki olduğu, psikolojik yardım alan yabancı uyruklu üniversite 
öğrencilerinin başa çıkma tutumlarının ve psikolojik dayanıklılık düzeyinin psikolojik 
yardım almayan yabancı uyruklu üniversite öğrencilere göre daha yüksek olduğu, yabancı 
uyruklu üniversite öğrencilerinin cinsiyet farklılığının başa çıkma tutumlarını ve psikolojik 
dayanıklılıklarını etkilemediği sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular literatüre dayalı 
olarak tartışılmış, yorum ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Yabancı Uyruklu Öğrenci, Başa Çıkma Tutumları, Psikolojik 
Dayanıklılık 
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(10427) SÜREGEN HASTALIĞI OLAN ÖĞRENCİLERİN DUYGU KONTROL 

DURUMLARI VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİNOP 

ÜNİVERSİTES İ ÖRNEĞİ 

ABDULLAH NURİ DİCLE 1 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

andicle@gmail.com 

Bu araştırma üniversite öğrenimi gören süregen hastalığı olan öğrencilerin duygu 
kontrol durumunun öfke, kaygı ve mutsuzluk düzeyleri ile yaşam doyum düzeyleri 
arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı içerisinde Sinop Üniversitesinde öğrenim gören süregen hastalığı olan 
öğrencilerden toplam 27 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Sinop Üniversitesinde 
öğrenim gören süregen hastalığı olan üniversite öğrencilerinin demografik bilgilerini 
öğrenebilmek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, araştırmanın 
bağımlı değişkenleri olan süregen hastalığı olan üniversite öğrencilerinin duygu kontrol 
durumlarını belirlemek amacıyla Watson ve Greer tarafından 1983 yılında geliştirilerek 
Okyayüz tarafından 1993 yılında Türkçeye uyarlama çalışması yapılan “Courtauld Duygu 
Kontrol Ölçeği (CDKÖ)” ve süregen hastalığı olan üniversite öğrencilerinin yaşam 
doyumlarını belirlemek amacıyla Deiner ve arkadaşları tarafından geliştirilen (Deiner, 
Emmons, Larsen ve Grifffin, 1985) ve ülkemiz için uyarlama çalışması Köker (1991) 
tarafından yapılmış “Yaşam Doyumu Ölçeği (Satisfaction with Life Scale)” kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde çeşitli tanımlayıcı 
istatistiksel metotlar ve normal dağılım göstermeyen ölçekler arası ilişkileri saptamak için 
Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin 
karşılaştırılmasında iki grup olduğu durumlarda Mann Whitney U testi, ikiden fazla grubun 
olduğu durumlarda Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma; Sinop Üniversitesinde 
öğrenim gören süregen hastalığı olan üniversite öğrencilerinin duygu kontrol durumunun 
öfke, kaygı ve mutsuzluk düzeyleri ve yaşam doyum düzeyleri arasında pozitif yönde 
yüksek düzeyde bir ilişki olduğunu, duygu kontrol durumunun, öfke, kaygı ve mutsuzluk 
düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığını, herhangi bir psikolojik 
yardım alan süregen hastalığı olan üniversite öğrencilerinin duygu kontrol durumunun, 
öfke, kaygı ve mutsuzluk düzeylerinin herhangi bir psikolojik yardım almayan süregen 
hastalığı olan üniversite öğrencilerine göre anlamlı düzeyde düşük olduğunu ortaya 
koymuştur. Elde edilen bulgular literatüre dayalı olarak tartışılmış, yorum ve önerilerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Süregen Hastalık, Duygu Kontrol Durumu, Öfke, Kaygı, Mutsuzluk, 
Yaşam Doyumu. 
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PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME 

ÜMİT PEKDEMİR 1, HİKMET YAZICI 2, FATMA ALTUN 2, CANSU TOSUN 2 
1 DUMLUPINAR İLKOKULU 

2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

faltun@ktu.edu.tr 

Matematik dersindeki başarı, günümüz toplumlarında okulda kazandırılan en 
önemli yetkinliklerden biri olarak değerlendirilmektedir (Fischer, Moeller, Cress ve Nuerk, 
2013). Bu önem ve etkisine karşın, ulusal ve uluslararası sınavlardaki göstergeler, Türk 
öğrenci grubunun matematik dersinde yeterince başarılı olamadığını ortaya koymaktadır. 
Ülkemizdeki öğrencilerin matematik dersindeki bu başarı durumlarını incelemek amacıyla 
yapılan pek çok çalışmada; kullanılan metot, teknik, materyal ve program boyutlarının 
etkileri ele alınmıştır (örn.  Savaş, Taş ve Duru, 2010). Fakat başarısızlık, kapsamlı bir 
yaklaşımla incelendiğinde, matematik alan bilgisi ve matematiğin öğretimi yanında bu 
dersteki başarıyla ilişkili olabilecek psikolojik değişkenlerin de hesaba katılması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. Özellikle öğrencilerin matematiğe yönelik kaygıları, benlik algıları ve 
öz yeterlik inançları bu değişkenlerin başında gelmektedir. Öğrencilerin matematik 
dersinde başarılı olup olamayacaklarına dönük inançları ise içinde yetiştikleri toplumun 
nedensel yüklemelerinden etkilenmektedir (Wigfield ve Eccles, 2000).  Sosyal öğrenme 
kuramına göre bu tür tutum ve inançlar, başkalarının dışa vurduklarını benimseyerek 
oluşur. Erken yaşlarda öğrenilen tutumlar kalıplaşmış yapılara dönerek kolaylıkla 
değişmeyen bir hal alırlar.  Yeni yaşantılar ve öğrenmelerle değişikliğe uğrayabilse de 
kalıplaşmış tutumlar başkalarından sözlü aktarım yoluyla edinilen bilgilerle beslenerek, 
gerçek bilgi eksikliğini kapatma ve gerçeği tanımlama görevi görmektedir (Kağıtçıbaşı, 
2010). Dolayısıyla, ailede ve toplumda kişilere yapılan geri bildirimler bireylerin duygu, 
düşünce, algı ve tutumlarında değişiklik yaratarak olaylara ve olgulara yönelik 
davranışlarını dolayısıyla çabalarını etkilemektedir. 

Bu bağlamda düşünüldüğünde, toplum tarafından matematiğe yapılan yüklemeler, 
öğrencilerin matematiğe karşı olumsuz tutum sergilemelerinde, matematik kaygısının 
oluşmasında ve öz-yeterliğin düşmesinde etkili olduğu görülmektedir. Ancak matematiğe 
yönelik toplum ve çevre tarafından yüklenen yargıları ölçen bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Sosyal öğrenme kuramına göre bu kalıp yargılar öğrenmede oldukça etkilidir. Bu nedenle 
bu yargıların belirlenmesi ve buna yönelik çalışmaların yapılması matematik başarısını 
arttırmada etkili olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada matematiğe yönelik olumsuz 
toplumsal yüklemelerin düzeyini belirlemeyi amaçlayan bir ölçme aracının geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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Pilot çalışma niteliğindeki bu araştırma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
madde havuzunun oluşturulması amacıyla öğretmen ve velilerle mülakatlar yapılmış, 
öğrencilere ise matematiğe dönük yargıları ile ilgili kompozisyonlar yazdırılmıştır. Bu 
görüşmelerden elde edilen bulgulara, daha önceki çalışmalara ve kuramsal çerçeveye uygun 
olarak hazırlanan maddelerden uzman görüşleri alınarak kapsam geçerliğini sağladığı 
düşünülen 50 maddelik bir deneme ölçeği oluşturulmuştur. Ölçek maddeleri bu pilot 
çalışmanın ikinci bölümünün örneklemini oluşturan 200 veli ve öğretmene uygulanmıştır. 
Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi uygulanırken, 
güvenirlik analizlerinde Cronbah alfa Split-half testlerinden yararlanılmıştır. 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları, deneme ölçeğinin faktörlenebilirlik açısından 
uygun olduğunu göstermektedir (KMO= .77, Bartlett’s χ2 =1986.22, sd=561, p= .001). 
Toplam varyansın %65.71’ini açıklayan ve öz değeri 1’den büyük olan 16 faktörlü bir yapı 
elde edilmiştir. Faktörlerin açıkladıkları yüzdeler, saçılma eğrisi ve kuramsal temeller 
dikkate alınarak ölçeğin 5 faktörlü yapıya uygun olduğu değerlendirilmiştir. Varimaks 
döndürme metodu ile yapılan Temel Bileşenler Analizi sonuçlarına göre, 16 maddedin 
ölçekten çıkarılmasına karar verilerek toplam varyansın %43.10’unu açıklayan 5 faktörlü 
bir yapı elde edilmiştir. Güvenirlik işlemleri kapsamında ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık 
katsayısnın .82, Split-half testi yarılma korelasyonunun ise .82 olduğu tespit edilmiştir. 

Bu bulgular Matematiğe İlişkin Toplumsal Yüklemeler Ölçeğinin kabul edilebilir 
düzeyde geçerli ve güvenir bir değerlendirme aracı olabileceğini düşündürmektedir. Bu 
pilot çalışmadan elde edilen bulgulara dayanılarak, daha geniş bir örneklemle psikometrik 
işlemlerin tekrarlanması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Matematiğe İlişkin Toplumsal Yüklemeler, Ölçek Geliştirme 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
354 

(10462) MÜKEMMELİYETÇİLİK VE UMUTS UZLUĞUN AKADEMİK 

ERTELEME DAVRANIŞ I ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

HATİCE ODACI 1, FERİDUN KAYA 2 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 2 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

feridunkaya@bayburt.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik ile 
umutsuzluğun akademik erteleme davranışı üzerindeki rolünü araştırmaktır. Çalışma 
ilişkisel desene uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 
akademik yılı güz döneminde Bayburt Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam eden yaşları 
18 ile 27 arasında değişen ( =19.96, S           
toplam 484 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için Kişisel Bilgi 
Formu, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Akademik Erteleme Ölçeği ve Beck 
Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Veriler Pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon 
analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonrasında; 
akademik erteleme ile; umutsuzluk (r=.24, p<.05; 95 % CI [.16, .33]), aile eleştirelliği 
(r=.20, p<.05; 95 % CI [.12, .29]) ve yaptığından emin olamama (r=.12, p<.05; 95 
% CI [.02, .22]) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlenirken, kişisel standartlar (r=-
.15, p<.05; 95 % CI [-.24, -.05])  ve düzen (r=-.40, p<.05; 95 % CI [-.48, -.32]) ile negatif 
yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla birlikte elde edilen bulgular; aile 
eleştiriselliği (β=.12, p<.05), yaptığından emin olamama (β=.14, p<.05), kişisel standartlar 
(β=-.13, p<.05), düzen (β=-.34, p<.05) ve umutsuzluğun (β=.10, p<.05) akademik erteleme 
üzerindeki değişimin %22’ini açıkladığını göstermiştir (F (7,476) =18.95), p<.001). 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve gelecekte bu konuda 
çalışacak araştırmacılara öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Akademik erteleme, mükemmeliyetçilik, umutsuzluk, üniversite 
öğrencisi. 
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(10468) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KULLANMA EĞİLİMİ 

DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

AYŞE KALYON 1, İBRAHİM DADANDI 1, HİKMET YAZICI 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

aysekalyon@ktu.edu.tr 

Madde bağımlılığı bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını olumsuz 
etkileyen sosyal ve akademik hayatlarında problemler yaşamalarına yol açan ciddi bir risk 
faktörüdür. Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan güncel çalışmalar ve 
istatistikler durumun ciddiyetini somut bir şekilde gözler önüne sermektedir. Türkiye 
İstatistik Kurumunun ([TÜİK], 2016) verileri incelendiğinde, 2015 yılında güvenlik 
birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 118 bin 245 çocuğun 42 bin 557’sinin 
bağımlılık yapan madde kullanmış olduğu kayıt altına alınmıştır. %80,8’ini 15-17 yaş 
grubu, %17,2’sini ise 12-14 yaş grubunun oluşturduğu bu çocukların; %72,5’inin sigara, 
%5,5’inin sigara ve alkol, %4,9’unun sigara ve esrar, %3,7’sinin esrar, %2,3’ünün ise 
sigara, alkol ve esrar kullandığı görülmüştür. Türkiye’deki mevcut tabloya bakıldığında, 
madde kullanma eğiliminin belirlenmesi önleyici çalışmalar bakımından önem arz 
etmektedir. Madde kullanımını etkileyen faktörlere bakıldığında kişilik özellikleri, 
psikiyatrik semptomlar, depresyon, anksiyete, çocukluk çağı örselenme yaşantıları, problem 
çözme becerileri, sosyal ilişkiler, benlik saygısı, aile içi ilişkiler gibi birçok etkenden oluşan 
kompleks bir örüntünün ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada, üniversite 
öğrencilerinin madde kullanma eğilimi düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler 
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, nicel araştırma yaklaşımının ilişkisel 
tarama ve nedensel karşılaştırma yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin 
analizi SPSS 17.00 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Madde 
Kullanma Eğilimi Ölçeği (MKEÖ) ve araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi 
Formu kullanılmıştır. Veriler 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerden elde edilmiştir. Örneklem grubunu oluşturan 
337 kişinin 243’ü (%72,1) kadın, 94’ü (%27,59) erkektir. Araştırma grubunun yaş 
ortalaması 20.16 ve yaş aralığı 18-23 olup madde kullanma eğilimi puanlarının ortalaması 
14.90 (Ss=3.79), puan aralığı 5.00-26.00’dır. Yapılan t testi analizi sonucunda öğrencilerin 
madde kullanma eğilimi düzeyleri cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık göstermektedir (t= 
6.535, p<.01).  Erkeklerin madde kullanma eğilimi düzeyi puan ortalamaları (Ort.=16.96, 
Ss=3.93), kadınların puan ortalamalarından (Ort.=14.10, Ss=3.48) daha yüksek 
bulunmuştur. Yapılan PMÇKK analizi sonucunda üniversite öğrencilerinin madde 
kullanma eğilimi düzeyleri ile akademik ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur (r= -.17, p<.01). Öğrencilerin madde kullanma eğilimi düzeyleri sosyo-
ekonomik düzeylerine dayalı olarak anlamlı farklılık göstermektedir (F(2, 334)=4.61, 
p<.05). Farkın kaynağına bakıldığında düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip bireylerin 
madde kullanma eğilimi orta sosyo-ekonomik düzeye sahip bireylerden daha yüksek 
bulunmuştur. Öğrencilerin madde kullanma eğilimi düzeyi kaldıkları yere göre anlamlı 
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düzeyde farklılaşmaktadır (F(4,332)=4.23, p<.01). Farkın kaynağı incelendiğinde devlet 
yurdunda kalan, evde arkadaşlarıyla kalan ve evde tek başına kalan üniversite 
öğrencilerinin madde kullanma eğilimi düzeyleri ailesiyle birlikte kalan öğrencilerden daha 
yüksek bulunmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde 
tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Madde kullanma eğilimi, cinsiyet, sed 
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(10473) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST BİLİŞSEL DİNLEME 

BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMES İ 

MUSTAFA ÖZGÖL 1, MESUT ÖZTÜRK 1, İSMAİL SARİKAYA 1 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

mozgol@bayburt.edu.tr 

Üst bilişsel dinleme, “Bireylerin dinleme gereksinimlerini, bilişsel amaçlarını ve 
kendileriyle ilgili algılarını anlamalarıdır.” (Vandergrift, Goh, Mareschal, & Tafaghodtari, 
2006). Üst bilişsel dinleme kişisel bilgi, yönlendirilmiş dikkat, zihinsel çeviri, problem 
çözme ve planlama-değerlendirme olarak beş tür stratejiyi içerir (Vandergrift, Goh, 
Mareschal, & Tafaghodtari, 2006). Bu stratejiler öğrencilerin anlama becerilerinde daha 
başarılı olmalarını sağlayabilir (Aguilera ve diğerleri, 2016; Freday, 2011; Mareschal, 
2007; Vogely, 1995). Bu sebeple üst bilişsel dinleme stratejilerinin öğrenilmesi önemlidir. 
Bu neden çalışma, öğretmen adaylarının üst bilişsel dinleme becerilerinin bazı değişkenler 
açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının üst bilişsel 
dinleme becerileri cinsiyet, yaş düzeyi ve eğitim aldıkları bölümlere göre karşılaştırılmıştır. 
Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmaya 
Türkiye’nin kuzeydoğusundaki bir ilde eğitim fakültesinde öğrenim gören 256 öğretmen 
adayı ile yürütülmüştür. Katılımcıların 154’ü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 102’si 
Sınıf Öğretmenliği alanında eğitim almaktadır. Çalışmanın verileri “Problem Çözme”, 
“Dikkat” ve “Planlama-Değerlendirme” alt boyutlarından oluşan “Dinleme Üstbiliş 
Stratejileri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin kullanımı için ilgili çalışmanın 
yazarlarının ikisinden de online ortam üzerinden izin alınmıştır. Toplanan verilerin 
analizinde betimsel ve kestirimsel istatistik yapılmıştır. Yapılan veri analiz sonucunda 
öğretmen adaylarının üst bilişsel dinleme becerilerinin, cinsiyet açısından anlamlı düzeyde 
farklılaşırken, eğitim aldıkları bölüm ve yaş düzeyleri açısından anlamlı düzeyde 
farklılaşmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Üst biliş, dinleme, üst bilişsel dinleme 
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(10479) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL ZEKÂ İLE PROBLEMLİ 

İNTERNET KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES İ 

YÜKSEL EROĞLU 1, FERİDUN KAYA 1, MEHMET ALİ PADIR 2 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

2 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

mpadir@metu.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı sosyal zekânın problemli internet kullanımı üzerindeki 
yordayıcı etkisini incelemektir. Sosyal zekâ; sosyal bilgi süreci, sosyal beceriler ve sosyal 
farkındalık olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. Sosyal bilgi süreci, kişilerarası 
ilişkilerdeki sözlü ve sözsüz mesajları anlama, açık mesajların arkasındaki gizli mesajları 
okuyabilme becerilerini, sosyal beceri alt boyutu etkin dinleme, atılgan davranma, 
kişilerarası ilişkiler geliştirme ve sürdürme becerilerini, sosyal farkındalık alt boyutu ise 
yere ve zamana göre uygun davranışlar gösterebilmeyi içermektedir. Problem internet 
kullanımı ise internet kullanırken zamanı yönetme zorluğunu, interneti günlük yaşamın 
sorunlarından kaçmak için kullanmayı, internete ulaşamadığında kendini gergin hissetmeyi 
ve aşırı internet kullanımından dolayı günlük yaşamda sorunlar yaşamayı içermektedir. 
Aşırı internet kullanımı ile ilgili, internet bağımlılığı (Mitchell, 2000), patolojik internet 
kullanımı (Davis, 2001) ve problemli internet kullanımı (Davis, Flett ve Besser, 2002) gibi 
farklı terimlerin kullanıldığı görülmektedir. Problemli internet kullanımının belirtileri 
interneti saplantılı şekilde kullanmayı, internette aşırı zaman harcamayı, internet dışındaki 
dünyanın sıkıcı olduğunun düşünülmesini, internette geçirilen zamanı kontrol etmede 
zorlanmayı, internetin zorlantılı (kompulsif) kullanımını, internet kullanımı 
sınırlandırıldığında veya internete erişilemediğinde gerginlik duymayı, gerçek yaşamda 
kurulan sosyal ilişkilerin azalmasını ve depresyon ve yalnızlıkta artışı içermektedir 
(Griffiths, 2005; Nalwa ve Anand, 2003; Whang, Lee ve Chang, 2003). 

Araştırmalar sosyal zekâsı yüksek bireylerin kişilerarası ilişkiler kurma ve 
sürdürmede başarılı olduğunu ve kişilerarası ilişkilerinden yüksek düzeyde doyum 
sağladığını göstermektedir (Silman ve Doğan, 2013). Diğer taraftan problemli internet 
kullanımının gerçek yaşamdaki sosyal ilişkilerden doyum elde edememeyle ilişkili olduğu 
ifade edilmektedir (İskender ve Akın, 2010). Caplan (2003) düşük sosyal öz-yeterliliğe 
sahip bireylerin gerçek yaşamda sosyal ilişki kurmada zorlandıkları için kendilerini daha 
güvende ve daha az tehdit altında hissettikleri çevrimiçi ilişkilere yönelebileceğini ifade 
etmektedir. Gerçek yaşamda sosyal ilişki kurmakta zorlanan bireylerin internete 
yönelmesinin internetin karakteristik özelliklerinden kaynaklandığı ifade edilmektedir. 
İnternet, bireylere kimliğini gizleme, kendini olduğundan farklı gösterme ve kendisini 
karşısındaki bireyin tepkilerinden soyutlayabilme noktasında fırsatlar sunmaktadır. Sonuç 
olarak gerçek yaşamda sosyal ilişkilerinde doyum elde edemeyen bireylerin kendini daha 
güvenli hissetmek için çevrimiçi ilişkilere yönelebileceği ve bu durumun problemli internet 
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kullanımıyla sonuçlanabileceği ileri sürülebilir. Bundan dolayı bu araştırmada sosyal 
zekânın problemli internet kullanımıyla ilişkisi incelenmiş ve bu amaçla aşağıdaki sorulara 
yanıt aranmıştır: 

Sosyal zekânın sosyal bilgi süreci alt boyutu problemli internet kullanımını yordamakta 
mıdır? 

Sosyal zekânın sosyal beceri alt boyutu poblemli internet kullanımını yordamakta mıdır? 

Sosyal zekânın sosyal farkındalık alt boyutu problemli internet kullanımını yordamakta 
mıdır? 

İnternet kullanımının üniversite öğrencilerine bilgiye ulaşma, boş zamanlarını 
değerlendirme, sosyalleşme ve eğlence açısından birçok olanak sunması onları interneti 
aşırı biçimde kullanma riskiyle karşı karşıya bırakabilmektedir (Nalwa ve Anand, 2003). 
Bu bağlamda Young (2004) internetin aşırı kullanımı açısından en riskli grubun üniversite 
öğrencileri olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden bu araştırmanın örneklemi olarak 
üniversite öğrencileri seçilmiştir. Bu araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılının güz 
yarıyılında Bayburt Üniversitesinin değişik fakültelerinde öğrenim gören uygun örneklemle 
seçilmiş ve internet kullanma süreleri 3.18±2.18 saat olarak hesaplanana 477 öğrenciyle 
yürütülmüştür. Araştırmada Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği ve Problemli İnternet Kullanımı 
Ölçeği kullanılmıştır. Sosyal zekânın problemli internet kullanımı üzerindeki yordayıcı rolü 
çoklu regresyon analiziyle incelenmiştir. Çoklu regresyon analizi sonuçları problemli 
internet kullanımının sosyal farkındalık ve sosyal beceriler tarafından negatif olarak 
yordandığını göstermiştir.  Bununla birlikte sosyal bilgi sürecinin ise problemli internet 
kullanımını yordamadığı belirlenmiştir. Standardize edilmiş beta katsayılarına göre 
problemli internet kullanımını yordayan en önemli değişken sosyal farkındalıktır. 

Bu araştırmanın bulgularından hareketle sosyal zekâ düzeyi düşük olan üniversite 
öğrencileri arasında problemli internet kullanımı daha fazla olduğu söylenebilir. 
Öğrencilerin gerçek yaşamlarında diğer bireylerle sosyal ilişkiler içerisinde bulunarak 
problemli internet kullanımlarını azaltabileceğinden, üniversite ortamlarında öğrencilerin 
sosyal farkındalıklarını ve sosyal becerilerini yani sosyal zekâ düzeylerini artırmaya 
yönelik aktivite veya programlar düzenlenmesi problemli internet kullanımının 
azaltılmasında pahzehir işlevi görebilir. Araştırmanın bulguları seçilen örneklem, kullanılan 
araçlar, method ve istatistik analizi yöntemi ile sınırlıdır.         

Bu Çalışmanın Verileri Aynı Başlıklı Ve 2015/02- 02 Nolu Bayburt Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projesi Kapsamında Toplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal zekâ, problemli internet kullanımı, çoklu regresyon analizi 
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(10492) ERKEKLERİN PSİKOLOJİK YARDIM ALMA NİYETİNİ YORDAYAN 

PSİKOLOJİK DEĞİŞ KENLER 

NURSEL TOPKAYA 1, ERTUĞRUL ŞAHİN 2 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 2 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

nursel.topkaya@omu.edu.tr 

Yurt dışında yapılan araştırmalar erkeklerin psikolojik yardım almak konusunda 
daha isteksiz olduklarını tutarlı bir biçimde göstermektedir. Bu araştırmanın amacı 
Türkiye'de erkeklerin psikolojik yardım alma davranışını belirlemek ve onların psikolojik 
yardım alma niyetini yordayan psikolojik değişkenleri incelemektir. Bu doğrultuda; cinsiyet 
rolleri çatışması, erkek rolleri, psikolojik yardım alma nedeniyle kendini damgalama, 
saygınlığını yitirme ve benlik saygısı değişkenlerinin rolü değerlendirilecektir. Bu amaçla 
267 erkek katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırma verilerinin analiz süreci devam etmektedir. 
Elde edilen sonuçların, erkeklerin psikolojik yardım almasını etkileyen değişkenlerin neler 
olduğunun anlaşılmasına ve onların psikolojik yardım alma davranışlarının 
güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Erkekler, cinsiyet rol çatışması, erkek rolleri, 
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(10537) ERGENLERDEKİ DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ CİNSİYET VE 

BAZI RİSKLİ DAVRANIŞLARLA İLİŞKİSİ 

ŞENEL ÇITAK 1, HİKMET YAZICI 2, FATMA ALTUN 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ironig52@gmail.com 

Toplumun tüm kesimlerinde giderek yaygınlaşan internet ve dijital teknoloji 
kullanımı, sağladığı pek çok avantaja karşın olumsuz sonuçlara da yol açmaktadır Kullanım 
alanları çeşitlendikçe, internette kalma süresi uzamakta ve vazgeçilmesigüç bir alışkanlığa 
dönüşmektedir.. Özellikle genç nüfus ve çocuklar arasında daha da sık gözlenen aşırı oyun 
oynama davranışı  internet kullanımının özel bir türü olarak (Block2008) tanımlamaktadır 
Sosyal ve duygusal sorunlara neden oldukları için bu tür bilgisayar ve video oyunlarının 
orantısız kullanımı  aşırı kullanımı dijital oyun bağımlılığı olarak 
isimlendirilmektedir  (Lemmens ve ark., 2009) Yee (2006) Dijital oyun bağımlılığının 
anlaşılmasındaki  ölçütlerden biri sanal dünyadaki yeni gelişmeleri takip 
etmektir.  Çevrimiçi oynanan bu tür oyunlar sosyal ağdaki kişilerle iletişim kurmayı 
gerektirdiğinden bireyi çok sayıda oyuncuyla bilgisayar başında oturmaya mecbur 
bırakmakta, sistemdeki insanların iletişim kurma biçimlerini değiştirmekte ve lüks tüketim 
alışkanlıklarına özendirmektedir (Alper, Aytan ve Ünlü, 2015).  Bu şekilde ortaya çıkan 
aşırı oyun oynama ve internet kullanma davranışları, akademik öz-yeterliği azaltmakta, 
yeme alışkanlıklarını bozmakta ve başka türlerde bilişsel ya da davranışsal sorunların 
yaşanmasına yol açmaktadır (Şenorman, Konkan ve Sungur, 2010). Bu tür olumsuz 
sonuçlar öz saygıları düşük ve belli duygusal sorunlara sahip bireylerde daha belirgin 
şekilde gözlenir  (Yee, 2006). Oyun bağımlılığı çeşitli psikometrik ve klinik ölçümler 
aracılığıyla tespit edilebilmektedir. Yaşanan bağımlılık zaman içinde incelenip 
tanımlandıkça ölçme işlemleri ve ölçek içerikleri de farklılaşmakta ve değişenleri niteleyen 
boyutların sayısı artmaktadır. Bu nedenle bireyin oyun oynama davranışına eşlik eden diğer 
alışkanlıklarının ve yaşam aktivitelerinin araştırma sürecine dahil edilmesi oyun bağımlılığı 
ile mücadele sürecine olumlu katkılar sağlayabilir. Bu alışkanlık ve aktivitelere sigara içme, 
alkol tüketme ve şans oyunları gibi bağımlılık içeren riskli davranışlar örnek olarak 
verilebilir. Araştırmalarda kullanılan çoğu oyun bağımlılığı ölçeğinin DSM-4’deki 
patolojik kumar davranışı ve diğer bağımlılık türleri ile ilişkilendirilerek geliştirilmesi 
(Lemmens ve diğerleri, 2015) bunun en önemli kanıtlarından biri kabul edilebilir.    

Bu çalışma ile, ergenlerin dijital oyun bağımlılıkları ile cinsiyet ve bazı riskli 
davranışlar arasındaki ilişkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Riskli davranışlar 
kapsamında sigara ve alkol kullanımı ile şans oyunları oynama durumu dikkate alınmıştır. 
Kesitsel nitelikteki bu çalışmanın örneklemini 628 öğrenci (Kız=298, Erkek=330) 
oluşturmaktadır. Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları 13 ile 18 arasında 
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değişmekte olup yaş ortalaması 16.08’dir (Ss=1.36). Çalışmanın verileri toplanırken Bilgi 
Toplama Formunun yanında Irmak ve Erdoğan (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 
Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır.  Verilerin analizinde bağımsız t testi ve 
ANOVA tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; erkek öğrencilerin 
dijital oyun bağımlılığı puanları kız öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksektir (t=-8.01, 
sd=575.28,  p< .05). Sigara içme durumu ile dijital oyun bağımlılığı arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmazken (t=-1.71, sd=607, p>.05) alkol kullanan (t=-2.33, sd=609 p< .05) ve 
şans oyunu oynayan (F(2;613)=14.77, p<.05) ergenlerde dijital oyun bağımlılığının anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğrencilerin dijital oyunlardaki problemli 
kullanım durumlarının riskli davranışlarla da ilişkili olduğunu göstermektedir. Bulguların 
problemli internet kullanımıyla ilgili araştırmaların yanı sıra riskli davranışların 
belirlenmesi, önlenmesi ve azaltılması ile ilgili çalışmalara da anlamlı katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Oyun Bağımlılığ ı, Cinsiyet, Riskli Davranışlar 
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(10565) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME VE PROBLEM 

ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞ KENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

LEVENT YAYCI 1, MUSTAFA ŞANAL 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

ygtlev@yahoo.com 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin karar verme ve problem çözme 
becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Giresun 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 158’ı kız, 172’si erkek olmak üzere 
toplam 340 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Melbourne Karar 
Verme Ölçeği, Problem Çözme Envanteri ve araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyo-
Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. İstatistiksel analiz olarak t testi, tek yönlü varyans 
analizi ve korelasyon kullanılmış, manidarlık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma 
sonunda öğrencilerin karar verme ve problem çözme düzeyleri arasında orta düzeyde 
pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Araştırmada erkek öğrencilerin problem çözme düzeyleri 
kız öğrencilerden anlamlı derecede yüksek bulunurken, karar verme becerileri açısından 
farklılık görülmemiştir. Problem Çözme Envanteri’nin problem çözme güveni alt 
boyutunda cinsiyetler açısından farklılık görülmezken, yaklaşma-kaçınma ve kişisel kontrol 
alt boyutlarında erkek öğrenciler lehine farklılık görülmüştür. Melbourne Karar Verme 
Ölçeği’nin alt boyutlarından kaçınan, erteleyici ve panik karar verme alt boyutlarında 
cinsiyetler açısından farklılığa rastlanmazken, dikkatli karar verme alt boyutunda kız 
öğrenciler lehine farklılık görülmüştür. Yaş açısından problem çözme ve karar verme 
düzeyleri açısından farklılığa rastlanmazken, erteleyici karar verme alt boyutunda anne 
babası ayrılmış olan öğrencilerin aleyhine farklılık görülmüştür. Bulgular ilgili literatür 
ışığında değerlendirilip yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Karar verme, problem çözme, üniversite öğrencisi 
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(10578) MPLUS İLE AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİ: BİR UYGULAMA 
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ERTUĞRUL ŞAHİN 1, NURSEL TOPKAYA 2 
1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ - 2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

nursel.topkaya@omu.edu.tr 

Açımlayıcı faktör analizi bir ölçeğin faktör yapısının belirlenmesinde, 
değişkenlerin sayısının azaltılmasında, teorik yapıların kaç boyuttan oluştuğunun 
belirlenmesi ve test edilmesinde, yeni teorik yapıların geliştirilmesinde kullanılan çok 
değişkenli bir istatistiktir. Ülkemizde, açımlayıcı faktör analizi uygulamalarında sıklıkla 
Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Programı (SPSS) kullanılmaktadır. Ancak SPSS programı 
kullanılabilecek korelasyon matrisinin belirlenmesi, faktörleştirme teknikleri, faktör 
sayısının belirlenmesi ve rotasyon teknikleri açısından sınırlı sayıda analiz 
gerçekleştirmektedir. Mplus programı açımlayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik 
modellemesi, madde tepki kuramı analizleri, bayesyan analizleri çok düzeyli analizler, 
sağkalım analizleri gibi çok sayıda istatistiksel analizleri gerçekleştirebilen kapsamlı bir 
programdır. Bu çalışmanın amacı, Mplus programında açımlayıcı faktör analizinin nasıl 
gerçekleştirilebileceğini araştırmacılara göstermektir. Bu amaç doğrultusunda örnek bir veri 
seti üzerinden, örnek söz yazım dizileri ve işlem adımları sırasıyla açıklanmış ve Mplus 
çıktıları sırasıyla yorumlanmıştır. Bu uygulamayla birlikte Mplus programının açımlayıcı 
faktör analizleri gerçekleştirilmesinde kullanımının ülkemizde yaygınlaşması 
beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Mplus, Açımlayıcı Faktör Analizi, Uygulama Örneği 
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(10589) ÜNİVERS İTELİ GENÇLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME 

YAŞANTILARI: AİLEYE DAYALI DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN 

FARKLILAŞ MA NASILDIR? 

ÇİĞDEM BERBER ÇELİK 1, HATİCE ODACI 2 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - 2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

cigdem.berbercelik@erdogan.edu.tr 

İnsanların davranışlarını anlayabilmek için onların hangi aile ortamında ve nasıl 
bir çocukluk geçirdiklerini bilmek gerekir. Aile içindeki iletişimin veya aile ortamındaki 
ilişkilerin problemli olması, ebeveynlerin davranış biçimleri gibi birçok faktör çocuk 
üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Ebeveynlerin otoriter yaklaşımı 
benimsemeleri, şiddete başvurmaları, çocukları ile ilişkilerinde oluşan çatışmaları uygun 
yöntemlerle çözememeleri, çocukların gereksinimlerini anlamadaki yetersizlikleri gibi 
birçok farklı nedene bağlı olarak çocuklar örselenebilmektedir. Bunun sonucunda ise 
bedensel, ruhsal ve psiko-sosyal yönden sağlıksız bireyler haline gelebilmektedirler. Bu 
araştırmada çocukluk çağında yaşanan örseleyici yaşantıların aile ile ilgili değişkenler 
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları,  Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’ nin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan 369’u 
kız, 277’si erkek toplam 646 üniversite öğrencisidir. Veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Gilbert ve Allan (1994) 
tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Şahin ve Şahin (1992) tarafından yapılan 
Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 23.0 paket 
programı ile analiz edilmiş olup tek yönlü varyans analizi tekniğinden yararlanılmıştır. 
Analizlerin sonuçları şu şekildedir: 1. Fiziksel, cinsel, duygusal kötüye kullanım ve ihmalin 
aile tipine göre farklılık gösterdiği; boşanmış veya parçalanmış ailelerde yaşayan 
çocukların çekirdek ve geniş ailelerde yaşayan çocuklara göre daha fazla istismara ve 
ihmale uğradıkları tespit edilmiştir. 2. Fiziksel ve duygusal kötüye kullanım ve ihmalin 
ebeveyn tutumlarına göre farklılık gösterdiği; otoriter anne-babalara sahip çocukların 
demokratik ve koruyucu anne-babalara sahip çocuklardan, ilgisiz anne-babalara sahip 
çocuklarındemokratik, otoriter ve koruyucu anne-babalara sahip çocuklardan daha fazla 
fiziksel ve duygusal istismara ve ihmale uğradıkları ortaya çıkmıştır. 3. Fiziksel ve 
duygusal kötüye kullanım ve ihmalin anne-baba eğitim düzeyine göre farklılaştığı; 
okuryazar olmayan ve okuryazar olan anne ve babalara sahip çocukların ilkokul, ortaokul, 
lise ve üniversite mezunu anne-babalara sahip çocuklardan daha çok fiziksel ve duygusal 
istismara ve ihmale uğradıkları belirlenmiştir. 4. Fiziksel ve duygusal kötüye kullanım ve 
ihmalin sahip olunan kardeş sayısına göre farklılaştığı; dört ve daha fazla kardeşe sahip 
çocukların bir, iki ve üç kardeşe sahip olanlara göre daha çok istismara ve ihmale 
uğradıkları bulgulanmıştır. 5. Fiziksel ve duygusal kötüye kullanım ve ihmalin ailenin 
algılanan sosyo-ekonomik düzeyine göre farklılık gösterdiği; düşük gelir düzeyine sahip 
ailelerde yaşayan çocukların orta gelir düzeyine sahip ailelerde yaşayan çocuklara göre 
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daha fazla istismara uğradıkları sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu bulgular, çocukluk 
çağında maruz kalınan fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmalin ortaya çıkmasında 
aileyle ilgili faktörlerin büyük bir risk oluşturduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Fiziksel kötüye kullanım, cinsel kötüye kullanım, duygusal kötüye 
kullanım, ihmal, aile 
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(10608) ÖĞRETMEN ADAYLARININ AFFETME DAVRANIŞ ININ YORDAYICIS I 

OLARAK RED DUYARLILIĞI, BİLİŞSEL ESNEKLİK VE PSİKOLOJİK 

KIRILGANLIK 

SAİDE UMUT ZEYBEK 1 
1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

saideumutzeybek@gmail.com 

Eğitimin niteliği açısından öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin büyük önem 
taşıdığı bilinmektedir. Bu ilişkiyi yordayan pek çok değişken olabileceği de bilinmektedir. 
Bu araştırmaya konu olan affetme davranışının da bunlardan biri olabileceği 
düşünülmektedir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiyi yordayan pek çok değişken 
olabileceği gibi affetme davranışını da yordayan pek çok değişken olabileceği 
bilinmektedir. Ancak bu çalışma kapsamında yapılan literatür taramaları doğrultusunda da 
bazı pozitif ve bilişsel psikoloji kavramı açısından incelenmesinin uygun olabileceği 
düşünülmüştür. Buradan yola çıkılarak araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının affetme 
davranışlarını yordayabileceği düşünülen red duyarlılığı, bilişsel esneklik ve psikolojik 
kırılganlık kavramlarını incelemek olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, 2016-2017 Eğitim 
Öğretim yılı bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı 
bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile yürütülecektir. Araştırmanın amacı 
doğrultusunda, dört farklı ölçme aracının kullanılması planlanmaktadır. Bunlar; Heartland 
Affetme Ölçeği (Bugay ve Demir, 2010), Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (Erözkan, 2004), 
Bilişsel Esneklik Ölçeği (Çelikkaleli, 2014), Psikolojik Kırılganlık Ölçeği (Akın ve Eker, 
2011) olacaktır. Gerekli izinlerin alınmasının ardından yapılacak uygulamalar sonrasında 
elde edilen veriler analiz edilecektir. Veri analizlerinde, betimleyici istatistik teknikleri, 
Pearson korelasyon ve doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılması 
planlanmaktadır.  Bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılarak, alan uygulayıcılarına ve 
araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen Adayları, Affetme, Red Duyarlılığı, Bilişsel Esneklik, 
Psikolojik Kırılganlık 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
368 
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Bu araştırmanın amacı, ergenlerin anne baba tutumlarının saldırganlık ve sosyal 
becerinini anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını saptamaktır. Araştırmaya 6. ve 7. 
Sınıfa devam eden 129 kız ve 131 erkek olmak üzere toplam 260 öğrenci katılmıştır. 
Öğrencilerin yaş ortalaması 12,46’dır. Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel 
tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Anne baba tutumlarının (kabul/ilgi, 
psikolojik özerklik, denetleme), olumlu sosyal davranış, olumsuz sosyal davranış ve 
saldırganlık puanlarını anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla çoklu 
regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları ergenlerin anne baba tutumları bütün 
olarak saldırganlık ve sosyal beceri puanlarını anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir. 
Anne baba tutumları ile saldırganlık puanları arasında anlamlı ilişki olduğu görülmektedir 
(R=0.454, R2=0.206, p<.01). Kabul/ilgi, psikolojik özerklik, denetleme anne baba tutumları 
bütün olarak, saldırganlıktaki toplam varyansın %21’ini açıklamaktadır. Anne baba 
tutumları ile olumsuz sosyal davranış puanları arasında anlamlı ilişki olduğu görülmektedir 
(R=0.314, R2=0.099, p<.01). Kabul/ilgi, psikolojik özerklik, denetleme anne baba tutumları 
bütün olarak, olumsuz sosyal davranıştaki toplam varyansın %10’unu açıklamaktadır. Anne 
baba tutumları ile olumlu sosyal davranış puanları arasında anlamlı ilişki olduğu 
görülmektedir (R=0.225, R2=0.050, p<.01). Kabul/ilgi, psikolojik özerklik, denetleme anne 
baba tutumları bütün olarak, olumlu sosyal davranıştaki toplam varyansın %5’ini 
açıklamaktadır. Bu sonuçlar anne baba tutumlarının ergenlerin saldırganlık ve sosyal beceri 
davranışları üzerindeki önemini ortaya koymuştur. Özellikle ergenliğin başlangıcı olan bu 
dönem kimlik gelişimi açısından kritik yıllardır. Dolayısıyla anne babaların ergenlerle 
sağlıklı iletişim kurmaları ve rol model olmaları önemli olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Saldırganlık, Sosyal Beceri, Anne Baba Tutumu 
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Bu çalışmanın amacı, olumlu yönelimleri açıklamaya yönelik geliştirilen bir 
modeli bağlanma stilleri açısından incelemektir. Bu modele göre, aidiyet ve yaşam amaçları 
belirleme ihtiyaç doyumunu; ihtiyaç doyumu da olumlu yönelimleri etkilemektedir. Elde 
edilen uyum indeksleri doğrultusunda kabul edilebilir bir yapıya sahip olduğuna karar 
verilen modelin Ainsworth’ün Üçlü Bağlanma Modeline değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  Bu çalışmanın araştırma grubunu, beliren yetişkinlik döneminde yer alan 
821 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma grubu yaşları 17 ile 29 arasında değişen 
ve yaş ortalaması 20.63 olan (Ss:1.55) 236 kadın (%28.7) ve 585 erkek (%71.3) öğrenciden 
oluşmaktadır. Bu araştırmada İhtiyaç Doyumu Ölçeği, Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeği, 
Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği, Genel Aidiyet Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, 
Benlik Saygısı Ölçeği, Yaşam Yönelim Testi (İyimserlik) ve Kişisel Bilgi Formu olmak 
üzere sekiz farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Yapılan sınıflandırma doğrultusunda araştırma 
grubunda yer alan bireylerin 85’inin (%10.4) kaçınan, 176’sının (%21.4) kaygılı-kararsız ve 
560’ının (%68.2) güvenli bağlanma stiline sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre, olumlu yönelimler modeli sadece güvenli bağlanma stiline sahip olan 
bireylerden elde edilen verilerle uyum göstermiştir. Başka bir ifade ile yalnızca güvenli 
bağlanan bireyler için bu modelin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular 
ilgili alan yazın doğrultusunda tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Olumlu yönelimler, bağlanma stilleri, pozitif psikoloji, öz-belirleme 
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Bu çalışmanın amacı, beş faktör kişilik özelliklerinden nevrotizm ile yaşam 
doyumu ve sosyotelizm (phubbing) arasındaki ilişkileri incelemektir. Değişkenler 
arasındaki ilişkiler değerlendirilirken nevrotizm ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide 
sosyotelizmin aracı rolü araştırılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 192 kadın (%65.8) 
ve 100 erkek (%34.2)  toplam 292 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma 
grubundaki üniversite öğrencilerinin yaşları 17 ile 28 arasında değişmekte olup, yaş 
ortalaması 20.05’dir (SS= 2.33). Veri toplama sürecinde Beş Faktör Kişilik Envanteri, 
Phubbing Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği ile birlikte katılımcıların demografik 
bilgilerinin toplanacağı kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına 
göre, yaşam doyumu ile sosyotelizm (r = -.15, p < .01; %95 CI [ -.27, -.03]), sosyotelizmin 
iletişim bozukluğu alt boyutu (r = -.17, p < .01; %95 CI [ -.28, -.04]) ve nevrotizm (r = -
.14, p < .01; %95 CI [ -.24, -.02]) arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sosyotelizmin 
yaşam doyumu üzerindeki yordayıcı rolü anlamsız olduğu için, aracılık testinin 
varsayımları karşılanamamıştır (ß = -.10, SE = .05; t (289) = 1.89, p > .05, 95% CI [-.21, 
.01]). Başka bir ifade ile nevrotizm ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide sosyotelizmin 
aracılığı değerlendirilememiştir. Aracılık testine, nevrotizm ile yaşam doyumu arasındaki 
ilişkide iletişim bozukluğunun aracılık rolü araştırılarak devam edilmiştir. Standardize 
edilmemiş regresyon katsayıları incelendiğinde nevrotizmin iletişim bozukluğu üzerinde 
anlamlı etkisinin olduğu (ß = .32, SE = .10;        t (290) = 3.21, p < .01, 95% CI [.12, .52], 
path a) ve iletişim bozukluğunun yaşam doyumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu (ß = 
-.22, SE = .09, t (289) = 2.33, p < .05, 95% CI [-.41, -.04], path b) görülmektedir. a ve b 
yolları anlamlı olduğu için, aracılık analizi gerçekleştirilirken bootstrap yöntemine dayalı 
güven aralıklarından yararlanılmıştır. Bu çalışmada, nevrotizm ile yaşam doyumu 
arasındaki ilişkide iletişim bozukluğunun aracı bir rolü bulunmaktadır (ab = -.07, SE = .04, 
95% CI [-.17, -.02]; κ2 = .03, SE = .14, 95% CI [.01, .07]). İletişim bozukluğu modele dahil 
edildiğinde nevrotizm ile yaşam doyumu arasındaki etkileşimin anlamlı (ß = -.28, SE = 
.15, t(289) = 1.84, p > .05, 95% CI [-.59, .02], path cı) olmaması nedeniyle iletişim 
bozukluğunun tam aracılık rolüne sahip olduğu ifade edilebilir. Elde edilen bulgular ilgili 
alan yazın doğrultusunda tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Kişilik özellikleri, nevrotizm, sosyotelizm, iletişim bozukluğu, yaşam 
doyumu, aracılık testi 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
371 

(10691) BİLİŞSEL ESNEKLİK VE HATA YÖNELİMLİ MOTİVAS YON 

BECERİLERİNİN YAŞAM DOYUMUNU YORDAYICI ROLÜ 
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Bu çalışmanın amacı, bilişsel esneklik ve hata yönelimli motivasyon becerileri ile 
yaşam doyumu arasındaki ilişkileri incelemektedir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 247 
kadın (%73.5) ve 89 erkek (%26.5)  toplam 336 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. 
Çalışma grubundaki üniversite öğrencilerinin yaşları 17 ile 30 arasında değişmekte olup, 
yaş ortalaması 20.22’dir (SS= 1.81). Veri toplama sürecinde Bilişsel Esneklik Ölçeği, Hata 
Yönelimli Motivasyon Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ile birlikte katılımcıların demografik 
bilgilerinin toplandığı kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Yaşam doyumu ile bilişsel esneklik 
( alternatif ve kontrol) ve hata yönelimli motivasyon (hata yönelimli öğrenme, hata 
yönelimli bastırma ve hata yönelimli kaygı) becerileri arasındaki ilişkiler incelemek 
amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları belirlenmiştir. Korelasyon 
analizi sonuçlarına göre, yaşam doyumu ile alternatif (r = .31, p< .01; %95 CI [ -.27, .40]), 
kontrol (r = -.17, p< .01; %95 CI [ -.27, -.06]), hata yönelimli öğrenme (r = .21, p< .01; 
%95 CI [ .10, .32]), hata yönelimli bastırma (r = -.23, p< .01; %95 CI [ -.34, -.13]) ve hata 
yönelimli kaygı (r = -.17, p< .01; %95 CI [ -.26, -.07]) becerileri arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmaktadır.  Çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, bilişsel esneklik 
becerilerinden alternatifler ile hata yönelimli motivasyon becerilerinden hata yönelimli 
bastırmanın yaşam doyumu toplam varyansının %13’ünü açıkladığı belirlenmiştir (F(2, 
333) = 26.14, p <.001). Alternatiflerin regresyon modeline pozitif katkısı bulunurken (ß = 
.29, p <.001, %95 CI [.20, .43]), hata yönelimli baskının modele katkısı negatiftir (ß = -.20, 
p <.001, %95 CI [-.43, -.13]). Elde edilen bulgular ilgili alan yazın doğrultusunda 
tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Yaşam doyumu, bilişsel esneklik, hata yönelimli motivasyon, pozitif 
psikoloji 
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Bu çalışmanın amacı, beş faktör kişilik özellikleri, psikolojik ihtiyaçlar ve 
üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkileri incelemektir. Ayrıca bağımlı değişken olarak 
ele alınan üniversite yaşamına uyumun, bazı demografik değişkenlere dayalı farklılıkları 
değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 248 kız (%71.9), 97 erkek (%28.1) toplam 
345 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları 
17 ile 26 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 20.12’dir (SS = 1.46). Araştırmada, On 
Maddeli Kişilik Ölçeği, İhtiyaç Doyumu Ölçeği, Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği ve 
araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. 
Korelasyon analizi bulgularına göre üniversite yaşamına uyum ile psikolojik ihtiyaçlar 
(özerklik, yeterlik ve ilişkili olma) ve dışadönüklük arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmaktadır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, özerklik, yeterlik ve dışadönüklük 
üniversite yaşamına uyumun anlamlı yordayıcılarıdır. Demografik değişkenlere dayalı 
gerçekleştirilen analizlerde, üniversite yaşamına uyumun sosyal faaliyetlere katılma, 
arkadaşlık ilişkilerinden ve üniversitesinden memnun olma durumuna dayalı olarak 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ilgili alan yazın doğrultusunda 
tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Üniversite yaşamına uyum, beş faktör, kişilik özellikleri, psikolojik 
ihtiyaçlar, ihtiyaç doyumu 
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Bu araştırmada öğretmen adaylarının saldırganlık düzeyleri incelenmiştir. Bu 
amaçla Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 346 öğrenciye araştırmacı 
tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve Demirtaş-Madran(2013) tarafından 
uyarlanan “Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği” ile uygulanmıştır. Cinsiyet, anne baba 
tutumları, gerçek doğum sırası ve sınıf düzeyi değişkeninin incelendiği bu araştırmada 
cinsiyet ve anne baba tutumlarında anlamlı fark bulunurken diğer değişkenlerde anlamlı 
fark bulunamamıştır. Cinsiyet değişkeni için yapılan t testi sonuçlarına göre fiziksel 
saldırganlık ve sözel saldırganlık alt boyutları cinsiyete göre farklılık gösterirken; öfke ve 
düşmanlık alt boyutları farklılık göstermemektedir. Fiziksel saldırganlık ve sözel 
saldırganlık puanları erkelerde kadınlara göre daha yüksektir. Algılanan anne baba 
tutumları için yapılan Kruskal-Wallis testi sonuçların göre yalnızca fiziksel saldırganlık alt 
boyutu ile algılanan anne baba tutumu arasındaki ilişki anlamlıdır. Ortalama puanlarının 
Mann Whitney U testi ile karşılaştırılması sonucunda, otoriter ebeveyn tutumu ile serbest 
ebeveyn tutumu; serbest ebeveyn tutumu ile demokratik ebeveyn tutumu arasında olduğu 
görülmektedir. Algılanan ebeveyn tutumu serbest olan bireylerin fiziksel saldırganlık 
düzeylerinin, diğerlerine göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler : Saldırganlık, öğretmen adayları 
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Ergen bireyler arasında madde kullanım bozukluğunun gün geçtikçe daha fazla 
sorun halini aldığı bilinmektedir. Kendilerini kabul ettirme, merak, arkadaş etkisi gibi 
etkenlerin yanında; sosyal, çevresel, psikolojik, kalıtsal ve biyolojik bazı faktörler de 
madde kullanımında ve madde kullanma eğiliminde risk faktörü olabilmektedir. Madde 
(kötüye) kullanımı veya kullanma olasılığı durumu (MacAndrew, 1986)  olarak 
değerlendirilen madde kullanma eğilimi kişisel ve sosyal değişkenlere göre farklılıklar 
gösterebilmektedir. 

Bu çalışmada lise düzeyinde öğrenim gören ergen bireylerin madde kullanma 
eğilimlerinin aile yapıları, bağlanma stilleri ve umutsuzlukları ile ilişkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma grubunu Türkiye’nin kuzeyinde büyük şehir statüsünde olan bir il 
genelindeki 2015-2016 eğitim-öğretim yılında farklı lise türlerinde (Fen Lisesi, Anadolu 
Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Lise, İmam-Hatip 
Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi) öğrenim görmekte olan 513 kız (%56.8), 390 erkek (%43.2) 
olmak üzere toplam 903 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Madde Kullanma 
Eğilimi Ölçeği, Aile Yapısı Değerlendirme Aracı, İlişki Ölçekleri Anketi ve Beck 
Umutsuzluk Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Spearman Brown Sıra Farkları 
Testi ile çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda lise 
öğrencilerinin madde kullanma eğilimleri ile umutsuzlukları (r= .28, p<.01), bağlanma 
stillerinden saplantılı bağlanma stili (r= .12, p<.01), aile yapısı alt boyutlarından birlik 
(r=.06, p<.05), yönetim (r=.11, p<.01) ve yetkinlik (r=.22, p<.01) boyutları arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aile yapısı, bağlanma stili ve 
umutsuzluğun madde kullanma eğiliminin %11’ini açıkladığı (F(10,851)= 12.10, p<.01) ve 
umutsuzluğun (β = .25, p< .05), bağlanma stillerinden saplantılı bağlanma stilinin (β = .11, 
p< .05) ve aile yapısı boyutlarından yetkinlik boyutunun (β = .17, p< .05) modele özgün 
katkısının anlamlı olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, literatür bilgileri ışığında 
tartışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının ergen bireylerin madde kullanma eğilimlerinde 
etki eden risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda önleyici çalışmaların yapılması 
açısından katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Madde kullanma eğilimi, aile yapısı, bağlanma stili, umutsuzluk  
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(11766) AZERBAYCAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE INTERNET 

BAĞIMLILIĞI VE PSİKOLOJİK BELİRTİLER ARASINDA İLİŞKİLER 

MELEK KERİMOVA 1 
1 HAZAR UNİVERSİTESİ 

mkerimova@khazar.org 

Bu çalışmanın amacı internet bağımlılığı ile psikolojik belirtiler arasında ilişkiyi 
belirlemektir. Bu amaçla araştırmaya  Azerbaycanda bulunan Hazar universitesinin  değişik 
bölümlerinde  okumakta olan  toplam 309 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yaş ranjı  17-30 
yaş arasında değişmektedir.  Örneklemin 103 ü bayan (%33.3), 206 sı (% 66.7) erkek 
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan Internet bağımlılık ölçeği (İBÖ)  
S.Günüç ve Murat Kayri (2010) tarafından geliştirilen  35 maddelik , 1-5 arası 
derecelendirilen Likert tipi bir ölçektir. Puan aralığı 35-175 arasında değışmektedir. 
Ölçeğin “yoksunluk”, “kontrol güçlüyü”, “işlevsellikte bozulma”, “sosyal izalasyon” adı 
altında 4 alt faktörden oluştuğu bildirilmektedir. Türk örneklemi için yapılan örneklemde 
Cronbach alfa değerleri .79 ve .87 arasında değışmektedir. Ölçeğın Cronbach alfa iç tutarlıq 
katsayısı  0.944  olarak bulunmuştur. Bu ölçek Selim Günüç ve Melek  Kerimova 
(2016)  tarafından Azerbaycanda uyarlanmıştır. Diğer biri ise Kısa Semptom Envanteri 
(KSE) Derogatis (1992) tarafından  geliştirilen ve çeşıtli  belirtileri tarama amacıyla 
kullanılan bir ölçme aracıdır. KSE,  53 maddeden oluşmakta ve 0-4 arası  puanlanmaktadır. 
KSE Türk toplumu için  geçerlik ve güvenirlik çalışması  Şahin ve Durak (1994) 
yapılmıştır.  Ölçek  9 alt ölçekten  ve 3 global indeksten oluşmaktadır. 3  global indeks ise 
sırasıyla  Rahatsızlık Ciddiyeti indeksi (RCİ),Belirti Toplam İndeksi(BT),Semptom 
Rahatsızlık İndeksi şeklindedir. Ölçeğin 9 alt ölçeği var. Bunlar sırasıyla  Somatizasyon, 
Obsesiv kompulsif, kişilerarası duyarlık, depresyon, Anksiyete bozukluğu, Hostilite, Fobik 
Anksiyete, Paranoid Düşünce ve Psixotizmdir. Ölçeğın   Cronbach alfa  iç tutarlıq 
katsayısı  0.94  olarak bulunmuştur. Ölçeğin Azerbaycanda uyarlaması M.Kerimova ve 
N.Osmanlı tarafından (2016) yılında uyarlaması yapılmış ve hesaplanan Cronbach alfa  iç 
tutarlıq katsayısı  0.95 olarak bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre internet bağımlılık 
puanları ile kısa semptom envanteri arasında korelasyon aşağıdaki gibi bulunmuştur.. 
İnternet Bağımlılığı Ölçeği puanlarıyla  Kısa Semptom Envanterinin alt ölçekleri puan 
ortalamaları tek yönlü  varyans analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre 
somatizasyon, obsesiyon, kişilerarası ilişkiler, depresyon, anksiyete, fobiya, paranoya, 
psixotizm, genel rahatsızlık indeksi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
var.İnternet asılılık puanı ile Somatizasyon (r=.250),Obsesive (r=.283), Kişilerarası ilişkiler 
(r=.246),Depresyon (r=.306),Anksiyete (r=.254), Hostilite (r=.272), Fobiya (r=.275), 
Paranoid (r=.354), Psikotizm (r=.373), Rahatsızlıq Ciddiyyeti İndeksi ise (r=.365) olarak 
korelasyon hesaplanmıştır. Bu veriler istatistiksel anlamda zayıf korelasyon olduğunu 
göstermektedir. 
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İnternet Bağımlılığı Ölçeği puanlarıyla  Kısa Semptom Envanterinin alt ölçekleri puan 
ortalamaları tek yönlü  varyans analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre 
somatizasyon, obsesiyon, kişilerarası ilişkiler, depresyon, anksiyete, fobiya, paranoya, 
psixotizm, genel rahatsızlık indeksi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
var. 

Anahtar Kelimeler : psikolojik belirtiler, internet bağımlılığı 
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(12121) PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE ALT UZMANLIK 

ALANLARI 

FATİH CAMADAN 1, RAMAZAN ŞENOCAK 2 
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - 2 Hüseyin Tolgacan Sipahi Ortaokulu 

fatih.camadan@erdogan.edu.tr 

Psikolojik danışmanların, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin alt 
uzmanlık alanları hakkındaki görüşlerinin incelendiği bu çalışma, nitel araştırma 
yaklaşımına dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı mesleki 
kıdemde olan ve farklı öğretim basamaklarında görev yapan 5 kadın ve 5 erkek olmak 
üzere toplam 10 psikolojik danışman oluşturmuştur. Veri toplama sürecinde, araştırmacılar 
tarafından oluşturulan açık uçlu soruların yer aldığı form kullanılarak görüşmeler 
yapılmıştır. Yapılan görüşmelerin sonucunda elde edilen veriler, nitel veri analizi 
tekniklerinden betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların, 
psikolojik danışma ve rehberliğin hangi alt uzmanlık alanlarının olduğuna ilişkin verdikleri 
cevapların; Aile Danışmanlığı, Krize Müdahale Danışmanlığı, Okul Danışmanlığı, 
Rehabilitasyon Danışmanlığı, Kariyer Danışmanlığı, Endüstriyel Danışmanlık, Sosyal 
Hizmet Danışmalığı ve Adli Danışmanlık şeklinde olduğu bulunmuştur. Değinilen alt 
uzmanlık alanlarından Aile Danışmanlığı’nı diğerlerinden daha önemli buldukları ancak 
Okul Danışmanlığı’nda kendilerini daha yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Katılımcıların çoğunluğu alt uzmanlık alanlarındaki yeterliklerini artırmak için kendilerini 
geliştirebildiklerini ve bu konuda desteklendiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmada elde 
edilen bu sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca bu 
sonuçlara dayalı olarak çeşitli öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Psikolojik Danışman, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Alt 
Uzmanlık Alanları 
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(12122) PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEKİ GELİŞİMLERİ 

FATİH CAMADAN 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

fatih.camadan@erdogan.edu.tr 

Bu araştırmanın temel amacı psikolojik danışmanların mesleki gelişimlerinin 
incelenmesidir. Bu amaçla psikolojik danışmanların mesleki gelişimlerini nasıl sağladıkları, 
çalışma hayatlarında kendilerine mesleki gelişim fırsatları sunulup sunulmadığı, 
sunuluyorsa bu fırsatları ne derece yeterli buldukları ve mesleki gelişimlerine katkı 
sağlanmasında ihtiyaç duydukları konuların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel 
araştırma yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırma, ortaokul ve lisede görev 
yapan 61 kadın ve 29 erkek olmak üzere toplam 90 psikolojik danışman ile yürütülmüştür. 
Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan form kullanılmıştır. 
Araştırmada elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Katılımcıların 
ifadelerinden kodlar, kodlardan anlamlı olarak bir araya gelebilenlerden temalar ve 
temalardan anlamlı olarak bir araya gelebilenlerden de üst temalar oluşturulmuştur. 
Araştırmada iç ve dış geçerlik ile iç ve dış güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma 
sonucunda psikolojik danışmanların mesleki gelişimlerini daha çok kişisel çabalarıyla 
sağladıkları, çalışma hayatlarında kendilerine mesleki gelişim fırsatlarının sunulduğu ancak 
bunları yeterli bulmadıkları ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanmasında daha çok mesleki 
eğitimle ilgili konulara ihtiyaç duydukları anlaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar, ilgili 
literatür ışığında tartışılmış ve yorumlanmıştır. Ayıca ileride yapılabilecek araştırmalara ve 
uygulamalara yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Psikolojik Danışman, Rehber Öğretmen, Mesleki Gelişim 
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(9699) BOŞANMANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

ENVER SARI 1, TUĞÇE PEKER 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

enversari@hotmail.com 

Boşanma, bozuk olan aile ilişkileri için bir çözüm yolu olmasına rağmen 
çocukların sağlığı açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Boşanmanın 
karmaşık yapısı, çocuklar üzerindeki etkinin tam olarak anlaşılabilmesini zorlaştırmaktadır. 
Ayrılmadan önce anne ve baba arasında yaşanan çatışma, bu çatışmanın derecesi, çocuğun 
bulunduğu yaş dönemi, kardeşe sahip olup olmaması, çocuğun ailedeki diğer yetişkinler ile 
ilişkileri boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini biçimlendirmektedir. Bu araştırma hem 
Türkiye’de hem de yabancı ülkelerde yapılan çalışmalarda anne ve babasının boşanması 
olayına maruz kalan çocukların bu durumdan nasıl etkilendiklerini ortaya koymak ve bu 
çocuklara nasıl yardımcı olunması gerektiğine dair bilgileri derleyip literatüre yeniden 
sunmak amacı ile oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda doküman analizi yöntemi 
kullanılmış ve konuyla ilgili yapılan araştırmalar incelenmiştir. Bulgular anne ve babası 
ayrı olan çocukların anne ve babası birlikte yaşayan çocuklara oranla duygusal ve 
psikolojik açıdan daha fazla risk altında olduğunu ve ebeveyn ayrılıklarının çocuk üzerinde 
kısa ve uzun dönemde farklı etkiler yarattığını göstermektedir. Boşanmanın getireceği 
kaygı, güvensizlik ve belirsizliklerle baş etmeye çalışan çocuk için ebeveynlerinin 
sergileyeceği tutarlılık büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple boşanmış ailelerden gelen 
çocukların ebeveynlerine yönelik eğitimler ve seminerler düzenlenmesi çocukların bu 
süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmalarına yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler : Boşanma, Çocukluk Dönemi, Boşanmanın Etkileri 
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(9547) ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARININ 

FARKLI DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

İKRAMETTİN DAŞDEMİR 1, SEZAYI OKUTAN 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM 

ikramettindasdemir@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul  sekizinci sınıf öğrencilerinin fen 
bilimleri  dersindeki başarılarının farklı değişkenler açısından tespit 
etmektir. Çalışmada  deneysel olmayan  karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 
grubunu amaçlı örnekleme yöntemiyle   ordu  ili merkez ilçelerinde 2016 yılında TEOG’e 
katılan 607 öğrenci oluşturmaktadır.  Çalışmanın veri analizinde bağımlı t-testi, bağımsız t 
–testi, tek yönlü anavo kullanılmıştır.Çalışma  sonucunda öğrencilerin fen bilimleri dersine 
ayırdığı zaman, fen bilimleri proje ödevi, seçmeli fen bilimleri dersi alma, fen öğretmenini 
sevme,özel ders alma gibi bağımsız etkenler örencilerin başarıların farklı şekilde etki 
ettikleri ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Başarı, 
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(9587) UZAY- ZAMAN KAVRAMI HAKKINDA BİR TEST GELİŞ TİRİLMES İ VE 

UYGULANMASI 

İKRAMETTİN DAŞDEMİR 1, CENGİZHAN ABAY 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ - 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

ikramettindasdemir@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı; Fen bilgisi öğretmen adaylarının Uzay, Zaman, Hız ve Kütle 
Çekimi kavramları ışığında uzay-zaman hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmektir. Bu 
amaçla  konuyla ilgili 15 soruluk anket geliştirilmiştir. Üç aşamadan oluşan anketin ilk 
aşaması üç şıklı çoktan seçmeli olarak, ikinci aşaması dört  şıklı çoktan seçmeli ve 1 şıkkı 
açık uçlu olmak üzere 5 şıklı olarak, Üçüncü aşama ise 5’li likert olarak yapılandırılmıştır. 
Geliştirilen anket uygulamadan önce fizik eğitimi alanında uzman olan hocalar tarafından 
kontrol edildikten sonra Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 
bölümünde öğrenim gören 66 öğretmen adayına uygulanmıştır. Başlangıçta 16 sorudan 
oluşan anket madde analizi gerçekleştirilerek, güvenirliği hesaplanmıştır. Güvenirlik 
analizinde bir soru güvenilir olmadığından dolayı çıkarılmıştır. Anket son olarak 15 
sorudan oluşturularak güvenirlik katsayısı, Cronbach alpha 0,71 olarak hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Uzay-Zaman 
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(9591) ORTAOKUL 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ “IŞIĞIN VE SESİN 

YAYILMAS I” ÜNİTES İ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

BURCU VARLI 1, ŞAFAK ULUÇINAR SAĞIR 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

burcusezervarli@gmail.com 

Eğitim; rehberlik, öğretim ve değerlendirme süreçlerini de içine alan kapsamlı bir 
süreçtir.. Öğrencilerin bir öğretim programına başlamadan önce; öğrenci giriş davranışlarını 
tespit etmek, programın işlerliğini ve öğrencilerin öğrenme güçlüğü yaşadığı hedefleri 
belirlemek, öğrencilerin öğrenme düzeylerini belirlemek gibi amaçlar için öğrencilere 
çeşitli sınavlar uygulanır. Eğitim sistemimizde öğrencilere çoğunlukla başarı testleri 
uygulanmaktadır. Başarı testleriyle, öğrencilere kazandırılmak istenilen davranışlar ve 
öğrencilerin bu davranışları kazanma düzeyi ölçülebilir (Tan,2008).  Bu çalışmanın amacı, 
ortaokul 5. sınıf Fen Bilimleri dersinde uygulanabilecek “Işığın ve Sesin Yayılması” 
ünitesine ait geçerli ve güvenilir çoktan seçmeli bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla 
ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2015 yılında 
yayınladığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kitapçığından bu üniteye ait kazanımlar 
alınmış ve bu kazanımları ölçeceği düşünülen 40 soruluk “Işığın ve Sesin Yayılması 
Ünitesi Başarı Testi” hazırlanmıştır. Test maddeleri hazırlanırken farklı yayınevine ait 
kitapçık ve testler, ders kitapları, elektronik kaynaklar ve daha önce yapılmış sınav 
sorularından faydalanılmıştır. Testin kapsam geçerliliği için belirtke tablosu hazırlanarak 
fen eğitimi alanında uzman 4 öğretim üyesinin görüşü alınmıştır. Hazırlanan soruların  9 
bilgi, 12 kavrama, 4 uygulama, 6 analiz ,1 sentez,1 değerlendirme düzeylerinde olduğuna 
görüş birliği ile karar verilmiştir. Hazırlanan başarı testi 6. sınıfta okuyan 435 öğrenciye 
pilot uygulama yapılarak testin güvenirlik hesabı için madde analizi yapılmıştır. %27’lik alt 
ve üst grup üzerinden yapılan hesaplamalarla ilk olarak KR-20 güvenirlik katsayısı 
0,92473; madde ayırt edicilik indeksi 0,35’ten küçük olan 7 test maddesi atıldığında KR-20 
güvenirlik katsayısı 0,9297 olarak bulunmuştur. Testin ortalama madde güçlük ve ayırt 
edicilik indeksi sırasıyla 0,57 ve 0,55 olarak hesaplanmıştır.Bir testin ortalama güçlük 
indeksi 0,50 civarında ise orta güçlükte ,madde ayırt edicilik indeksi ise 0,40 ve üzerinde 
ise maddelerin ayırt etme gücü yüksektir(Tekin,2010).Buna göre test maddeleri orta 
güçlükte ve ayırt ediciliği çok iyidir. Son halinde 33 madde bulunan, kapsam geçerliği ve 
güvenirliği yüksek bir ölçme aracı hazırlanmıştır. Hazırlanan “Işığın ve Sesin Yayılması 
Ünitesi Başarı Testi”; bilimsel çalışmalarda ve fen bilimleri öğretmenleri tarafından 
değerlendirme süreçlerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Başarı Testi, Işığın ve Sesin Yayılması, Test Geliştirme, Geçerlilik, 
Güvenirlik  
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(9597) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ISI VE 

SICAKLIK KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMES İNE 

YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

MURAT AYDIN 1, HACİ ALİ AYGÜN 2 
1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

aaygun02@gmail.com 

Mühendislik uygulamalarının en önemli ve en çok karşılaşılan işlemlerinden 
birisinin, farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla madde arasındaki ısı değişimi (ısı akışı) 
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ısı ve sıcaklık kavramları makine mühendisliği için 
oldukça önemli kavramlardır. Kavramların öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik 
araştırmalar incelendiğinde, mühendislik öğrencilerinin meslekleri ile ilgili temel 
kavramları anlama düzeylerine yönelik pek az çalışmanın olduğu tespit edildi. Bundan 
dolayı bu çalışmada, makine mühendisliği bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili birçok 
dersin ve konunun temelini teşkil eden ısı ve sıcaklık kavramlarını anlama düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda, 
Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenim 
gören gönüllü 27 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 
araştırmacılar tarafından ve uzman görüşlerine başvurularak hazırlanan 5 açık-uçlu sorudan 
oluşan bir test kullanıldı. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar nitel olarak analiz edildi ve 
benzerliklerine göre gruplandırılarak frekans ve yüzdelerine ayrılarak tabloya işlendi. 
Tablodaki veriler değerlendirilerek yorumlanmaya çalışıldı. 

Elde edilen bulgulardan makine mühendisliği öğrencilerinin ısı ve sıcaklığı aynı 
kavramlarmış gibi algıladıkları, ısı kavramını iç enerji kavramı yerine kullandıkları tespit 
edildi. Bazı öğrencilerin ısı ve sıcaklık arasında bilimsel olarak fark olduğunu bildiklerini, 
ama açıklayamadıklarını ifade etmişlerdir. Bir öğrencinin ise günlük hayatta benim için 
aynıdır ifadesini kullandığı görüldü. Bu durum günlük hayatta kullanılan dilin kavram 
yanılgılarına sebep olduğunun bir göstergesi olması bakımından önemlidir. Isıyı bir ortamın 
bütün sıcaklığı, ortalama sıcaklıktır, maddenin sahip olduğu toplam kinetik enerjidir, bir 
ortamda vücuda temas eden şeydir, havada hissedilen şeydir şeklinde bilimsel olmayan 
ifadeler ile izah etmeye çalıştıkları belirlendi. Birçok öğrencinin 0 0 C de cismin sıcaklığı 
var, ama ısısı yoktur veya ısısı hakkında bir şey söylenemez yanıtını verdikleri tespit edildi. 
Soyut kavramları somutlaştırabilmek için deneyin önemi açısından öğrencinin kullanmış 
olduğu “sıcaklık ölçülebilir, ama ısı ölçülemez” ifadesinin önemli olduğu kanaatindeyiz. 
Çünkü, termometre ile ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim sürecinin birçok aşamasında 
sıcaklığın termometre ile ölçüldüğünü görmüş veya ölçmüş, ama bir maddenin ısısını 
kalorimetre kapı ile ölçüldüğünü görmediği için böyle bir yanıt vermiş olabilir. Makine 
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mühendisliği bölümü öğrencilerinin ısı ve sıcaklıkla ilgili sahip oldukları bu yanılgıların 
benzerleri daha önceki yapılan birçok çalışmada da tespit edilmiştir. Bu araştırmada elde 
edilen bulgular ışığında termodinamik dersini veren makine mühendisliği öğretim 
elemanlarının ısı ve sıcaklık kavramlarını verirken, öğrencilerin daha önceki öğretim 
ortamlarında öğrenirken zihinlerinde oluşturdukları yanılgıları dikkate alarak vermelerinin 
yararlı olacağı söylenebilir. Ayrıca, ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili daha büyük 
örneklemde ve farklı üniversitelerde okuyan makine mühendisliği öğrencileri ile 
gerçekleştirilen çalışmalar yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Isı ve Sıcaklık, Makine Mühendisliği Öğrencileri, Kavram 
Yanılgıları, Fen Eğitimi. 
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(9663) FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TEMEL ASTRONOMİ 

BİLGİ DÜZEYİ TESTİNİN GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

FİLİZ DEMİRCİ 1, CENGİZ ÖZYÜREK 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

filizdemirci6@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin temel astronomi konularındaki 
bilgi seviyelerini ölçmek için geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir ölçme aracı 
geliştirmektir. Bu amaçla, öncelikle 2013 fen bilimleri dersi öğretim programında 
astronomi konularıyla ilgili kazanımlar incelenmiştir. Bu kazanımlara göre temel astronomi 
konu başlıkları belirlenmiş ve bu konuları kapsayan madde havuzu oluşturulmuştur. Testin 
kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla madde havuzundaki çoktan seçmeli sorular, 2 fen 
eğitimcisi ve 1 astronomi ve uzay bilimleri alan uzmana inceletilmiştir. Uzmanlardan alınan 
görüş ve öneriler doğrultusunda 30 maddelik deneme test oluşturulmuştur. Bu test, 2015-
2016 eğitim-öğretim yılında, Ordu ilinin merkez ve bazı ilçe ortaokullarında görev yapan 
toplam 111 fen bilimleri öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen veriler, ITEMAN 3.0 
programı ile analiz edilmiştir. Madde analizi sonucu elde edilen 16 maddelik testin 
ortalama güçlük indeksi .57, ortalama madde ayırt edicilik indeksi .47 ve KR-20 güvenirlik 
katsayısı .82 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak geçerli ve güvenilir bir “Temel 
Astronomi Bilgi Düzeyi Testi” geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Astronomi bilgi testi, fen bilimleri öğretmenleri, test geliştirme 
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(9665) FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ASTRONOMİ KONULARININ 

ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞ KENLER 

AÇISINDAN İNCELENMES İ 

FİLİZ DEMİRCİ 1, CENGİZ ÖZYÜREK 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

filizdemirci6@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin astronomi konularının 
öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesi ve öz-yeterlik inançlarının 
bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda fen bilimleri 
öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarını ölçmek için araştırmacı tarafından geliştirilen, 3 alt 
boyut ve 13 maddeden oluşan “Astronomi Konularının Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği-
AKÖÖİÖ” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ordu 
ilindeki ortaokullarda görev yapmakta olan fen bilimleri öğretmenleri, örneklemini ise 
2016-2017 eğitim öğretim yılında Ordu ilindeki merkez ve bazı ilçe (Ünye ve Fatsa) 
ortaokullarda görev yapan 106 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmadan elde 
edilen veriler, SPSS-22.0 ile analiz edilmiştir. Araştırmanın betimsel istatistik analizlerinde; 
frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde değerleri, grupların ortalamalarını 
karşılaştırılmasında; parametrik testlerden bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) ve post hoc testleri (Scheffe ve Dunnett’s C), parametrik olmayan 
testlerden ise mann whitney u testi ve kruskal wallis h testi kullanılmıştır. Araştırmadan 
elde edilen bulgulara göre fen bilimleri öğretmenlerinin ölçeğin tamamından aldıkları 
puanlara göre orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarından elde edilen 
sonuçlara göre öğretmenlerin astronomi konularının öğretim stratejilerine ilişkin öz-yeterlik 
inançlarının düşük düzeyde, astronomi konularının öğretiminde zorlanmaya ilişkin öz-
yeterlik inançlarının yüksek düzeyde ve astronomi öğretimiyle öğrenci kazanımlarına 
ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 
cinsiyet ve astronomi etkinliğine katılım değişkenlerinin öğretmenlerin öz-yeterlik 
inançlarında anlamlı bir farklılaşmada etkili olduğu, ancak öğretmenlerin öğrenim durumu, 
mesleki kıdemi, mezun olunan fakülte/yüksekokul türü ve astronomi dersi alım durumu 
açısından anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Fen Bilimleri Öğretmenleri, Astronomi Öğretimi, Öz-Yeterlik 
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(9674) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KÜTLE VE AĞIRLIK KAVRAMLARINI 

ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMES İNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

MURAT AYDIN 1, ALAATTİN BAHŞİ 2 
1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

alaattinbahsi@hotmail.com 

Bireylerin, sürekli gelişen ve değişen dünyadaki yenilikleri kavramak, doğayı 
anlamak ve birer fen okur-yazarı olabilmeleri için fen bilimlerine ait kavramları doğru 
anlamalı ve zihin yapılarında doğru şekillendirmeleri gerekir. Eğer bir kavramla gerçekte 
ne anlatmak istendiği tam olarak anlatılamaz ve bireyler onu zihinlerinde doğru bir kalıba 
yerleştiremez ise öğrenilecek yeni kavramlar doğru temellere oturtulamaz ve böylece 
kavram yanılgılarıyla dolu bir öğrenme gerçekleşmiş olur. Bu bakımdan öğrenilecek her 
kavramın doğru ve sağlam temellere oturtulması, önceki kavramların doğru ve eksiksiz 
öğrenilmesine bağlıdır. Bu nedenle yeni bir kavramın öğretimine geçmeden önce 
öğrencilerin bu kavrama ait yanılgılarının tespiti önem taşımaktadır. Yapmış olduğumuz bu 
çalışmada, ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin kütle ve ağırlık kavramlarına ait kavram 
yanılgılarını ve bilgi eksikliklerin i belirlemek amaçlanmıştır. 

Araştırma grubunu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında Adıyaman’ın 
Kahta ilçesine bağlı bir ortaokulun 7. ve 8. sınıf düzeyinde bulunan 74 öğrenci 
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından uzman görüşleri 
alınarak hazırlanan 3 açık-uçlu sorudan oluşan bir test kullanıldı. Elde edilen veriler nitel 
olarak analiz edildi.  Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar benzerliklerine göre 
sınıflandırıldı,  frekans ve yüzdelerine ayrılarak tabloya işlendi.   

Araştırmada elde edilen bulgulardan, ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin kütle 
kavramıyla ilgili bir cismin hacmidir, bir cismin kapladığı alandır, bir cismin ağırlığıdır, 
maddenin uzaydaki ağırlığıdır şeklinde ifade etmeye çalıştıkları tespit edildi. Bu 
bulgulardan öğrencilerin kütle kavramını cismin hacmiyle, cismin ağrılığıyla ve cismin 
kapladığı alan ile özdeşleştirdikleri söylenebilir. Bazı öğrencilerin kütlenin cismin 
değişebilen bir özelliği biçiminde ifadeler kullanmaları ağırlık kavramı ile karıştırdıklarını 
göstermesi bakımından önemlidir. Benzer şekilde ağırlık kavramıyla ilgili olarak, ağırlığın 
bir basınç olduğu, ağırlığın cismin değişmeyen bir özelliği olduğu, ağırlığın az ya da çok 
hissedilen şey olduğu, ağırlığın cismin kütlesi olduğu ve ağırlığın kg ile ifade edildiği 
yönünde kavram yanılgılarına sahip oldukları saptandı. Kütle ve ağırlık kavramlarıyla ilgili 
olarak öğrencilerin sahip oldukları yanılgıları, günlük hayatta kullanılan tartı aletlerinden 
edindikleri sonuçları, konuşma dilinde yanlış ifade etmelerinden kaynaklandığı gibi 
sonuçlar çıkarılabilir. Ayrıca, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerinin bu kavramlara ait 
yanılgılarının yüzde oranlarının birbirine yakın olduğu tespit edildi.  Bu durum, sınıf ve yaş 
seviyesinden bağımsız olarak öğrencelerde var olan kavram yanılgılarının devam ettiğini 
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göstermesi bakımından önemlidir. Kavram yanılgıları ile ilgili yapılan birçok çalışmada da 
öğrenim seviyesinin artmasına rağmen öğrencide daha önce var olan yanılgıların devam 
ettiği görülmüştür. Öğrencilerin feni anlamlı bir şekilde öğrenmeleri için öğretmenin, 
öğrencinin sınıfa getirdiği kendi fiziksel dünyasına ait daha önceden var olan ön kabullerini 
ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarması gerekir. Öğretmen kütle kavramını öncelikle 
öğrencilerin zihinlerinde yapılandırılmalarını sağlamalı daha sonra kütle ile ilgili diğer 
kavramlar öğrenciye kazandırılmalıdır. Araştırmada elde edilen bulgular ve buna bağlı 
yorumlar, çalışmanın örnekleminden elde edilen verilerle sınırlıdır. Bu nedenle kütle ve 
ağırlık kavramına ait yanılgıları tespit etmek için daha geniş örneklemli çalışmalar 
yapılmasının yararlı olabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Ortaokul öğrencileri, Kütle ve ağırlık, Fen eğitimi, Kavram 
yanılgıları 
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(9686) ÖĞRENCİLERİN YERLEŞ TİKLERİ LİSE TÜRLERİNE GÖRE MEZUN 

OLDUKLARI ORTAOKULLARIN ETKİS İ 

SEDANUR TOMBUL 1, EROL TAŞ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

setomdabul@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, devlet ortaokulları ile özel ortaokullardan mezun olan 
öğrencilerin yerleştikleri lise türlerine göre karşılaştırılması yapılarak, mezun oldukları 
ortaokullar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. Araştırmada, nitel 
araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi tekniği kullanılmış veriler betimsel 
analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın evreni, Ordu ilinin Altınordu ilçesinde 
bulunan 2015-2016 eğitim öğretim yılında mezun olan ortaokul öğrencilerinden elde 
edilmiştir. Araştırmanın örneklemi 835 devlet ortaokulu öğrencisi, 106 özel ortaokulu 
öğrencisi olmak üzere toplamda 943 öğrenciden oluşmaktadır. Bu evrenden rastgele 
örnekleme yoluyla, üç devlet ve üç özel ortaokulları değerlendirilmeye alınmıştır. 
Araştırmanın yöntemine göre incelenen okullar, “Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve diğer” 
olmak üzere üç ayrı grupta ele alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı 
yardımı ile ki-kare testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre devlet ortaokullarında 
öğrenim gören öğrenciler ile özel ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin kazandıkları 
lise türleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın özel ortaokullar lehinde olduğu 
görülmüştür (P<0,05). 

Anahtar Kelimeler : DEVLET ORTAOKULLARI, ÖZEL ORTAOKULLARI, LİSE 
TÜRLERİ, DOKÜMAN ANALİZİ 
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(9701) AKILLI TAHTANIN FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE KULLANIMIYLA 
İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMES İ 

BAHAR ÖZDEMİR 1, MUSTAFA UZOĞLU 2 
1 Milli Eğitim Bakanlığı - 2 Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

baharozdemir.2810@gmail.com 

Günümüz dünyasında eğitim ve öğretim ortamlarında teknoloji kullanımı, çok önemli 
bir kavram haline gelmiştir. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle geleneksel yöntemlerin, 
stratejilerin dışında dersleri daha eğlenceli hale getirmek, öğrencilerin anlamlı ve kalıcı 
öğrenmesini sağlamak için teknolojiden yararlanılmaya başlanmıştır. Birçok alanda özellikle 
eğitim alanında teknoloji kullanılmaktadır. Bilimsel gelişmelerin, görselliğin, uygulamaların, 
deneylerin önemli olduğu fen bilimleri dersinde de teknolojiden yararlanılması neredeyse 
zorunluluk haline gelmiştir. Fen Bilimleri dersinde kullanılan başlıca teknolojik araçların 
bilgisayar, tablet, projeksiyon, akıllı tahta vb. olduğu gözlenmektedir. Son zamanlarda 
ülkemizde bu araçlardan özellikle her okulda akıllı tahta kullanılmakta ve kullanılması 
önerilmektedir. Akıllı Tahta, ekranının etkileşime açık olması, öğrenciye ve öğretmene ekranda 
yapılanlara anında müdahale etme şansını vermesi nedeniyle ders esnasında değişikliklere 
olanak sağlamakta ve bu değişiklikleri kaydedebilme özelliği sunmaktadır. Akıllı tahta 
sayesinde anlamlı ve kalıcı öğrenme ve somut yaşantı sağlanmaktadır. Akıllı tahta, engelli 
bireylerin ve kaynaştırma öğrencilerinin eğitiminde de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Akıllı 
Tahta ile ses, video, müzik, animasyon gibi özelliklerin paylaşılabilmesi öğrencinin ilgisini ve 
dikkatini artırabilmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta bu kadar faydası olan Akıllı 
Tahta konusunda öğrencilerin düşüncelerinin ortaya konulmasını gerekli kılmaktadır. Bu 
çalışma ile de öğrencilerin Akıllı Tahtanın sınıf ortamında kullanılmasıyla ilgili düşünceleri 
belirlenmeye çalışılacaktır. 

Bu çalışmanın örneklemini 2015–2016 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Bölgesinde 
bulunan Giresun ilinin Doğankent ilçesine bağlı bir Ortaokulun 7. ve 8.sınıflarında öğrenim 
gören 41 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmamızda veri toplama aracı olarak açık uçlu anket 
kullanılmıştır. Anketin uygulanmasından sonra elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle 
incelenmiştir. Bu anket sayesinde akıllı tahtanın fen bilimleri derslerinde kullanımıyla ilgili 
öğrenci görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anket, alanında uzman iki öğretim üyesinin 
görüşleri alınarak  6 tane taslak soruyla hazırlanmış ve üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak 
son hali verilmiştir. Elde edilen veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmanın 
sonucunda, öğrenciler akıllı tahtanın fen bilimleri dersinde kullanılmasının ders tekrarı ve 
konuların pekiştirilmesine yardımcı olduğunu, derse katılmayanların da ilgisini çektiğini 
belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler akıllı tahta sayesinde dersi daha dikkatli dinlediklerini, fen 
bilimleri dersini daha hızlı ve daha iyi anladıklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Teknoloji, akıllı tahta, fen bilimleri  
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(9703) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ISI VE SICAKLIK KONUSUNDAKİ 

KAVRAMSAL BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMES İ 

MURAT AYDIN 1, ALİ KIZMAZ 2 
1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ali.11b@windowslive.com 

Kavram, bireyin zihninde şekillendirdiği, belirli bir anlam yüklediği varlıkları, olayları 
ve nesneleri ortak özelliklerine göre sınıflandırması,  gruplandırması olarak ifade 
edilebilir.  Aynı zamanda kavram, bilgiye temel oluşturan ve bilgilerin anlamlandırılmasını 
sağlayan bir yapıdır. Çoğu fen kavramı, bireyin küçük yaşlardan itibaren edindiği ve okul 
ortamına daha katılmadan önce zihninde anlamlandırmaya başladığı kavramlardır. Lakin 
öğrencinin formal eğitime katılması ile birlikte sezgilerinden oluşan, bilimsel düşüncenin 
dışında kalan kısımlar bireyin yanılgılara düşmesine sebep olmakta ve bireyin yeni kavramlar 
öğrenmesini güçleştirmektedir. Kavram yanılgıları, fen öğretiminde sıkıntı veren bir durumdur. 
Kavram yanılgıları ile ilgili yapılan birçok çalışmada elde edilen bulgular, öğrencilerde var olan 
yanılgıların eğitimin farklı seviyelerinde dahi hala sürdürdüğünün göstermektedir. Bu 
çalışmada, ortaokul öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusu kapsamında sahip oldukları kavramsal 
bilgi düzeylerinin belirlenmesi,  ısı ve sıcaklık konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılında Adıyaman İline 
bağlı bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 80 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Konu ile ilgili 
gerekli literatür taramaları yapılarak ve uzman görüşlerine başvurularak araştırmacılar tarafından 
hazırlanan 5 açık-uçlu soru içeren bir test veri toplama aracı olarak kullanıldı. Öğrencilerin 
verdikleri cevaplar nitel olarak analiz edilip, benzerliklerine göre sınıflandırıldı, frekans ve 
yüzdelerine ayrılarak tablolara işlendi. 

Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin çoğunluğunun ısı ve sıcaklık 
kavramlarını izah ederken günlük yaşamda kullandıkları gibi birbiri yerine kullandıklarını 
gösterdi. Bu duruma bağlı olarak da;  sıcaklık bir enerjidir, sıcaklık bir cismin soğuk 
olmamasıdır, sıcaklık bir cisimden diğer cisme geçer, sıcaklık bir ortamdaki ısıya denir, sıcaklık 
bir cismin dışarıya verdiği ısıdır, ısı cismin toplam sıcaklığıdır, ısı yüksek (çok) sıcaktır, ısı 
sıcaklıktır, 00C deki cismin ısısı da sıcaklığı da yoktur, 00C deki cismin ısı var sıcaklığı yoktur 
şeklinde öğrencilerde yanılgıların olduğu saptandı. Isı ve sıcaklık arasında fark olduğunu ifade 
eden öğrencilerin de izah kısmında sıcaklık ve ısı özelliklerini karıştırdıkları tespit edildi. Isı ve 
sıcaklık konusunda olduğu gibi öğrencilerde var olan yanılgılara müdahale edilmediğinde, 
zaman içinde öğrencinin değiştirmeye karşı direnç göstermesi muhtemeldir. Bu nedenden ötürü 
bu süreci aktif olarak şekillendirecek olan fen bilgisi öğretmenlerin önceden öğrencilerde var 
olan yanılgıları belirlemesi ve giderilmesi için uygun yöntem kullanarak dersi vermesi 
önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Isı ve sıcaklık, Fen eğitimi, Ortaokul öğrencileri, Kavram yanılgıları.  
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(9707) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMS EL 

KONULARDAN GENETİĞİ DEĞİŞ TİRİLMİŞ ORGANİZMALAR HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMES İ 

EYÜPHAN BAHADIR 1, MUSTAFA UZOĞLU 2 
2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

eyuphanbahadir@gmail.com 

Hızlı bir şekilde değişen  dünya ekseninde insanlar  birçok sosyo bilimsel konu ile 
karşı karşıya gelmektedir. Bu konular bilimsel bir yöne sahip olmakla birlikte bireylerin 
toplum içerisinde kişisel veya sosyal anlamda karar vermelerini, tercihler yapmalarını 
gerektirmektedir. Bu kararlar, içerisinde değerleri, ahlaki ve etik unsurları barındırdığı gibi 
ekonomik amaçlı kar zarar gibi konuları da içermektedir. Son yıllarda “Genetiği 
değiştirilmiş organizma” (GDO) kavramı gerek kamuoyunda gerekse bilim çevrelerinde en 
çok tartışılan ve dikkat çeken konular arasında yerini almıştır. GDO kavramı, 
biyoteknolojik yöntemler ve çalışmalarla bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yapılarına 
yabancı genler katılması ve bu sayede onların genetik yapılarının değiştirilmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar literatürde GDO kavramı 
yanında; genetiği değiştirilmiş ürünler, gen aktarımlı organizmalar, genetik olarak modifiye 
edilmiş organizmalar, transgenik organizmalar, biyo-mühendislik organizmalar gibi 
isimlerle de ifade edilmektedir. Fen bilgisi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının sıklıkla 
karşılaştığı GDO kavramının onlar tarafından ne derece doğru veya yanlış bildiklerinin 
belirlenmesi önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada fen bilimleri öğretmen 
adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki görüş ve anlama düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören 3. sınıf 
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 14 erkek, 40 kız öğretmen adayı 
olmak üzere toplam 54 kişi yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar 
tarafından geliştirilen ve fen eğitiminde görev yapan 2 uzmanın görüşleri doğrultusunda 
üzerinde değişiklikler yapılan  5 açık uçlu sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Elde 
edilen veriler içerik analiziyle değerlendirilerek tema ve kodlar belirlenmiştir. Araştırmanın 
sonucunda fen bilimleri öğretmen adaylarının GDO hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip 
oldukları belirlenmiştir.  Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu GDO alanında yapılan 
çalışmaların üretim boyutuna odaklanmışlar ancak tıp alanında da GDO ile ilgili çalışmalar 
yapıldığını düşünmemişlerdir.  Ayrıca öğretmen adaylarının çoğu, GDO alanında yapılan 
çalışmaların topluma pozitif katkılarının olacağını ifade ederken az bir kısmı ise 
zararlarının olacağını ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyobilimsel konular, gdo, öğretmen görüşleri ve anlama düzeyleri 
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(9709) FEN DERSLERİNDE AKILLI TAHTANIN KULLANIMIYLA İLGİLİ 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

EYÜPHAN BAHADIR 1, MUSTAFA UZOĞLU 2 
2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

eyuphanbahadir@gmail.com 

Devletlerin ilerlemesinde, bireylerden oluşan toplumların gelişiminde ve olumlu 
yönde değişiminde eğitim çok önemli bir role sahiptir. Öğrenen temelli yaklaşımın esas 
alındığı eğitim sistemini de teknolojik gelişmeler ve yenilikler derinden etkilemektedir. 
Bireyin öğrenmesini kolaylaştırmak, görselliği arttırmak, görüntü ve video gibi teknoloji 
elemanlarının derslerde kullanımını sağlayacak adımlar atmak eğitim ve öğretim 
ortamlarında öğrenme kalitesini arttırmaktadır. Günümüze kadar bilgisayar, tablet, 
tepegözler, projeksiyon cihazı gibi teknolojik araçlar ifade edilen verimi arttırmak için 
eğitim sisteminde kullanılmış olan araçlardır. Özellikle son zamanlarda bu verimliliğe 
katkıda bulunacak teknolojik araçlardan birisi olarak akıllı tahtalar ya da interaktif 
etkileşimli tahtalar görülmektedir.   Akıllı tahtaların en önemli özelliklerinden birisi tahta 
ekranının etkileşime açık olması ve bu sayede öğrenciye ve öğretmene ekranda yapılanlara 
müdahale etme şansını sunarak, değişikler yapma, ekranda yapılanları kaydedebilme 
imkanı vermesidir. Ayrıca akıllı tahtalar ses kayıtları, animasyonlar, videolar ve öğrenme 
nesneleri gibi çok çeşitli materyallerin kullanılmasına imkan tanıması sayesinde ders çok 
daha anlaşılır hale gelmektedir. Akıllı tahtalar gerek yurt içinde gerekse de yurtdışında 
kullanılmaya başladığından beri büyük ilgi görmeye başlamıştır. Bu nedenlerden dolayı 
araştırmacıların ve eğitimcilerin akıllı tahtalarla ilgili çalışmalarının arttığı gözlenmektedir. 
Eğitim-öğretim ortamlarında akıllı tahtayı kullanacak olanlar öğretmenlerdir. Dolayısıyla 
öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının akıllı tahtanın öğretim ortamlarında kullanılmasıyla 
ilgili görüş ve düşünceleri önemlidir. Çünkü onların akıllı tahtayla ilgili pozitif tutumları 
akıllı tahtanın sınıf ortamında kullanım verimini artırabilecektir. Bu nedenle bu çalışmada 
4. sınıfta öğretmenlik uygulamasına katılan fen bilgisi öğretmen adaylarının akıllı tahtanın 
fen derslerinde görev yapan fen bilgisi öğretmenleri tarafından kullanılmasıyla ilgili 
görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında betimsel araştırma yöntemlerinden 
tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İncelenmek istenen olay tarama araştırmaları 
sayesinde mevcut durum hakkında detaylı bilgi elde edilmesine imkan verecektir. Bu 
çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıflarda akıllı tahtanın kullanımına ilişkin 
görüşlerini incelemek amaçlandığından bu yöntem seçilmiştir. Araştırmaya Giresun 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan ve farklı okullarda öğretmenlik uygulamasına 
devam eden toplam 22 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri 
araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu anket formuyla toplanmıştır. Anket formu 6 
açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Anket formunun kapsam geçerliğini sağlamak için, 
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Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında 
görev yapan iki öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Ve uzmanların görüşleri 
doğrultusunda anket formu üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Anketten elde edilen 
veriler içerik analiziyle değerlendirilerek  uygun şekilde kodlar ve temalar oluşturulmuştur. 
Geçerliliğin sağlanması amacıyla veriler birden fazla araştırmacı ile analiz edilmiştir. Fen 
bilgisi öğretmen adaylarının açık uçlu anket sorularına verdikleri cevaplar tarafsız ve 
ayrıntılı bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen 
adaylarının birçoğu akıllı tahtanın zamandan tasarruf sağlama, derse yardımcı, eğitim ve 
öğretimi kolaylaştırma yönüne yoğunlaşmışlardır.  Öğretmen adaylarının az bir kısmı da 
akıllı tahtayı internet bağlantılı, çok yönlü bir ölçme aracı olarak düşünmüşlerdir. Ayrıca 
öğretmen adayları öğretmenlerin akıllı tahtayı animasyon ve video gösteriminde, soru 
çözümünde, interaktif deney yapmada kullandıklarını ifade etmişlerdir. Diğer yandan 
öğretmen adayları akıllı tahtanın öğretmenler tarafından dikkati toplama, kalıcı öğrenmeyi 
sağlamak maksadıyla kullanıldığını da belirtmişlerdir. Akıllı tahtanın bir çok faydası 
öğretmen adayları tarafından ifade edilmesine rağmen öğretmen adaylarının bir kısmının 
öğretmen olduklarında akıllı tahtayı kullanmak istemediklerini ifade etmeleri dikkat çekici 
bir sonuçtur. Akıllı tahtaların sınıf ortamlarında etkili ve verimli bir şekilde kullanımını 
sağlamak amacıyla öğretmen adaylarına akıllı tahtayla ilgili seminerler verilmesi 
önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler : Akıllı tahta, öğretmen adayları, görüşler. 
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(9714) BİLEŞKE KUVVET KONUSUNA YÖNELİK EĞİTS EL OYUNLARIN 

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ 

FEYZA NUR YILMAZ 1, EROL TAŞ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

feyza52yilmaz@hotmail.com 

Bu çalışmanın temel amacı, 6. Sınıf kuvvet ve hareket ünitesi bileşke kuvvet 
konusuna yönelik eğitsel oyun destekli fen öğretiminin akademik başarıya ve kalıcılığa 
olan etkisini araştırmaktır. Çalışma yarı deneysel bir araştırma yaklaşımıyla ve ön test-son 
test kontrol gruplu olarak yürütülmüştür. Bu araştırmanın örneklemi, Ordu ili Altınordu 
ilçesinde bulunan bir ortaokulun toplam 36 kişiden oluşan 6. sınıf öğrencileridir. Bir deney 
(n=16) ve bir kontrol (n=20) grubu yansız olarak atanmıştır. Bu çalışmada deney grubunda 
eğitsel oyun(tabu) destekli fen öğretimi yapılırken, kontrol grubunda alışılagelmiş fen 
öğretimiyle ders işlenmiştir. Hazırlanan başarı testinin kapsam geçerliği bir alan uzmanı, iki 
alan eğitimcisi ve üç deneyimli fen bilimleri öğretmeni yardımıyla sağlanmıştır. 
Uygulamadan önce 71 kişiden oluşan 7. sınıf öğrencilerine uygulanmış ve KR-20 
formülüne dayalı olarak ölçme aracının güvenirliği tesis edilmiştir. Veri toplama aracı 
uygulama sonunda ve 3 hafta sonra her iki gruba uygulanmıştır.Elde edilen verilere SPSS 
22 paket programı yardımıyla yapılmıştır. Mann-Whitney U testi veWilcoxon işaret testi 
uygulanmıştır. İki bağımsız örneklem olmasından dolayı Mann-Whitney U testi ile ön 
testleri karşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir farkın bulunmadığı tespit edilmiştir. Mann-
Whitney U testi ile deney ve kontrol grubunun son testleri karşılaştırıldığında anlamlı bir 
farkın olmadığı tespit edilmiştir. Wilcoxon işaret testi ile kontrol grubunun ön ve son 
testleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Wilcoxon işaret testi 
ile deney grubunun ön ve son testleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farkın olduğu tespit 
edilmiştir (p<0,05). 

Anahtar Kelimeler : Fen bilimleri eğitimi, eğitsel oyunlar, tabu, bilginin kalıcılığı 
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(9717) EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM-KİMYA ENDÜSTRİS İ 

KONULARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ SAĞLANMIŞ TEST 

GELİŞ TİRME ÇALIŞMAS I 

ÖZGE YÜKSEL 1, CENGİZ ÖZYÜREK 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

yuxelozgem@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, 7. sınıf fen bilimleri dersinde yer alan “Evsel Atıklar ve Geri 
Dönüşüm - Kimya Endüstri” konularında öğrencilerin başarısını ölçebilecek bir ölçme aracı 
geliştirmektir. İlk olarak 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda yer alan “Maddenin 
Yapısı ve Özellikleri / Medde ve Değişim” Ünitesi’nin “Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm” 
ve “Kimya Endüstrisi” konularının hedef davranışları belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen 
hedef davranışlar dikkate alınarak belirtke tablosu oluşturulmuştur. Belirtke tablosu kapsam 
geçerliliğini sağlamak için uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Uzman görüşleri alınarak 
oluşturulan 25 maddelik çoktan seçmeli test hazırlanmıştır. Testin pilot uygulaması 2015-
2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ordu ilinde yer alan 7. Sınıf ve 135 öğrenci 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler madde ve test analizi için kullanılan 
ITEMAN programı ile analiz edilmiştir. Madde analizi ile her bir maddenin madde ayırt 
edicilik ve güçlük indeksleri hesaplanmıştır. Analiz sonucu testte yer alan 8 maddenin ayırt 
edicilik indeksi .20 altında olduğu belirlenerek testten çıkarılmıştır. Testte kalan 17 madde 
için KR-21 formülü ile güvenirlik katsayısı .72 olarak hesaplanmıştır. Testin ortalama 
güçlük ve ayırt edicilik indeksleri sırasıyla .65 ve .45 olarak hesaplanmıştır. Elde dilen bu 
sonuçlara göre geliştirilen testin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm, Kimya Endüstrisi, Fen Eğitimi, Test 
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(9720) FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN 

BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

PENBEGÜL DUYAR TUNÇ 1, EROL TAŞ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

penbegulduyar@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin öğrencilerin fen bilimleri 
dersindeki başarısını etkileyen faktörler hakkında görüşlerini incelemektir. Araştırmada 
yorumlayıcı araştırma yöntemi olan fenomonografik yöntem kullanılmıştır. Ordu il 
merkezinde bulunan 5 ortaokulunda görev yapan 16 fen bilimleri öğretmeni çalışmanın 
örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, likert tipi tutum ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen verilerin geçerliliği ve güvenirliliği hesaplanarak 
örnekleme uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, fen başarısının birçok faktör tarafından 
etkilendiğini göstermiştir. Özellikle öğrencilerin fen bilimleri başarısında en etkili faktörün 
öğrencilerin dersi iyi dinlemeleri, en etkisiz faktörün ise öğrencilerin cinsiyetlerinin olduğu 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Fen Bilimleri, Öğrenci Başarısı, Öğretmen Görüşleri. 
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(9725) ORTAOKUL 5. SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTES İNE YÖNELİK 

MODELLEMEYE DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE 

ETKİS İNİN İNCELENMES İ 

TUĞBA ÇELİK 1, EROL TAŞ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

tgbaclk_93@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı modellemeye dayalı etkinliklerle yürütülen fen bilimleri 
dersinin öğrencilerin başarılarına olan etkisini araştırmaktır. Yarı deneysel bir araştırma 
yaklaşımıyla gerçekleştirilen çalışmanın örneklemi Ordu ili Altınordu ilçesinde bulunan bir 
ortaokulun  5.sınıfına giden 2 şubenin katılımıyla (deney grubu=23 ve kontrol grubu=21) 
öğrenciden  oluşmaktadır. Yaklaşık 3 hafta süren uygulamada deney ve kontrol grubu 
olmak üzere toplam 44 öğrenci ile çalışılmıştır. Ön test-son test kontrol grubu ile yürütülen 
çalışmada deney grubunda fen bilimleri dersi modellemeye dayalı olarak işlenirken, kontrol 
sınıfında alışılagelmiş yöntem ile ders işlenmiştir. Çalışmanın veri toplama aracı kuvvet ve 
hareket ünitesine yönelik 20 sorudan oluşan bir başarı testinden oluşmaktadır. Araştırmanın 
başında ve sonunda deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test uygulanmıştır. Elde 
edilen veriler SPSS 22 paket programı yardımıyla Wilcoxon Sıralı İşaretler Testi ve Mann 
Whitney-U Testi ile yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön ve son testlerinde anlamlı 
bir fark mevcut değil iken bu grupların kendi aralarında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Modelleme, Kuvvet ve hareket, Akademik başarı 
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(9732) YARATICI DRAMA DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNİN ISI VE SICAKLIK 

KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLEMESİNE VE 

KALICILIĞA YÖNELİK ETKİS İ 

HACI MEHMET YEŞİLTAŞ 1, EROL TAŞ 1, CENGİZ ÖZYÜREK 1,  

EVŞEN AYMEN PEKER 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ - 2 MEB 

mehmet_c_52@hotmail.com 

Bu çalışma ısı ve sıcaklık konusunda ki kavram yanılgılarının öğrencilerde mevcut 
durumda olmasından dolayı yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı, ısı ve sıcaklık konusuna 
yönelik yaratıcı drama destekli fen öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına, kalıcılığa 
ve drama yöntemine olan tutumlarındaki etkisini araştırmaktır. Yarı deneysel bir araştırma 
yaklaşımıyla yürütülen bu çalışmanın örneklemi Ordu Üniversitesi Eğitim Fen Bilgisi 
Eğitimi Bölümü ikinci sınıfa giden toplam 24 öğrenciden oluşmaktadır. Bir deney (n=14) 
ve bir kontrol grubu (n=10) yansız olarak atanmıştır. Ön test-son test kontrol desenli 
yürütülen çalışmada, deney grubunda yaratıcı destekli fen öğretimi ile dersler işlenirken, 
kontrol grubunda alışıla gelmiş öğretim yaklaşımı ile dersler işlenmiştir. Çalışmanın veri 
toplama araçlarını ısı ve sıcaklık konusuna yönelik üç aşamalı kavram başarı testi ve 
öğrencilerin drama yöntemine yönelik  drama tutum ölçeği oluşmaktadır. Bu araçlar 
araştırmanın başında ve sonunda deney ve kontrol gruplarına ön ve son test olarak 
uygulanmıştır. Elde edilen verilere SPPS 22 paket programı yardımıyla Wilcoxon işaret 
testi ve Mann Withney U testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarından hem deney hem de 
kontrol grubunda öğrencilerin akademik başarılarının arttığı ve bu artışın deney grubu 
lehine anlamlı olduğu görülmüştür. Isı-sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarının kontrol 
grubuna göre deney grubunda daha fazla azaldığı gözlenmiştir. Bunun yanında deney 
grubunda drama yöntemine karşı tutumdaki değişimin istatistiki olarak anlamlı olduğu 
bulunmuştur. Öğrencilerin akademik başarılarının kalıcılıkları incelendiğinde ise deney 
grubunda anlamlı bir fark çıkmaz iken kontrol grubunda ise anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu 
sonuç drama destekli fen öğretiminin kalıcılık üstünde olumlu katkı sağladığını 
göstermiştir.  (P<0,05). 

Anahtar Kelimeler : Fen bilimleri, Isı ve sıcaklık, Drama , Kalıcılık 
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(9740) FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

FİGEN HUN 1, ŞERİF ALİ DEĞİRMENÇAY 2 
2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

figenhun70@gmail.com 

Son yıllarda gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte fen eğitiminin önemi daha hızlı 
bir artış göstermektedir. Sürekli değişen ve gelişen bilim ve teknoloji, her konuyu etkilediği 
gibi eğitimi de oldukça etkilemiştir. Bütün bu bilim ve teknoloji de meydana gelen 
gelişmeler sonucunda Fen’in temelini oluşturan bilimsel bilgi ile birlikte fen bilimlerinde 
de birtakım yenilenmeler kaçınılmaz olmuştur. Bununla birlikte yeni programda geleneksel 
öğretimdeki değerlendirmelerden farklı olarak alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri 
geliştirilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 8. sınıf Fen Bilimleri öğretmenlerinin, 
kullandıkları alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini belirlemek aynı zamanda 
alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşlerini almaktır. Araştırma; 
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Giresun il, ilçe ve beldelerinde; ilköğretim 8. Sınıf devlet 
okulu veya özel okullarda görev yapan 35 tane fen bilimleri öğretmenine uygulanmıştır. 
Çalışmada veri toplama aracı olarak; Okur ve Azar tarafından geçerliği ve güvenirliği tespit 
edilmiş ölçme aracı kullanılmıştır. Bu çalışmada; betimsel tarama (survey) yöntemi 
kullanılmıştır. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine 
yönelik bilgi seviyeleri, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma dereceleri 
ve kullanmalarının görev yeri, okul türü , hizmet yılı bakımından farklılık oluşturup 
oluşturmadığı tartışılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin bilgi seviyelerini genel olarak yeterli 
bulduğu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini sıklıkla kullandıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılmasının görev 
yeri ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığı fakat okul türü ve hizmet yılı ile arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Fen eğitimi, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniği, öğretmen 
görüşleri 
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(9750) ARGÜMANTAS YON TABANLI BİLİM ÖĞRENME (ATBÖ) YAKLAŞ IMI 

İLE İLGİLİ FEN EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

SELVİHAN SARI 1, ÜMİT ŞENGÜL 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

selvihansari@gmail.com 

Son yıllarda ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrenciyi hedef alan ve 
onların eğitim öğretim ortamında aktif olmalarını sağlayan yaklaşımlar kullanıldığı 
görülmektedir. Öğrencilerin kendi yeteneklerinin farkına vararak bilgiye ulaşma yollarını 
öğrenmelerine ve bu bilgileri nerede ve ne şartta kullanacaklarını kestirmelerine yardımcı 
olan yaklaşımlardan biri de ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME 
(ATBÖ) yaklaşımıdır. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme 
yaklaşımı ile ilgili fen eğitiminde yapılan tez çalışmalarını araştırma sorularında belirtilen 
ölçütlere göre derleyip değerlendirmektir. Bu çalışmalara ulaşmak için nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalara YÖK Ulusal 
Tez Merkezi taranarak ulaşılmıştır. Çalışmanın verilerini 30 adet yüksek lisans ve doktora 
tezi oluşturmaktadır. Ulaşılan tezler çalışma gruplarına, konularına, alanlarına, veri toplama 
araçlarına, araştırma yöntemlerine göre gruplandırılarak incelenmiştir. Çalışmanın veri 
analizleri dokümanların incelenmesiyle yapılırken gruplandırılan özelliklerin frekans ve 
yüzde değerleri hesaplanmıştır.Çalışmanın bulguları incelendiğinde yapılan araştırmalarda 
ağırlıklı olarak örneklem seçiminde ilköğretim öğrencilerinin tercih edildiği görülmektedir. 
Yine bulgular ışığında en çok çalışılan alanın fen, en çok kullanılan yöntemin nicel 
araştırmalar olduğu belirlenmiştir. ATBÖ kullanımı, argümantasyon kalitesinin incelenmesi 
ve argümantasyon kullanımı üzerine yapılan çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Argümantasyon, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, fen eğitimi 
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(9759) WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMİN FARKLI ÖĞRENME STİLİNE SAHİP 

ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİS İ 

ALAATTİN BAHŞİ 1, ALİ KIZMAZ 1, MUSTAFA SERDAR KÖKSAL 2, ESRA 

AÇIKGÜL FIRAT 3 
1 Milli Eğitim Bakanlığı - 2 Hacettepe Üniversitesi - 3 Adıyaman Üniversitesi 

eacikgul@adiyaman.edu.tr 

Web teknolojilerinin hayatımızın her alanında yer almasıyla öğretim ortamlarına 
entegre edilmesi de kaçınılmaz olmuştur. Eğitime web araçlarını entegre etmek; sınıfın 
içinde ve dışında öğrenme-öğretme kalitesinin arttırılmasında öğretmenlere ve öğrencilere 
büyük potansiyeller sağlayarak kullanıcıların daha aktif ve işbirlikçi yollarla bilgi 
edinmelerine yardımcı olmaktadır (Rhoads vd., 2013). Ayrıca bu araçların sınıf ortamını 
desteklemede ucuz ve kolay erişilebilir yöntemler olması nedeniyle birçok öğretmen bu 
yeni teknolojileri derslerinde kullanmaya başlamıştır (Gooding, 2007). Web araçlarının 
sağladığı görsel ve işitsel uyaranlarla farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin bilgiyle 
etkileşimlerini artırarak öğrenmelerine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Buradan 
hareketle, bu araştırmanın amacı, web destekli öğretimin alan bağımlı, nötr ve alan 
bağımsız öğrenme stiline sahip olan öğrencilerin başarılarına etkisini incelemektir. 
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen 
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Adıyaman ilinde yer alan yedinci sınıf öğrencileri 
oluştururken örneklemini ise 17’si deney grubu ve 18’i kontrol grubu olmak üzere toplam 
35 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol grubundaki 
öğrenciler rastgele atanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin başarılarını belirlemek amacıyla 
araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kuvvet ve Enerji Başarı Testi” ve alan bağımlı-
bağımsız öğrenme stilini belirlemek amacıyla Witkin, Oltman, Raskin, ve Karp (1971)’ın 
geliştirdiği “Şaklı Sekiller Testi” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 
deney ve kontrol grubunda alan bağımsız öğrencilerin yer almadığı belirlenmiştir. Öntest ve 
sontest sonuçları gruplar açısından incelendiğinde alan bağımlı ve nötr öğrencilerde kontrol 
ve deney grubu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, kontrol 
grubunun öntest-sontest sonuçları arasındaki anlamlı farklılık incelendiğinde alan bağımlı 
öğrencilerde sontest lehine anlamlı bir farklılık bulunurken nötr öğrencilerde anlamlı bir 
farklılık olmadığı görülmüştür. Deney grubunda ise hem alan bağımlı hem de nötr 
öğrencilerde sontest lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu bulgulardan 
hareketle web destekli öğretimin alan bağımlı ve nötr öğrencilerin başarılarını arttırdığı 
sonucuna ulaşılabilir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda farklı öğrenme 
stillerindeki öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için eğitim ortamlarında web destekli 
öğretimin kullanılması önerilebilir.   

Anahtar Kelimeler : Web Destekli Öğretim, Alan Bağımlı-Bağımsız Öğrenme Stilleri, 
Fen Bilgisi Eğitimi  
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(9770) KROMOZOM, KROMATİN İPLİK, DNA, GEN, NÜKLEOTİT 

KAVRAMLARIYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEYE 

YÖNELİK BİR ÖĞRETİM MATERYALİ TASARIMI 

ÇİĞDEM ŞAHİN 1, AYŞE SARI 2, ÖZNUR EKER 2, ŞEYMA DOĞANŞAHİN 2, 

ZELİHA ÖZGE ÇAVUŞ 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSTESİ - 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

hcsahin38@gmail.com 

Yapılan araştırmalar, öğrencilerin fen konularında kavram yanılgılarına sahip 
olduklarını ve bu kavram yanılgılarının da yeni konuları öğrenmelerini zorlaştırdığını 
göstermiştir. Öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip oldukları konulardan birisi de genetik 
konusudur. Öğrenciler genetik konusunu ilk defa ilköğretim 8. sınıfta “DNA ve Genetik 
Kod” ünitesi kapsamında öğrenmektedirler. “DNA ve Genetik Kod” ünitesindeki 
kavramlarla ilgili literatür incelendiğinde öğrencilerin, kromozom, kromatin iplik, DNA, 
gen, nükleotit gibi kavramları büyükten küçüğe sıralamada kavram karmaşası yaşadıkları 
tespit edilmiştir. Öğrenciler, hali hazırdaki DNA modeli üzerinden DNA’nın yapısını ve 
DNA’nın kendini eşlemesini somutlaştırmaya çalışsalar da bu model üzerinde öğrenciler 
DNA, kromozom, kromatin iplik kavramları arasındaki ilişkiyi tam olarak 
kuramamaktadırlar. Bu durum dikkate alındığında çalışmada öğrencilerin kromozom, 
kromatin iplik, DNA, gen, nükleotit kavramları arasındaki ilişkiyi somutlaştırmaya yönelik 
öğretim materyali geliştirilmesi, tanıtılması ve bu materyal hakkında öğrenci ve öğretmen 
görüşlerinin sunulması amaçlanmıştır. Geliştirilen öğretim materyali ortaokul 8. sınıf fen 
bilimleri dersi öğretim programındaki kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmış olup öğretim 
materyalinin geçerliğini sağlamak amacıyla, 2 fen eğitimi uzmanı ve 2 deneyimli fen bilgisi 
öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Materyal hakkındaki ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve 
onların öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeye yönelik veri toplama süreci devam 
etmektedir. Elde edilecek nitel verilerin içerik analizi ile çözümlenmesi planlanmaktadır. 

Geliştirilen materyal, takılıp çıkarılma özelliğine de sahiptir. Ve bir yapboz gibi 
tamamen bozulup tekrar oluşturulabilir özellikte olmasından dolayı öğrencilerin yaparak 
yaşayarak öğrenmesini sağlayıcı özelliktedir. Fen bilgisi dersinde bu materyalin 
kullanılmasıyla, anlaşılması zor olan kavramların anlaşılması ve kavramlar arasındaki 
ilişkilerin kurulabilmesi beklenir. Fen bilgisi öğretmenleri “DNA ve Genetik Kod” 
ünitesindeki kavramları öğretirken bu öğretim materyalini kullanabilirler ya da 
öğrencilerine benzer şekilde model oluşturmaya yönelik çalışmalar yaptırabilirler. 

Anahtar Kelimeler : DNA, genetik kod, kavram yanılgısı, öğretim materyali geliştirme, 
modelleme  
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(9842) 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ‘GÖZ’ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL 

ANLAMALARINA BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ETKİS İ 

ELA AYDIN 1, FETHİYE KARSLI 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

elaydn61@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, Bağlam Temelli Öğrenme (BTÖ) yaklaşımın ortaokul 7. 
Sınıf öğrencilerinin duyu organlarından “Göz” konusundaki kavramsal anlamalarına 
etkisini incelemektir. Deneysel araştırma yöntemlerinden basit deneysel desene göre 
yürütülen araştırmanın örneklemini, Giresun’un ilçelerinden birine bağlı bir köy okulunun 
7.sınıfında öğrenim gören toplam 13 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, 
Göz Kavram Testi (GKT), kavramlar hakkında yarı yapılandırılmış mülakat ve çizimler 
kullanılmıştır. GKT öğrencilere ön ve son test olarak uygulanmıştır. GKT’nin ön ve son 
testlerin karşılaştırılmasında istatistiksel analiz kullanılırken, yarı yapılandırılmış mülakat 
ve çizimlerden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, 
BTÖ yaklaşımının öğrencilerin göz konusundaki anlamaları ve kalıcılığı üzerine olumlu 
etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Duyu Organları, Göz, Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı, 
Kavramsal Anlama 
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(9904) FİZİK EĞİTİMİNDE MODELLEME: MANYETİK AKI ÖRNEĞİ 

FATMA NUR BÜYÜKBAYRAKTAR ERSOY 1, EMİNE UZUN 2 
1 Ordu Üniversitesi - 2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

fatmanurersoy@gmail.com 

Modeller soyut kavramların öğretilmesini kolaylaştıran araçlardır. Fizikte 
kavramların çoğu soyut ve karmaşıktır. Bu yüzden soyut kavramların anlaşılması için fizik 
eğitiminde modellerin kullanılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada manyetik akı için oluşturulan bir model paylaşılmaktadır. Manyetik 
akı modellemesi çubuk makarna, strafor ve defter yaprağı kullanılarak oluşturulmuştur. 
Öğrenciler öğretmenin rehberliğinde manyetik akı modellerini yapmıştır. Manyetik akı 
konusu bu modeller üzerinden anlatılmıştır. Bu modeller üzerinde yapılan deneylerle 
manyetik akı kavramıyla ilgili matematiksel denklemler oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri üç aşamalı 
kavramsal başarı testi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular, manyetik akı 
modellemesinin öğrencilerin manyetizma konusundaki kavram yanılgılarını gidermede 
etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler : Fizik Eğitimi, Modelleme, Manyetizma 
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(9908) ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARININ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMDE 

ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ 

METİN KAYA 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

metinkaya439@gmail.com 

Okulöncesi öğretimden yükseköğretim kademesine kadar tüm eğitim öğretim 
kademelerinde öğrencilerinin bireysel farklılıkları önemi artırmaktadır. Bu sebeple 
geleneksel öğretim modellerine yerine öğretim aktörleri tarafından çoklu zeka kuramına 
dayalı uygulama etkinlikleri ön plana çıkmaktadır. 

Çoklu zekâ kuramları zekânın hem bireysel hem kültürel boyuta vurgu yapması 
nedeniyle eğitim aktörleri arasında yaygın kullanılan bir kuram olmuştur. Çoklu zekâ 
kuramı çerçevesinde özellikle ABD ve kıta Avrupa ülkeleri, Cin gibi ülkelerde zekâ 
alanlarına yönelik ders programları, kitapları ve ünite planları, ders planları, sınıf içi ve 
sınıf dışı etkinlikler ve faaliyetler düzenlemektedir. Türkiye‘de de ders programları ve 
kitapları, sınıf içi etkinlikler ve sair de bu çerçevede 2005 -2006 eğitim öğretim yılı 
içerisinde uygulamaya konmuştur  (Kaya, 2006). 

Saban (2001)’a göre Çoklu zekâ kuramı ile temellendirilmiş etkinliklerin amacı, 
öğrencilerin akademik başarılarını artırmak yanında aynı zamanda öğrencilerin çoklu zekâ 
potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına sağlam olduğunu dikkat çeker. 

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretiminde çoklu zekâ etkinliklerine dayalı 
öğretimin öğrencilerin akademik başarısına ve tutumuna etkisini incelemektir. Bu 
çalışmanın yöntemi meta analizdir. Çalışmanın veri seti; 2004-2012 yılları arası temel 
eğitim ve orta öğretim kademesinde yürütülen makale ve lisansüstü tezleri içermektedir 
(k=30). 

Sonuç olarak çoklu zekâ kuramına dayalı öğretim etkinliklerinin (ÇZKDÖE) 
öğrencilerin fen bilimleri derslerine yönelik akademik başarısına etkisinin geleneksel 
öğretime göre orta düzeyde daha etkili olduğu  (ES= .74 LL=.65 UL=.83) 
bulgulanmıştır.  Akademik başarı etki büyüklüklerinin dağılımı fen bilimleri ders türleri, 
sınıf düzeyi, raporların veri sunum tipi (pre-post/post) ve rapor türü moderatör 
değişkenlerine göre farklılaştığı bulgulanmıştır. ÇZKDÖE’nin öğrencilerin fen bilimleri 
derslerine yönelik tutumlarına orta düzeyde etkili olduğu (ES= .52 LL=.37 UL=.66) ve 
moderatörlerine göre farklılaşmadığı bulgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : çoklu zeka kuramına dayalı etkinlikler , meta analiz  
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(9969) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

MURAT AYDIN 1, HACİ ALİ AYGÜN 2 
1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

aaygun02@gmail.com 

Günümüzde fizik, yaşantımızın vazgeçilmez gereksinimlerinden bir olmuş ve hayatımızla 
bütünleşmiş bir durumdadır. Bu nedenle, öğrencilerin fiziğe ve fizik konularına yönelik ilgilerinin 
artırılması önemlidir. Daha önce yapılan çalışmalar öğrencilerin, derslere yönelik tutum ve 
davranışlarının anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini dolayısıyla akademik başarılarını etkilediğini 
göstermiştir. Sınıf öğretmenin fiziğe yönelik olumlu tutumu ve ilgisi, öğrencilerin fizik konularına 
yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacaktır. Fiziğe karşı olumsuz tutum geliştirmiş bir 
öğretmen adayının meslek yaşamında yetiştireceği öğrencilerin, fizik ile ilgili kavramları anlamakta 
zorlanmaları, fizik konularına yönelik ilgisiz ve alakasız kalmaları beklenebilir. Bu nedenle, sınıf 
öğretmeni adaylarının fiziğe yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Bu araştırmada, sınıf 
öğretmeni adaylarının fiziğe yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre tutum 
puanlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının fiziğe ilişkin 
tutumlarını var olduğu şekliyle belirlemek için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programında 
2016-2017 Öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadırlar. Araştırmanın 
örneklemi, aynı öğretim yılı güz yarıyılında aynı programda öğrenim görmekte olan ve araştırmaya 
gönüllü olarak katılan 63 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Nalçacı vd. 
(2011) tarafından geliştirilen “Fizik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama araçları ile toplanan 
veriler, puanlanıp kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve “SPSS” paket programından 
yararlanılarak verilerin analizi yapılmış ve tablolara aktarılmıştır. Verilerin analizinden, öğretmen 
adaylarının fiziğe ilişkin tutum puanlarının 53.00 ile 145.00 puan arasında değiştiği ve aritmetik 
ortalamasının 104.69 olduğu saptandı. Bu bulguya gör sınıf öğretmeni adaylarının fiziğe yönelik 
tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Cinsiyet değişkenine göre erkek öğretmen 
adaylarının tutum puanlarının (X= 110.61) kız öğretmen adaylarının tutum puanından ( X=101.73) 
yüksek olduğu tespit edildi. Ancak, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü. 
Öğretmen adaylarının fizik dersi başarılarının artması ile fiziğe ilişkin tutum puanları arasında bir 
paralellik olduğu belirlendi. Fizik dersi başarı durumunu “iyi” olarak nitelendiren öğretmen 
adaylarının tutum puanlarının “orta” ve “zayıf” olarak nitelendirenlere göre daha yüksek olduğu 
saptandı. Aynı şekilde “orta” olarak nitelendirenlerin tutum puanlarının, “zayıf” olarak 
nitelendirenlere göre anlamlı fark olduğu belirlendi. Bu sonuca göre öğretmen adaylarının başarı 
durumları arttıkça fiziğe yönelik tutumlarının da artığı ifade edilebilir. Bu araştırmanın sonuçları 
ışığında, öğretmen adaylarının fiziğe ilişkin olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak için fizik dersini 
veren öğretim elemanının, konuları anlatılırken sık sık günlük hayattan örnekler verip bunların 
anlatılan konularla ilişkilendirilmesini yaparak dersleri vermesinin yararlı olacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Fizik tutum, Öğretmen adayları, Fen Eğitimi 
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(9988) AÇIKLAMA DESTEKLİ REACT STRATEJİSİNİN FEN BİLGİSİ 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA OLAN 

ETKİS İ 

ESER ÜLTAY 1, NESLİHAN ÜLTAY 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - 2 GİRESUN UNİVERSİTESİ 

neslihanultay@gmail.com 

REACT stratejisi bağlam temelli öğrenme yaklaşımının uygulamalarından birisi 
olup, seçilen bir konunun günlük yaşamla ilişkili bağlam(lar) içerisinde ilişkilendirme, 
tecrübe etme, uygulama, işbirliği ve transfer etme ilkelerinin döngüsel olarak kullanılması 
şeklinde öğretilmesidir. Ancak REACT stratejisinin uygulanması esnasında açıklama 
ilkesinin yer almaması ve buna bağlı olarak karşılaşılan problemlere dayalı olarak bu 
çalışmada açıklama destekli REACT stratejisi kullanılmıştır. Bağlam temelli öğrenme 
yaklaşımının öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarına olan olumlu etkisi göz önüne alındığında 
REACT stratejisinin de öğrenme ortamlarında benzer etkiyi göstermesi beklenirdi. Ancak 
bazı çalışmalarda REACT stratejisinin öğretmen adayları üzerinde beklenenin aksine ilgi ve 
motivasyonlarında bir değişiklik yaratmadığı bulunmuştur. Halbuki bağlam temelli 
öğrenme yaklaşımının en önemli dayanak noktalarından biri tanıdık bağlamlar sayesinde 
öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını artırarak onları derse yönlendirmektir. Bu açıdan 
yaklaşıldığında açıklama destekli REACT stratejisinin de öğretmen adaylarının tutumları 
üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunu gözlemlemek, dersin öğretmen adayları üzerindeki 
etkisini ve onların bu yeni model hakkındaki bakış açılarını belirlemek açısından etkili 
olacaktır. Buradan yola çıkarak çalışmanın temel problemi; “Açıklama destekli REACT 
stratejisine uygun olarak hazırlanan öğretim materyallerinin fen bilgisi öğretmen 
adaylarının fizik dersine karşı tutumlarına olan etkisini nedir?” olarak ifade edilebilir. 
Çalışmada hazırlanan materyaller  öğretmen adaylarının günlük yaşamdan aşina oldukları 
“İtme, momentum ve çarpışmalar” konusuna yönelik hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu 
çalışmada nicel araştırma yaklaşımına uygun tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu 
araştırmanın evrenini Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi oluşturmaktadır. Araştırma 
grubunu ise 2013-2014 akademik yılının bahar döneminde Giresun Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 27 birinci 
sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla, Şekercioğlu (Çirkinoğlu), 
(2011)’nun geliştirmiş olduğu beşli likert tipi fizik tutum ölçeği, öğretim başlamadan önce 
ön test olarak uygulanmıştır. Ölçek 24 maddeden oluşmakta olup, tamamen katılıyorum ile 
kesinlikle katılmıyorum arasında derecelendirilmiştir. Ayrıca ölçekteki maddelerin altında 
öğretmen adaylarının kendi düşüncelerini serbestçe yazabilecekleri boş bir yer 
bırakılmasına rağmen, öğretmen adaylarının buraya herhangi birşey yazmadıkları 
görülmüştür. Daha sonra bağlam temelli öğrenme yaklaşımının açıklama destekli REACT 
stratejisine uygun olarak hazırlanan, itme, momentum ve çarpışmalar konusuna uygun ders 
planları, toplamda 500 dakikalık programla uygulanmıştır. Bu öğretimden sonra da tutum 
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ölçeği bir kez daha son test olarak uygulanmıştır. Tutum ölçeğinden elde edilen verilerin 
istatistiksel verileri, ön ve son test arasında anlamlı bir farkın oluşmadığını göstermiştir 
(p>0,05). Çalışmanın sonucunda, bağlam temelli öğrenme yaklaşımının açıklama destekli 
REACT stratejisi, fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik dersine karşı tutumlarına olan 
etkisini olumlu ya da olumsuz yönde değiştirmediğine ulaşılmıştır. Bu durumun sebebi 
olarak, tutumun kısa sürede değişmesinin veya değiştirilmesinin zor olduğu 
düşünülmektedir. Bu sebeple açıklama destekli REACT stratejisinin kullanıldığı daha uzun 
süreli öğrenme ortamlarının tasarlanmış olduğu çalışmalarla, fizik dersine karşı olan tutum 
araştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler : Açıklama destekli REACT stratejisi, bağlam temelli öğrenme 
yaklaşımı, fen bilgisi öğretmen adayları, fizik, tutum 
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(10041) 5. SINIF ‘SİNDİRİM KONUSU’ ÖĞRENİMİNDE ÖĞRETMEN 

FAKTÖRÜNÜN DİDAKTİKS EL DÖNÜŞÜM TEORİSİNE GÖRE İNCELENMES İ 

ÖMER DEDE 1, EROL TAŞ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

livaneliomer@gmail.com 

Çalışmada, 5. sınıf 'Sindirim Sistemi' kazanımları için, öğretmen faktörü olmadan 
öğrencinin sadece ders kitabından yararlanarak (öğretilecek bilgi) yapılandırdığı bilgi ile 
sadece öğretmen faktörünün rol alarak (öğretilen bilgi) edinilen bilgi farklılığını, 
Transpozisyon Didaktik Teorisine göre incelenmiştir. Deney ve Kontrol grubu olmak üzere 
48 öğrenciye ön test ve son test uygulanmış iki grup arasında ön testte anlamlı bir 
farklılığın olmadığı fakat son testte deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğu 
görülmüştür. Öğretmen faktörünün son test üzerinde anlamlı farklılık oluşturması sonuç 
bölümünde yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : DİDAKTİKSEL DÖNÜŞÜM, ÖĞRETMEN FAKTÖRÜ 
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(10042) MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ AİLELERİN ÇOCUKLARININ (11-

13 YAŞ) FEN BİLİMLERİ DERSİ TUTUMLARI (UZUNİSA ÖRNEĞİ) 

BELGİN DEDE 1, ELİF ÇİL 1, ÖMER DEDE 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

cetinkayabelgin@gmail.com 

PISA, (2015) ulusal raporunda OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin 
sosyoekonomik durum indeksi -1’in altında olan öğrenci oranı yaklaşık %64 olarak 
açıklanmıştır. Sosyoekonomik durum indeksi -1’in altında olan öğrenci dezavantajlı 
öğrenci olarak tanımlanmaktadır. Bu oranla Türkiye maalesef OECD ülkeleri arasında 
birinci sıradadır. Türkiye’de dezavantajlı öğrencilerin başında mevsimlik tarım işçisi 
ailelerin 6-17 yaş grubu çocukları gelmektedir.  Mart ayından Kasım ayına kadar 
Mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerinin yanında gezen/ çalışan temel eğitim yaşındaki 
çocukların göçebe yaşamları müfredattan geri kalmalarına, sınavlardan düşük not 
almalarına, sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da erken okul terkleri 
yaşanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Temel eğitim Genel Müdürlüğü’nün 2016/5 sayılı 
genelgesi kapsamında çalışmanın amacı, mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin 11-13 yaş 
grubu örgün eğitimden kopmamış çocukların Fen Bilimleri dersi tutumlarını tespit etmektir. 
Araştırma nicel olarak tasarlanmıştır. Ordu ili Uzunisa ilçesinde ki konaklama alanına gelen 
Mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin 11-13 yaş grubu çocuklarına 20 soruluk 5’li likert 
tipi Fen Bilimleri tutum anketi uygulanmıştır. Alpha değeri; 0.73 olarak hesaplanmıştır. 
Cinsiyet faktörü göz önünde tutulduğunda kız öğrencilerin %32’si erkek öğrencilerin % 
23’ü Fen bilimlerine karşı olumlu tutum sergilemektedirler. 

Anahtar Kelimeler : Fen bilimleri dersi tutumları, Mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin 
çocukları 
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(10043) TALİM TERBİYE KURULU ORTAOKUL FEN BİLGİSİ ÖĞRETİM 

PROGRAMINDA YER ALAN 5-8. SINIF ‘ÇEVRE’ KAZANIMLARININ NSES 

(NATİONAL SCİENCE EDUCATİON STANDARDS)’TEKİ ÇEVRE 

KAZANIMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMAS I 

ADNAN MELİH BAYRAK 1, EROL TAŞ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

melihbayrak@gmail.com 

Bu araştırma, TTK (talim terbiye kurulu) tarafından oluşturulan ilköğretim 5-8 fen 
bilimleri ‘çevre’ konusuna ait kazanımları ile NSES (National Science Education 
Standards)’in ‘çevre’ ile ilgili kazanımlarını benzerlik ve farklılık yönünden 
araştırmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde uygulanan yapılandırmacı yaklaşımın etkinliğini 
yansıttığı varsayılan PISA sonuçları da incelenmiştir. PISA sonuçlarında ki olumsuzlığun 
sebebini ülkemizde olmayan eğitim standartlarından kaynaklı değişken yönünden 
yorumlamayarak literatürdeki eksiklikler tamamlanmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel 
olarak tasarlanmış, veri toplama araçları TTK’nın (2016), ortaokul 5-8. sınıf fen bilimleri 
Öğretim programında yer alan ‘çevre’ ile ilgili kazanımlar ile NSES’ te (2005) var olan 
çevre ile ilgili kazanımlar ve PISA 2015 sonuçlarıdır. 

Anahtar Kelimeler : Talim Terbiye Kurulu, PİSA, National Science Education Standards  
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(10258) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN KONULARI HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMES İ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ 

NESLİHAN ÜLTAY 1, ESER ÜLTAY 1 
1 GİRESUN UNİVERSİTESİ 

neslihanultay@gmail.com 

Eğitim sisteminin en temel basamağı kabul edilen okul öncesi eğitimi çocuğun doğumuyla 
başlayıp ilkokula başladığı yıla kadar olan dönemi kapsar. Bu dönem çocukların çevrelerinde 
gerçekleşen olaylara aşırı merak ve ilgi duydukları bir dönem olup, bu dönemde çocuklar gerçek bir 
bilim insanı gibi davranma eğilimindedirler. Çocuklar çevrelerindeki nesnelere dokunmaktan, onları 
birbirine karıştırmaktan hoşlanırlar. Erken yaşlarda verilen fen eğitimiyle; bireyin çevresinde ve 
doğada gelişen olayları tanıması, ilişkileri algılaması, gözlem yapması, bilgileri yorumlaması 
amaçlanmaktadır. Etkili bir fen eğitimiyle, öğrencilerin çevrelerini yakından tanımaları, hipotez 
kurmaları, tahminde bulunmaları, keşfetmeleri, deneyerek, yaparak öğrenmeleri, muhakeme etmeleri 
ve yorum yapabilme becerileri öğrencilere kazandırılmaktadır. Böylece fen eğitimi için önemli olan 
ve öğretimin her kademesinde öğrencilere kazandırılmaya çalışılan bilimsel süreç becerileri 
öğrencilere kazandırılarak, bir davranış haline getirmeleri amaçlanmaktadır. Bu dönem çocuklarının 
fene olan ilgi ve merak duygularının geliştirilmesi aşamasında okul öncesi öğretmenlerine de şüphesiz 
ki önemli görevler düşmektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki öğretmenlerin sahip oldukları 
bilimsel bilgi ve kavramlar öğrencilerinin kavramsal gelişimini doğrudan etkilemektedir. 
Öğretmenlerin sahip oldukları yanlış veya alternatif kavramların yanı sıra öğretmenlerin temel fen 
konularındaki bilgi eksiklikleri de öğrencilerin kavramları doğru ve etkili yapılandırmalarını olumsuz 
etkilemektedir. Buradan yola çıkarak bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin fen 
konularındaki düşüncelerini belirleyerek uygulamalarını incelemektir. Çalışma Giresun Merkez’de 
görev yapmakta olan ve deneyimleri 2 ile 32 yıl arasında değişen 28 okul öncesi öğretmeniyle 
yürütülmüştür. Çalışma nitel bir yaklaşımla yürütülmüş olup, araştırmacılar tarafından geliştirilen 
mülakat soruları aracılığıyla veriler toplanmıştır. Öğretmenlerden rızaları alınarak mülakatlarda 
veriler ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiş daha sonra transkript edilmiştir. Öğretmenlere 
öncelikle demografik bilgilerini içeren sorular yöneltilmiş olup, daha sonra fen konularıyla ilgili bilgi 
ve deneyimlerini içeren sorular yöneltilmiştir. Yarı yapılandırılmış mülakat şeklinde gerçekleştirilen 
mülakatlarda öğretmenlerin genellikle günlük yaşamla iç içe olan aynı fen konularına ağırlık 
verdikleri görülmüştür. Daha fazla ve derin bilgi gerektiren fen konularına birçok okul öncesi 
öğretmeninin hiç değinmediği görülmüş olup, okul öncesi öğretmenlerinin fen konularını anlatırken 
daha çok gösteri deneylerini tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin 
birçoğu fen konularındaki bilgi düzeylerini yetersiz bulurken, kendilerini geliştirmek için internetten 
veya sosyal medyadan sürekli öğrencilerin seviyelerine uygun etkinlik ve deney araştırması içinde 
olduklarını vurgulamışlardır. Fen etkinlikleri ve deneyleri esnasında öğrencilerin çok keyif aldıklarını 
ifade eden öğretmenler, sınıflarındaki fen merkezlerindeki malzemelerin yetersiz olduğunu ancak bu 
eksiklerin günlük yaşamdan çeşitli malzemelerle telafi edilebileceğini belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi Öğretmenleri, Fen Konuları, Fen Etkinlikleri, Öğretim 
Yöntemleri  
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elaydn61@gmail.com 

Literatürde yer alan araştırmalar fen kavramlarının çoğunun soyut ve karmaşık 
olmasından dolayı öğrencilerin bu kavramları anlamakta güçlük çektiklerini ya da sahip 
oldukları bilgilerin genellikle yüzeysel olduğunu göstermektedir. Oysaki anlamlı bir 
öğrenme için, bu kavramların doğru bir şekilde kazanılması son derece önemlidir. Anlamlı 
öğrenmeyi kolaylaştırmak ve soyut kavramların somutlaştırılmasını sağlamak amacıyla 
metaforlardan yararlanılabilir. Metaforların soyut olan konu ve kavramları açıklama 
konusundaki etkililiği ve bireylerin farklı olgu ve kavramlar hakkındaki algılarını ve bakış 
açılarını belirleme noktasında metaforlar kullanışlı araçlar haline gelmişlerdir. Bu 
araştırmada, metaforlar öğrencilerin soyut ve karmaşık bir konu olan karışımlar (homojen 
ve heterojen karışımlar) ile ilgili algılarını ve ilgili kavramlara bakış açılarını somut 
kavramlarla açıkladıkları bir araç olarak kullanılacaktır. Bu bağlamda, araştırmanın amacı 
fen bilgisi öğretmen adaylarının karışımlar konusundaki algılarını metaforlar aracılığıyla 
belirlemektedir. 

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan bir olgu bilim (fenomenolojik) 
çalışmasıdır. Araştırma grubu Doğu Karadeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesinin fen 
bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören toplam 51 birinci sınıf öğrencisinden 
oluşmaktadır. Veriler “Bana göre homojen karışım … gibidir, çünkü ……” ve “Bana göre 
heterojen karışım … gibidir, çünkü ……” şeklindeki metafor kalıplarının yer aldığı bir 
form ile toplanmıştır. Veri toplama süreci öncesinde, öğrencilere metafor kavramı 
tanıtılarak nasıl metafor oluşturulabileceği konusunda bilgi verilmiştir. Öğrencilere hedef 
kavramlarla ilgili istedikleri sayıda metafor yazabilecekleri belirtilmiştir. Elde edilen 
veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Analiz süreci, metaforların yapısı dikkate alınarak 
eleme ve kodlama, kategori oluşturma ve geçerlik-güvenirlik olmak üzere üç aşamadan 
oluşmaktadır. Verilerin analizi devam etmektedir. Günlük yaşamımızda da karşılaştığımız 
ancak yüzeysel anlamalara sahip olunan karışımlar konusuna benzer olarak diğer fen 
konularında da öğretim süreci içerisinde metaforlar üretilmesi ve üretilen bu metaforların 
süreç içinde tartışılması, hedef kavrama yönelik öğrencilere farklı bakış açıları 
kazandıracağına inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Homojen karışım, heterojen karışım, metafor, fen bilgisi 
öğretmenliği öğrencisi  
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(10326) OTANTİK ÖĞRENME ORTAMLARI VE DEĞERLENDİRMEYE 

YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞ TİRİLMES İ VE UYGULANMASI 
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1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 
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Otantik öğrenme, öğrenmenin gerçek yaşamla ilişkili olmasının anlamlı ve kalıcı 
öğrenmenin sağlanmasında etkili olacağını ifade eden bir yöntemdir. Bireyin yaparak, 
yaşayarak öğrenmesi ve gerçek yaşamla bağlantı kurmasına olanak sağlayacak öğrenme 
ortamlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, öğretmenler sınıfta uygun otantik 
öğrenme ortamları oluşturabilirlerse öğrenci tutum, davranış ve başarılarını da olumlu 
yönde etkileyebileceklerdir. Otantik öğrenmede, öğrenciler aktif olarak işbirliğine dayalı 
problem çözme etkinlikleri gerçekleştirirler. Bu süreç, öğrencilerin üst düzey düşünme 
becerilerini geliştirmelerinde ve kullanmalarında etkili bir rol oynayacaktır. Anlaşıldığı 
üzere, otantik öğrenme ortamlarının oluşturulmasında öğretmenlere önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Öğretmenlerin bu konudaki tutumları ve bilgileri sürecin planlanmasındaki en 
önemli etken olacaktır. Araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin otantik öğrenme 
ortamları ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının belirlenmesine yönelik tutum ölçeği 
geliştirmek ve uygulamaktır. Çalışmanın örneklemini; ölçeğin geliştirilmesinde, Ordu 
üniversitesi öğretmen adayları (n=300), uygulanmasında ise Ordu ilinde çeşitli 
ortaokullarda görev yapmakta olan fen bilimleri öğretmenleri (n=40) oluşturmaktadır. 
Otantik öğrenme ve değerlendirme ile ilgili literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
incelemeler sonucunda 38 maddelik ön deneme ölçeği oluşturulmuş ve uzman (alan uzmanı 
öğretim üyesi, n=3) görüşüne başvurulmuştur. Oluşturulan ölçek 10 öğretmen adayına 
uygulanmıştır. Uygulama sonrasında öğretmen adayları ile maddeler üzerinde tartışarak 
bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ölçeğin son düzenlemeleri yapıldıktan sonra öğretmen 
adaylarına uygulanacaktır. Ölçeğin, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Testi 
anlamlılık değeri (BTS) tespit edilecektir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için madde 
analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısına bakılarak 
cronbach alpha katsayısı tespit edilecektir. Açımlayıcı faktör analizinde varimax dik 
döndürme tekniği kullanılacak ve ölçeğin kaç faktörlü olduğu tespit edilecektir. Geçerlik ve 
güvenirlik çalışması gerçekleştirilen ölçek, ordu ilinde çeşitli ortaokullarda görev yapan 
öğretmenlere uygulanacaktır.  Analiz sonuçlarından, geliştirilen ölçeğin ortaokul fen 
bilimleri öğretmenleri için otantik öğrenme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarını 
belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Otantik öğrenme, fen öğretimi, ölçek geliştirme, tutum. 
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(10342) ULUSAL ALANDA STEM EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILMIŞ 

AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMES İ 
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1 Giresun Üniversitesi - 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

 3 Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

bernagulbicer@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı; STEM (FeTeMM) ile ilgili ulusal alanda yapılmış 
çalışmaların belirli ölçütlerle bir derlemesinin yapılması ve eksikliklerin tespit edilmesidir. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini STEM alanında yapılmış çalışmalar oluşturmaktadır. Çalışmalara ULAKBİM, 
Google Akademik, Ebschost ve YÖK Tez merkezi taranarak ulaşılmıştır. Çalışma 2016 güz 
yarıyılında yürütülmüştür. Araştırmanın verileri yazılı dökümanların incelenmesi ile 
toplanmıştır. Analize dahil edilen çalışmalar amaçlarına, örneklemine, veri toplama 
araçlarına, yöntemlerine ve veri analiz yöntemlerine göre gruplandırılarak tablolalar haline 
getirilmiştir. Çalışmanın sonuncunda Stem eğitiminin ülkemizde yetersiz kaldığı, bu alanda 
çalışmaların az olduğu, öğretmenlerin yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı, materyal 
eksikliklerinin bulunduğu ve nasıl uygulanacağı hakkında bilgi eksikliği olduğu 
belirlenmiştir. İlgili literatüre dayanarak öğretmenlere hizmet içi eğitim verilebileceği ve bu 
alanda çalışma yapacak araştırmacılara Stem eğitimi alanında destek olunabileceği 
önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Stem, Stem eğitimi, Stem projesi, Fetemm 
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(10440) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ASTRONOMİ KAVRAMLARINI 

ALGILAYABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 
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SAMET HUT 2 
1 KTÜ 

busraeroglu91@gmail.com 

GİRİŞ:  Astronomi ve Uzay Bilimleri evrensel yasaların görsel olarak ortaya konduğu, 
sınandığı yer- yüzünde ulaşılamayacak düzeyde özelliklere sahip muazzam büyüklükte bir 
uygulama laboratuvarı ile ilgilenir. Ortaokul 5.sınıf öğrencileri Dünya, Güneş ve Ay’ı 
boyutlarını öğrenerek bu kavramları birbirinden ayırt ederek 6. ve 7. sınıfta Yıldız, 
Gezegen, Meteor, Uydu ve Kuyruklu Yıldız gibi ve 8.sınıfta ise Dünya’nın oluşumunu ve 
Levha Hareketleri, atmosferdeki hava olaylarını öğrenmektedirler (Bülbül, İyibil & Şahin, 
2013). Astronomi konusunda yapılan araştırmalar sonucunda astronomi kavramları ile ilgili 
kavram yanılgılarını yaşla birlikte azaldığı bazılarının yaşla birlikte arttığı veya bazılarının 
değişmediği literatürde bilinmektedir. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin astronomi 
kavramları ile ilgili sahip oldukları algılamaların incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Bu araştırmada gelişimci araştırma yöntemlerinden kesitsel çalışma (cross-age) 
yöntemini kullanılmıştır. Bu yöntemi seçilmesinin nedeni çalışmanın farklı yaş 
aralıklarında ve öğrenim kademelerinde okuyan öğrencilerim örneklem olarak alınmasıdır. 
Çalışmanın örneklemini farklı okullardan rastgele seçilen 5. (20 öğrenci), 6. (20 öğrenci), 7. 
(18 öğrenci) ve 8. (25 öğrenci) sınıflarda öğrenim gören toplam 83 öğrenci oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları: Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ve üç alan 
eğitimcisi tarafından incelenerek kapsam geçerliği sağlanan sekiz açık uçlu sorudan oluşan 
anket ile veriler elde edilmiştir. Geliştirilen anket daha sonra okunabilirlik ve dil bilgisi 
açısından iki Türkçe eğitimcisine incelettirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılarak son hali 
verilmiştir. Ankette öğrencilerin astronomi kavramlarına yönelik algılamalarını 
değerlendiren ve bu kavramlara yönelik çizimlerden oluşan sorular yer almaktadır. Ankette 
yer alan sorulardan iki tanesi örnek olarak aşağıda verilmiştir. 

Kaç tane gezegen vardır? Sırasıyla adlarını yazınız. 

Dünya, Ay ve Güneş’i büyükten küçüğe doğru çizerek sıralayınız. 

Verilerin Analizi: Farklı sınıflardaki öğrencilerin verdikleri cevaplar cinsiyetlerine göre 
önce frekanslandırılarak yüzdeye dönüştürülmüş ve tablolarla ifade edilerek sınıflar 
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Öğrencilerin çizimlerine yönelik olan sorular da aynı 
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şekilde frekanslandırılmış ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Her soru kendi frekans 
değerlerine göre yüzdelenerek tablolarda belirtilmiştir. Herhangi bir soruya verilen geçersiz 
ve alakasız cevaplar değerlendirilmeye alınmamıştır. Öğrenci cevapları aynı zamanda 
kavram yanılgıları barındırıp-barındırmadıklarına göre de incelenmiştir. 5. sınıf 
öğrencilerinin sadece yarısı birinci soruya cevap vermiş ve verilen iki farklı cevabın 
dağılımı (%25) aynı olup öğrencilerin cevapları ‘yaşanılan bir yer’ ve ‘büyük alanı 
kapsama’ olarak ifade etmektedirler. Uzay denildiğinde ise en çok sonsuz kavramını 
kullanmışlardır. Dünya, Güneş, Ay çizim sorusunda ise öğrencilerin %65 i doğru çizim ve 
büyüklük sıralaması yapmıştır. Beşinci sınıftaki öğrencilerin %50’si gezegen sayısını 4 
olarak ifade ederken %30’u ise gezegen sayısını sekiz olarak ifade etmiştir. Güneş 
sisteminin modelinin çiziminin istenildiği soruyu öğrencilerin %30’u doğru çizmiştir. 
Öğrencilerin %55’i yıldızların şeklini beş köşeli olarak çizerken %35’i ise küresel olarak 
çizmiştir. Öğrencilerin %40’ı temel ihtiyaçların olması durumunda uzayda yaşamın var 
olacağını ifade etmiştir. Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıftaki öğrencilerden elde edilen 
bulgular ve sonuçları tam metinde sunulmuştur. 

SONUÇ VE TARTIŞMA: Bu çalışmada ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 
öğrencilerin astronomi kavramlarına ilişkin düşünceleri tespit edilmiş ve elde edilen veriler 
sınıf düzeyinde karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul kademesindeki 
öğrencilerin astronomi kavramlarını yeteri kadar zihinlerinde yapılandıramadıkları ve 
eksiklerinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin en fazla doğru cevap verdikleri soru 
olan Güneş, Dünya ve Ay’ın büyüklüklerini doğru olarak ifade ettikleri soru olup bu oran 
%65 olmuştur. Bu soru ile dikkat çeken bir diğer nokta ise öğrencilerin Dünya’yı Güneş’ten 
daha büyük görmeleri olmuştur. Bu durum öğrencilerin Güneş’in Dünya’ya uzaklığını 
göreceli olarak zihinlerinde canlandıramadıkları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Şaşırtıcı 
bir diğer sonuç ise uygun yaşam şartlarının olması durumunda beşinci sınıftaki öğrencilerin 
%40’ı evrende Dünya’dan başka bir yerde yaşamın varlığına inanmalarıdır. Altıncı, 7.ve 8. 
Sınıflardaki öğrencilerde bu oranların nasıl değiştiği tam metinde sunulmuştur. 

ÖNERİLER: Astronomi konusunda formal eğitim sırasında öğrencilerin daha somut 
yaşantılar kazandırılması gereklidir. Bu somut yaşantılar, videolar, modeller ile 
desteklenebilir ve öğrencilere drama yaptırılarak daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilebilir. 
Diğer öneriler tam metinde sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : astronomi, astronomi eğitimi, kavram yanılgısı 
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sdacavus@gmail.com 

Inquiry education provides a learning environment where individuals need to do 
research, examine and analyze their knowledge (Perry & Richardson, 2001; Wu, & Krajcik, 
2006). Besides, it is required to be built a learning environment where students can produce 
new ideas, deepen their understandings, learn critical thinking and gain experience in 
different subjects. According to Lederman, Lederman, Bartos, Bartels, Meyer and Schwartz 
(2014), scientific inquiry (SI) is shown as a concept which is hard to define like NOS. 
Lederman and her colleagues, who indicated that there are many definitions in the 
literature, defined eight aspects about SI. These aspects are listed as: 

(1) Scientific investigations all begin with a question and do not necessarily test a 
hypothesis; 

(2) There is no single set of steps followed in all investigations (i.e. there is no 
single scientific method); 

(3) Inquiry procedures are guided by the question asked; 

(4) All scientists performing the same procedures may not get the same results; 

(5) Inquiry procedures can influence results; 

(6) Research conclusions must be consistent with the data collected; 

(7) Scientific data are not the same as scientific evidence; and that 

(8) Explanations are developed from a combination of collected data and what is 
already known. 

Significance of the study: Inquiry learning is a new research subject in Turkey (Kızılaslan, 
Sözbilir & Yaşar, 2012). Researchers reveal that studies about inquiry learning are mostly 
performed as that inquiry learning is done through focus on specific subjects (Kızılaslan, 
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et.all, 2012). This situation caused that researchers mostly focus on research about 
effectiveness of specific subjects of the method and determination of level of individual’s 
inquiry skills. But there is no sufficient research about these subjects. It draws attention that 
there are no sufficient research tools especially regarding the determination of inquiry skills 
level. 

This method whose research effectiveness is determined considered as significant its view 
about SI through qualitative data. This method whose research effectiveness is determined 
considered as significant its view about SI through qualitative data. Lederman and her 
colleagues (2014) defined VASI as the first instrument showing what teachers and students 
know about inquiry to teachers and researchers.The purpose of this research is to examine 
pre-service science teachers’ (PST) views about SI using VASI. 

Method: Current study was designed as cross-sectional study.  A total of 252 PST from 
different grade levels are participated. VASI developed by Lederman and her colleagues 
(2014) is used to collect data. It consists of seven open-ended items and includes eight 
aspects about SI. The scale was translated into Turkish, its' language suitability was done 
from the experts.The study was piloted and its' validity and reliability analysis were done 
(Çavuş-Güngören, & Öztürk, 2016). Participants’ views about eight aspects of SI are 
categorized as “unclear, naive, mixed and informed” by doing holistic analysis. 

Conclusion and Discussion: The inquiry-based learning is an approach that aimed at 
raising individuals’ science literacy. The purpose of inquiry-based learning is to develop 
students’ knowledge and skills that can generalize the knowledge of them through the 
process of information acquisition and problem-solving skills(Wilder & Shuttleworth, 
2005: 38). It is also important that students should know about SI to understand scientists 
and to choose this field as a profession for themselves(MEB, 2013). This research is 
revealed that what are the PST views about SI, so PST will teach SI to students in 
future.The results showed that the views of the PST about the SI increased with grade level 
and they are informed about some aspects of SI i.e inquiry procedure. It is also determined 
that preservice teachers have naive views about some acpects i.e method and scientific 
data.  

Anahtar Kelimeler : scientific inquiry, VASI, views about scientific inquiry questionnaire, 
pre-service teachers 
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(10450) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PLANETARYUM KAVRAMINA 

İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 

TUBA KAZAKLI 1, AYKUT EMRE BOZDOĞAN 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

tubakazakli@gmail.com 

Özet: Bu çalışmanın amacı, planetaryum kavramına ilişkin ortaokul öğrencilerinin 
algılarını metaforlar kullanarak ortaya çıkarmaktır. Çalışmada olgubilim deseni 
kullanılmıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmaya Amasya 
ilindeki ortaokulların beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında öğrenim gören 
öğrenciler katılmıştır. Yapılan çalışma kapsamında araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin 
yarısı Amasya’da bulunan 65 Bin Dev Öğrenci Planetaryum ve Gözlem Evini ziyaret 
edenlerden, diğer yarısı ise daha önce hiç planeterayuma gitmeyen öğrencilerden 
oluşturulmuştur. Araştırmaya dahil olan öğrencilerin planetaryuma ilişkin algılarını tespit 
etmek için “Planetaryum ………………….. gibidir/benzer; Çünkü 
……………………………..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerden elde edilen 
bu veriler nitel (içerik analizi ve betimsel analiz) veri çözümleme teknikleri kullanılarak 
analiz edilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin planetaryum kavramını hangi metaforlarla 
ifade ettikleri belirlenmiş ve ifadeleri esas alınarak metaforlar ortak özelliklerine ve ortaya 
koydukları bakış açılarına göre kategorize edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin 
planetaryumu en fazla camiye benzettikleri ortaya çıkmıştır. Bunu uzay, sinema, teleskop, 
dürbün, top, dünya takip etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Planetaryum, metafor, ortaokul öğrencisi, alan gezisi. 
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(10493) 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 

ÜNİTES İNDEKİ KAZANIMLARIN ÇOKTAN SEÇMELİ VE AÇIK UÇLU 

SORULARLA DİDAKTİKS EL DÖNÜŞÜM TEORİSİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

MUSTAFA ERGUN 1, SELDA BAHADIR 2 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 2 ÖZEL AÇI EĞİTİM KURUMU 

mergun@omu.edu.tr 

Son zamanlarda ülkemizde ulusal düzeyde yapılan sınavlardaki çoktan seçmeli 
soruların açık uçlu sorulara dönüştürülmesi tartışılmaktadır. Ortaokulda ulusal düzeyde Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) sınavında öğretim programlarında belirtilen kazanımlar çoktan seçmeli sorularla 
ölçülüp merkezi ortak sınav kapsamında değerlendirmektedir. Yapılışı gereği Fen Bilimleri 
dersinde ikinci sınav yerine geçen bu değerlendirme sistemi öğrenme-öğretmen sürecindeki 
birçok unsuru etkilemektedir. Bu unsurların başında öğretmenlerin derslerini anlatışları ve fen 
dersiyle ilgili ölçme ve değerlendirmeleridir. Bu kapsamda öğrenme-öğretme sürecindeki 
aşamaları farklı bakış açısıyla inceleyen teorilerden biri olan didaktiksel dönüşünüm teorisi, 
öğretilecek bilgilerin öğretilen bilgi oluncaya kadar nasıl bir değişime uğradığını ele almaktadır. 
İç didaktiksel dönüşümde eğitimciler tarafından öğretilecek bilgilerin öğretilen bilgi olması 
sırasında gerçekleştirilen dönüşümde öğretmenin rolü büyük önem arz etmektedir. Ulusal 
düzeyde yapılan çoktan seçmeli sınavlar iç didaktiksel dönüşümde öğretmenin ilgili fen 
kavramını ele alışını ve öğrencideki kalıcılığının ölçülmesini etkilemektedir. Bu çalışmada 
ortaokul 8. sınıf fen bilimleri dersi maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki kazanımların 
çoktan seçmeli ve açık uçlu sorularla didaktiksel dönüşüm teorisine göre değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda 8. sınıfta öğrenim gören 70 öğrenciye maddenin yapısı ve 
özellikleri ünitesinin kazanımlarını içeren hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu sorular 
sorulmuştur. Diğer bir ifadeyle ünitenin ilgili kazanımları hem açık uçlu soru ile hem de çoktan 
seçmeli soru ile ölçülüp değerlendirilmiştir. Öğrencilerin her iki türdeki sorulara verdikleri 
cevaplar hem bireysel hem de grup toplamı olarak değerlendirilip karşılaştırılmıştır. Elde edilen 
bulgular ışığında aynı kazanımla ilgili olarak öğrencilerin çoktan seçmeli sorularda daha çok 
doğru cevabı işaretledikleri, ulusal düzeyde yapılan sınav sisteminin iç didaktiksel dönüşümde 
öğretmenlerin ders anlatımlarını ve dersin ölçme ve değerlendirmesini etkilediği sonucuna 
varılmıştır. Aynı şekilde ilgili kazanımda açık uçlu soruda başarısız olan öğrencilerin çoktan 
seçmeli sorularda doğru seçeneği bulduğu durumların sayısının oldukça fazla olduğu 
gözlenmiştir. Sonuçlardan yola çıkarak hem fen bilimleri öğretmenlerine hem de sınav sistemi 
uygulayıcılarına önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Fen Bilimleri, TEOG, çoktan seçmeli soru, açık uçlu soru, maddenin 
yapısı ve özellikleri  
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(10497) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GÜNLÜK HAYAT 

DURUMLARINI FEN KAVRAMLARI İLE İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ 

KADER BİRİNCİ KONUR 1, AYŞEGÜL DEDE 2 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

kader.konur@erdogan.edu.tr 

Ortaokul düzeyindeki öğrencileri yetiştirecek olan fen bilgisi öğretmenlerinin 
yetiştirilme aşamasında kavramların yanılgıya sebebiyet vermeden öğretimi ve öğrenimi 
önem kazanmaktadır. Bundan dolayı fen bilgisi dersi içeriğinde önemli yer tutan günlük 
hayat ile ilgili olayların öğretmen adaylarının zihinlerinde nasıl yapılandığının araştırılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı 
günlük hayat durumlarını fen kavramlarını ile nasıl ilişkilendirdiğinin belirlenmesidir. 
Çalışma Recep Tayyip Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 40 fen bilgisi 
öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada özel durum yöntemi çerçevesinde veri 
toplama aracı olarak 6 açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmış ve öğrencilerden bu 
sorulara ayrıntılı olarak açıklamalarını yazmaları istenmiştir. Anketteki sorular suyun 
donması olayındaki hacim değişikliği, ısı sıcaklık kavramlarının günlük hayattaki 
kullanımı, yangın alarm sistemlerinin çalışma prensibi, gemilerin denizde nasıl yüzdüğü, 
denizaltıların ise nasıl battığı, sürtünme kuvvetinin günlük hayattaki önemi, arabalarda hava 
yastığının çalışma sistemi gibi konular hakkındadır. Bu konularla ilgili sorulara verilen 
cevaplar “anlama, kısmen anlama ve yanılgı-yanlış anlama” olmak üzere 3 kategori halinde 
değerlendirilecektir. Verilen cevabın ve günlük hayatla ilişkilendirmenin doğru ifade 
edildiği durumlar "anlama", verilen cevabın ve günlük hayatla ilişkilendirmenin doğru fakat 
eksik ifade edildiği durumlar "kısmen anlama ", cevabın yanlış ilişkilendirildiği veya 
alternatif cevapların verildiği durumlar "yanılgı-yanlış anlama" kategorisi altında 
incelenecektir. İki ayrı kişi tarafından bu analizler yapılacaktır ve öğrenci cevaplarından 
alıntılara yer verilecektir. Verilerin analizinden elde edilen bulgular çerçevesinde ulaşılan 
sonuçlar çeşitli çalışmalarla karşılaştırılarak sunulacaktır. Bu sonuçlara paralel olarak çeşitli 
önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Fen Kavramları, Günlük Hayatla 
İlişkilendirme 
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(10502) BİLİM FUARI PROJE ÇALIŞMALARININ ORTAOKUL 

ÖĞRENCİLERİNİN FEN TUTUMUNA ETKİS İ 

MUSTAFA ERGUN 1, MEHMET AKİF ERSOY 2 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
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Gerek Fen Bilimleri dersi öğretim programı gerekse diğer zorunlu dersler kapsamında 
öğrenciler öğretmenleri rehberliğinde proje çalışmaları yapmaya yönlendirilmektedirler. Proje 
çalışmaları öğrencilerde başta güncel yaşamlarındaki ilgili problemleri tanımlama, araştırma ve 
çözüm yolları önerme gibi etkilerinden dolayı son yıllarda öğretim programlarında yer 
bulmaktadır. Bilim eğitiminin geniş kitlelere ulaşması ve bilim kültürünün geliştirilmesine 
yönelik olarak yapılan bilim fuarları proje çalışmaları içerdiğinden dolayı öğrenciler tarafından 
büyük ilgi görmektedir. Bilim fuarları öğrencilerin kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri 
konular üzerine araştırma yapmalarına, bu araştırmaların sonuçlarını sergilemelerine ve 
eğlenerek öğrenebilmelerine imkan sağladığından araştırma kültürüne ve bilime karşı olan 
tutumlarını etkilemektedir. Bu çalışmada TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında ortaokul 
öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarına olan 
etkisi araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Karadeniz bölgesindeki ilçede yer alan bir 
ortaokulda gerçekleştirilen bilim fuarına proje hazırlayan 37 öğrenciden veriler toplanmıştır. 
Çalışma kapsamında öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutumlarını ölçmek için Keçeçi ve 
Kırbağ-Zengin (2015) tarafından geliştirilen ortaokul öğrencilerine yönelik fen bilimleri tutum 
ölçeği kullanılmıştır. Çok boyutlu ölçüm yapma imkanı sağlayan beşli likert tipi ve üç alt 
faktörden oluşan bu ölçme aracının iç tutarlılık katsayısı 0.90 olup ortaokul öğrencilerinin fene 
karşı tutum ve algılamaları üzerine 31 ifade içermektedir. Proje çalışmaları başlamadan önce ön-
test ve bilim fuarı sunumlarından sonra da son-test olarak öğrencilere uygulanan bu ölçme 
aracının bulguları analiz edilirken t-testi uygulanmıştır. Ayrıca nitel veri kapsamında 
öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade etmelerini sağlayan, hazırladıkları projeler ve fen dersine 
olan ilgilerindeki değişimi ifade edebilecekleri beş adet açık uçlu soru sorulmuştur. Elde edilen 
bulgular ışığında öğrencilerin fen dersine yönelik ölçme aracından elde ettikleri puanlarda artış 
saptanmıştır. Bununla birlikte fene karşı tutumda olumlu bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. 
Ayrıca ders dışı etkinliklerden kabul edilen proje çalışmalarının öğrencilerin derse olan ilgilerini 
etkilediği, proje süresince karşılaşılan problemleri çözme becerilerinde arttığı, fen alanına 
yönelik konulara olan bakış açılarında olumlu yönde ilerlemeler sağlandığı gözlenmiştir. 
Bulgular ışığında bilim fuarı kapsamında proje yapmak isteyen öğrencilerin gönüllük esasına 
göre seçilmesi, proje yapmanın öğrencinin derse olan ilgi ve tutumunda olumlu yönde değişikler 
meydana getirdiğinden öğretmenlerin öğrenci seçiminde bu hususları göz önünde bulundurması 
gerektiği önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Bilim fuarı, fen bilimleri, tutum, proje çalışmaları 
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(10503) FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİ 

ÖZELLİKLERİ: ÖZ DEĞERLENDİRME 

İSA DEVECİ 1 
1 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

deveciisa@gmail.com 

2013 yılı fen bilimleri öğretim programında yaşam becerileri arasında 
“girişimcilik” kavramına doğrudan yer verilmiştir. Devamında 2017 yılında yayınlanan 
taslak fen bilimleri öğretim programında da “girişimcilik” kavramı ve bu kavramla 
bağlantılı olan “inovasyon” ve “mühendislik uygulamaları” gibi kavramlara da yer 
verilmiştir. Bu durum girişimcilik kavramı ve bu kavramın kapsadığı özelliklere olan 
ilginin arttığını göstermektedir. Dolayısıyla geleceğin öğretmenleri olan öğretmen 
adaylarının bu özelliklere ne ölçüde sahip olduklarını düşündükleri merak konusudur. Bu 
araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının girişimci özelliklerini kendi 
değerlendirmeleri ile incelemektir. Bu doğrultuda araştırma nitel bir çalışma olarak 
tasarlanmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı ve uzman görüşlerine dayalı olarak 
geliştirilen “girişimci özellik öz değerlendirme formu” kullanılarak elde edilmiştir. Bu 
formda literatürde vurgu yapılan girişimci özellikler hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. 
Girişimci özellikler hakkında bilgi sahibi olan öğretmen adaylarından kendilerini bu 
özellikler açısından değerlendirmeleri beklenmektedir. Çalışma grubu fen bilimleri 
öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarından elde 
edilen bulgular doğrultusunda tartışılacak ve sonuçlandırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Öğretmen Eğitimi, Girişimcilik, Fen Eğitimi 
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(10506) 2013 YILI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2017 YILI 

TASLAK FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI 

İSA DEVECİ 1 
1 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

deveciisa@gmail.com 

Bu araştırmanını amacı 2013 fen bilimleri öğretim programları ile 2017 taslak fen 
bilimleri öğretim programlarını temel öğeler (hedef, içerik, eğitim-öğretim süreci ve 
değerlendirme) açısından karşılaştırmaktır. Araştırma nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. 
Bu doğrultuda araştırmada döküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 
döküman olarak 2013 yılında yayınlanan fen bilimleri öğretim programı ve 2017 yılında 
taslak olarak yayınlanan fen bilimleri öğretim programlarından yararlanılmıştır. Bu 
dökümanlar betimsel analizden yararlanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda; öğretim 
programında programın vizyonu ve fen okur yazarlığı kavramlarının tanımının değişmediği 
görülmektedir. Programın genel amaçları arasında, farklı olarak 2017 öğretim programında 
doğrudan “girişimcilik” kavramından bahsedildiği ve evrensel ahlak, milli ve kültürel 
değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesine vurgu yapıldığı görülmektedir. 
Programlar öğrenme alanları açısından incelendiğinde; bilgi boyutunda fen ve mühendislik 
uygulamalarının, beceri boyutunda yenilikçi düşünme (inovasyon) mühendislik ve tasarım 
becerilerinin, duyuş boyutunda evrensel değerler, milli ve kültürel değerler ve bilimsel etik 
değerlerin açıkca ifade edildiği görülmektedir. Diğer taraftan 2013 yılı fen bilimleri öğretim 
programında fen-teknoloji-toplum-çevre öğrenme alanına 2017 yılı öğretim programında 
mühendislik kavramının da eklendiği görülmektedir. Diğer taraftan 2013 yılı fen bilimleri 
öğretim programındaki Fen- Teknoloji-Toplum-Çevre öğrenme alanındaki bilim ve 
teknoloji ilişkisine mühendislik kavramı da eklenerek 2017 yılı öğretim programında Fen, 
Mühendislik ve Teknoloji İlişkisi olarak ifade edildiği görülmektedir. Konu alanları ve 
üniteler incelendiğinde, 2013 yılında en son verilen “Dünya ve Evren” konu alanının, 2017 
öğretim programlarında birinci sırada yer verildiği görülmektedir. Diğer taraftan 2013 fen 
bilimleri öğretim programından farklı olarak 2017 öğretim programında 4. sınıftan 
itibren  “Uygulamalı Bilim” konu alanının “Fen ve Mühendislik Uygulamaları” ünite 
başlığı ile yer verildiği görülmektedir. Öğretmen ve öğrenci rollerinde bazı farklılıkların 
olduğu görülmektedir. Bunun yanında kullanılacak strateji, yöntem ve tekniklerde bir 
farklılık görülmezken,  2017 fen bilimleri öğretim programında Fen bilimlerinin matematik, 
teknoloji ve mühendislikle bütünleştirilmesine vurgu yapılmıştır. Ölçme ve değerlendirme 
anlayışı açısından ise 2017 fen bilimleri öğretim programında tanıma (diagnostik), izleme-
biçimlendirme (formative) ve sonuç (ürün) olmak üzere üç aşamada ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Fen Bilimleri Öğretim Programı, Programın Temel Öğeleri, 
Döküman Analizi  
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(10508) “AYNALARDA YANSIMA VE IŞIĞIN SOĞURULMAS I” KONULARINDA 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAM KARİKATÜRLERİ UYGULAMALARININ 

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİS İ 
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1 Milli Eğitim Bakanlığı - 2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 3 Ordu Üniversitesi 
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Bu çalışmanın amacı, 7. sınıf Fen Bilimleri dersinde “Aynalarda Yansıma ve Işığın 
Soğurulması” konularının öğretiminde bilgisayar destekli kavram karikatürleri 
kullanımının, öğrencilerin akademik başarıları ve Fen Bilimlerine yönelik tutumları 
üzerindeki etkisini belirlemektir. Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modelin 
kullanıldığı bu çalışmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi ve Balım, 
Sucuoğlu ve Aydın (2009) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından güvenirliği 
tekrar hesaplanan tutum ölçeğinden elde edilmiştir. Çalışma, 2015-2016 eğitim ve öğretim 
yılında Karadeniz Bölgesindeki bir ildeki bir devlet ortaokulunda 7. sınıfa devam etmekte 
olan 40 (deney grubunda 20, kontrol grubunda 20) öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 
Uygulama, Fen Bilimleri dersi öğretim programında belirtildiği gibi 4 hafta (16 ders saati) 
sürmüştür. Çalışmada elde edilen verilerin analizleri SPSS 16.0 programı kullanılarak 
yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, kavram karikatürlerinin uygulandığı deney grubundaki 
öğrencilerin başarı ve tutum puanlarının kontrol grubundakilerinkine göre istatiksel olarak 
anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç ışığında; Fen Bilimleri derslerinde 
bilgisayar destekli kavram karikatürleri kullanımının, öğrencilerin ders başarıları ile Fen ve 
teknolojiye yönelik tutumları üzerinde olumlu etkilerinin olacağı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler : Bilgisayar destekli kavram karikatürü, Fen eğitimi, Aynalar 
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(10512) FEN BİLİMLERİ DERSİNDE “IŞIĞIN SOĞRULMAS I” KONUSUNA 

YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAM KARİKATÜRLERİ 

GELİŞ TİRME ÇALIŞMAS I 

YUNUS PINARKAYA 1, GÜLİZ AYDIN 2, CENGİZ ÖZYÜREK 3 
1 Milli Eğitim Bakanlığı - 2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 3 Ordu Üniversitesi 

yunuspinarkaya@gmail.com 

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfedebilen, bilimsel 
ölçütlere dayalı, çağdaşları ile rekabet edebilecek becerilerle donanmış, problem çözebilen, akıl 
yürüten, üreten bireyler yetiştirme anlayışını benimsemiştir. Bu anlayış doğrultusunda eğitim ve 
öğretim sürecinde kullanılan materyallerin önemli olduğu düşünülmektedir. Alan yazın 
incelendiğinde, Fen derslerinde yer alan birçok kavramın günlük yaşamda doğru bir şekilde 
kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda, Fen derslerindeki konu ya da kavramların günlük 
yaşamla ilişkilendirilerek öğrenilmesinin etkili olabileceği düşünülmektedir. Bunun için 
yararlanılabilecek materyallerden bir tanesi de bilgisayar destekli kavram karikatürleridir. 
Kavram karikatürü, günlük yaşamdan bir konu üzerinde düşüncelerini paylaşan karakterlerden 
sadece bir karakterin bilimsel olarak doğruyu söylediği görsel çizimlerdir. Bu çizimler, 
bilgisayar ortamında ses efekti ile birlikte animasyon haline getirilerek bilgisayar destekli 
kavram karikatürlerine dönüştürülebilmektedir. Kavram karikatürleri ve bilgisayar 
teknolojilerinin Fen eğitimine olan olumlu katkıları göz önünde bulundurularak bu çalışma, 7. 
sınıf “Işığın Soğrulması” konusunda bilgisayar destekli kavram karikatürleri geliştirilmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fen Bilimleri dersi öğretim programında bu konuya 8 ders saati 
ayrılmıştır. Bu sebeple konu ile ilgili tüm kazanımları kapsayacak şekilde 6 etkinlik 
geliştirilmiştir. Kavram karikatürlerini hazırlama sürecinde öncelikle ünitede geçen kavramlar 
belirlenmiştir. Daha sonra alan yazındaki kavram yanılgıları taranarak araştırmacı tarafından bu 
kavramlara yönelik senaryolar oluşturulmuştur. Oluşturulan senaryolar, Fen eğitimi alanında 
uzman iki öğretim üyesine gönderilerek görüşleri alınmış ve gelen dönütler doğrultusunda 
gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Son şekli verilen senaryolar, üç farklı devlet ortaokulunda 8. 
sınıfa devam etmekte olan toplam 68 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin verdikleri 
cevaplardan yararlanılarak kavram karikatürlerindeki karakterlerin ifadeleri yeniden 
düzenlenmiştir. Daha sonra, bir üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde 
öğretim üyesi olan bir uzmanın rehberliğinde, bölümde öğrenim görmekte olan öğrencilerinin 
katkısıyla kavram karikatürlerinin animasyonları hazırlanmıştır. Ordu il merkezindeki bir 
ortaokulun 7. sınıfında öğrenim görmekte olan 20 öğrenciye bu bilgisayar destekli kavram 
karikatürleri uygulanarak, etkinliklere son şekilleri verilmiştir. Geliştirilen bilgisayar destekli 
kavram karikatürlerinin, eğitim ve öğretim sürecinde ya da konunun öğrenilmesinden sonra 
değerlendirme amacı ile kullanılabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Bilgisayar destekli kavram karikatürü, Fen eğitimi, Işığın 
soğurulması, Öğretim Materyali  
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(10543) ORTAOKUL, LİSE VE ÜNİVERS İTE DERS KİTAPLARINDAKİ 

PERİYODİK SİSTEM KONUSUNUN DIŞ DİDAKTİKS EL DÖNÜŞÜM 

TEORİS İNE GÖRE İNCELENMES İ 

MUSTAFA ERGUN 1, GAMZE KAYA 2 
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

mergun@omu.edu.tr 

Didaktiksel dönüşüm teorisi üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin öğrenciler 
tarafından özümlenen bilgi oluncaya kadar maruz kaldığı değişikliği inceleyen ve öğrenme-
öğretme sürecindeki paydaşların rollerini açıklayan bir kuramdır. Öğretim programı, 
öğretim içeriği ve ders kitapları dış didaktiksel dönüşüm kapsamında ele alınıp bilimsel 
bilgilerin öğretilecek bilgiye dönüşümünü detaylı olarak incelemektedir. 

Bu çalışmada farklı öğretim seviyelerinde ele alınan periyodik sistem konularının 
dış didaktiksel dönüşüm teorisine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında 
ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki periyodik sistem konusunu içeren ders kitapları 
incelenmiştir. Dış didaktiksel dönüşüm teorisine göre ilk basamak bilgisi olan bilimsel 
bilginin üniversitedeki ders kitaplarından ortaokul düzeyine gelinceye kadar nasıl değiştiği 
doküman analizi gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında periyodik sistem konusunda ele alınan temel kavramlar; 
periyodik tablonun tarihçesi, elementler ve kullanım alanları, elementlerin sınıflandırılması, 
atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elementlerin periyodik özellikleri, 
periyotlar ve gruplardır. Bu kavramları içeren konular üç farklı öğretim düzeyinde ders 
kitaplarında ele alınış biçimlerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Doküman 
analizinde ortaokul 7. ve 8. sınıf Fen bilimleri kitapları, lise 9. ve 11. sınıf kimya ders 
kitapları ve üniversite düzeyindeki genel kimya ders kitapları karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen bulgular arasında; bilimsel bilginin öğretilecek bilgi olması sırasında 
genelden özele doğru bir sıralama takip ettiği, ortaokul düzeyinde elementlerin 
sınıflandırılmasında fiziksel özelliklerin ön plana çıkarıldığı, elektron ilgisi kavramının 
seviye arttıkça daha karmaşık bir durum aldığı, elektron dağılımlarının seviye artışıyla daha 
fazla derinlik kazandığı, periyodik tablonun tarihçesinin seviye farkı gözetmeksizin ele 
alındığı, lise ders kitaplarıyla üniversite ders kitapları arasında söylemlerde büyük 
benzerlikler olduğu soncuna varılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında öğretim programı ve 
ders kitapları yazarlarına önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Periyodik sistem, dış didaktiksel dönüşüm, ders kitabı  
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(10553) DETERMİNİNG THE EFFECTİVENESS OF TECHNOLOGY 

SUPPORTED GUİDED MATERİALS BASED ON COGNİTİVE LOAD THEORY 

PRİNCİPLES RELATED TO SOLAR SYSTEM 

ERDEM KAYA 1, SALİH ÇEPNİ 2, SİBEL BAŞOĞLU 1 
1 Ordu Üniversitesi - 2 Uludağ Üniversitesi 

kayaerdem@gmail.com 

The aim of this study is to investigate the effect of guided materials based on 
Cognitive Load Theory principles related to solar system on 7th grade students’ 
performance, cognitive load and instructional efficiency. Semi-experimental research 
design was used in this study. Main application is carried out with 67 7th grade students 
and one science and technology teacher in in Ordu. Data are obtained with; science test, 
performance test and Cognitive Load Scale. Science test was used as a pretest to determine 
the equivalency of the groups. Performance test and Cognitive Load Scale were 
implemented at the end of the learning session. The quantitative data analyzed with 
independent samples t-test was used to compare the differences of the experimental and 
control groups. 

It is determined that guided materials based on Cognitive Load Theory principles 
made significant meaningful effect on students’ performance and cognitive load compared 
with current instruction program. It was found that; learning environment enriched with 
animations developed Cognitive Load Theory principles provide the learning environment 
by having fun, permanent and meaningful learning. Compared to students in the control 
group, students in the experimental group learned with technology supported guided 
materials based on Cognitive Load Theory principles have lower cognitive load and it was 
concluded that they provide more effective learning. 

Anahtar Kelimeler : Cognitive Load Theory, Cognitive Load, Instructional Efficiency, 
Animation 
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(10581) ARAŞTIRMACI-SORGULAYICI FİZİK DERSİ ÖĞRETİM 

PROGRAMININ UYGULANMAS INDA ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI 

SORUNLAR 

FATMA NUR BÜYÜKBAYRAKTAR ERSOY 1, ORHAN KARAMUSTAFAOĞLU 2, 

TELHAT ÖZDOĞAN 2 
1 Ordu Üniversitesi - 2 Amasya Üniversitesi 

fatmanurersoy@gmail.com 

2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya giren 
yeni fizik dersi öğretim programında araştırmacı-sorgulayıcı öğretim yaklaşımı 
benimsenmiştir. Öğrencilerin zihinsel gelişimiyle birlikte duyuşsal ve psikomotor 
gelişimlerini de sağlamayı hedefleyen programın temel amacı, bilimsel okur-yazar bir nesil 
yetiştirmektir. Yenilenen programlar üzerine yapılan araştırma sonuçlarında uygulamaya 
yönelik etkili öğretim materyalleri kullanamama, sorgulayıcı sınıf tartışması yürütememe 
gibi bazı sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, eğitim-öğretim sürecinde 
yaşanılan güçlüklerin ve sorunların belirlenmesi, bu aksaklıkların üstesinden gelinmesi son 
derece önemlidir. 

Bu araştırmada yenilenen fizik dersi öğretim programının uygulanma sürecine 
yönelik sorunlar tespit edilmesi amaçlanmıştır. Özel durum yaklaşımı çerçevesinde 
yürütülen bu araştırma kapsamında 12 fizik öğretmeniyle konuya ilişkin yarı-
yapılandırılmış mülakatlar yürütülmektedir. Hala devam eden görüşmelerden elde edilen 
olgusal veriler içerik analizine tabi tutulmaktadır. Araştırmada varılacak olan sonuçlar, 
yaşanılan problemlerin kaynağını ortaya çıkaracak nitelikte değerlendirilecektir. 
Araştırmanın tamamlanmasıyla birlikte ilgililere konuya ilişkin uygulanabilir öneriler 
sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Araştırmacı-Sorgulayıcı Öğretim , Fizik Dersi Öğretim Programı, 
Fizik Öğretmenleri 
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(10634) PLANETARYUM SİMÜLAS YONLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİ 

DÜNYA VE EVREN ÖĞRENME ALANI ÜNİTE İÇERİKLERİYLE VE 

KAZANIMLARIYLA İLİŞKİS İNİN BELİRLENMES İ: AMASYA 65 BİN DEV 

ÖĞRENCİ PLANETARYUM ÖRNEĞİ 

ÜMİT İLAY SOYLU 1, AYKUT EMRE BOZDOĞAN 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

alhamraz@hotmail.com 

Planetaryumların öğretim boyutu üzerine yapılan çalışmalar, özellikle öğrencilerin 
zihinlerinde canlandırmada zorlandıkları astronomi ile ilgili konu ve kavramların bu 
mekânlarda çok rahatlıkla ve kısa sürede öğretilebileceğini göstermiştir. Bu kapsamda 
yapılan çalışmanın amacı, astronomi ve uzay konularının/kavramlarının öğretimi için 
önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülen planetaryumlarda ziyaretçilere sunulan 
simülasyonların 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf Fen Bilimleri dersi Dünya ve Evren öğrenme alanı 
kazanımlarıyla ilişkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda Amasya ilinde bulunan 65 Bin 
Dev Öğrenci Planetaryum ve Gözlem Evi’ndeki ziyaretçilere sunulan simülasyonlar 
incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda planetaryumdaki simülasyonların içeriği incelenmiş 
ve 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf Fen Bilimleri dersi Dünya ve Evren öğrenme alanı ünite içeriği ve 
kazanımlarıyla ne oranda örtüştüğü ortaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Planetaryum, Fen Bilimleri dersi, Dünya ve Evren öğrenme alanı 
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(10645) KLASİK VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ 

TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL YÜKLERİNE ETKİLERİ 

SİBEL BAŞOĞLU 1, EROL TAŞ 1, ERDEM KAYA 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

sibel_basoglu@hotmail.com 

2013 yılında yenilenen Fen Bilimleri Eğitimi Öğretim Programına göre öğrencinin 
aktif, öğretmenin yol gösterici olduğu; sadece ürünün değerlendirilmeyip süreçteki 
performansın da değerlendirildiği bir perspektif esas alınmıştır. Öğretim Programında 
öğrencinin sürecin neresinde olduğunu belirlemek için geleneksel ölçme araçlarının yeterli 
olmadığından alternatif ölçme araç ve tekniklerinin de kullanılması gerektiği belirtilmiştir. 
Bu tekniklerden bir tanesi olan Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği (TDA) öğrencilerin neyi 
bilip neyi bilmediklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla kullanılan bir ölçme 
tekniğidir.          

Bu çalışmanın amacı İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilimleri dersi “Canlılar Dünyasını 
Gezelim Tanıyalım” ünitesi konularının işlenmesinde klasik ve bilgisayar destekli TDA’nın 
kullanımının öğrencilerin bilişsel yüklenmelerine etkisinin olup olmadığının 
araştırılmasıdır. Araştırma Ordu ili Ünye ilçesinde bir ilköğretim okulunda, aynı 
öğretmenin girdiği üç ayrı sınıfta toplam 89 öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür. Kontrol 
gurubunda alışılagelmiş öğretimin yanında derslerde klasik TDA lar kullanılmıştır. Diğer 
taraftan deney grubunda dersler işlenirken ilave olarak web tasarımlı TDA lar 
kullanılmıştır. Ünite sonunda öğrencilere 5’li Likert tipinde hazırlanmış Bilişsel Yük 
Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler ANOVA istatistik analiz yöntemi ile IBM SPSS 
Statistics 21 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda Klasik eğitim alan 
öğrenciler ile TDA alternatif ölçme değerlendirme tekniğinin kullanıldığı sınıflar arasında 
bilişsel yük düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olması beklenmektir. 

Anahtar Kelimeler : Tanılayıcı Dallanmış Ağaç, Alternatif Ölçme ve 
Değerlendirme,Bilişsel Yük 
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(10653) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU GÖSTERİM BİÇİMLERİNİ 

KULLANMA BECERİLERİ 

AYŞEGÜL SAĞLAM ARSLAN 1, SELAHATTİN ARSLAN 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

asaglam-arslan@ktu.edu.tr 

Gösterim biçimlerinin kavramların öğretimi ve öğrenimi üzerindeki etkileri 
dikkate alınarak bu çalışma kapsamında, fizik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının farklı 
gösterim biçimlerini (sözel, şekilsel, matematiksel, vb.) kullanma ve bunlar arasında geçiş 
yapabilme becerilerini analiz etmek ve bu süreçte karşılaşılan güçlükleri tespit etmek 
hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında veri toplamak amacıyla gösterimler arası geçiş 
problemlerini konu alan ve üç bölümden oluşan bir başarı testi geliştirilmiş ve toplam 110 
öğretmen adayına uygulanmıştır. 

Başarı testinden elde edilen veriler, gösterimler arası geçiş seviyesi belirleme 
ölçeği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma verilerinin devam eden analizi,  öğretmen 
adaylarının önemli bir bölümünün, aynı bilgi birimine ait farklı gösterim biçimlerinden, 
matematiksel olarak ifade etme ve grafik ile gösterme konularında not edilir düzeyde 
güçlüklerinin olduğuna ve bilimsel bilgilerden uzak bilgi birimlerine sahip olduklarına 
işaret etmektedir. Diğer taraftan verilerin analizi, katılımcıların bir bilgi birimine ait sözel 
gösterimi kullanma ve buradan diğerlerine geçiş yapma konusunda yeterli beceriye sahip 
olduklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayları, Çoklu Gösterim 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
435 

(10655) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN MODELLEME KONUSUNDAKİ 

BİLGİLERİNİN PROJE SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİMİ 

HAKAN ŞEVKİ AYVACI 1, MUSTAFA ÜREY 1, GÜRHAN BEBEK 2, SİNAN 

BÜLBÜL 1, DİLEK ÖZBEK 1, AYŞE DURMUŞ 1 
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - 2 Avrasya Üniversitesi 

hsayvaci@gmail.com 

Ülkemizde 2005 yılında ilköğretim programında yapılan değişiklik ile modelleme 
etkinlikleri daha sık kullanılmaya başlanmış ve 2013 yılında Fen Bilimleri Öğretim 
Programı’ndaki revizyonla birlikte modelleme etkinliklerinin öğretim sürecinde 
kullanılması hız kazanmıştır. 2013 yılında yayımlanan, Fen Bilimleri Öğretim 
Programı’ndaki kazanımlar incelendiğinde modelleme gerektiren kazanım ağırlığında 2005 
öğretim programına oranla artış olduğu ve öğrencilerden model oluşturabilmelerinin ve 
kullanabilmelerinin daha çok beklendiği görülmektedir. Bu beklentilerin yerine 
getirilebilmesi ve programın hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim-öğretim sürecinde rehber 
rolü üstlenen ve süreci bir orkestra şefi gibi yönlendiren öğretmenler önemli bir rol 
üstlenmektedir. Öğretmen niteliğinde meydana getirilebilecek olan farklılıklar öğrencilerin 
başarısı üzerinde ciddi ve kalıcı bir fark oluşturmakta ve öğrencilerin anlamlı ve kalıcı 
öğrenmelerinin sağlanmasında birinci faktörün öğretmen ve öğretmen niteliği olduğu 
ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda da fen bilgisi öğretmenlerinin konu hakkındaki 
görüşlerinin değişimi ve gelişiminin incelenmesi önem arz etmektedir. Araştırmada bu 
durum göz önüne alınarak gerçekleştirilen bir TUBİTAK projesinde öğretmenlere 
modelleme süreci ile ilgili verilen bilgilerin öğretmenlere hangi konumlara getirdiklerini 
belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Trabzon’da 23-29 Ocak tarihleri 
arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan 24 kişilik örneklem grubu ile 
çalışmalar yürütülmüştür. Araştırmada örneklem grubunun proje süreci sonundaki 
durumunu ortaya çıkarmak amaçlandığı için basit deneysel yöntem tercih edilmiştir. Basit 
deneysel yöntemi desteklemek ve süreci daha anlamlı bir şekilde betimleyebilmek için de 
özel durum yöntemi tercih edilerek süreç yürütülmüştür. Bireylerin proje eğitimine 
başlamadan önceki durumları ve proje sürecinden sonraki durumlarını ortaya koymak için 
araştırmada anket formu ön test – son test olarak kullanılmış ve aradaki değişim ortaya 
çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra da proje sürecinde katılımcı grubun gün içerisinde meydana 
getirdiği etkinlikler ve etkinliklerden elde ettikleri kazanımlara yönelik görüşlerini almak 
amacıyla günce formu kullanılmıştır. Anket formundan elde edilen verilerin analizinde 
frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Günce formundan elde edilen veriler ise bilgisayar 
destekli veri analiz programlarından birisi olan NVivo 9 programına tabi tutularak betimsel 
analiz yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcılara proje sürecinde uygulanmış 
olan etkinliklerin bireylerin modelleme konusuna yönelik bilgilerini olumlu yönde etki 
ettiği belirlenmiştir. Katılımcıların modelleme sürecine yönelik duygu durumları ve 
süreçten kazanımları konusunda ise günce formundan elde edilen verilerde bu veriyi 
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destekler niteliktedir. Ayrıca modelleme etkinlikleri ile birlikte eğitim-öğretim sürecinin 
daha anlamlı ve kalıcı hale getirilebileceği böylece de öğrencilerin fenne yönelik 
tutumlarına olumlu yönde etki edileceği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda da fen bilimleri 
dersi öğretim programının modelleme etkinlikleri ile desteklenmesi gerektiği ve ders 
kitaplarının da buna bağlı olarak revize edilmesi gerektiği önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Fen Bilgisi Öğretmeni, Modelleme Konusu, Proje Süreci 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
437 

(10658) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE DÜZENLENEN YABAN HAYATI 

EKOLOJİSİ VE ENVANTER TEKNİKLERİ KURSUNA YÖNELİK METAFOR 

ALGILARI 

HATİCE KARAER 1, FERGAN KARAER 1, İDRİS OĞURLU 2, YASİN ÜNAL 3 
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 İstanbul Ticaret Üniversitesi 

 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 

hkaraer@omu.edu.tr 

Bu araştırma TÜBİTAK-BİDEP tarafından desteklenen 27 ocak- 4 şubat 2017 
tarihleri arasında Alanya/Antalya’da gerçekleştirilen “Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter 
Teknikleri Kursu” adlı proje kapsamında yapılmıştır. Araştırmanın amacı projeye katılan 
lisansüstü öğrencilerinin Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursuna yönelik 
metafor algılarını belirlemektir. Araştırmanın katılımcılarını kursa katılan 10’u kadın 20’si 
erkek toplan 30 lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin %43’ü 25-27 yaşlarında 
%67’si yüksek lisans yapmakta ve % %57’si Orman Mühendisliğinden mezun olmuştur. 
Diğer katılımcıların lisansları Biyoloji, Fen Bilgisi, Peyzaj Mimarlığı ve Coğrafya 
bölümlerini içermektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sosyal medya aracılığı ile kursun 
düzenlendiğinden haberdar olmuşlardır. Kursun katılımcıları internette WEB sayfasındaki 
başvuru formunu dolduran Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde Yüksek lisans ve Doktora 
eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri ile bir araştırma kurumunda araştırmacı 
olarak görev yapan 35 yaşını aşmamış olan adaylardan seçilmiştir. Kursta 6 farklı 
üniversitede görev yapan alanında uzman 10 akademisyen ile 9 gün süren teorik ve 
uygulamalı yoğun bir program işlenmiştir. Bu araştırmanın veri kaynağı kursun sonunda 
araştırmaya katılan lisansüstü öğrencilerine verilen değerlendirme formunda onların kursa 
yönelik algılarını ortaya çıkarmak için “Bu kurs ………………….gibidir/benzerdir. 
Çünkü ………” şeklindeki cümleyi kendilerine göre tamamlamalarını, tamamalarken canlı 
cansız neye benzettiklerini yazmalarını ve neden benzettiklerini açıklamaları istenmiştir. 
Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. İçerik analizinde 
yapılan işlemler birbirine benzeyen verileri belirli kavram ve kategoriler çerçevesinde bir 
araya getirilerek okuyucunun anlayabilecek biçimde düzenlenmesidir. Bundan dolayı 
öğrencilerin yazmış oldukları cümleler tek tek okunarak metaforlar ve kategoriler 
belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre 30 katılımcı 26 metafor üretmiştir. Bu metaforlar 
analiz edildiğinde ortak özelliklere sahip 5 kategori belirlenmiştir. Öğrencilerin metafor ve 
kategorileri incelendiğinde kursa katılma amaçlarına ve beklentilerine yönelik bilgiler 
edindiklerini düşündürmektedir. Böyle etkinliklerin lisans düzeyinden başlayarak kademeli 
ve periyodik olarak düzenlenmesine teşvik edilmeli ve gereken olanaklar sağlanmadır. 

Anahtar Kelimeler : Yaban Hayatı, Yaban Hayatı Ekolojisi, Yaban Hayatı Envanter 
Teknikleri, Metafor, Metafor Algıları, Lisansüstü Öğrenciler  
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(10666) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN YABAN HAYATI EKOLOJİS İ VE 

ENVANTER TEKNİKLERİ KURSUNUN DEĞERLENDİRİLMES İNE YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİ 

HATİCE KARAER 1, FERGAN KARAER 1, YASİN ÜNAL 2, İDRİS OĞURLU 3 
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi 

hkaraer@omu.edu.tr 

Bu araştırma TÜBİTAK-BİDEP tarafından desteklenen 27 Ocak- 4 Şubat 2017 
tarihleri arasında Alanya/Antalya’da gerçekleştirilen “Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter 
Teknikleri Kursu” adlı proje kapsamında yapılmıştır. Kursa katılan lisansüstü 
öğrencilerinin kursun değerlendirilmesine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını etkinliğe katılan 10’u kadın 20’si erkek toplan 30 
lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin %43’ü 25-27 yaşlarında %67’si yüksek 
lisans yapmakta ve   %57’si orman mühendisliği mezunudur. Diğer katılımcıların lisansları 
Biyoloji, Fen Bilgisi, Peyzaj Mimarlığı ve Coğrafya bölümlerini içermektedir. Öğrencilerin 
büyük çoğunluğu kursun düzenlendiğini sosyal medya aracılığı ile öğrenmişlerdir. 
Katılımcılar belirlenirken internette WEB sayfasındaki başvuru formunu dolduran 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde Yüksek lisans ve Doktora eğitimlerine devam eden 
lisansüstü öğrencileri ile bir araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan 35 yaşını 
aşmamış olan adaylardan seçilmiştir. Kursta 6 farklı üniversitede görev yapan alanında 
uzman 10 akademisyen ile 9 gün süren teorik ve uygulamalı yoğun bir program işlenmiştir. 
Bu araştırmanın verileri kursun başında ve sonunda verilen görüş formları ile toplanmıştır. 
Başlangıçta verilen görüş formunda kişisel bilgilerinin yanında 4 açık uçlu soru 
bulunmaktadır. Etkinlik sonunda verilen görüş formunda 10 açık uçlu soru yer 
almaktadır.  Her iki formdaki sorular araştırmacılar tarafından geliştirilirmiş ve alanında 
uzman üç öğretim üyesinin görüş ve önerileri alınmıştır. Ayrıca gönüllü katılımcılarla yüz 
yüze yarı yapılandırılmış mülakat yapılarak görüş formundaki verilerin yeterliliği ve 
zenginliği artırılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 
İçerik analizinde yapılan işlem birbirine benzeyen verileri belirli kavram ve kategoriler 
çerçevesinde bir araya getirerek okuyucunun anlayabilecek biçimde düzenlenmesidir. 
Bundan dolayı kursun başında ve sonunda verilen görüş formlarındaki açık uçlu sorular 
anlamlı hale getirilerek frekans ve yüzde oranları şeklinde verilmiştir. Ayrıca görüş 
formundaki katılımcıların görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara 
göre kursun başında yapılan görüş formunda yaban hayatı türlerinin gözlem tekniklerini 
teorik ve uygulamalı öğrenmek, farklı branştaki akademisyenler ile yaban hayatı ile ilgili 
bilgi alış verişinde bulunmak, yaban hayatı konusunda akademik anlamda kendimi 
geliştirmek, alanda bilimsel çalışmanın nasıl yapıldığını, yapılırken nelere dikkat edildiğini 
öğrenmek vb. gibi birçok nedenlere ve beklentilere rastlanmıştır. Kursun 
değerlendirilmesine yönelik yapılan görüşlerden kursun amacına ulaştığı, beklentilerine 
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yanıt aldıkları, kursa katılmayan lisansüstü öğrencilerine göre kendilerini şanslı gördükleri, 
tekrar böyle bir etkinlik düzenlenirse katılmak istedikleri gibi pek çok olumlu görüş  
belirtmişlerdir. Sonuç olarak lisansüstü öğrencilerin katılma nedenleri ve beklentileri 
dikkate alındığında etkinliğin düzenlenme amaçlarıyla uyumlu olması etkinliğin amacına 
ulaştığını ve katılımcıların kursa bilinçli katıldıklarını ve yaban hayatı ve ekolojisi 
konusunda kendilerini geliştirmek istedikleri söylenebilir. Gençleri araştırma inceleme 
yapmaya özendirmek, onlara bilimi sevdirmek, bilim insanını tanıtmak ve bilim insanı 
olarak yetiştirmek için böyle etkinliklerin düzenlenmesi sağlanmalı ve desteklenmelidir.   

Anahtar Kelimeler : Yaban Hayatı, Yaban Hayatı Ekolojisi, Yaban Hayatı Envanter 
Teknikleri, Katılımcı Görüşleri, Lisansüstü Öğrenciler 
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(10681) İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ KAVRAMINI 

GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLME DURUMLARI 

ELİF KARAL 1, KADER BİRİNCİ KONUR 1, SEVİM AYAS KÖROĞLU 2 
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çayeli Eğitim Fakültesi - 2 Meb 

kader.konur@erdogan.edu.tr 

Fen bilimleri eğitiminde önemli yer tutan ve günlük hayatta birçok olayın içinde 
olduğu kavramlardan biri basınç kavramıdır. Fakat birçok öğrencinin etrafındaki olayların 
derslerde gördükleri kavramlarla ilişkilerinin pek farkına varamadıkları da bilinmektedir. 
Öğretmenlerin günlük hayattaki bu farkındalıkları derslerde öğrencilere hissettirmeleri 
konuların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, 
ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi “Basınç” kavramını günlük hayatla 
ilişkilendirebilme durumlarının çalışma yaprağı kullanılarak değerlendirilmesidir. 
Çalışmanın örneklemini Trabzon il merkezinde özel bir etüt merkezinde fen bilimleri 
dersini alan toplam 20 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada ön-test son-test kontrol grupsuz 
deneysel desen kullanılmıştır. Bu kapsamda veri toplama aracı olarak 10 soruluk çoktan 
seçmeli bir kavram başarı testi kullanılmış ve ayrıca çalışma yaprağında bulunan açık uçlu 
sorulara öğrencilerin verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. Başarı testi basınçla ilgili farklı 
kaynaklardan alınmış sorulardan oluşmaktadır. Çalışma yaprağında ise basınç, hacim, 
yüzey alanı ilişkilerini içeren günlük hayatla ilişkili örnek durumlar bulunmaktadır. 
Öğrencilerden bu örnek durumlar hakkında fikirlerini bireysel olarak ifade etmeleri 
istenmiştir. Veri analizinde test soruları için SPSS programından faydalanılmış, çalışma 
yaprağındaki açık uçlu sorular ise nicel verileri desteklemek amacıyla nitel olarak 
değerlendirilmiştir. Başarı testinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, 
öğrencilerin ön test ve son test cevap durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde (p<0.05) bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda ön testte basınç 
kavramını günlük hayatla ilişkilendiremeyen ve yeterli ön bilgiye sahip olmayan 
öğrencilerin son testteki başarı puanlarında önemli düzeyde bir artış  gözlenmiştir. Bunun da 
çalışma yaprağında yer alan günlük hayat durumları ile öğrencilerin farkındalıklarının 
arttığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin açık uçlu sorulara cevap 
verirken güçlük çektikleri fakat çoktan seçmeli kavram başarı testinde zorlanmadığı 
belirlenmiştir. Bu durumda öğrencilerin test sorularında önlerine belli seçenekler sunulduğu 
için onların arasından cevabı seçmenin daha kolay olabileceğini göstermektedir. Bu 
çalışmanın içeriği dikkate alındığında, kullanılan çalışma yaprağının ve açık uçlu soruların 
sadece ilköğretim fen bilimleri dersi basınç konusu ile sınırlı olduğu görülmektedir. İleride 
yapılacak çalışmalarda, farklı fen bilimleri konuları ve hatta farklı derslere ait konulara 
yönelik benzer çalışma yapraklarının ve açık uçlu soruların hazırlanması eğitimcilere ve bu 
konuda çalışma yapacak olan araştırmacılara kolaylık sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Basınç, Çalışma Yaprağı, Günlük Hayatla İlişkilendirme  
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(10701) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNS EL 

MODELLERİN MODELLEME SÜRECİ İÇERİS İNDE İNCELENMESİ: KİL 

ETKİNLİĞİ 

HAKAN ŞEVKİ AYVACI 1, MUSTAFA ÜREY 1, GÜRHAN BEBEK 2, SİNAN 

BÜLBÜL 1, DİLEK ÖZBEK 1, AYŞE DURMUŞ 1 
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - 2 Avrasya Üniversitesi 

hsayvaci@gmail.com 

Toplumlar, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmek, gelişimlerini her alanda 
ilerletebilmek ve diğer toplumlara bağımlılıklarını azaltmak için bilimsel bilgi adı verilen 
ve içerisinde gereksinim duyulan her türlü bilgiyi içeren kalıplara gereksinim 
duymaktadırlar. Bu kalıpları dışarıdan almak yerine o bilgiyi üretebilen ve sahip oldukları 
bilgiler ile yeni ürünler ortaya koyabilen nitelikli insanlar yetiştirmek gelişim sürecini 
kendisine bir hedef olarak seçmiş toplumlar için önemlidir. Dolayısıyla da nitelikli insan 
yetiştirme sloganı ile yola çıkan toplumların o bireyleri yetiştirebilmesi için eğitim-öğretim 
sürecinin yapı taşlardan biri olan ve sürecin uygulayıcısı olan donanımlı ve öğretici 
öğretmenlere sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda da öğretmenlerin donanımlı olup 
olmadığının belirlenmesi süreç açısında önem arz etmektedir. Araştırma kapsamında da bu 
durum göz önüne alınarak fen eğitimi içerisinde kendisine önemli bir yer bulan modelleme 
konusunda öğretmenlerin donanımlarına ait veriler modelleme süreci içerisinde ele alınıp 
zihinsel modelleri ve ürünleri incelenerek ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.  Bu amaç 
doğrultusunda basit rastgele örneklem seçimi yolu ile 24 kişilik katılımcı grup ile 
çalışmalar yürütülmektedir. Katılımcılar modelleme sürecinde klinik mülakatlar ve 
gözlemler ile izlenmiş ve derecelendirilmiş puanlama anahtarı ile değerlendirilmiştir. 
Katılımcılardan elde edilen nitel veriler betimsel analiz yolu ile analiz edilirken 
derecelendirilmiş puanlama anahtarından elde edilen veriler ise nicel olarak ifade edilmiştir. 
Araştırmadan elde edilen verilerin katılımcıların derecelendirilmiş puanlama anahtarında 
yer alan sekiz farklı bölümden özellikle zihinsel modeli tanımlama ve oluşturma 
aşamasında başarılı oldukları ancak modelin meydana getirilme sürecinde yaratıcılık, 
esneklik, analojiklik gibi durumları göz ardı ettikleri görülmüştür. Ayrıca fen bilgisi 
öğretmenlerinin ortaya çıkardıkları modellerde kavram yanılgılarına sahip oldukları ve bu 
durumu da öğrencilerine yansıtabilecekleri ortaya çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Fen Bilgisi Öğretmeni, Zihinsel Model, Modelleme Süreci, Kil 
Etkinliği 
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(10708) VIEWS OF ELEMENTARY AND PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES 

ABOUT SCIENCE 

AYHAN KARAMAN 1 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

karaman.ayhan@gmail.com 

Scientific research studies report that the rate of brain development is the highest 
in the very early years of the childhood. Early years also include the critical periods for the 
physical, linguistic, cognitive, social and emotional growth of children. Considering the 
rapid pace of development in the early stages of life, offering a sound education to younger 
children is crucially important for building a strong foundation for the subsequent learning 
experiences. There is already a growing consensus that investment made on the early 
education of children produces the highest return in terms of the economic and social well-
beings of the countries. In light of the preceding arguments, Turkish policy makers have 
recently declared their intentions to integrate preschool education as a part of mandatory 
education. However, recognizing the importance of the early education of children is by no 
means sufficient for providing a quality education to youngsters. Recent studies 
consistently indicate that teacher quality is one of the most effective predictors of student 
success. Therefore, no incentives other than improving the qualifications of teachers in 
schools would produce the desired outcome in providing a quality education to children. In 
enhancing the qualifications of teachers, identifying the strengths and shortcomings of 
teacher candidates in specific areas would be a good starting point in structuring better 
strategies in teacher education programs. The present study is dedicated to do this 
specifically for science education. In recent science education programs, teachers are 
expected to help their students learn not only the content knowledge of science but also the 
nature of science (NOS) concepts. However, science is perceived as a difficult subject and 
approached cautiously by a considerable number of elementary and preschool teachers. 
This is usually accompanied by holding an inaccurate image of science. How elementary 
and preschool teacher candidates view science was the major question investigated in this 
research study. This question is worth investigating because determining the conceptions of 
prospective teachers about science has the potential to shed light on our efforts to assist 
teachers to gain a better understanding of NOS concepts. 

In this research study, survey research methods were adopted in identifying NOS 
conceptions of prospective teachers. This study was conducted at a university located on 
the shores of Black Sea. A total of 506 prospective teachers, 283 of whom were elementary 
teacher candidates and 223 of whom were preschool teacher candidates, were participated 
in the study. The following two instruments were used collecting data in the study: 
“Student Understanding of Science and Scientific Inquiry” developed by Liang et al. (2008) 
and “Scientific Epistemological Views Questionnaire” developed by Liu and Tsai (2008). 
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The construct validity and internal consistency of the instruments used in the study were 
established properly via Principle Component Analysis and Cronbach Alpha Reliability 
Coefficient. The data collected from teacher candidates was analyzed using Multivariate 
Analysis of Variance (MANOVA) statistical test with respect to teaching disciplines, 
genders, and university grade levels of teacher candidates. Due to the fact that the data 
analysis is still under progress, the findings of the study will be shared with the conference 
participants.     

Anahtar Kelimeler : Science Education, Nature of Science, Elementary Teachers, 
Preschool Teachers 
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(10723) KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL DENGEYİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ 

İNCELENMES İ 

ŞENOL ŞEN 1, AYHAN YILMAZ 1 
1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

schenolschen@gmail.com 

Anlamlı öğrenmenin gerçeklemesi için öğrenenlerin konu ile ilgili temel 
kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde yapılandırmış olmaları 
gerekmektedir. Böylece öğrenenlerin anlamlı kavramsal çerçeveler yani bilişsel yapılar 
geliştirmesi söz konusu olabilir. Kimya dersi soyut konular ve kavramlar içeren bir bilim 
dalı olduğundan dolayı öğrenenler kimya kavramlarını anlamada problemler 
yaşamaktadırlar. Bu soyut konulardan biri de kimyasal denge konusudur. Özellikle 
öğrenenlerin kimyasal dengeyi etkileyen faktörler konusundaki bilişsel yapılarının 
incelenmesi kimyasal olayların makroskobik, mikroskobik ve sembolik boyutu ile ilgili 
bilişsel yapılar hakkında önemli bilgiler ortaya çıkaracaktır. Bu noktadan hareketle bu 
çalışmanın amacı öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler ile ilgili sahip 
oldukları bilişsel yapıları incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 
durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışma grubunu bir devlet üniversitesindeki kimya öğretmen adayları oluşturmaktadır. 
Öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler konusundaki bilişsel yapılarını 
belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formunda kimyasal dengeyi etkileyen faktörlere yönelik açık uçlu kimya soruları 
ve bu sorulara yönelik görüşme sorularına yer verilmiştir. Görüşmeler kaydedildikten sonra 
transkript edilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi 
kullanılmıştır.  Çalışma sonunda elde edilen verilerin analizinde öğretmen adaylarının 
özellikle mikroskobik düzeyde olayları açıklayamadıkları belirlenmiştir. Çalışmaya katılan 
kimya öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler hakkındaki bilişsel 
yapılarının eksik ve yeterli olmadığı çalışma sonunda belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Kimyasal Dengeyi Etkileyen Faktörler, Bilişsel Yapı, Kimya 
Öğretmen Adayları. 
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(10724) ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ 

ÖĞRETİM SÜRECİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL DURUM ÇALIŞMAS I* 

SİBEL ER NAS 1, ŞENAY DELİMEHMET DADA 1, MURAT PEHLEVAN 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

sibelernas@hotmail.com 

Günümüzde her bireyin farklı alanlarda yeteneğinin var olduğu düşüncesi önem 
kazanmıştır. Bu düşünceye paralel olarak özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine verilen 
önem de artmıştır. Bu anlamda özel gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkat 
çekmiştir. Öğrencinin bazı alanlarda becerilerinin sınırlı olması onun hiçbir alanda başarı 
gösteremeyeceği anlamına gelmemektedir. Özel gereksinimli bireylerin gereksinimleri ve 
yapabildiklerinin dikkate alınarak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, her bireyin kendine 
özgü olmasından ve olabildiğince bağımsız olması gerektiğinden dolayı, önem teşkil 
etmektedir. Fen bilimleri öğretim programının vizyonu fen okuryazarı bireyler 
yetiştirmektir. Fen okuryazarı bireyler olarak öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma 
öğrencilerinin de araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, kendine güvenen, 
işbirliğine açık, problem çözebilen, sürdürülebilir kalkınma bilinci ile yaşam boyu öğrenen 
bireyler olarak yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Özel eğitim öğretmenlerine de fen 
okuryazarı bireyler yetiştirilmesinde görevler düşmektedir. Çünkü fen ve doğa etkinlikleri 
sürecini yürüten özel eğitim öğretmenleri de bu çarkın bir parçasını oluşturmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma 
öğrencileri ile fen ve doğa etkinlikleri öğretim sürecini nasıl yürüttüklerini ortaya 
çıkarmaktır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Özel durum yöntemi bir olayı 
derinlemesine incelemeye imkân sağlayan bir yöntemdir. İncelenecek durum bazen bir 
okul, bir kişi veya bir grup olabilir. Bu yöntemin en önemli avantajı ise bir problemin özel 
bir durumu üzerine yoğunlaşma fırsatı vermesidir. Çalışmanın örneklemini 15 (2’si yüksek 
lisans, 13’ü lisans mezunu) özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemin tamamı 
özel eğitim öğretmenliği programından mezun olmuştur. Özel eğitim öğretmenlerinin 
meslekteki deneyimleri 3-13 yıl arasında değişmektedir. Çalışmada veri toplama aracı 
olarak mülakatlardan yararlanılmıştır. Mülakatlarda özel eğitim öğretmenlerine 6 mülakat 
sorusu yönlendirilmiştir. Mülakatların her biri yaklaşık 30 dakika sürmüştür. Mülakatlar ses 
kayıt cihazı ile kayıt edilmiştir. Mülakat verilerinin analizinde betimsel ve içerik analizden 
yararlanılmıştır. Mülakatlar sonucu özel eğitim öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerini 
tasarlarken öğrencinin performans düzeyini ve gelişimsel özelliklerini, tanısını, etkinliklerin 
somut ve anlaşılır olmasını ve öğrencilerin aktif olarak katılabilecekleri etkinlikleri tercih 
ettikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca, özel eğitim öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü tanılı 
öğrencilerle hangi fen ve doğa etkinliklerinin uygulandığına ilişkin görüşleri incelendiğinde 
bitki yetiştirme ve çimlenme, basit elektrik devresi, ışığı geçiren ve geçirmeyen maddeler 
(saydam, yarı saydam ve saydam olmayan), maddenin halleri, vücudumuzu tanıyalım, 
sistemler, doğa olayları, canlı ve cansız varlıklar gibi etkinliklere yer verdikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Özel eğitim öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilerle fen ve doğa 
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etkinliklerini yürütürken daha çok deney ve gözlemlerden yararlandıkları sonucuna 
varılmıştır. 

*116R013 Numaralı TÜBİTAK projesinden üretilmiştir. Yazarlar desteğinden dolayı ilgili 
kuruma teşekkür eder. 

Anahtar Kelimeler : Kaynaştırma öğrencisi, öğrenme güçlüğü, fen ve doğa etkinlikleri, 
özel eğitim öğretmenleri 
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(10746) KUVVET VE HAREKET KONUSUNDAKİ NEWTON YASALARINA 

İLİŞKİN KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ÖZGE KOL 1, HANİFE SARAÇOĞLU 2 
1 Ondokuzmayıs Üniversitesi - 2 Omü Eğitim Fakültesi 

ozge.kol55@gmail.com 

Bu araştırmada, onbirinci sınıf öğrencilerinin Newton’un Hareket Kanunları ile 
ilgili bilgi düzeyleri ve kavram yanılgıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın 
örneklemini Tülay Başaran Anadolu Lisesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci 
döneminde onbirinci sınıf sayısal programında farklı iki sınıfta okuyan toplam 60 öğrenci 
oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemek için 7 açık uçlu sorudan 
oluşan bir anket kullanılmıştır. Birçok araştırmada belirlenen en önemli kavram 
yanılgılarından bazıları; “Bir cisme sabit bir kuvvet uygulanırsa sabit hızla hareket eder”, 
“Havaya fırlatılan topa hareketi süresince fırlatma kuvveti etki etmeye devam eder”, 
“Etkileşim halindeki cisimlerde daha ağır olan daha fazla kuvvet uygular” ve “İki cisim 
çarpıştığı zaman hareketli olan duran nesneden daha fazla kuvvet uygular” şeklindedir. Bu 
kavram yanılgıları dikkate alınarak açık uçlu sorular oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmada 
geçerlik ve güvenirliği arttırmak için elde edilen bulgular her iki araştırmacı tarafından 
bağımsız olarak kodlandıktan sonra karşılaştırılmıştır. Bu bulgular önce kodlar sonra 
temalar altında toplanmıştır.  Onbirinci sınıf öğrencilerinin açık uçlu sorulara verdiği 
cevapların değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler tam anlama, kısmen anlama, yanlış 
anlama ve anlamama olarak kategorize edilmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar bilimsel 
doğrulara göre değerlendirilmiştir.  Öğrencilerin hareket yasaları ile ilgili kavramsal 
kargaşa yaşadıkları görülmüştür. Çalışmada, fizik öğretimine ve gelecek araştırmalara 
yönelik öneriler sunulmuştur. 

Tülay Başaran Anatolian High School in the first semester of the 2016-2017 
academic year constitutes a total of 60 students who study in two different classes in the 
eleventh grade numerical program. In this study, it is aimed to investigate the level of 
knowledge and concept misconceptions of the eleventh grade students about Newton's 
Laws of Motion. . A questionnaire consisting of 7 open-ended questions was used to 
determine the conceptual misconceptions of these students. Some of the most important 
concept misconceptions that have been identified in many studies; "When a mass is 
exposed by a constant force,it moves with a constant speed." "The throwing force continues 
to act during the action of the ball being launched into the air." "If two matters interact one 
another, the heavier one applies the bigger force the another one." The flighting two bodies, 
moving one applies the force heavily stopped one.". Open-ended questions have been tried 
to be formed by considering these misconceptions. Findings obtained to increase validity 
and reliability in the study were compared after being independently encoded by both 
investigators. These findings were first collected under the themes after the codes. Criteria 
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used in the evaluation of the responses of the eleventh-grade students to open-ended 
questions were categorized as full understanding, partial understanding, misunderstanding 
and meaning. The answers given by the students were evaluated according to the scientific 
facts. It has been seen that the students have experienced conceptual trouble related to the 
laws of motion. In the study, suggestions for physics teaching and future research were 
presented. 

Anahtar Kelimeler : kuvvet ve hareket-newton'un hareket yasaları-nitel analiz-fizik 
eğitimi 
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(10766) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ 

DEĞERLENDİRMELERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE GÖRE 

İNCELENMES İ 

UFUK TÖMAN 1 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

utoman@bayburt.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme 
yeteneklerini, özel öğretim yöntemleri dersinde yazmış oldukları öz değerlendirme 
formundaki ifadelerine göre incelemektir. Bu çalışmanın katılımcılarını Bayburt 
Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümü Fen 
Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında üçüncü sınıfa devam eden toplam 20 fen bilgisi 
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar 
döneminde  yürütülmüştür. Araştırmada 20 fen bilgisi öğretmen adayının özel öğretim 
yöntemleri dersinde yazdıkları 20 adet öz değerlendirme formu, doküman inceleme 
yöntemiyle incelenmiştir. Öz değerlendirmedeki ifadeler betimsel olarak analiz edilmiştir. 
Öğretmen adaylarının yazdıkları ifadeler incelendiğinde öğretmen adaylarının daha çok 
teknik alanda yansıtıcı düşünme yeteneklerinin ön planda olduğu tespit edilmiştir. Eleştirel 
alanda yansıtıcı düşünme yeteneklerinin ise düşük düzeyde olduğu dikkat çekmektedir. 
Çalışma, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik 
öneriler ile tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Yansıtıcı düşünme, teknik alanda yansıtıcı düşünme, eleştirel alanda 
yansıtıcı düşünme, fen bilgisi öğretmen adayları, öz değerlendirme 
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(10769) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTAS YON BECERİLERİNİN 

FARKLI OYUNLARI OYNAMALARIYLA İLİŞKİSİ 

AHMET TEKBIYIK 1, NECİP FAZIL ALPEREN 2 
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - 2 Milli Eğitim Bakanlığı 

ahmet.tekbiyik@erdogan.edu.tr 

Argümantasyonun öğretim sürecinde kullanılmasının öğrencilere kazandırdığı 
beceriler, pek çok çalışmayla ortaya konulmuştur. Bununla birlikte oyun oynamanın bilişsel 
ve duyuşsal açıdan bireyler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri de bilinmektedir. Oyun 
oynamak bireyleri sorular sormaya, bilgi paylaşmaya ve düşünmeye yönlendirmedeki 
etkilerinin argümantasyon becerileriyle de ilişkili olabileceği öngörülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı satranç, dama, mangala gibi zeka ve çeşitli bilgisayar 
oyunları oynamanın argümantasyon beceriyle üzerindeki etkisinin incelenmesidir. 
Çalışmada Yapıcıoğlu (2016) tarafından geliştirilen Argümantasyon Becerileri Belirleme 
(ABB) Ölçeği örnek alınarak Isı İletimi Konusu Bilimsel Tartışma Becerileri Belirleme 
Ölçeği hazırlanmıştır. Ölçeğe, öğrencilerin belirtilen oyunları oynama sıklıkları ve cinsiyet 
bilgilerini sorgulayan bir form eklenmiştir. Hazırlanan ölçek bir ortaokulda 7.sınıfta 
öğrenim gören 115 tane öğrenciye uygulanmıştır. Ölçekteki maddelere öğrencilerin 
verdikleri cevaplar McNeil Argümantasyon modeline göre puanlanmıştır. Ölçeğin 
demografik özellikler bölümünde öğrencilere hangi oyunları ne sıklıkla oynadıklarına 
ilişkin sorular yöneltilmiştir. 

Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda satranç oynamanın 
argümantasyon becerisini olumlu yönde en çok etkileyen oyun olduğu tespit edilmiştir. 
Argümantasyon becerisini olumlu yönde en çok etkileyen ikinci oyun mangala olmuştur. 
Bu oyunların strateji gerektiren oyunlar olduğu, bu nedenle argümantasyon becerisi 
üzerinde etkili olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca bilgisayar oyunları oynamanın 
argümantasyon becerileri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Argümantasyon becerisini 
geliştirmek için okullarda bu oyunların oynanma sıklıklarının arttırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Argümantasyon, Fen Bilimleri Eğitimi, Oyun Oynama 
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(10780) FARKLI SEVİYELERDEKİ KUVVET VE HAREKET KONUSUNUN İÇ 

DİDAKTİKS EL DÖNÜŞÜM TEORİSİNE GÖRE İNCELENMES İ 

MUSTAFA ERGUN 1, MUSTAFA NECATİ UZUNER 2 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 Milli Eğitim Bakanlığı 

mergun@omu.edu.tr 

Didaktiksel dönüşüm teorisi üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin öğrenme-
öğretme süreci sonucunda öğrenci tarafından özümlenen bilgi oluncaya kadar maruz kaldığı 
değişiklikleri inceleyen teorik bir çerçevedir. Öğretim programları tarafından öğretmenlere 
rehber niteliğinde hazırlanan “öğretilecek bilgi” formu öğretmenler tarafından birçok 
değişken göz önünde bulundurularak (öğrenci seviyesi, öğretmen özelliği, okul imkanları 
vb.) “öğretilen bilgi” foruma dönüşmektedir. Eğitimciler tarafından gerçekleştirilen bu 
dönüşüm iç didaktiksel dönüşüm olarak adlandırılır ve öğretmenler tarafından 
gerçekleştirilir. 

2013 yılından itibaren yürürlükte olan Fen Bilimleri öğretim programında yer alan 
fiziksel olaylar öğrenme alanındaki 5. sınıftaki kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi ve 6. 
sınıftaki kuvvet ve hareket ünitelerinde birbirini kazanım olarak takip eden temel fen 
kavramları ele alınmaktadır. Her iki seviyede ele alınan bu kavramların öğretmenler 
tarafından farklı seviyedeki öğrencilere aktarılırken gerekli didaktiksel dönüşümlerin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Bu çalışmada ortaokul Fen Bilimleri branş 
öğretmenlerinin kuvvet ve hareket kavramlarını içeren konuları farklı seviyedeki öğrenci 
gruplarına aktarmada nasıl bir bilgi dönüşümü yaptıklarını incelemek amaçlanmıştır. 

Çalışmada Karadeniz bölgesindeki sosyoekonomik düzeyi düşük olarak 
tanımlanabilecek bir ilçedeki iki Fen bilimleri öğretmeni ve bu öğretmenlerin 5. ve 6. sınıf 
olmak üzere toplam 98 öğrencisi ile çalışılmıştır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı 
bu çalışmada öncelikle öğretmenlerin dersi anlatmak için nasıl bir ön hazırlık yaptıklarını 
belirlemek için altı sorudan oluşan derse hazırlık anketi ve öğrencilerin ders sonunda ilgili 
kazanımlardan hangilerini aldıklarını ölçmek üzere hazırlanmış başarı testi kullanılmıştır. 
Ayrıca öğretmenlerin ders anlatırken araştırmacı tarafından ders anlatmaları kayıt altına 
alınmış ve kazanımlara uygunluğu doğrultusunda analiz edilmiştir.Elde edilen bulgular 
ışığında öğretmenlerin derse hazırlanırken gerçekleştirmiş oldukları iç didaktiksel 
dönüşümlerin çok önemli olduğu, ders anlatımlarını birincil olarak etkilediği, 
öğrencilerdeki kavram yanılgıları üzerine büyük etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : İç didaktiksel dönüşüm, Kuvvet ve hareket, Fen Bilimleri 
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(10783) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LABORATUVAR KAVRAMINA 

İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA İNCELENMES İ 

MELTEM DURAN 1, OĞUZ ÖZDEMİR 2 

1 Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D. - 2 Muğla Üniversitesi 

meltemduran2@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının “Laboratuvar” kavramı hakkındaki 
düşüncelerine ilişkin metaforik algılarını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 
2015–2016 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinde okuyan 100 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Çalışma grubu, kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi kullanılarak 
belirlenmiştir. Katılımcıların her birinin öncelikle değer kavramı hakkındaki düşüncelerini 
yazmaları daha sonra da “Lboratuvar………..… gibidir; çünkü …………….” biçimindeki 
formları doldurmaları istenmiştir. Bu formlardan elde edilen veriler ile öğrencilerin 
laboratuvar kavramına ilişkin düşünceleri incelenmiştir. Verilerin analizinde nitel araştırma 
yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları değerlendirilme 
aşamasındadır. 

Anahtar Kelimeler : Laboratuar, Metafor, Sınıf Öğretmeni Adayı. 
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(10796) SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN FEN VE TEKNOLOJİ 

LABORATUVAR UYGULAMALARI-I DERSİ 

AYŞE AYTAR 1, SEHER YARAR KAPTAN 1 
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

aytar.ayse@gmail.com 

Fen Bilimleri dersi taslak öğretim programında (MEB, 2017) da belirtildiği üzere, 
öğrencinin bilgiyi araştırma, sorgulama, açıklama, tartışma ve ürüne dönüştürme gibi 
üstlendiği roller noktasında teşvik edici konumda bulunan öğretmenin sorumluluğu 
artmıştır. Bu kapsamda, fen bilimleri programında yer alan, öğrenciler tarafından 
kazanılması beklenen davranışları amaç edinen ve aynı zamanda sınıf öğretmen adaylarının 
lisans düzeyinde fen bilimleri ile karşılaştıkları ilk ders olan Fen ve Teknoloji Laboratuvar 
Uygulamaları-I dersi önem arz etmektedir. Bu ders ile fen bilimlerine karşı olumlu tutum 
geliştiren sınıf öğretmen adaylarının, mesleğe başladıkları zaman ilkokul 3. sınıf 
öğrencilerinin fen bilimleri dersi ile tanışmalarını sağlayacak ve edindikleri bu olumlu 
tutumu öğrencilerine yansıtacak olmaları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu 
dersin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu noktadan hareketle, mevcut çalışma sınıf 
öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I dersine yönelik 
değerlendirmelerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Tarama yöntemi ile yürütülen bu 
çalışmada, 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 116 sınıf öğretmen adayına açık uçlu sorular 
yöneltilmiştir. Söz konusu sorular dersin içeriğine, öğretmen adaylarının ders süresince iyi 
yaptıkları ve zorlandıkları noktalara, derste yapılan etkinliklere vs. yönelik olarak 
hazırlanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler içerik, frekans ve yüzde analizine tabi 
tutulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında, sınıf öğretmen adaylarının ders kapsamında 
laboratuvar malzemelerini tanıma, deneyin planlanması ve yürütülmesindeki aşamalar, 
laboratuvarda uyulması gereken kurallar vb. bilgileri edindikleri görülmüştür. Analiz süreci 
halen devam etmekte olup, analiz sürecinin bitiminde elde edilen diğer bulgular 
sunulacaktır ve bu doğrultuda önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları, sınıf öğretmen adayları, 
tarama modeli 
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(10823) HANGİ DENEY TÜRÜ, HANGİ LABORATUVAR YAKLAŞ IMI, NASIL 

BİR LABORATUVAR? FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

TERCİHLERİ 

AYŞE AYTAR 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

aytar.ayse@gmail.com 

Günümüzde insan ve çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması noktasında, bireylerden 
karşılan sorunlara, bilimsel araştırma yaklaşımları çerçevesinde, bilimsel süreç becerilerini 
kullanarak çözüm üretmeleri beklenmektedir (MEB, 2017). Bu bağlamda, söz konusu 
yaklaşımların ve becerilerin benimsenmesinde önemli rolü olan laboratuvarlar, bilgi ve 
becerilerin aktif olarak kullanıldığı ortamlar (Şimşek ve Çınar, 2013) olmalarının yanı sıra 
duyuşsal ve fen-mühendislik-teknoloji-toplum-çevre (FMTTÇ) alanlarında da duyarlılık ve 
farkındalık kazandırabilecek ortamlar olarak düşünülmektedir. Fen bilimleri dersinin 
deneylere yer verilmeden tam olarak öğretilemeyeceği (Ayas vd., 2015) düşüncesinden 
yola çıkılarak, bir fen bilimleri öğretmeninin kullanacağı deney türleri ve laboratuvar 
yaklaşımları ile derslerini yürütüceği laboratuvar ortamı öğrencilerin derse karşı 
geliştirecekleri tutum açısından önem arz etmektedir. Fen bilimleri öğretmen adaylarının bu 
tercihlerinin lisans döneminde aldıkları eğitim sonucunda şekillendiği düşünüldüğünde, 
öğretmen adaylarının konuyla ilgili görüşlerinin belirlenmesinin gerektiği düşünülmektedir. 
Bu noktadan hareketle, mevcut çalışma, fen bilimleri öğretmen adaylarının tercih ettikleri 
deney türlerini, laboratuvar yaklaşımlarını ve nasıl bir laboratuvar ortamında çalışmak 
istediklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, öğretmen adaylarının göreve 
başladıklarında kullanmayı tercih edecekleri deney türleri ve laboratuvar yaklaşımları ile bu 
durumların gerekçelerini ve derslerini nasıl bir fen laboratuvarında yürütmek istediklerini 
belirlemeye yönelik hazırlanan anket formu, 4. sınıftaki 48 fen bilimleri öğretmen adayına 
uygulanmıştır. Anketin uygulanmasından sonra toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik 
ve frekans analizi kullanılmıştır. Bu veriler analiz edildiğinde, fen bilimleri öğretmen 
adaylarının, daha çok yapılış şekillerine göre grup deneylerini, yapılış amacına göre açık 
uçlu deneyleri ve yapılış zamanına göre ise konu sonrasında yapılan deneyleri tercih 
ettikleri belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, öğretmen adaylarının en çok tercih ettikleri 
laboratuvar yaklaşımının buluş yoluna dayalı laboratuvar yaklaşımı olduğu görülmüştür. 
Çalışmadan elde edilen verilerin analiz süreci halen devam etmektedir. Bu sürecin 
bitiminde elde edilen diğer bulgular da sunularak, bu bulgular ışığında önerilerde 
bulunulacaktır.   

Anahtar Kelimeler : Laboratuvar, laboratuvar yaklaşımı, deney, fen bilimleri öğretmen 
adayları 
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(10836) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK 

KAVRAMLARLA İLGİLİ AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

EDİP TUT 1, ZEKİ APAYDIN 1 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

zapaydin@omu.edu.tr 

Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli soruları 
yorumlama becerilerini (akıl yürütme) ortaya çıkarma amacıyla yapılmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda 8 adet çoktan seçmeli fizik sorusu ve her bir sorunun altında o sorunun 
çözümünde kullanılan formülü açıklamaya, formülü oluşturan bileşenler arasındaki 
bağlantıları açıklatmaya yönelik de 8 adet açık uçlu sorudan oluşan bir yarı yapılandırılmış 
görüşme formu oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarıyla uygulama öncesinde kuramsal 
bilgilerden akıl yürütme becerisine yönelik alıştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın hedefi öğrencilerin fizik alanındaki başarılarının ölçülmesi olmadığından 
çoktan seçmeli soruların çözümünde ihtiyaç duydukları formüller parantez içinde öğretmen 
adaylarına verilmiştir. Üç uzmandan görüş alındıktan sonra dönütler çerçevesinde gerekli 
değişiklikler yapılmış ve görüşme formu son halini almıştır. Görüşme formunda yer alan 
soruların anlaşılıp anlaşılmadığının test edilmesi adına çalışma grubunun dışından 5 
öğrenciyle bir pilot çalışma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi bölümünde öğrenim görmekte olan sınıf 
öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunun hepsi Genel Fizik dersini almış 
öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Farklı sınıf seviyelerinden eşit sayıda öğretmen 
adayıyla görüşülmüştür. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada veriler 
betimsel analiz yöntemiyle analiz edilecektir. Araştırmanın uygulama süreci devam etmekte 
olup elde edilecek bulgular literatürle ilişkilendirilerek sunulacaktır. Yapılan ön 
uygulamada, sınıf öğretmeni adaylarının çoktan seçmeli soruların birçoğuna doğru yanıt 
verdiği; fakat çoktan seçmeli soruların çözümünde kullandıkları formüllerin bileşenleri 
arasındaki bağlantıları açıklamada yetersiz kaldıklarına yönelik bulgular sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmenliği, fen bilimleri, akıl yürütme becerileri 
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(10885) KÜLTÜRLERARAS I ADAPTASYON VE GEÇERLİK-GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMAS I: EVRENS EL FEN OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ 

ŞENDİL CAN 1, CÜNEYD ÇELİK 1 
1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

cuneydcelik@mu.edu.tr 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu 2013 yılında Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim 
Programı üzerinde önemli değişikliklere gitmiştir. Özellikle 2012-2013 yılından itibaren 
değişen temel eğitim sistemi, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında ünitelerin 
kazanım yükünün fazla olması bununla birlikte kazanımların ağırlıklı olarak bilişsel 
öğrenme alanında yer almasının yanında, öğrencilerde duyuşsal alanı güçlendirecek 
kazanımlara olan gereksinim ve 21 yy. becerilerini (analitik düşünme, iletişim ve takım 
çalışması, karar verme ve girişimcilik) daha fazla vurgulama ihtiyacının oluşu bu 
değişikliklerin temel sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla öğretmen 
adaylarının yenilenen fen bilimleri öğretim programının öğrenme alanlarıyla örtüşen bir fen 
okuryazarlık ölçeğine gereksinim duyulmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Mun, 
Shin, Lee, Kim, Choi, Choi ve Krajcik (2015) tarafından geliştirilen “Evrensel Fen 
Okuryazarlığı Ölçeği” ni Türkçe’ye uyarlanmasıdır. 

Araştırmanın örneklemini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde 
Türkiye’nin 7 farklı üniversitesinde 1. sınıftan 4. sınıfa kadar çeşitli öğretim kademelerinde 
öğrenim gören 645 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ölçeğin dil geçerliliği için 
dil eşdeğerliliği testi, yapı geçerliliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. 
Elde edilen bulgular doğrultusunda uyarlanan ölçek, orijinal ölçek ile aynı faktör yapısına 
sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanında DFA sonucu, ölçeğin uyum indekslerinin 
oldukça iyi düzeyde olduğunu göstermiştir. Ölçek maddelerinin güvenirliği, Cronbach a iç 
tutarlılık katsayısı ile hesaplanmış ve 0.91 olarak bulunmuştur. Türkçe’ye uyarlaması 
yapılan Evrensel Fen Okuryazarlığı Ölçeği’nin, mevcut 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim 
Programı Öğrenme Alanları ile örtüşmesi nedeniyle alan yazına önemli bir katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Evrensel Fen Okuryazarlığı, Evrensel Fen Okuryazarlığı Ölçeği, 
Ölçek Uyarlama Çalışması, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Doğrulayıcı Faktör Analizi 
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(10887) ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ FEN 

BİLİMLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR: 

AURASMA ÖRNEĞİ 

BÜŞRA EROĞLU 1, MURAT ÖKSÜZ 2, HİLAL USTA YILMAZ 2, HALUK ÖZMEN 2 
2 KARADENİZ TEKNİK ÜNVERSİTESİ 

murat.61.oksuz@gmail.com 

Teknolojik materyallerin öğretim ortamına girmesiyle birlikte etkileşim artmaya 
başlamıştır. Bu etkileşimliliğin sağlandığı ve sanal ortamlardaki nesneleri gerçek objelerle 
entegre edebilen ortamlardan bir tanesi de “Artırılmış Gerçeklik (AG)” sunan 
teknolojilerdir. Bu teknolojiler sanal nesnelerin gerçek görüntü üzerine bindirilmesi 
imkânını sağlamaktadır. AG araçları olan kamera, bilgisayar alt yapısı, bir işaretleyici ve 
somut nesneler eğitim materyallerine entegre edilerek kullanıcıya üç boyutlu ortamlar 
sunmaktadır. AG araçları ile bakılan bir ortamda, ekrana önceden tanımlanmış ses, video, 
yazı veya animasyonun ekran üzerindeki imleç yardımıyla nesneler ile etkileşime geçmesi 
yöntemiyle artırılmış gerçeklik sağlanmaktadır. Bu sayede kullanıcıların gerçek dünyayı 
gelişmiş, zenginleşmiş ya da artırılmış gibi görmesi sağlanabilir. Bununla birlikte AG 
teknolojilerinin ders kitaplarının, sınıf ortamlarındaki panoların ve öğrenme ortamlarındaki 
durağan objelerin çoklu ortam olanaklarına çevrilmesine imkân tanıması sayesinde, ortamın 
işlevsel zenginliği artmakta ve öğrenmede farklı bilişsel kanalların çalışması 
sağlanmaktadır. 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının tasarlanabilmesi için birçok uygulama 
mevcuttur. Bu çalışmada kullanılan Aurasma artırılmış gerçeklik uygulaması 1996 yılında 
İngiltere’de başlatılan bir artırılmış gerçeklik projesinin ürünü olarak ortaya çıkmış ve 2011 
yılında HP bilgisayar ve yazılım firması bünyesinde mobil bir uygulama olarak piyasaya 
çıkmıştır. 100’den fazla ülkede 80 binden fazla müşterisi bulunmaktadır. Aurasma 
uygulaması diğer uygulamalardan farklı olarak mobil cihazları kullanarak kişisel artırılmış 
gerçeklik uygulamaları oluşturulmasına izin vermektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı Aurasma programının genel anlamda tanıtımı ve bu 
programın kullanılmasıyla hazırlanan arttırılmış gerçeklik uygulamalarına örnekler 
sunulmasıdır. Bu kapsamda ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesi seçilmiş ve Aurasma 
programının kullanılmasıyla geliştirilmiş ve daha önce yapılmış çalışmalarda bu konuyla 
ilgili belirlenmiş kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılabilecek örnek etkinlikler 
geliştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında ilk önce ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesi kapsamındaki tüm 
kavram yanılgıları tek tek incelenip kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılabilecek 
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kavram karikatürleri, balık kılçığı ve poster belirlenmiştir. Daha sonra bu iki boyutlu 
materyallerin vurgu yaptığı kavram yanılgılarının açıklandığı konuşma metinleri 
hazırlanmıştır. Hazırlanan konuşma metinleri TV stüdyosunda seslendirilerek profesyonel 
kameralarla kayıt altına alınmıştır. Videoların iki boyutlu materyallere entegre edilmesi ise 
Aurasma programı ile yapılmıştır. Aurasma programının kullanılabilmesi için ilk önce 
bilgisayardan https://studio.aurasma.com sitesine girerek üyelik kaydı oluşturulmuştur. 
Üyelik işleminden sonra ekrana gelen Create New Aura kısmına basılarak, kişisel 
“Aurasma” hazırlanmaya başlanmıştır. Kullanılacak olan poster, balık kılçığı veya kavram 
karikatürlerinden herhangi bir tanesini programa tanıtmak için ekrandaki ‘+’ butonuna 
basılmıştır. Sonraki aşamada namebölümüne kullanılacak nesnenin adı 
yazılmış, browse butonuna basılarak ilgili resim programa yüklenmiş 
ve desciription bölümünde nesne ile ilgili yazılı açıklamalarda bulunulmuştur. 
Sonrasında save butonuna basılarak nesne sisteme girilmiştir. Bu işlemlerden 
sonra next butonuna basılarak nesneyle ilgili daha önceden çekilmiş videoyu yükleme 
bölümüne geçilmiştir. Ekrana gelen (+) butonuna basılarak hazırlanılan ilgili video sisteme 
yüklenmiştir. Son adımda hazırlanılan Aurasmaya bir isim verilmiştir. Kullanıcılar akıllı 
telefonlarına ücretsiz olan Aurasma uygulamasını indirip üye girişlerini yaptıktan sonra 
nesnenin üzerinde uygulamayı çalıştırıp yaklaştıklarında videoyu izleyebilmektedir. 
Hazırlanan Aurasmanın tüm Aurasma kullanıcılarına açık hale getirilebilme özelliği, 
hazırlanan materyalin herkes tarafından kullanılabilmesine imkan sağlamaktadır. 

Mobil teknolojilerin yaygın olarak kullanılması hayatımızı her alanda 
etkilemektedir. Özellikle dijital nesil de denilen z kuşağı teknolojiyle bu denli etkileşim 
halindeyken bu durumu avantaja çevirmek aileler, öğrenciler ve bilişim yazarlarının elinde 
olduğu kadar öğretmenlerin de inisiyatifindedir. Bu yaklaşımdan yola çıkılarak hazırlanan 
bu çalışmada geliştirilen materyalin işlevselliği göz önüne alındığında daha etkin bir 
öğrenme ortamı oluşturulmuş olacaktır. Bu sayede kavram öğretiminde ve kavram 
yanılgılarının giderilmesinde öğretmen ve öğrencilere büyük bir kolaylık sağlanacaktır. 
Öğrenciler yapılandırmacılığın temel ilkeleri doğrultusunda yaparak yaşayarak ve 
öğretmenden bağımsız bir şekilde istedikleri zaman tekrar ederek 3D görsellerle bilgilerini 
güncelleyebileceklerdir. 

Anahtar Kelimeler : Mobil teknoloji, Arttırılmış gerçeklik, Aurasma, Maddenin Halleri ve 
ısı 
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(10915) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜM 

KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

ABDUSSAMET KAYA 1, BAHAR ÖZDEMİR 2, MUSTAFA UZOĞLU 3 
2 Milli Eğitim Bakanlığı - 3 Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

baharozdemir.2810@gmail.com 

İnsanlar yaşamsal faaliyetlerine devam ederken çevreyle etkileşim halindedir. 
Beslenme, ısınma, barınma vb. ihtiyaçlarını giderirken çevresinde bir takım değişikliklere 
neden olabilir. Bu değişiklikler doğal kaynakların azalmasına, küresel ısınmaya ve çevre 
kirlenmesine sebep olur. Başka bir ifadeyle; insanların kaynakları aşırı tüketmesi, plansız 
kentleşme, hızlı nüfus artışı ve sanayileşme, bahsi geçen çevre kirliliğinin başlıca 
sebeplerindendir. İnsanların sebep olduğu bu kirliliğin ilerde oluşturacağı zararın da en çok 
insanları etkileyecek olması en önemli sorunlardan biridir.Ulusal literatür incelendiğinde 
çevre kirliliğinin arttığı, zaten sınırlı olan kaynakların bitme tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldığı konuları sıkça karşımıza çıkmaktadır. Artan bu kirliliğe karşı geri dönüşümün 
önemi artmış, bireylerin bu konudaki bilgileri önem kazanmıştır. Bu amaçla bu çalışmada 
fen bilgisi öğretmen adaylarının geri dönüşüm hakkındaki bilgileri yoklanacak ve görüşleri 
belirlenecektir. Betimsel tarama yöntemine göre gerçekleştirilen çalışmada veri toplama 
aracı olarak açık uçlu anket formundan faydalanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2015-
1016 Eğitim-Öğretim yılında 56 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmuştur. Elde edilen 
veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin geri 
dönüşümün ne olduğu hakkındaki bilgilerinin çoğunlukla doğru olduğu fakat geri dönüşüm 
için yeterince sorumluluk almadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenler geri dönüşümün farklı 
tanımları üzerine yoğunlaşmışlardır. Kimi geri dönüşümü atık maddelerin dönüştürülmesi 
olarak ifade ederken kimi de kullanılmayan bazı maddelerin tekrar aynı veya farklı 
maddelere dönüşmesi olarak düşünmüşlerdir. Ayrıca öğretmen adayları karşılaştıkları çevre 
kirliliğini, çöp kirliliği, ses kirliliği ve su kirliliği olarak gruplamışlardır. Diğer yandan 
öğretmen adayları, geri dönüşümün hem kendileri için hem de gelecek nesiller için önemli 
olduğunu ifade ederken çevreye karşı yeterli duyarlılıkta olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Geri dönüşüm, fen bilgisi öğretmen adayları, çevre kirliliği 
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(11032) FEN KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE HİKAYELEŞTİRME TEKNİĞİ 

KULLANIMI VE BİR HİKAYELEŞ TİRME ÖRNEĞİ 

HALİS TÜRKER BALAYDIN 1, DEMET SANCI UZUN 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

halisbalaydin@hotmail.com 

Fiziksel ve biyolojik dünyayı tanımlamaya ve açıklamaya çalışan Fen Bilimlerinin 
öğretimi aynı zamanda bireyleri hayata hazırlaması bakımından önemlidir. Ancak alanın 
kavram ve konularıyla ilgili bilgilere ulaşma, ulaşılan bilgileri uygulama, öğretim sürecinde 
kullanılabilecek materyaller edinme, öğrencilerin tutum ve motivasyon durumları, uygun 
çalışma ortamlarının olmaması gibi nedenler, Fen Bilimleri öğretimini zorlaştırmaktadır. 
Bu durum, zengin bir öğrenme ortamı oluşturmak isteyen öğretmenlere, öğretim sürecinde 
kullanabilecekleri yöntem ve teknikler ile materyaller konusunda kaynak oluşturmayı 
gerekli kılmaktadır. 

Son 5 yıldaki literatür taramaları sonucunda, söz konusu diğer sorunlar yanı sıra 
öğretim yöntemi, öğretim teknikleri ve ölçme-değerlendirme açısından geleneksel anlayışın 
devam etmesi, sık rastlanan öğretmen kaynaklı sorunlar olarak belirlenmiştir. Buna 
ilaveten, Fen öğretiminde yaşanan sorunlara yönelik yapılan tez çalışmalarının da 
incelenmesi önerilmektedir. 

Bu çalışmada, Fen öğretiminde yukarıda belirtilen ve iyileştirilmesi gerektiği rapor 
edilen öğretim yöntem ve tekniklerinden biri olan hikayeleştirme tekniğinin tanıtılması ve 
örnek metin sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Fen Bilimleri dersi kapsamında 
hikayeleştirme tekniği tanıtılarak, Kimya bilim alanında araştırmacılar tarafından üretilen 
bir hikaye örneği ve bu öğretim materyalinin değerlendirme aşamalarını içeren bir çalışma 
sunulacaktır.   

Betimsel yöntemlerin kullanıldığı çalışmada hikayeleştirme tekniği ile ilgili 
bilgilerin toplanmasında tarama tekniği kullanılmıştır. Örnek hikayenin değerlendirilmesi 
için uzman görüşü alınarak “Hikaye Değerlendirme Ölçeği” oluşturulmuş ve ilgili metin 
Bilimsel İçerik ve Hikaye Tekniği Özellikleri açısından iki adet Fen Bilimleri ve iki adet 
Türkçe uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Fen bilimleri, fen öğretimi, hikayeleştirme. 
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(11033) BİR ÇOKLU TGA ETKİNLİĞİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ ARGÜMANTAS YON SEVİYELERİNİ BELİRLEMEDE 

KULLANIMI: CO(H2O) – COCL4 DENGES İ 

HALİS TÜRKER BALAYDIN 1, OKAN ALTINOK 2 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

halisbalaydin@hotmail.com 

Anlamlı öğrenme yaklaşımına göre; öğrenmenin temelini, öğrencilerin yaşantıları 
yoluyla kazandıkları ve daha önceden sahip oldukları bilgiler oluşturmaktadır. 

Tahmin et – Gözle – Açıkla (TGA) yöntemi çağdaş öğretim stratejileri 
kapsamında  öğrencilerin hazır bulunuşluklarının tespitinde, varsa yanlış öğrenme veya 
kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılan etkili bir yöntem olarak literatürde yer 
almaktadır. TGA ayrıca öğrenci anlayışını derinleştiren ve anlamlı öğrenmeyi destekleyen, 
aynı zamanda etkin problem çözme becerisi sağlayan, sınıf etkileşimini ve probleme dayalı 
öğrenme düzeyini artıran bir yöntemdir. Bu yüzden fen eğitiminde daha çok tercih 
edilmektedir. 

Çoklu TGA stratejisi, kullanım amacı ve gerekliliği açısından ilişkili yanılgı 
durumlarının tespiti veya giderilmesi için TGA uygulamalarının ard arda entegrasyonu ile 
tasarlanan bir öğretim stratejisidir. Öğrencinin zihnindeki kavram haritasında yakın 
alanlarda bulunan diğer kavram/kavramların kavram öğretim veya yanılgı giderme 
yöntemlerinde önemli derecede etkilendiği yapılan çalışmalarda belirlenmiş olup, 
giderilmesi veya önüne geçilmesi ancak hassas bir şekilde tasarlanan uygulamalarla 
mümkün olacaktır. 

Fen eğitiminde son yıllarda yapılan birçok araştırmaya konu olan argümantasyon 
kavramı, birçok araştırmacı tarafından farklı yollarla ifade edilse de bu kavram kısaca 
sosyal ve yapısal bakımdan veri ve iddialar aracılığıyla bilimsel bilginin gerekçelendirilerek 
değerlendirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Argümantasyon süreci bireyin bilgiyi 
anlamlandırmasına yardımcı olan sosyal bir aktivitedir ve anlamlı öğrenme açısından 
oldukça önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı, kimyasal denge konusunda tasarlanmış olan bir Çoklu TGA 
(ÇTGA) etkinliğinin, öğrencilerin argüman seviyelerini ölçmedeki yeterliliğini 
değerlendirmektir. Bu amaçla Co(H2O) – CoCl4 dengesi üzerine hazırlanmış, uygulama 
sürecinde belirli seanslarda sorulan soru veya istenen yorumlarla, uygulanan TGA 
etkinliğinin öğrencilerin argümantasyon seviyelerinin takibinde ne derece etkili olduğu 
değerlendirilmiştir. 
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Çalışmada 2015 – 2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Fen Bilgisi 
Öğretmenliği 1. sınıfta öğrenim gören 55 öğretmen adayı örneklem olarak alınmış olup, 
değerlendirme aracı olarak Toulmin argümantasyon modeli kullanılmıştır. Özetle: Çoklu 
TGA yönteminin, çalışma kapsamında uygun bir öğrenme süreci oluşturduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Fen eğitimi, TGA, Çoklu TGA, argümantasyon, kimyasal denge 
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(11034) RESİMLİ ANALOJİLERİN İLKÖĞRETİM 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

ARGÜMAN SEVİYELERİNE ETKİS İ 

HALİS TÜRKER BALAYDIN 1, SİBEL KORUCU 2 
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - 2 Meb 

halisbalaydin@hotmail.com 

Fen eğitiminde öğrenci argümanlarının kalitesinin değerlendirilmesi, 
argümantasyonun fen öğretiminde etkinliği açısından oldukça önemlidir. Toulmin 
argümantasyon modeline göre, argüman seviyeleri 5 gruba ayrılır: 1. seviye, iddia ve karşı 
iddiayı içerirken, 2. seviye iddia yanında veri, gerekçe, destek veya sınırlayıcı vs. den 
oluşur. 3. argüman seviyesi zayıf bir çürütme, 4. seviye bir çürütme ve bir iddia, son seviye 
olan 5. seviye ise birden fazla çürütme içeren argümanlardan oluşmaktadır. 

Literatürde bireysel ya da grupla oluşturulan argümanların Toulmin seviyelerine 
etkisini inceleyen kısa süreli araştırmalar mevcuttur. Fakat bu araştırmalar henüz 
kıyaslanabilir düzeyde değildir. 

Bilindiği üzere fen derslerinde öğrenciler varlığı bilinen ancak gözle tam olarak 
görülemeyen atom, elektron vb. ilaveten, çözünme, çözünürlük, aşırı doymuşluk gibi soyut 
kavramları anlamaları ve öğretmenlerin anlatmaları noktasında çekilen zorlukların 
giderilmesinde kullanılabilecek çeşitli yöntem ve teknikler arasında analoji türleri önemli 
bir yere sahiptir. 

Çalışma, ilköğretim 7. sınıfta öğrenim gören 24’er adet deney ve kontrol grubu 
öğrencinin örneklem olarak kullanıldığı bir durum çalışması şeklinde nitel bir 
değerlendirmedir. 

Bu çalışmada söz konusu öğrencilerden deney grubuna, resimli hikaye tarzı bir 
analoji kullanılarak çözünme, çözünürlük ve aşırı doymuşluk kavramlarından bahsedilmiş, 
daha sonra hazırlanan değerlendirme sorularıyla öğrencilerin argüman oluşturmalarına izin 
verilirken, geçerli gerekçe sunma noktasında öğretmen tarafından motive edilmişlerdir. 
Diğer grup olan kontrol grubuna da geleneksel yolla konu aktarılmış ve deney grubu ile 
aynı konu değerlendirme soruları yöneltilmiştir. Analiz Toulmin argümantasyon modeline 
göre yapılmış olup, elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin argüman oluşturma 
seviyelerinde deney grubu lehine oldukça anlamlı bir fark oluştuğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Fen Eğitimi, Analoji, Argümantasyon. 
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(11073) 2014-2016 YILLARI ARASI STEM ODAKLI EĞİTİM 

ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ) 

MUSTAFA ÇEVİK 1 
1 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 

biyolog33@gmail.com 

Bu araştırma STEM (Science, Technology, Engineering and Mathemetics) odaklı 
eğitim alanında 2014-2016 yılları arasında Türkiye’de yapılan çalışmalara ilişkin bir içerik 
analizi gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda tespit edilen 34 makalenin 
analizi için “Yayın Sınıflama Formu” kullanılmıştır. Makaleler içerik analizi yapılarak, 
makalenin kimliğini tanımlayıcı bilgisi, makalenin konusu, yöntemi, veri toplama araçları, 
örneklemi ve veri analiz yöntemleri boyutlarını kapsayacak şekilde incelenmiştir. Elde 
edilen veriler, yüzde ve frekansa dayalı bir şekilde yorumlanmış, tablo ya da grafiklerle de 
verilerin gösterimine yer verilmiştir.  Elde edilen verilere dayalı olarak en fazla yayının 
M.E.B, Gazi, Sinop, Marmara ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi kurumlarda görev 
yapan bilim insanları tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Yine araştırmalarda en fazla 
nitel yönteme dayalı çalışmaların olduğu ortaya çıkartılmıştır. Örneklem düzeyi olarak 
lisans düzeyinde ve 11-60 kişilik bir örneklem aralığında çalışmaların yoğunlaştığı 
görülmüştür. Verilerin analizinde ise daha çok betimsel analizlerin yapıldığı, nitel araştırma 
desenlerinden olan içerik ve betimsel analizlerin çalışmalarda yoğun bir şekilde kullanıldığı 
tespit edilmiştir. Çalışmada yapılan analizlerin, araştırmacıların STEM odaklı 
araştırmaların eğilimlerini görebilmelerinde, araştırma süreci ile ilgili uygun kararlar 
verebilmelerinde yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : İçerik Analizi, STEM Eğitimi, STEM Araştırmaları 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
465 

(11080) EFFECTS OF THE PROJECT BASED STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, 

ENGINEERING AND MATHEMATICS) APPROACH ON ACADEMIC 

ACHIEVEMENT AND ATTITUDE OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL 

DISABILITY IN VISION ARTS COURSE 

MUSTAFA ÇEVİK 1 
1 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 

biyolog33@gmail.com 

The aim of this study is to determine effects of the project-based STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) approaches on academic achievement and 
attitude of students studying at 4th class of primary school with mild intellectual disability 
(MID) in vision arts course. In the study, pre test-post test design, one group of pre-trial 
model, was used. The participants of the research consisted of 9 students with MID. To the 
students at the study,"STEM Achievement Test", "Vision Arts Course Attitude Scale" and 
Concept Acquisition Interview pretest-posttest was applied. The data obtained from the 
achievement test and attitude scale were analyzed by using rank test signed non-parametric 
Wilcoxon on SPSS 16.0 software. The data obtained in the interview form was made 
resolved the content analysis method. It was found that the study, the lesson tauhgt with 
Project based STEM has students with MID improve their academic achievement in vision 
arts course meaningfully and the attitude to the course were influenced in a positive 
direction. 

Anahtar Kelimeler : Project based STEM, İntellectual disability, Vision arts course 
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(11124) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK, YARATICI 

ÖĞRENME ORTAMI VE BİLİMS EL YARATICILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

YASEMİN HACIOĞLU 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

hacioglu_yasemin@hotmail.com 

Çağımızda gerçekleşen hızlı gelişmeler ile birlikte, bu hızlı gelişme ve değişime 
ayak uydurabilecek bireyler yetiştirmek önem kazanmıştır. Bu önem doğrultusunda yetişen 
bireylerin sahip olması gereken özellikler ülkelerin eğitim reformlarında ya da eğitim 
programlarının hedeflerinde belirtilmiştir. Belirlenen hedeflerde 21. yüzyılda yetişen 
bireylerin; karşılaştıkları sosyal konu ve problemlere karşı duyarlı, problem çözebilen, 
eleştirel ve analitik düşünebilen, iletişimi kuvvetli, işbirliği içinde çalışabilen, bilgi- 
teknoloji-  medya- mühendislik gibi disiplinlerin okuryazarı, esnek, üretken, sorumluluk 
sahibi, yaratıcı, girişimci, inovatif düşünebilen özelliklerde olması beklenmektedir. Yaşam 
becerileri ya da 21. yy becerileri olarak adlandırılan bu özelliklerden özellikle yaratıcılık 
son yıllarda eğitimciler ve eğitim araştırmacılarının üzerinde önemle durdukları konulardan 
biridir. Yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi ve bu bireylerin yaratıcılıklarını kullanarak 
çağımızda gerçekleşen gelişime ve değişime katkı sunmaları açısından öğretmenlerin en 
önemli etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin yaratıcılığa, 
yaratıcı öğrenme ortamına ve bilimsel yaratıcılığa ilişkin düşüncelerinin ortaya çıkarılması 
yaratıcı bireyler yetiştirmeleri açısından önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmada geleceğin 
öğretmenleri olan fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcılığa ve yaratıcı öğrenme 
ortamına ilişkin düşüncelerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
öğretmen adaylarının yaratıcılığı ve yaratıcı bireyi nasıl tanımladıkları, yaratıcı öğrenme 
ortamının nasıl tasarlanması gerektiğine ilişkin görüşleri, fen bilgisi dersinin yaratıcılığın 
geliştirmedeki etkisine ilişjkin görüşleri ve bilimsel yaratıcılığa ilişkin görüşlerinin neler 
olduğu araştırılmıştır. Nitel olarak yürütülen araştırmanın katılımcılarını 47 dördüncü 
sınıf  fen bilgisi öğretmen adayı  oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri  araştımacı 
tarafından hazırlanan 10 sorudan oluşan ve katılımcılara uygulanan açık uçlu soru 
formu  �le toplanmıştır. Elde ed�len ver�ler �çer�k anal�z� �le anal�z ed�lm�şt�r. Araştırmanın 
geçerl�k ve güven�rl�k çalışmaları yapılmıştır. Öncül anal�zler sonucunda öğretmen 
adaylarının, yaratıcılığı genellikle farklı ve aykırı düşünme olarak tanımladıkları 
görülmekted�r. Ayrıca öğretmen adayları yaratıcı öğrenme ortamının özgür olması 
gerekl�l�ğ�ne �l�şk�n görüş bel�rtm�şlerd�r. Bununla b�rl�kte yaratıcılığın gel�şt�r�lmes�nde fen 
b�l�mler� ders�n�n ve öğretmen�n öneml� b�r rol oynadığını bel�rtm�şlerd�tir. Bilimsel 
yaratıcılıkla ilgili düşüncelerinde özellikle bilim alanında yeniliğin olması gerekliliğine 
vurgu yapmışlardır. 

Anahtar Kelimeler : Fen bilgisi öğretmen adayı, yaratıcılık, yaratıcı öğrenme ortamı, 
bilimsel yaratıcılık.  
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(11142) FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN WEB PEDAGOJİK ALAN 

BİLGİSİ ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMES İ 

Abdullah Balcı 1, Bülent Aydoğdu 2 
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi - 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Abdullah.Balci@Gop.Edu.Tr 

Bu çalışmanın amacı Fen Bilimleri öğretmenlerinin web-pedagojik alan bilgisi öz-
yeterlik algı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma 
grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Tokat ili genelinde görev yapmakta olan 229 
Fen Bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Lee, Tsai 
ve Chang (2008) tarafından geliştirilen ve Horzum (2011) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan 
Web Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Genel Web, İletişimsel Web, 
Web İçerik Bilgisi, Web Pedagojik İçerik Bilgisi ve Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutum 
olmak üzere beş alt boyutu bulunmaktadır.Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi 
ve ANOVA testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda Fen Bilimleri öğretmenlerinin web 
pedagojik alan bilgisi öz-yeterlik algı düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
web pedagojik alan bilgisi öz-yeterlikleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark 
bulunmazken, eğitim düzeyi, hizmet süresi(kıdem) ve internet kullanım sıklığı değişkenleri 
açısından anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Çalışmada Web Tabanlı Öğretime Yönelik 
Tutum ile Genel Web, İletişimsel Web, Web İçerik Bilgisi ve Web Pedagojik İçerik Bilgisi 
arasında pozitif korelasyona ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Web Pedagojik Alan Bilgisi, Öz-yeterlik, Web Pedagojik İçerik 
Bilgisi, Web Tabanlı Öğretim, Fen Bilimleri Öğretmeni 
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(11774) THE EFFECT OF TECHNOLOGY ENHANCED MODELING UNIT ON 

MIDDLE SCHOOL SCIENCE TEACHERS’ EXPLANATIONS OF GLOBAL 
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BAHADIR NAMDAR 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

bahanamdar@gmail.com 

The purpose of this study was to investigate the effect of technology enhanced 
inquiry based unit on Turkish middle school science teachers’ explanation of global climate 
change (GCC). The study group of this study was 25 Turkish middle school science 
teachers who enrolled in a professional development course on argumentation. The 
participants used Web-Based Inquiry Science Environment (WISE) that included 
technology-based models on climate change. The participants scientific explanations on 
climate change were analyzed using 5 point scale knowledge integration scoring rubric. 
Paired sample t-test analysis results indicated that there was a significant increase in 
teachers’ knowledge integration scores. Also the results were analyzed using open coding 
to identify the changes in teachers’ explanations of GCC. Results indicated some teachers’ 
(n=10) had prior conceptions that they thought the reason for GCC was caused by ozone 
depletation and confused explanations of weather and climate (n=8). In their final 
explanations only two teachers hold those alternative conceptions. It is suggested to 
integrate technology- enhanced modeling activities to increase the quality of teachers’ 
explanations of GCC.  

Anahtar Kelimeler : technology enhanced modeling, science education, science teachers, 
climate change 
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(11790) TEKNOLOJİ DESTEKLİ MODELLEME ORTAMINDA FEN BİLGİS İ 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROTEİN SENTEZİ MODELLERİNİN 

İNCELENMES İ 

ELİF SALİH 1, SİNEM GÜLDEMİR 1, AYŞENUR PATAN 1, BAHADIR NAMDAR 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

bahanamdar@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı teknoloji tabanlı modelleme ortamının fen bilgisi öğretmen 
adaylarının protein sentezi modellerine ve protein sentezi hakkındaki açıklamalarına olan 
etkisini incelemektedir. Çalışma Türkiye’nin kuzey-doğusundaki bir üniversitede fen bilgisi 
öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim gören ve genel biyoloji I dersine kayıtlı 31 öğretmen 
adayı (27 kadın, 4 erkek) ile yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda katılımcılar PhET ve 
Concord.org modelleme ortamlarında hazırlanmış teknoloji destekli öğretim materyallerini 
planlanan etkinlikler içerisinde kullanmışlardır. Uygulama toplamda dört hafta, dörder saat 
sürmüştür. Bu çalışmada tek araçsal durum çalışması kullanılmıştır. Veriler uzman 
görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve dört adet açık uçlu soru içeren protein sentezi formu 
ile toplanmıştır. Bu çalışmada protein sentezi hangi aşamalardan meydana gelir detaylı 
çizerek açıklayınız sorusu analiz edilmiştir. Protein sentezi modellerindeki değişimler içerik 
analizi ile nitel olarak, model kalitelerindeki değişimler ise üçlü puanlama rubriği ile nicel 
olarak belirlenmiştir. Etkinliklerden edinilen bulgulara dayalı olarak öğretmen adaylarının 
model kalitelerinin anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Ayrıca son testlerde öğretmen 
adayları ‘kod- kodon- antikodon’ kavramlarının ayrımını, protein sentezi evrelerinden 
transkripsiyon ve translasyon aşamalarını ayrıt edebilme, protein sentezini modeli 
oluşturabilme, bir gen üzerinde nasıl farklı protein sentezlendiğinin daha iyi düzeyde 
açıkladıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının protein sentezi modellemelerini olumlu 
yönde etkilemesi açısından teknoloji destekli modelleme ortamlarının öğretmen eğitiminde 
kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : protein sentezi, modelleme, teknoloji destekli öğrenme, fen eğitimi, 
öğretmen adayları 
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(11859) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞÜSTÜ ÖĞRENME 

STRATEJİLERİNİN BELİRLENMES İ 

ŞENDİL CAN 1, GÜLİZ KAYMAKCI 1 
1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

csendil@mu.edu.tr 

Günümüzde eğitim sistemlerinin temel hedefleri arasında nitelikli, kritik 
düşünebilen, sorgulayabilen ve en önemlisi ise, öğrendiği bilgiyi kullanabilen ve bu bilgiyi 
transfer edebilen bireyler yetiştirmektir. Eğitim sistemlerinin tarihsel değişimi 
incelendiğinde bireylerin tercih ettiği öğrenme tarzlarının tanınması ve buna yönelik 
içerikler oluşturulmasının giderek önem kazandığı görülmektedir. Bilginin, birey 
tarafından, bireye özgü stratejiler ile alınarak ve daha önceden edinilmiş bilgilerle 
birleştirilerek kalıcı davranışlar haline getirilmesi öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Bu 
süreçte öğrencilerin kendilerine ait düşünme stratejilerini farketmeleri ve bu stratejileri 
gerçekleştirebilmek için öğrenmeyi öğrenerek yeni süreçler tasarlamaları kazandırılmak 
istenen temel özelliklerdendir. Bilişüstü öğrenmenin kazandırılmasında bilimsel yöntem 
süreciyle, problem çözme becerileri ve planlama gibi kazanımları içeren derslerin başında 
ise fen dersi gelmektedir. Toplumun gereksinim duyduğu bireyleri yetiştirecek olan 
öğretmen adaylarının bilişüstü öğrenme stratejilerinin belirlenmesi, toplumun düşünme 
kapasitesinin artırılması için gerekli olan donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesinde iyi bir 
basamak olacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının 
bilişüstü öğrenme stratejilerini belirlemek ve bu stratejilere, cinsiyet, sınıf düzeyi ve 
akademik başarının etkisini araştırmaktır. Bu çalışma 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı 
bahar dönemi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte 
olan 2. 3. ve 4. sınıf Fen Bilgisi öğretmen adayları üzerinde yürütülecektir. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak Gündoğan Çögenli ve Güven (2014) tarafından geliştirilen 
“Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeği” kullanılacaktır. Öğretmen adaylarının 
kullandıkları bilişüstü öğrenme stratejilerinin belirlenmesinde betimsel istatistik, cinsiyet 
etkisi için bağımsız gruplar t-testi, sınıf düzeyi için tek yönlü varyans analizi ve bilişüstü 
öğrenme stratejileriyle akademik başarı arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığını 
belirlemek için de Pearson korelasyon analizi tekniklerinden yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Bilişüstü Öğrenme Stratejileri, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, 
Akademik Başarı, Pearson Korelasyon Analizi, Varyans Analizi 
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(12256) ORTAOKUL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANILI KAYNAŞTIRMA 

ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK FEN DENEYLERİ KILAVUZUNUN 

HAZIRLANMAS I: “CANLILAR VE HAYAT” ÖĞRENME ALANI ÖRNEĞİ* 

SİBEL ER NAS 1, TÜLAY ŞENEL ÇORUHLU 1, MUAMMER ÇALIK 1, CEVRİYE 
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1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

sibelernas@hotmail.com 

2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının fen bilimleri öğretmenlerinden de 
özel eğitim sürecinde yer almasını talep etmesinden dolayı, fen bilimleri öğretmenlerinin 
kaynaştırma öğrencileri ile yapacakları uygulamalarda yol gösterici materyalleri içeren 
kılavuzların hazırlanması oldukça önemlidir. Ayrıca, ilgili alan yazında, öğrenme güçlüğü 
tanılı kaynaştırma öğrencilerine yönelik fen deneyleri kılavuzunun olmaması ve bu 
öğrencilerin diğer öğrenci gruplarıyla Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 
sınavına girmesi çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tartışma 
yöntemi ve zenginleştirilmiş çalışma yaprağı temelinde “Canlılar ve Hayat” öğrenme 
alanına yönelik Ortaokul Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kaynaştırma Öğrencileri için hazırlanan 
Fen Deneyleri Kılavuzunu tanıtmaktır. Kılavuzda yer alan fen deneyleri, fen bilimleri 
(N=15) ve özel eğitim öğretmenleri (N=15) ile yapılan mülakatlar sonucu belirlenmiştir. 
“Canlılar ve Hayat” öğrenme alanına yönelik 6 deney zenginleştirilmiş çalışma yaprağı 
formatında tasarlanmıştır.   Tasarım esnasında her öğrenci için kendi fiziksel özelliklerine 
benzeyen bir avatar kullanılarak öğrencinin hazırlanacak materyale karşı aidiyet duyması 
sağlanmaya çalışılmıştır. Her öğrenci için kendi avatarının yer aldığı kılavuza profesyonel 
çekimle araştırmacılar tarafından yapılan deneyler yerleştirilmiştir. Böylece öğrenciye 
istediği zamanda deneyi izleyebilme fırsatı verilmesi amaçlanmıştır. Zenginleştirilmiş 
çalışma yaprakları “dikkat çekme - etkin uğraşı ve değerlendirme” bölümlerinden 
oluşmaktadır. Çalışma yapraklarının dikkat çekme bölümlerinde tartışma yönteminin 
“vızıltı 22 ve beyin fırtınası”, değerlendirme bölümlerinde ise “akvaryum ve/veya kartopu” 
teknikleri kullanılmıştır. Bu bölümlerde tartışma yöntemine ait öğretim tekniklerinin 
kullanılmasının sebebi tartışma yönteminin öğrencilere anlama, eleştiri ve değerlendirme 
gücü kazandırması, bir problemin çeşitli çözüm yollarının olduğunun kavratılmasına olanak 
sağlamasıdır. Tartışma yönteminin bir diğer avantajı da öğretmenlere öğrencilerini tanıma 
ve mevcut alternatif kavramlarını tespit etme fırsatı tanımasıdır. Etkin uğraşı bölümlerine 
ise fen bilimleri ve özel eğitim öğretmenleri ile yürütülen mülakatlar sonucu belirlenen fen 
deneyleri yerleştirilmiştir. Fen bilimleri öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim 
Programı (BEP) oluştururken her bir kaynaştırma öğrencisinin akademik ve zihinsel 
farklılıklarını göz önünde bulundurması gerektiğinden, tasarlanan “Ortaokul Öğrenme 
Güçlüğü Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzu: Canlılar ve 
Hayat” öğrenme alanı örneği kaynaştırma öğrencisi olan fen bilimleri öğretmenlerine 
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öğrencisinin seviyesine uygun deneyi seçme fırsatı tanımasının yanı sıra özel eğitim 
öğretmenleri için de bir rehber niteliği taşıyacaktır. 

*116R013 Numaralı TÜBİTAK projesinden üretilmiştir. Yazarlar desteğinden dolayı ilgili 
kuruma teşekkür eder. 

Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: “Canlılar ve Hayat” öğrenme alanı, fen deneyleri, 
kaynaştırma öğrencisi, öğrenme güçlüğü, tartışma yöntemi, zenginleştirilmiş çalışma 
yaprağı 
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1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

tulaysenel41@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmenliği 2. sınıf öğretmen adaylarının  “Bilim, 
Teknoloji ve Toplum” dersi sürecinde kazanımlarını ortaya çıkarmaktır. Çalışma 
kapsamında özel durum yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim fakültesinde öğrenim gören 100 sınıf öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı bitiminde 
gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında 
“Bilim Teknoloji ve Toplum” dersini zorunlu seçmeli ders olarak almaktadırlar. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak; anket ve mülakat kullanılmıştır. Ankette açık uçlu 
sorulara yer verilmiştir. Açık uçlu anket 100 öğretmen adayına uygulanırken, mülakatlar 
gönüllülük esasına göre seçilen 8 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Anket ve 
mülakatlardan elde edilen nitel bulgular betimsel analize tabi tutulmuştur. Çalışmaya 
katılan öğretmen adayları; Ö1, Ö2, …Ö100 şeklinde kodlanmıştır. Araştırma sonucunda; 
“Bilim, Teknoloji ve Toplum” dersinin öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun sosyo-
bilimsel konularda bilgi sahibi olmalarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
öğretmen adaylarının öğrenimleri esnasında almış oldukları bu dersin bilim-teknoloji ve 
toplum konularına yer veren basılı dergileri takip etmeleri noktasında olumlu etkide 
bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler : Bilin, teknoloji ve toplum dersi, özel durum çalışması, sınıf öğretmen 
adayı 
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KÜRES EL ISINMA KAVRAMI 

SİBEL ER NAS 1 
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Küresel ısınma insanoğlu tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi 
yaratması sonucu dünya yüzeyindeki sıcaklığın yükselmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Küresel ısınma sonucunda ortaya çıkan küresel iklim değişikliği son yıllarda dünyanın 
karşılaştığı en önemli sorunların başında yer almaktadır. Öğretmen adaylarının küresel 
ısınma konusunda doğru kavramlara sahip olmalarında fakültelerde aldıkları eğitimin etkisi 
büyüktür. Bu nedenle hizmet öncesinde öğretmen adaylarının küresel ısınma konusunda 
kavram yanılgılarının araştırılması, eğer kavram yanılgıları oluşmuşsa eğitim süreci içinde 
bunların düzeltilmesi önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının küresel ısınma kavramına 
yönelik algılarını araştırmak çevre eğitimine ışık tutmak açısından önemlidir.  Bu 
çalışmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma kavramına yönelik 
algılarını ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmanın örneklemini fen bilgisi öğretmenliği 
programında öğrenim gören 176 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla 
açık uçlu anketten yararlanılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma 
kavramını nasıl algıladıklarının belirlemek için 4 sorudan oluşan açık uçlu anket 
geliştirilmiştir. Açık uçlu anketin 4. sorusunda öğretmen adaylarının küresel ısınma 
kavramıyla ilgili çizim yapmaları istenmiştir. Küresel ısınma kavramıyla ilgili öğretmen 
adaylarının gizli kalmış inanışlarının ve bilgilerinin kelimelerle sınırlandırmadan ortaya 
çıkarılması amacıyla çizimden yararlanılmıştır. Çizimler açık uçlu ve diğer anlamayı 
inceme teknikleri ile ortaya koyulmayan boyutların ortaya koyulmasını sağlayan bir teknik 
olup, öğretmen adaylarının çizimleri ile soyut düşüncelerinin ve zihinsel modellerinin 
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Açık uçlu anketten elde edilen nitel bulgular betimsel 
olarak analize tabi tutulmuştur. Betimsel analizde anket verilerinden bazı öğretmen 
adaylarının görüşleri anlamlılık ve önemlilik düzeyi dikkate alınarak analiz edilmiş ve 
gerekli yerlerde bazı ifadeler tırnak işaretleri içinde olduğu gibi verilerek düzenleme 
yapılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda tablolar oluşturulmuştur. 
Tabloların oluşturulmasında yüzdelik dilimlerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda 
öğretmen adaylarının küresel ısınma kavramı konusunda bazı yanılgılara sahip oldukları 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Çevre eğitimi, küresel ısınma kavramı, fen bilgisi öğretmen adayı 
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(9667) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ LABORATUVARI 

İÇİN TASARLADIKLARI DENEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GÜLDEM DÖNEL AKGÜL 1, ADEM KENAN 1, CANSU ÖZBEK 1 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

gdonel@erzincan.edu.tr 

Bu çalışmada Fen Bilgisi Öğretmenliği programında yer alan, Genel Biyoloji 
Laboratuvar Uygulaması dersinde öğretmen adayları tarafından tasarlanan deneyler 
değerlendirilmiştir. Araştırma örneklemini Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen 
Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıfında öğrenim gören öğretmen adayı oluşturmaktadır. Fen 
Bilgisi öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin yakın çevreleri üzerine 
yaptıkları, tasarımları ve düzenlemeleri kendilerine ait olan biyoloji deneyleri 
değerlendirilmiştir. 4-5 kişilik gruplar oluşturulmuş,  verilen konu hakkında bir deney 
tasarlamaları istenmiştir. Belirlenen konu başlıkları şöyledir: Ekşi suyun bitki gelişimleri 
üzerine etkisi, ağır metallerin bitki gelişimi üzerine etkisi, su bitkilerinin atık suyu arıtması 
üzerine etkisi, radyasyonun bitki gelişimi üzerine etkisi vb. Öğretmen adayları tasarladıkları 
deneyleri hipotez, uygulama sonuç aşamalarını içeren başlıklar ile hazırladıkları posterler 
üzerinde sunmuşlardır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adayları deney tasarlama ve 
uygulama aşamalarında çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle 
hipotezi belirleme, sonuca ulaşma, doğru deneyi belirleme, kontrol grubu değişkenlerini 
nasıl belirledikleri hususlarında problem yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen 
adayları, bazı teorik bilgi eksiklikleri ya da özgüven eksiklikleri olduğunu ancak 
laboratuvar çalışmaları ile bu eksiklikleri giderdiklerini ifade etmişlerdir.   

Anahtar Kelimeler : Deney Tasarlama, Fen Eğitimi, Laboratuvar 
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(9891) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAL LABORATUVAR 

KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

GÜLDEM DÖNEL AKGÜL 1, FARUK KONAN 1, EKREM KONAN 1 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

gdonel@erzincan.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının “enzimlerin çalışmasına etki 
eden faktörler” konusunda araştırmacılar tarafından tasarlanan sanal laboratuvar ile ilgili 
görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan 
olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik 
analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi tekniği, elde edilen verilerin açıklanmasında 
gerekli olan kavramları ve ilişkileri ortaya koymakta kullanılır. Araştırma 2016-2017 
öğretim yılı, güz döneminde 20 Fen Bilgisi Öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
için iki deneysel grup oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi sadece bilgisayar 
simülasyonlarını kullanarak oluşturulan sanal ortamda deneyi gerçekleştiren grup (A1), 
ikincisi ise gerçek deney materyalleri ile çalışarak deneyi hem geleneksel laboratuvar 
ortamında hem de sanal ortamda gerçekleştiren gruptur (B1).  Enzimlerin çalışma hızına 
etki eden faktörler konusu için araştırmacılar tarafından tasarlanan sanal laboratuvar 
öğretmen adaylarına gösterilmiş ve deneyi bilgisayar ortamında yapmaları istenmiştir. Daha 
sonra araştırmacılar tarafından hazırlanan ve on açık uçlu soru içeren görüşme formu 
verilmiştir. İlk beş soru deneyle ilgili olarak akademik başarıyı belirlemek amacıyla 
sorulmuş, son beş soru öğretmen adaylarının sanal laboratuvar hakkındaki görüşlerini 
belirlemek için sorulmuştur. Öğretmen adaylarının verdiği cevaplar her bir araştırmacı 
tarafından ayrı ayrı incelenmiş, birbirine benzeyen veriler belli kavram ve temalar 
çerçevesinde bir araya getirilmiştir. Daha sonra araştırmacılar arasında fikir alışverişinde 
bulunulmuş ve ortak temalara son şekli verilmiştir.  

Elde edilen veriler doğrultusunda; A1 (deneyi sadece sanal ortamda gerçekleştiren) 
grubundaki öğrencilerin “Sanal ortamda daha önce deney yaptınız mı? ’’ sorusuna 
öğretmen adaylarının tamamı böyle bir deney yapmadıklarını, B1 (geleneksel ve sanal 
ortamda deneyi gerçekleştiren grup) öğrencilerinin 3’si (% 30) kimya laboratuvarı 
elektroliz konusunda sanal ortamda deney yaptıklarını ifade etmişlerdir. “Bu etkinliği sanal 
ortamda mı geleneksel ortamda mı yapmayı tercih edersiniz” sorusuna A1 grubundaki 4 
öğrenci sanal 6 öğrenci ise geleneksel ortamda, B1 grubundaki öğrencilerin 2’si sanal, 3 
öğrenci önce geleneksel sonra pekiştirmek için sanal ortamda, 5 öğrenci ise sadece 
geleneksel ortamda yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Geleneksel ortamı tercih etme 
nedenlerini öğretmen adayları şöyle sıralamışlardır:  yaparak, dokunarak bizzat 
reaksiyonları gözlemleyerek ve geleneksel ortamda kendilerini daha rahat hissettiklerinin 
ifade etmişlerdir. Öğretmen olduklarında sanal ortamda deney yapmayı tercih eder misiniz 
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sorusuna her iki gruptan 7 (% 30) öğrenci tercih edebileceklerini 13 (% 65) kullanmayı 
tercih etmeyeceklerini belirtmişlerdir. 

Yapılan bu çalışma ile her geçen gün sanallaşan dünyamızda laboratuvar 
etkinliklerinin bu ortama entegrasyonu yapılarak geleceğin öğretmenlerinde bu konuda bir 
farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. Fen eğitiminin vazgeçilmez parçası olan laboratuvar 
yaparak yaşayarak uygulamalarının gerçekleştirildiği önemli ortamlardan biridir.  Öğretmen 
adaylarının geleneksel ortamı sanal ortama tercih etikleri görülmüştür. Sanal ortamdaki 
uygulamaların pekiştirici olarak kullanılabileceği, madde malzeme bakımında sınırlı olan 
eğitsel ortamların sanal laboratuvar kullanılarak zenginleştirilebileceği öğretmen adayları 
tarafından ifade edilmiştir. Elde edilen verilerden ilham alınarak daha sonraki çalışmalarda 
sanal laboratuvar etkinliğinin mobil ortamlara aktarımı yapılarak daha geniş ölçüde 
araştırmalar yapılabilir.  Ayrıca fen bilgisi öğretmen adaylarıyla sınırlı olan bu çalışma 
büyük örneklemler üzerinde yürütülerek alan yazına katkı sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler : Geleneksel Laboratuvar, Sanal Laboratuvar Fen Bilgisi Eğitimi 
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(10411) FEN ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME: GENEL KİMYA 

DERSİ LABORATUVAR UYGULAMAS I 

ÖZKAN YILMAZ 1 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

ozkanchip@gmail.com 

Teknolojinin gelişimi ve internetin keşfiyle birlikte eğitim alanında yeni 
uygulamaların kullanılmaya başlandığı yeni yüzyılda, tek bir öğrenme modeli yerine çoklu 
öğrenme modeli kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Sadece sınıf ortamı değil aynı 
zamanda sınıf dışında da öğrencilerin öğrenmelerine imkân veren harmanlanmış öğrenme, 
bu bağlamda çoklu öğrenme alanı sunarak öğrencilerin daha etkin öğrenmeleri amacı ile 
eğitimde kullanılmaya başlanmıştır. Uluslararası alınyazında “blended learning”, “mixed 
learning”, “hybrid learning” gibi adlandırılan harmanlanmış öğrenme, sınıf içerisinde 
yapılan yüz yüze öğrenme ile sınıf dışında, web ortamında yapılan öğrenme etkinliklerini 
içermektedir. Bu model ile amaç yüz yüze öğrenme ile uzaktan öğrenme ortamlarının etkin 
yönlerini bir arada kullanmaktır. Yapılan bu çalışmada amaç, yükseköğretim düzeyinde, fen 
öğretimi kapsamında, genel kimya laboratuvarında kullanılan harmanmış öğrenme 
modelinin üstünlük veya zayıf yönlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yönteminin 
kullanıldığı çalışmada, öğrenci görüşleri veri olarak kullanılmıştır. Yazılı olarak toplanan 
öğrenci görüşleri içerik analizi ve Nvivo programı ile temalar oluşturulmuş ve betimsel 
olarak yorumlanmıştır. Öğrenci görüşlerini toplamak için iki tamamlama gerektiren açık 
uçlu ifade kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda harmanlanmış öğrenme modelinin 
farklı türden üstünlük veya sınırlılıklarının olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Fen öğretimi, Harmanlanmış öğrenme, Yükseköğretim 
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(10459) ORTAÖĞRETİM FEN DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ 

DERSE YÖNELİK ÖĞRENCİ MOTİVAS YONUNA ETKİS İ: ÖĞRENCİ 

GÖRÜŞLERİ 

EDANUR KARAKAŞ 1, ÖZKAN YILMAZ 1, DEMET YİĞİT 1 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

edanur.94910@gmail.com 

Etkin bir öğrenim ve öğretimin yapılabilmesi için birey motivasyonu önemli bir 
unsurdur. Günümüzde, öğrencilerin sınıf ortamında derse yönelik motivasyonlarını 
arttırmak için çeşitli öğretim teknolojileri kullanılmaktadır. Yeni teknolojilerden biri olan 
akıllı tahtalar son zamanlarda özelikle ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde kullanılmaya 
başlanan yeni bir öğretim teknolojisidir. Yapılan araştırmanın amacı, fen derslerinde akıllı 
tahta kullanımının derse yönelik öğrenci motivasyonuna etkisini öğrenci görüşleri ile 
belirlenmesidir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde Erzincan ili merkez 
ilçesine bağlı ortaöğretim 11. sınıf düzeyinde öğrenim gören 36 öğrenci ile yapılmıştır. 
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Motivasyona yönelik öğrenci görüşlerini 
belirlemek için 5’li dereceli likert tipi anket kullanılmıştır. Anket için hesaplanan Cronbach 
Alpha güvenirlik katsayısı  α= .82’dir. Ortalama değer için aralık hesaplama sistemi 
kullanılarak aralıkların nitel olarak yorumlanması sağlanmıştır. Bulgular sonucunda, orta 
öğretim fen derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrenci motivasyonu üzerinde etkisinin 
orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Akıllı tahta, ortaöğretim, motivasyon, öğrenci görüşleri 
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(11123) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZ-

YETERLİK İNANÇLARININ BELİRLENMES İNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

MURAT AYDIN 1, ALAATTİN BAHŞİ 2, ALİ KIZMAZ 2 
1 Adıyaman Üniversitesi - 2 Milli Eğitim Bakanlığı 

ali.11b@windowslive.com 

Bireyin geleceğini şekillendiren ve yönlendiren sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmen 
adaylarının niteliklerinin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması 
önemlidir. Öğretim ortamında başarının temel unsurlarından biriside öğretici konumda bulunan 
öğretmendeki yeterlik inancıdır. Öğretmenin öz-yeterlik inancı, öğretimin niteliğini, kullanılan 
yöntem ve teknikleri, öğrencinin öğrenmeye katılımını ve öğrencinin öğretilenleri anlamasını 
etkilemekte olduğu bilinmektedir. Fen öğretimine yönelik öz yeterlik, öğretmenin fen öğretimini 
etkili ve verimli bir şekilde yapabileceğine ve öğrencinin fen başarısını artırabileceğine ilişkin 
kendi yeteneği hakkındaki inancı olarak ifade edilebilir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni 
adaylarının fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inanç seviyelerini cinsiyet ve fen derslerindeki 
başarı değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 Öğretim Yılı 
Güz Yarıyılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında 
öğrenimlerine devam eden 71 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak Hazır Bıkmaz (2002) tarafından geliştirilen “Fen Öğretiminde Öz-yeterlik İnanç 
Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler puanlanıp, kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve 
“SPSS” paket programı ile verilerin analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulardan 
sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inanç puanlarının 41.00 ile 103.00 
puan arasında değiştiği ve aritmetik ortalamasının 80.00 olduğu belirlendi. Bu duruma göre 
öğretmen adaylarının fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerinin ortalamanın üzerinde 
olduğu söylenebilir. Fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç ölçeğinin alt boyutları 
incelendiğinde, öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç puan ortalamalarının 50.19 (Yeterlik 
inancı) ve 29.80 (Sonuç beklentisi) olduğu görüldü. Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine 
göre fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inanç puan ortalamaları erkek adaylarda 84.95, kadın 
adaylarda ise 77.47 olarak saptanmıştır.  Bu bulguya göre erkek öğretmen adaylarının, kadın 
öğretmen adaylara göre fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının daha yüksek olduğu 
ifade edilebilir. Öğretmen adaylarının fen deresilerindeki başarıları ( iyi, orta, zayıf) ile fen 
öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç puanları arasındaki ilişki incelendiğinde, “iyi - zayıf” ve 
“orta – zayıf” arasında başarılarını “iyi” ve “orta” olarak nitelendirenlerin lehine anlamlı fark 
olduğu görüldü. Ölçeğin alt boyutlarında da benzer durumun olduğu tespit edildi. Elde edilen bu 
bulguya göre, sınıf öğretmeni adaylarının fen derslerindeki başarıları ile fen öğretimine ilişkin 
öz-yeterlik inançlarının paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Fen Eğitimi, Fen öğretimi, Öz-yeterlik inanç ölçeği, Sınıf öğretmeni 
adayları.  
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(11806) TARIH FENİNİN DİSİPLİNLER ARASI ENTEGRAS YONDA ROLÜ 

METANET MEMMEDOVA 1 
1 BAKÜ DEVLET UNİVERSİTESİ 

metanet.memmedova.61@mail.ru 

Eğitim sürecinin etkili teşkilinde, dersin etkinliğinin yükseltilmesi,  öğrencilerin 
feallığının, bağımsızlığının artırılmasında farklı konuların öğretimi sırasında disiplinlerarası 
ilişkiye başvuru yapılmasının ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemi büyüktür. 
Bu ilişkiler öyrencilerin pratik, bilimsel - teorik hazırlığının yükseltilmesinde önemlitir, 
onların idraki etkinliğini, bağımsızlığını, genelleme yeteneğini artırır. Disiplinlerarası 
ilişkiyi başarmak somut ortamlarda, ister dersdenkenar etkinlikte, gerekse eğitim sürecinde 
farklı meselelerin gözden geçirilmesi sırasında, gelecek üretim, bilimsel ve sosyal hayatta, 
becerilerini uygulamasına imkan verir. 

Eğitim malzemesinin disiplinler arası ilişki üzerine çalışma fikri faaliyetin genel 
priyomlarının gelişimi için elverişli ortam oluşturur. Olgu malzemenin içeriği ve zihinsel 
emeğin niteliği üzere disiplinler arası ilişki öğrencilerin idraki etkinliğinin bilimsel temelde 
kurulmasına izin veren, bu da onların kişiliğinin yaratıcı kapasitesinin gelişmesinde, 
gerçekliğin temel sorunlarının yaygın olarak ve derinden aydınlaşdırılmasına çok önemli 
hale getirer, intellektli uzmanların hazırlanmasına yardım eder. Entegrasyon ister orta, ister 
yüksek öğretimde tüm konuları adeta "görünmez tellerle» birbirine bağlayarak, bu veya 
diğer materyallere ilgi ederek aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarıyor. Tarih fenni bu açıdan en 
bütünleştirici fentir. Tarihi konteksden bakmakla istenilen fanla ilişki kurmak 
mümkündür.Tarihin fizik, kimya, coğrafya, biyoloji, astronomi, matematik ve diğer 
disiplinler arası ilişkisini inceleyerek evrenin, insanların gelişmesinin tarihi 
qanunauyğunluğunu belirlemek olur. Tarihin bütünleştirici öğretimin tarihi olay ve olgulara 
çeşitli aspektlerden yaklaşım takip ederek, onun daha net, ayrıntılı idrak edilmesine 
doğrudan teşvik veriyor. 

 Azerbaycan ve dünya alimlerinin disiplinler arası ilişkiye ait araştırma eserleri, 
monoqrafiyaları özel ilgi uyandırmaktadır. Tarih fenninin teknik, insani, doğa konuları ile 
yakın ilişkisinin incelenmesi sırasında anlaşılıyor ki, okullarda disiplinler arası ilişki, tarihin 
diğer fenlerle ilişki ve entegrasyonu az araştırılmıştır. Makalede Sovyet, yabancı ve yerli 
yazarların konuyla ilgili eserleri arşdırılaraq tahlil edilecek, daha ayrıntılı analizler 
verilecektir Araştırma çalışmasında amaç tarih fenninin diğer bilimlerle disiplinlerarası 
ilişkisinin ve entegrasyonunun dünya ve Azerbaycan eğitiminde uygulanması konularını, 
tarihin öğretimi sürecinin etkin teşkiline ulaşmak,  öğrencilerde elde ettikleri bilgileri 
sintezetme, uygulama becerilerini geliştirme yollarını araştırmayı oluşturmaktadır 

Anahtar Kelimeler : enteqrasyon, egitim sistemi, uluslararası, tarih, disiplin  
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(12261) SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE 

KULLANDIKLARI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN 

BELİRLENMES İ 

TÜLAY ŞENEL ÇORUHLU 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

tulaysenel41@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmen adaylarının fen bilimleri 
dersinde kullandıkları ölçme değerlendirme tekniklerini araştırmaktır. Çalışmada özel 
durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Fatih Eğitim fakültesinde 3. sınıfta öğrenim gören toplam 40 sınıf öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış gözlem formu ve mülakat 
sorularından faydalanılmıştır. Mülakatlar grup mülakatı şeklinde gerçekleştirilmiştir. 
Gönüllük ilkesine bağımlı seçilen 8 grup ile mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlarda 
öğrencilere 1 adet soru yöneltilmiştir. Fen ve teknoloji öğretimi II dersi kapsamında 
öğretmen adaylarına 4. sınıf fen bilimleri öğretim programından kazanımlar verilmiştir. 
Öğretmen adaylarından bu kazanımlara uygun 1 ders saatini kapsayacak şekilde plan 
hazırlamaları ve adaylardan planı sınıfta uygulamaları istenmiştir. Öğretmen adayları 2’şer 
kişilik gruplar halinde planlarını sunmuşlardır. Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının 
büyük çoğunluğunun geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinden; boşluk doldurma, 
eşleştirme, açık uçlu sorulardan sıklıkla faydalandıkları tespit edilmiştir. Öğretmen 
adaylarının tercih ettikleri alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine bakıldığında bunların 
büyük çoğunluğunun tanılayıcı dallanmış ağaç ve yapılandırılmış gridden oluştuğu 
görülmektedir. Öğretmen adayları ile yapılan mülakatlar sonucunda; adayların büyük 
çoğunluğunun sınıfta kullanacakları ölçme değerlendirme tekniğini seçerken hazırlama 
aşaması çok fazla zaman almayan, öğrencinin dikkatini çeken teknikleri tercih ettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmen adayı, ölçme-değerlendirme, fen bilimleri dersi 
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(12608) OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

FEN AKADEMİK BAŞARILARI, FENE KARŞI TUTUMLARI VE BİLGİ 

KALICILIĞI ÜZERİNE ETKİS İNİN ARAŞTIRILMAS I 

ELİF ÖZNUR TOKGÖZ 1, MUSTAFA SARIKAYA 2 
1 Milli Eğitim Bakanlığı - 2 Gazi Üniversitesi 

elifoznurtokgoz@gmail.com 

Fen bilimleri her geçen gün gelişmekte ve bu gelişmeler ile birlikte öğretim 
yöntemlerinin de gelişmesi gerekmektedir. Oyun temelli öğrenme de bu yöntemlerden 
birisidir ve oyun temelli öğrenmenin bazı derslerde akademik başarı, bilgi kalıcılığı ve 
derse karşı tutumu üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. 
Buradan yola çıkarak fen dersine etkisi de araştırılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, oyun 
temelli öğrenmenin beşinci sınıf öğrencilerinin fen akademik başarılarına, fene karşı 
tutumlarına ve bilgi kalıcılığına etkisinin araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında, beşinci sınıf 
öğrencilerine tutum ölçeği, ön bilgi testi ve kalıcılık ile akademik başarılarını ölçecek 
testler uygulanmıştır. Uygulanan testler sonucunda, anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. 
Bu fark deney grubunun lehinedir. Bu sonuca göre kullanılan yöntem fen öğretiminde ve 
bilgilerin kalıcılığında etkili olmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Oyun Temelli Öğrenme, Fen ve Teknoloji, Bilgi Kalıcılığı, 
Akademik Başarı 
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(9588) TÜRKİYE’DE MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİNDE MİLLİ İRADE BİLİNCİ 

KAZANIMINDA KÖY ENSTİTÜLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ 

VAROL ÇİÇEK 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

varolcicek@hotmail.com 

GİRİŞ-AMAÇ: Bilindiği gibi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan ettikten 
sonra Türk Milleti’ni çağdaş muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için, büyük reform 
çalışmaları başlatmıştır. Bu çalışmanın amacı; Cumhuriyet kurulduktan sonraki yıllarda 
başlatılan eğitim reformları içerisinde önemli bir yere sahip olan “Köy Enstitüleri”nde 
yapılan müzik eğitim çalışmalarının araştırılmasıdır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma, Cumhuriyet Dönemi ve Köy Enstitüleri ile ilgili 
tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. BULGULAR: Anadolu’nun köylerinde ve daha 
kırsal bölgelerinde yaşayan halkın çoğunluğu okuma yazma bilmediği için ve Atatürk, 
toplumsal kalkınmanın köylerden başlanması gerektiğini düşünmüştür. Başarı için ilk önce 
milli iradenin tabanı olan köylünün dilinden anlayan yeni bir aydın tipine gereksinim 
duyulmuştur. Bu da köylünün kendi içinden çıkabilecektir. İşin bu püf noktasını iyi 
yakalayan ve kendisi de bir köylü çocuğu olan büyük eğitimci İsmail Hakkı Tonguç Bey, 
Köy Enstitüsü sisteminin hem kuramcısı hem de kurucusu olacaktır. 

SONUÇ: Cumhuriyet kurulana kadar müzik eğitimi üzerinde pek durulmamışken, 
Cumhuriyetten sonra Atatürk’ün önderliğinde Türk Halk Müziği üzerinde çalışmalar 
yapılmış ve bu kurumlarda hem evrensel, hem de yöresel müzik eğitimi verilmiştir. 
Ülkemizdeki bu zengin müzik kültürünün oluşmasına bu kurumların çok büyük katkılarının 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler : Milli irade, Köy Enstitüleri, Cumhuriyet Dönemi müzik, müzik 
eğitimi 
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(9668) METİNLERARAS ILIK BAĞLAMINDA ORHAN PAMUK’UN “KARA 

KİTAP” ADLI ROMANI 

MESUT TEKŞAN 1, ABDURRAHMAN İLERİ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

mesutteksan4@gmail.com 

Postmodernist özellikler gösteren Kara Kitap’ta, anlatının merkezinde esas olarak 
yazmayı, ilhamı, edebiyatı arayan bir yazar adayının karmaşık yolculuğu vardır. Ana 
kişinin yazar olma sürecine tekabül eden arayışı, anlatının merkezinde yer alır. 

Postmodernist romanın en belirgin özelliklerinden biri olan metinler arası ilişkiler, 
gerek roman tekniğinin gerekse metnin anlamının incelenmesinde büyük önem taşır. 
Metinlerarasılık yazarın etki kaynaklarını gösterir ve metnin daha iyi anlaşılmasına, 
mesajının daha etkili iletilmesine katkıda bulunur. 

Bir eserde metinlerarasılığın varlığı, derin anlam ve zengin açılımlar sunar. Bu, 
aynı zamanda geçmiş birikimlerin devredilmesini sağlar. Metinler arasılık diğer edebiyat 
yaklaşımlarının veya akımlarının da kullandığı bir tekniktir ancak birçok postmodernist 
roman nerdeyse metinler arasılık kavramı üzerine inşa edilir. 

Bu çalışmada Orhan Pamuk’un Kara Kitap adlı eseri metinler arasılık bağlamında 
ele alındı. Söz konusu kavramın Pamuk’un kitabına hangi tekniklerle uygulandığı tespit 
edilmeye çalışıldı. 

Anahtar Kelimeler : Orhan Pamuk, Kara Kitap, metinler arasılık, Postmodernizm, 
Postmodernist roman 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
486 

(9719) TÜRKİYE' DE İZLENMEKTE OLAN DİZİLERİN ORTAOKUL 

ÖĞRENCİLERİNİN RESİMLERİNE YANSIMALARI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

MEHMET ÖNAL 1, ORHAN TAŞKESEN 2, GULNAZ ZHAKANOVA 2 
1 Milli Eğitim Bakanlığı - 2 Erzincan Üniversitesi 

monal60@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada,  Türkiye’ de izlenmekte olan dizilerin, ortaokul 
düzeyi  çocuklar üzerindeki olumlu-olumsuz yönlerini çocukların kendilerini ifade etme 
araçlarından biri olan resimler üzerinden  analiz etmek amaçlanmıştır. 

Çalışma Grubu: Araştırma Türkiye’ nin  doğusunda bulunan orta ölçekli bir 
şehirde 2015 / 2016 Eğitim Öğretim yılında ortaokulun 5.( 35), 6. (35), ve 7. 
(39)  sınıflarına devam etmekte olan  10, 11,  12,  13 ve 14 yaşlarında  (48 kız, 61 erkek) 
toplam 109 öğrenci ile yürütülmüştür. 

Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz tekniği ile analiz  edilmiştir. Verilerin 
analizleri SPSS 23 programında 0,5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Cinsiyet 
değişkenine göre öğrencilerin olumlu ve olumsuz kazanım  puanlarını  ölçmek için İlişkisiz 
( Bağımsız ) Örneklem T-Testi (Independent sample t test), baba öğrenim, anne öğrenim ve 
öğrencilerin sınıf düzeylerine  göre olumlu ve olumsuz kazanım  puanlarını ölçmek için  ise 
İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi testi  (One-Way ANOVA ) 
kullanılmıştır. 

Bulgular: Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin olumlu ve olumsuz 
kazanım  puanları arasında  anlamlı fark  olduğu görülmüştür. Öğrencilerin anne-baba 
eğitim durumuna göre  ve sınıf değişkenine göre olumlu ve olumsuz kazanım  puanları 
arasında  anlamlı farkın olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Sonuç: Araştırmanın bulgularına göre, kız öğrencilerin olumlu kazanım puanları 
anlamlı olarak erkek öğrencilere göre yüksek, olumsuz kazanım puanları ise anlamlı olarak 
erkek öğrencilere göre düşüktür. Kızların erkeklere göre olumlu kazanım puanlarının 
yüksek, olumsuz kazanım puanlarının düşük  olması, erkeklerin daha çok saldırganlık ve 
şiddet içeren dizileri izledikleri sonucunu ortaya  çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Çocuk, Dizi, Ortaokul Düzeyi, Resim. 
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(9731) MİLLİ İRADE BİLİNCİNE ETKİ EDEN MARŞLARIN ORTAOKUL VE 

LİSE MÜZİK KİTAPLARINDA YER ALMA DURUMLARI 

KÖKSAL APAYDINLI 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

koksalapaydinli@gmail.com 

Milli irade, milletin duygu ve düşüncelerinden yola çıkarak milletin ortak amaç ve 
isteklerini ortaya çıkarmaktır. Buna göre, bir toplumun en önemli ortak amaç ve istekleri 
içerisinde yer alan bayrak, millet ve vatan sevgisini güçlendirmek, vatanın birliğini ve 
bütünlüğünü korumak; milletin duyarlılığı ile oluşan milli irade bilinci ile mümkündür. 
Milli irade bilincini oluşturmada eğitim kurumlarımıza da önemli görevler düşmektedir. 
Bilim ve sanatın iç içe geçtiği çağdaş bir eğitim anlayışıyla yetiştirilen bireylerden beklenen 
özellikler arasında bilgi sahibi olmalarının yanında doğru düşünebilmeleri, yetenekli ve 
duyarlı olmaları sayılabilir. Sanat eğitimi ile kendisiyle barışık, eleştirel düşünebilen, 
özgüvenli, estetik yönü gelişmiş ve duyarlı bireyler yetiştirebilmek mümkündür. Bu 
özelliklere sahip bireylerin zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlayan ve  bireylerdeki 
duyarlılığı ortaya çıkaran en önemli sanat dallarından biri de müziktir. Müzik eğitiminde 
kullanılan ve milli irade bilincinin oluşmasında önemli katkıları olan marşlarımızın, her 
kademedeki öğrencilerin milli duygularını geliştirdiği bilinen bir gerçektir. Bu marşlar; 
kahramanlık, coşkunluk duygularını ve vatan sevgisini en iyi şekilde yansıttığından milli 
birlik ve beraberliği ve dolayısıyla da milli iradeyi güçlendiren en önemli etkenlerden 
biridir. Bu araştırmanın amacı, milli irade bilincine etki eden marşlarımızın Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı ortaokul ve lise müzik kitaplarında yer alma durumlarını ortaya 
koymaktır. Durum tespitine yönelik betimsel tarama modelli bu araştırma için MEB resmi 
internet sayfasında yer alan müzik kitapları incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 
ortaokul müzik kitaplarında milli irade bilincine etki eden marşların olduğu görülmüş ancak 
liselerde seçmeli ders olarak okutulan müzik dersine ait hiçbir kitaba rastlanmamıştır. 
Ayrıca mesleki müzik eğitimi veren Güzel Sanatlar Liselerinin Batı Müziği Koro Eğitimi 
kitapları da incelenmiş ve bu kitaplarda gençlerde milli irade bilincini güçlendirecek marş 
dağarcığının oldukça yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Milli İrade Bilinci, Eğitim, Müzik Eğitimi, Marşlar 
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(9755) EĞİTİM MÜZİĞİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN EŞLİKLENMESİ 

SERCAN ÖZKELEŞ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

sercanozkeles@hotmail.com 

Bu çalışmada Eğitim müziğinde kullanılan şarkıların farklı değişkenlere göre 
aşamalı olarak eşlikleme durumları ele alınacaktır. Eğitim müziği repertuarı kapsamında 
kullanılan başta okul şarkıları olmak üzere, çeşitli çalgılar için yazılan etüt ve eserler aynı 
zamanda öğrencilerin müziksel işitme okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine 
yönelik derslerde kullanılan solfej parçalarının da eşliklenmesine ilişkin adımlar aşamalılık 
ilkesine göre ayrıntılı bir biçimde gösterilecektir. Bu çalışma, eşlikleme de en sık kullanılan 
çalgıların en başında gelen Tuşlu çalgılarla sınırlandırılacaktır. Çalışmanın ilk aşamasında 
eserlerin eşliklenmesinden önce belirli bir düzeyde armoni ve form bilgisi varlığının ne 
denli önemli ve gerekli olduğu gösterilecektir. Çalışmanın ikinci aşamasında çalışacak 
eserler üzerinde form ve armonik analizleri yapılacaktır. Üçüncü aşamada ise bir önceki 
aşamada geçekleştirilen analizlerin ışığında uygun eşlik figürleri kullanılarak ezgili ve 
ezgisiz olmak üzere farklı eşlik modelleri oluşturulacaktır. Bu çalışma ile öğrencilerin 
seslendirdikleri/seslendirecekleri eserleri farklı biçim ve armonik zenginlikler kapsamında 
eşlikleme durumları hedefe alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Eşlikleme, Eğitim Müziği Repertuarı, Piyano 
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(9848) OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN BAŞLAYARAK 12. SINIFA KADAR, 

ÖĞRENCİLERİN MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GEÇMİŞ LERİNİN 

İNCELENMES İ 

SEVİL BÜYÜKALAN FİLİZ 1, HURİ ALTINDAŞ 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

sevilb@gazi.edu.tr 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitimden başlayarak 12’nci sınıfa kadar, öğrencilerin 
aldıkları müzik eğitimi ile ilgili görüşlerini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın 
örneklemini Manisa ili Selendi ilçesinde bulunan; Selendi Sağlık Meslek Lisesi’nden 21, 
Selendi Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 27, Selendi Anadolu Lisesi’nden 15, Selendi 
Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden 20 ve Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden 22 
12’nci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak 12’nci sınıf 
öğrencilerinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede aldıkları müzik eğitimi ile ilgili 
görüşlerini ortaya koyan, uzman görüşlerine dayanarak hazırlanmış anket kullanılmıştır. 
Araştırmada elde edilen verilerin SPSS programı yardımı ile analizi gerçekleştirilmiştir. 
12’nci sınıf öğrencilerinden alınan görüşlere göre, öğrencilerin tamamına yakınının müzik 
eğitimine okulda başladıkları görülmüştür.Öğrencilerin çoğunluğunun okul öncesinde(1-6 
yaş) müzik eğitimi almadığı, büyük bir çoğunluğunun ilkokul(6-10 yaş) döneminde müzik 
eğitimine başladığı belirlenmiştir Öğrencilerin büyük bir kısmı ortaokul çağında (10-14) 
çalgı çalmaya başlamışlardır ve  öğrencilerin yarısından fazlasının okullarda çalgı 
olarak  blok flüt eğitimi almış oldukları  görülmüştür. Öğrencilerin yarısına yakını  okul 
korolarında şarkı  söylediklerini belirtirken diğer yarısı  şarkı söylemediklerini 
belirtmişlerdir. Ayrıca 

Öğrencilerin tamamına yakının sahnede solo çalgı performansı ve orkestrada çalgı 
performansı  göstermedikleri de önemli bulgular arasındadır.. 

Anahtar Kelimeler : müzik eğitimi, okul öncesi müzik eğitimi, ilkokul müzik eğitimi, 
ortaokul müzik eğitimi, lise müzik eğitimi. 
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(10070) ORTAOKUL MÜZİK DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN 

KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

YUSUF ÇETİNKAYA 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

yusuf_cetinkaya@yahoo.com 

Eğitim bireylerin fiziksel, toplumsal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin tüm 
boyutlarında en son potansiyele ulaşmaları için izlenen etkinlikler sonucu gerçekleşen 
istendik davranış değişiklikleridir (Moore, bt :6). Müzikle ilgili davranışların da bilişsel, 
duyuşsal, devinişsel (psiko-motor) nitelikler taşıdığını belirten Uçan, müzik eğitimini 
bilinçli, amaçlı ve istendik bir müziksel kültürlenme, kültürleme ve kültürleşme süreci 
olarak ifade etmektedir (Uçan, 2005). İlköğretim döneminde başlayan müzik eğitiminde, 
öğrencilerin  “yaparak” ya da “aktif katılımın sağlanması” yaklaşımıyla aldıkları dersler 
ikinci kademe olan ortaöğretim müzik derslerine de temel oluşturmaktadır. Daha çok 
öğrenci odaklı olan bu yaklaşımda, müzik öğretmenleri, öğrencilerini tanımalı, onların 
öğrenme düzeylerini, müziğe olan ilgi ve yeteneklerini düşünerek, müziği öğrencilerin 
yaşantısına katabileceği etkili bir müzik dersi hedeflemelidir (M.E.B., 2009). Ortaokul 
müzik derslerinde öğretmenler, öğrenciler üzerinde ulaşmak istedikleri bireysel, kurumsal 
ya da sosyal kazanımların elde edilmesi sürecinde bazı güçlüklerle karşılaşabilmektedir. 
Ortaöğretim müzik eğitimi sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi, 
bu alandaki verimin arttırılması açısından önemlidir. Öğrencilerin müziği öğrenme isteği, 
öğretim planının öğrenci düzeyine uygunluğu, müzik dersinin yapılabilmesi için belirlenen 
zamanın ve ders sırasında kullanılması gereken araç ve gereçlerin yeterliliği, öğrenim 
görülen binanın fiziki koşulları, sınıf mevcudu, öğretmen sayısı, öğretmenlerin alan 
yeterliği, veli ya da yönetici kaynaklı sorunlar gibi konular ortaokul müzik derslerinde 
öğretmenlerin karşılaştıkları güçlüklere örnek olarak verilebilir. Bu çalışmanın amacı 
ortaokul müzik derslerinde öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükleri tespit etmek ve bu 
güçlüklerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada nitel araştırma 
desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır. Çalışma 
grubunu Ordu ili Altınordu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul kurumlarında 
görev yapan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Öğretmen görüşlerinin belirlenmesi için 
açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin 
toplanması aşamasında öğretmenlerden randevu alınmış, sorular sorularak ses kayıt 
cihazına kaydedilmiş ve kayıtlar Word programında deşifre edilerek analiz edilmiştir. 
Verilerin analizinde fenomenolojik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 
müzik öğretmenlerinin müzik eğitiminde öğrenci, veli, okul yönetimi, okul donanımı, 
öğretim programı gibi konular üzerinde karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşlerinden elde 
edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Ortaöğretim, Müzik dersi, Öğretmen görüşleri  
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(10071) MAKAMSAL ÖZELLİKTEKİ PİYANO ESERLERİNİN ÖĞRETİMİNE 

İLİŞKİN PİYANO EĞİTİMCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

YUSUF ÇETİNKAYA 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

yusuf_cetinkaya@yahoo.com 

Lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki piyano eğitimi 
içeriğinde, makamsal özellikteki eserler önemli bir yer edinir. Bununla birlikte bu eserlerin 
öğretim süreçlerinde farklı yaklaşımların olduğu genel bir kanıdır. Makamsal eserlerin 
öğretiminde istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ise ayrı bir tartışma konusudur. Eğitim 
öğretimde istenilen hedeflere ulaşılma sürecinde en önemli unsur ise eğitimcilerdir.  Bu 
bağlamda piyano eğitimcilerin makamsal özellikteki piyano eserlerini öğretimine ilişkin 
düşüncelerinin belirlenmesi bu özellikteki eserlerin öğretimine katkı sağlayacağı 
düşünülmüştür.  Bu düşünce ile bu çalışmada piyano eğitimcilerinin piyano derslerinde 
hangi makamsal dizilerin öğretimine ağırlık verdikleri, bu dizilerin öğretilmesi sırasında 
kullanılan öğretim strateji yöntem ve tekniklerin hangileri olduğu, öğretilen makamsal 
dizilerin diğer derslerdeki başarıya etkisinin olup olmadığı, çalışılan eserlere ait makamsal 
dizilerin tonal ve modal olarak karşılaştırmasının yapılıp yapılmadığı, makamsal özellikteki 
piyano eserlerinin öğretimi sırasında tercih edilen kaynakların hangileri olduğu konusunda 
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma, nitel araştırma türlerinden biri olan durum çalışmasına dayanmaktadır. 
Durum, sınırlandırılmış bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Sistem organize olmuş bir 
bütünü oluşturan birbiriyle ilişkili öğeler olarak tanımlandığında, “sınırlandırılmış sistem” 
ifadesi sistemin sınırlanın belirlenerek neyin durum, neyin durum olmadığının 
belirlenmesini sağlar. Özel bir çocuk, ulusal bir program, bir durum olarak ele alınabilirken; 
daha kapsamlı olan bir olay, bir etkinlik veya bir süreç de durum olarak ele alınabilir 
(Johnson & Christensen, 2014). Durum çalışmasında, sürmekte olan güncel, gerçek yaşam 
durumları üzerinde çalışmak esastır (Creswell, 2013). Bu çalışmada da piyano 
eğitimcilerinin deneyimlerinden yararlanılarak makamsal özellikteki piyano eserlerin 
öğretimine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Dolayısıyla lisans düzeyinde 
verilen piyano eğitiminde kullanılan makamsal özellikteki piyano eserlerinin öğretim süreci 
de durum olarak ele alınmıştır. 

Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim- öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde görev yapan 7 piyano eğitimcisi oluşturmaktadır. 
Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında 
araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. 
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Yapılan bu çalışmada, makamsal özellikteki piyano eserlerinin öğretimine ilişkin 
piyano eğitimcilerinin görüşleri alınarak; piyano derslerinde hangi makamsal dizilerin daha 
çok öğretildiği, bu dizilerin öğretilmesi sırasında kullanılan öğretim strateji yöntem ve 
tekniklerin hangileri olduğu, öğretilen makamsal dizilerin diğer derslerdeki başarıya 
etkisinin olup olmadığı, çalışılan eserlere ait makamsal dizilerin tonal ve modal olarak 
karşılaştırmasının yapılıp yapılmadığı, makamsal özellikteki piyano eserlerinin öğretimi 
sırasında tercih edilen kaynakların hangileri olduğu konularına yönelik bir durum tespiti 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Piyano eğitimi, Makamsal piyano eserleri, Öğretim strateji yöntem 
ve teknikleri 
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(10308) TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS’NİN 

EĞİTS EL/ÖĞRETİS EL UYGULAMALARA AKTARIM/ADAPTAS YON 

SÜREÇLERİNDE DÂRÜLELHÂN İZLERİ: URFA YÖRES İ DERLEME 

ÖRNEKLEMLERİ 

GONCA DEMİR 1 
1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

gnc.dmr@windowslive.com 

Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında 
bulan kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve 
değişime karşı direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren 
yöresel ağız özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz 
varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript 
edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-
performans/icra gösterim teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü 
olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk 
müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile 
transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel 
standartlarca varlığı-kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası 
Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar 
tekrar seslendirilebileceği dilbilimi-müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek 
onaylanmıştır. 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası 
platformlardaki dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek 
amacıyla İTÜ SBE Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri 
atılan, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında 
geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel 
ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı 
olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim 
duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal 
tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı 
standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ 
(Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen 
yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı 
ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek 
amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses 
değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek 
bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda 
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transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir 
sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) 
sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir. 

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/UEAK 17 kapsamında sunulacak 
olan bildiri aracılığıyla; sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan metin/nota 
transkript/analiz özelliklerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 
Veritabanı/THMFNS V’na aktarım/adaptasyon süreçleri Dârülelhân Derlemeleri: Anadolu 
Halk Şarkıları Defterleri: Urfa Yöresi Derleme Örneklemleri üzerinden 
gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Dârülelhân Derlemeleri, Anadolu Halk Şarkıları Defterleri, Urfa 
Yöresi Derleme Örneklemleri, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 
Veritabanı/THMFNS V 
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(10378) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ 

İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

ÖZLEM KUM 1, ARZU SÖNMEZ 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

ozlem.kum@gop.edu.tr 

Görsel sanatlar, insan yaşamında ve çevresindeki gereksinimlerin en başında gelen 
olgulardandır. Çünkü o, bireyin yaşadığı toplumda etrafında olup bitenlere karşı kendini 
farklı biçimlerde ifade edebildiği etkili araçlardan biridir. Bazen kişinin ifadesi müzik ile 
olabilir bazen de resim ile olabilir. Bu bağlamda insan yaşamda daima sanatın içindedir 
denilebilir. Araştırmanın amacı sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 
görsel sanatlar ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 
bahar döneminde yapılacaktır. Araştırmanın çalışma grubuna Tokat Gaziosmanpaşa 
üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği dördüncü sınıf 10 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Dördüncü sınıf seçilmesin nedeni öğretmen adayların bu dersi 3. Sınıfta 
almış olduğundan kaynaklanmaktadır.  Araştırma nitel araştırma yönteminin durum 
çalışması yöntemiyle yapılacaktır. Araştırmada veri toplamak için görsel sanatlar öğretimi 
ile ilgili 4 sorudan oluşan açık uçlu sorular veri toplama aracını oluşturmuştur. Toplanan 
veriler içerik analizine tabi tutulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Görsel sanatlar,sınıf öğretmeni 
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(10382) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “SEVGİ-SAYGI” DEĞER 

ALGILARININ ÇİZİMLERLE BELİRLENMESİ 

ARZU SÖNMEZ 1, ÖZLEM KUM 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

ozlem.kum@gop.edu.tr 

Sevgi ve saygı değeri günümüz toplumunda en önemli değerlerdendir. Özellikle bu 
değerler çocuklarımıza ilkokuldan itibaren verilmesi gereken ve üzerinde durulması 
gereken bir değerdir. Gelecek kuşakların bir bütün olarak bir arada yaşama kültürünü 
oluşturmaları açısından önemlidir. Bu noktada çocuğun yaşamında önemli bir yer edinmesi 
gereken sevgi ve saygı değerlerini nasıl algıladıkları önem kazanmaktadır. Nitel araştırma 
yaklaşımlarından fenomenoloji (olgu bilim) deseninin kullanıldığı bu araştırmada ortaokul 
5. Sınıf öğrencilerinin sevgi-saygı algılarının çizimlere nasıl yansıdığı amaçlanmıştır. 
Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Çalışma grubunu Tokat Erbaa 
merkezde ulaşım ve çalışma olanakları düşünülerek seçilen bir ortaokul 5. Sınıf öğrencileri 
(14 öğrenci) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri çizim ve görüşme tekniklerinin bir 
arada kullanılması ile toplanmıştır. Araştırmada çizim tekniği ile elde edilen veriler içerik 
analizi yöntemi kullanılarak analiz edilirken; görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ise 
betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir 

Anahtar Kelimeler : Sevgi, saygı, değer, çizim, resim. 
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(10404) TÜRKİYE’DE DİN VE MÜZİK: TARİHS EL PERSPEKTİF IŞIĞINDA 

GÜNCEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

GÖKHAN ÖZTÜRK 1, ÖZLEM ÖZTÜRK 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

goztr@mynet.com 

Din ve müzik, kültürün iki önemli unsurudur. Doğal olarak bu iki unsurun tarih 
boyunca birbirinden ayrı seyir izlediğini veya birbirini etkilemediğini düşünmek gerçekçi 
olmaz. Türk kültürünün tarihi incelendiğinde özellikle Türklerin İslamiyeti kabulünden 
sonra, İslam ve müziğin karşılıklı olarak birbirini yoğun biçimde etkilediği 
görülmektedir.  Osmanlı döneminde doruk noktasını yaşayan Türk Müziği, İslam dini 
geleneklerine çeşitli biçimlerde yön verirken, diğer taraftan İslam dinindeki ezan, sala ve 
mevlid gibi geleneklerin ve ilahilerin Türk müzik kültüründe özel bir yeri olduğu görülür. 
Bu ilişki bazı dönemlerde sekteye uğramıştır. Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra 
alınan bazı kararlar ve uygulamalar İslam dinine ve Türk müziğine zarar vermiş, hatta bazı 
dönemlerde eskiyle bağı koparma gayretine girilmiştir. 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’nun 4. Maddesi’nde açık biçimde ifade edilmiş olmasına karşın, hayata geçirilen 
uygulamalardaki mantık hataları ve günümüzde devam eden din ve müzik ilişkili hararetli 
tartışmalar, Laiklik ilkesinin tam olarak anlaşılamadığını düşündürmektedir. Diğer taraftan 
din ve müzik üzerine yapılan mevcut tartışmalardan ve uygulamalardan tarihsel 
tecrübelerin iyi okunamadığı da anlaşılmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler, ülkemizde varolan 
“İslam Dini ve Müzik” başlıklı veya içerikli tartışmaların sonuçsuz kalmasına yol 
açmaktadır. 

Bu görüşler doğrultusunda çalışmamızda, özellikle Cumhuriyet’in ilanından sonra 
din ve müzik alanında izlenen politikaların ve uygulamaların genel analizi yapılacak ve 
tarihsel bir perspektif ışığında Din ve müzik ilişkisinin günümüzdeki durumu tartışılacaktır. 
Bu yönüyle çalışma betimsel bir özellik taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Cumhuriyet, Laiklik, İslam Dini, Türk Müziği, Din ve Müzik İlişkisi 
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(10405) PEDAGOJİK FORMAS YON PROGRAMI İLAHİYAT GRUBU 

ÖĞRENCİLERİNİN DİN VE MÜZİK İLİŞKİS İ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

ÖZLEM ÖZTÜRK 1, GÖKHAN ÖZTÜRK 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

goztr@mynet.com 

Din, bütün toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da önemli bir tartışma 
konusudur. Söz konusu tartışmalar, İslam dininde müziğin yeri bağlamında ele alındığında 
birbirinden farklı uç noktalarda görüşlerin olduğu ve ortak bir payda da buluşulamadığı 
görülmektedir. Özellikle Cumhuriyet’in ilanından itibaren ülkemizde din, din eğitimi, 
müzik ve müzik eğitimi alanında yaşanan bazı olumsuz gelişmeler, kültürel iki önemli 
unsur olan din ve müzik konusunda varolan tartışmaların daha da alevlenmesine yol açmış 
ve günümüzde çözüm bekleyen sorunlar olarak yerini almıştır. Din eğitiminin önemli bir 
halkasını oluşturan din eğitmenlerinin ve birer din eğitmeni adayı olan İlahiyat Fakültesi 
öğrencilerinin bu konudaki görüşleri ve sahip oldukları algıları, tartışmaların gelecekte 
hangi boyutlarda yaşanabileceği konusunda fikir verecektir. Bu bağlamda her iki grubun 
görüşleri kritiktir. Bu görüşler doğrultusunda araştırmamız Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 
bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programı’na kayıtlı 45 İlahiyat 
grubu öğrencisinin görüşleri üzerinden gerçekleştirilecektir. Çalışmada nitel araştırma 
yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılacaktır. Veriler, araştırmacılar tarafından 
hazırlanan “Din ve Müzik İlişkisi” başlıklı bir form aracılığıyla elde edilecektir. Veriler, 
nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak 
çözümlenecektir. Bulgular tarihsel bir bakış açısıyla desteklenerek tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Din ve Din Eğitimi, Müzik ve Müzik Eğitimi, Din ve Müzik İlişkisi, 
Öğrenci Görüşleri 
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(10514) BLOK FLÜT ÖĞRETİMİNDE EĞİTS EL OYUN YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ 

BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

CANSU BAYRAM 1, BURCU BAŞER 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

burcubayram61@hotmail.com 

Yapılan çalışmada eğitsel oyunlar kapsamında müzikte çalgılara ve onların 
sınıflandırılmasına yönelik bir oyunu geliştirilmiş ve öğrencilerin bu oyunu ile bilgileri 
daha iyi öğrenip öğrenemedikleri test edilmiştir. Bu maksatla çalışmada kullanılmak üzere 
öğrenme alanının öğretimine katkı sağlamak amacıyla sınıf ortamında öğrenciler tarafından 
uygulanabilecek bir “Blok Flüt Oyunu” geliştirilmiştir. Bu oyun yardımıyla öğrencilerin 
blok flüt üzerindeki notaların yerlerini daha kolay ve daha kalıcı öğrenmeleri 
amaçlanmıştır. Çalışma 10. sınıf öğrencileri üzerinde deney ve kontrol grubu olmak üzere 
8’er kişilik iki guruba ayrılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada her iki guruba 40 dakika 
süre ayrılmıştır. Kontrol gurubu ile yapılan 40 dakikalık çalışmada öğrencilere 8 nota 
gösterip yaptırma yöntemi ile öğretilmiştir. Çalışma sonunda öğrencilere blok flüt üzerinde 
notaların yerlerini göstermeleri istenmiş ve değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. 
Değerlendirme ölçeği ile 8 öğrencinin başarısı ölçülmüştür. Deney gurubu ile yapılan 
çalışmada 8 öğrenci ile 40 dakikalık çalışma yapılmıştır. Çalışmada yere blok flüt çizilerek 
her bir halkaya bir öğrenci yerleştirilmiştir. Öğrencilere karışık bir şekilde notalar 
söylenmiş ve notalara göre halkaların üzerinden kenara çıkmış ya da halkalara basmışlardır. 
Örneğin sol notasını söylendiğinde do, re, mi ve fa notalarının halkaları üzerinde duran 
öğrenciler kenardaki boşluğa basmışlardır. İnce do notasında ise öğrenciler farklı bir 
durumla karşılaşmışlardır. İnce do notasını göstermek için do, re, mi, fa, sol, la ve si 
notalarının üzerindeki halkalardan ayrılıp kenardaki boşluğa basmış, arka halkada iki ayağı 
ile basan öğrenci bir ayağını öndeki ikinci halkaya basarak ince do notasını doğru 
göstermiştir. Çalışma sonunda öğrencilere blok flüt üzerinde notaların yerlerini 
göstermeleri istenmiş ve değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Değerlendirme ölçeği ile 8 
öğrencinin başarısı ölçülmüştür. Uygulanan başarı testinde deney grubu öğrencileri kontrol 
grubu öğrencilerine göre daha başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Sonuç olarak bu oyunun 
fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan gerçek hayatın bir parçası 
ve çocuk için en etkin öğrenme süreçlerinden biri olduğu görülmüştür. Bu oyunda 
çocukların isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı kendi haklarını koruma, başkalarına saygı, 
işbirliği ve paylaşma, kurallara uyma gibi toplumsal hayatın gerekleri olan davranışlar da 
gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Eğitsel Oyun, Blok Flüt, Nota, Müzik Dersi Öğretim Materyali 
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(10597) HIZ TERİMLERİNİN KULAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE 

ÖĞRETİLMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİS İ 

MELTEM DÜZBASTILAR 1, MELAY ERYALÇIN 2 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2 HALK EĞİTİM MERKEZİ 

meltemerol78@yahoo.com 

Müzik dersinde kullanılan öğretim yöntemi öğrencilerin öğrenme durumunu ve 
başarısını, olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Derste uygulanan yöntemler 
öğrencinin yaparak yaşayarak  tecrübeler  edinmesine   olanak   sağlıyorsa   yani   öğrenci 
merkezliyse öğrenci başarılı ve ders verimli olmaktadır. Öğrencinin pasif olduğu, öğretmen 
merkezli yöntemlerde ise öğrencinin başarısı ve dersin verimi azalabilmektedir. 
Araştırmanın amacı, hız terimlerinin  kulaktan öğretim yöntemiyle öğretilmesinin öğrenci 
başarısı üzerindeki etkisini incelenmektir. Araştırmada, deneysel araştırma modeli 
kullanılmıştır. Deney grubuna kulaktan öğretim yöntemi, kontrol grubuna ise anlatım 
yöntemi   uygulanarak   hız   terimleri   öğretilmiştir. Ön   test ve son test uygulamalarıyla, 
derslerde kullanılan yöntemlerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Uygulama 
sonunda, deney grubunun kontrol grubuna göre konuyu daha kolay öğrendiği ve uygulanan 
yöntemin öğrencilerin başarısına olumlu etki ettiği görülmüştür. 

The method that is used in music lessons, effect the learning and the success of the 
student positively or negatively. If the method is student - centered, and leads the student 
gain experiences through implementations, the lesson becomes successfull and efficient. 
Contararily, if the method is teacher - centered, the success and the efficiency of the lesson 
may decrease. The main of this study is to examine the effect of teaching the speed terms 
by ear on success of the student. In this article, the method of experimental research model 
is used. The medtod of teaching by ear is used for the experimental group while the 
discourse method is implemented to the control group for teaching the speed terms. The 
success of the lesson is measured by implementing pretest and final test. As a result, it is 
seen that, the students of the experimental group learn the subject bother than the students 
of control group and the method of teaching the speed terms by ear effected the success of 
the students positiveliy.  

Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: Öğretim yöntemleri, Kulaktan öğretim yöntemi, 
Hız terimleri. 
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(10599) KEMAN EĞİTİMİNDE RİTİM ÇALIŞMALARINDA BELLEK 

DESTEKLEYİ YÖNTEMİN ETKİSİNİN 

MELTEM DÜZBASTILAR 1, MELAY ERYALÇIN 2 
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - 2 Halk Eğitim Merkezi 

meltemerol78@yahoo.com 

Ritim kalıpları, keman eğitiminde karşılaşılan zorluklardan biridir. Öğrenci, 
karmaşık ritim kalıpları içeren bir eser ya da etüd gördüğünde, parçanın zor olduğunu 
düşünmekte ve parçaya önyargı ile bakmaktadır. Ritim kalıplarını doğru çaldırmak için 
farklı çalışmalar denenmektedir. Bu araştırmada, ritim kalıplarına uyarlanan bellek 
destekleyici kelimeler ile öğrencilerin, belleklerinde ritim kalıplarını kodlayarak daha kolay 
algılayabilmesi ve daha doğru çalabilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, deneysel araştırma 
modeli kullanılmıştır. Ön test ve son test uygulamalarından elde edilen sonuçlarda, bellek 
destekleyici kullanımının, keman derslerinde ritim çalışmalarına olumlu etki ettiği 
görülmüştür. 

Rhythm, is one of the diffiulties in violin education. Once a student face a 
complicated rhythm structure, he or she thinks that the musical piece is very hard and 
prejudge the composition. For teaching the rhythm structures correctly, different studies are 
tried. In this study, by adapting mnemonic words to the rhythm structures, it is aimed to 
make the subject easier to perceive and play by the students. By the results that obtained 
from pretest and final tests, it is observed that mnemonic method effect the rhythm studies 
in violin education positively. 

Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: Keman eğitimi, Bellek destekleyici, Ritim 
kalıpları. 
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(10603) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTES İ MÜZİK EĞİTİMİ 

ANABİLİMDALINDA SON DÖRT YILDA YAPLAN ÖZEL YETENEK 

SINAVINAKATILAN ÖĞRENCİLERİN EZGİ VE RİTİM 

İŞİTMEYETERLİLİKLERİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMES İ 

MELTEM DÜZBASTILAR 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

meltemerol78@yahoo.com 

Özel yetenek sınavlarında müzik belleğini ölçmek amacıyla ezgi ve ritim tekrarı 
olarak da bilinen ezgi işitme ve ritim işitme soruları yer almaktadır. Öğrencilerden, verilen 
ezgiyi ve ritmi belleklerinde tutarak aynen tekrar etmeleri istenmektedir. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında son yıllarda ezgi ve 
ritim işitme   puanlarının düşük olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışma, son dört yılda söz 
konusu sınavlara katılan öğrencilerin, sınavın birinci aşamasında yer alan ezgi işitme  ve 
ritim işitme yeterlilikleri   sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 2015-2016 
Eğitim-Öğretim yılında yapılan özel yeteneksınavında  Ezgi   işitme   ve   Ritim   işitme, 
birinci aşamanın %   40’ını oluşturmaktadır. Sınavda, 4 ölçüden oluşan iki adet ezgi işitme 
sorusu, aynı şekilde 4 adet ölçüden oluşan iki adet ritim işitme sorusu   bulunmaktadır. 
Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelinde yapılan 
araştırmalar geçmişte ya da halen var olan bir durumu mevcut şekliyle betimlemeye çalışan 
araştırma yaklaşımlarıdır. Çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalında son dört yılda yapılan Özel Yetenek Sınavına katılan 
öğrencilerin, birinci aşamada yer alan ezgi işitme ve ritim işitme sınav sonuçları 
incelenmiştir. Elde edilen veriler, tablolarda gösterilerek karşılaştırılmıştır. 2015-2016 
yılında Özel Yetenek Sınavında başarılı olarak kayıt  yaptıran öğrencilerden ezgi veritim 
işitme puanları yüksek olanlar arasından seçilen öğrencilerle görüşmeler yapılmış, sınava 
hazırlık sürecinde müzikal belleği güçlendirici çalışmalar yapıp yapmadıkları; yaptılar ise 
hangi çalışmaları yaptıkları sorularak elde edilen cevplar doğrultusunda önerilerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: Müzik Belleği, Özel Yetenek Sınavları, 
Ezgiİşitme, Ritim İşitme 
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(10630) DİDEM MADAK'IN TÜRK ŞİİRİNDEKİ YERİ 

MESUT TEKŞAN 1, CANAN DEMİR 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

mesutteksan4@gmail.com 

Bu çalışmada edebiyatımızın en önemli kadın yazarlarından biri olan ve genç yaşta 
hayatını kaybeden Didem Madak hakkında yararlandığımız kaynaklardan yola çıkarak bilgi 
vermeye çalıştık. Yazmış olduğu şiir kitapları, Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Anabilim Dalı tarafından düzenlenen sempozyumdan ve bu sempozyumları bir araya 
getirip kitaplaştıran Solmaz Zelyüt tarafından yapılan çalışmadan ve çeşitli makalelerden 
yararlandık. Genel anlamıyla Didem Madak’ ın şiir dili ve kadın kimliği bağlamında yazın 
dünyasında yarattığı farkı ortaya koymaya çalıştık. Türk şiirindekini yeri ve önemini 
aktarıp hayatı, sanatı ve şiir kitapları konusunda tespitlerde bulunduk. 

1970, İzmir doğumlu şair Didem Madak 1990’lı yıllarda öne çıkan şiirleri ile 
çeşitli edebiyat dergilerinde adını duyurmuştur. Grapon Kâğıtları (2000), Ah’lar Ağacı 
(2002) ve Pulbiber Mahallesi (2007) isimli şiir kitapları bulunan Madak’ ın özellikle son 
yıllarda giderek genişleyen bir okur kitlesine sahip olduğu söylenebilir. Üçüncü kitabında 
şiir tekniğini daha iddialı bir boyuta taşıyan Didem Madak, 2011 yazında çok erken 
aramızdan ayrılmıştır. Genç yaşta aramızdan ayrılmasına rağmen şiirlerindeki anlamın 
derinliğiyle, temalarını özgünce ele almasıyla ve rengârenk kimliğiyle ölümsüz olmayı 
başarmıştır. Bize göre kadın yazarlarımızın değerli temsilcilerindendir. Çağdaş şiirimizin 
önemli isimlerinden biri olan D. Madık'ın şiirleri ve sanatı değerlendirilip, tanıtılmaya 
çalışalacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Didem Madak, şiir, şair, çağdaş Türk şiiri 
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(10657) MÜZİK EĞİTİMİNDE ANLIK BESTELEME YOLUYLA DOĞAÇLAMA 

YAPILMASINA İLİŞKİN YAKLAŞ IMLAR 

SERCAN ÖZKELEŞ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

sercanozkeles@hotmail.com 

Gerek ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde müzik dersi kapsamında öğrenim 
gören öğrencilerdeki yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi, gerekse lisans düzeyinde müzik 
öğrenimi gören öğrencilerin seslendirme/yorumlama ve bestecilik becerilerinin 
geliştirilmesinde doğaçlamanın rolü oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra müzik 
öğretmenlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı müzik öğretmenliği özel alan yeterlik çerçevesinde 
“Kuramsal-Uygulamalı Bilgi ve Beceriler” alanı kapsamında doğaçlama uygulamalarını 
gerçekleştirebilmeleri beklenmesine rağmen bu uygulamaların bilişsel ve devinişsel 
düzeyde nasıl yapılması gerektiği konusundaki yöntem ve tekniklerin eksik/yetersiz olduğu 
da bilinmektedir. Bu çalışmada ise melodik doğaçlamaların anlık besteleme yoluyla 
yapılabilmelerine ilişkin yaklaşımların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede anlık 
melodilerin oluşturulmasında tonalite kavramı, akor-dizi ilişkisi ve armonik yapıya paralel 
olarak müzik biçimlerinin temel öğeleri olan motif-cümle-dönem vb. unsurların arasındaki 
müzikal ilişki incenelerek anlık besteleme yoluyla doğaçlama melodilerin ritmik, armonik 
ve melodik yapı içerisinde nasıl oluşturulup geliştirilebileceği örneklerle açıklanacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Doğaçlama, Yaratıcılık, Müzik Eğitimi 
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(10695) NOTALARIN SÜRE DEĞERLERİNDE UYGULANAN 

ANLAMLANDIRMAYI GÜÇLENDİRİCİ STRATEJİLERDEN EKLEMLEME 

STRATEJİS İ KULLANIMININ ÖĞRENMEYE ETKİSİ 

BURCU BAŞER 1, CANSU BAYRAM 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

burcubayram61@hotmail.com 

Anlamlandırma stratejilerinde, öğrencilerin öğrenecekleri yeni bilgileri, öğrencide 
var olan bilgilerden yola çıkarak anlam vermeleri, bunları hafızalarında kendilerine ait 
yorumlarla saklamaları ve bu bilgileri hatırlamak üzere uzun süreli belleğe iletmeleri 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada anlamlandırmayı güçlendirici stratejilerden eklemleme 
stratejisi kullanılarak notaların süre değerlerinin para değerlerine benzetilerek 
ilişkilendirilmesiyle daha kalıcı öğrenilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Çalışmayı 
uygulamak için 24 ‘er kişiden oluşan kontrol ve deney olmak üzere iki grup belirlenmiştir. 
Kontrol grubuna nota değerleri normal bir şekilde anlatılırken deney gurubuna 
anlamlandırmayı güçlendirici stratejilerden eklemleme stratejisi kullanılarak notaların süre 
değerleri para değerleriyle ilişkilendirilerek anlatım yapılmıştır. Kontrol grubuna notaların 
süre değerleri tahtaya yazılarak ön bilgi verilip el ile ritimlemeleri sağlanmıştır. Notaların 
süre değerleri ile ilgili başarı testi yapılmıştır. Deney grubundan ders öncesinde içinde 1 
TL, 50Krş ve 25Krş bulunan para birimlerinden bir miktar getirmeleri istenmiştir. 
Öğrencilerinden ellerindeki paraları 4 vuruşluk birlik nota 4TL, 2 vuruşluk nota ikilik nota 
2TL,1 vuruşluk dörtlük nota 1TL, yarım vuruşluk sekizlik nota 50Krş, çeyrek vuruşluk 
onaltılık nota 25Krş ile ilişkilendirmeleri istenmiştir. Paraların değerleri notaların 
değerlerine benzetilerek ilişkilendirme yapıldıktan sonra her notanın süre değeri el ile 
ritimlenmiştir. Daha sonra tahtaya bir nota bakkalı çizilerek paralarla bir etkinlik 
yapılmıştır. Nota bakkalından öğrencilerin ellerindeki paralarla alış veriş yapmaları 
istenmiştir, yaptıkları alış verişte satın aldıkları notaları tahtaya çizilen alış veriş poşetine 
koymaları istenerek sonra da satın aldıkları notaları tahtaya yazıp ritimlemeleri istenmiştir. 
Daha sonra başarı testi yapılmıştır. Yapılan uygulamalar her grupla 40 dakikalık süre içinde 
uygulanmıştır. Sürenin 25 dakikasında anlatım yapılarak diğer 15 dakikasında 
değerlendirme yapılmıştır.Yapılan değerlendirme sonucunda anlamlandırmayı güçlendirici 
eklemleme stratejisi kullanılarak anlatım yapılan deney grubu öğrencilerinin notaların süre 
değerlerini kontrol grubu öğrencilerinden daha iyi öğrendikleri sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Anlamlandırma Stratejisi, Eklemleme Stratejisi, Notaların Süre 
Değerleri 
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(10740) TÜRK TİYATROS U’NDA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE 

KATILIMCI DEMOKRAS İNİN TEMSİLİ: KARAGÖZ 

VAHDET YASİN AKYÜZ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

VYASINAKYUZ@GMAIL.COM 

Sanat, olanakları ölçüsünde topluma ayna tutar. Toplumun içindeki kaynaşmaları 
ve zıtlıkları açıkça incelemeyi hedefler. Buna olanak bulamazsa iletisini kapalı anlatımla, 
soyutlayarak aktarmayı dener. Tiyatronun birleştirici misyonuyla, insanlar birbirlerinin 
haklarını koruyarak, karşılıklı anlayış ve saygı içerisinde, birlik ve beraberlik halinde 
yaşayabilmiş, birbirlerinin dil, din, kimlik, kültür ve tarihlerini kavrayabilmişlerdir. 
Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok farklı sosyal topluluğun girift bir yapıda bir arada 
bulunduğu devletler açısından bu son derece önemlidir. Türk Tiyatrosu’nun geleneğinden 
gelen Karagöz oyunu, en önemli gösteri türlerinden biridir. Bir gölge oyunu olarak, 
toplumun estetik özelliklerini ve ortak değerlerini taşımasının yanı sıra Osmanlı toplum 
yapısını, çeşitli kurumlarını ve kültürünü de yansıtır. Karagöz, barındırdığı farklı tiplerle, 
birlikte yaşama kültüründe diyalogu ve barış ortamını sağlamış, Tanzimat, Meşrutiyet ve 
akabinde Cumhuriyet’le birlikte gelişecek olan katılımcı demokrasiye katkı sunmuştur. 
Karagöz, bir ibret perdesi olarak güldürürken; töreler, inançlar, günlük olaylar çevresinde, 
toplumsal mesajlar vererek eğitici bir rol de oynamaktadır. Hayâl perdesinde değerlerini 
fark eden toplumun fertleri, kendilerini ve bir arada yaşadıkları öteki insanları algılamış, 
anlamış ve ortak bir kültürü oluşturmuşlardır. Karanlıkta seyir yerinde yan yana oturarak 
ışıklandırılmış bir odak noktada tiyatral aktarıları takip eden, bununla birlikte birçok farklı 
konu, değer, inanç ve kültürü tanıma fırsatı bulan, gösterinin bitimiyle ortak bir paylaşım 
noktasını keşfeden seyircinin yapısı, birlikte yaşama kültürü ve katılımcı demokrasi adına 
tiyatronun belki de en kuvvetli yapı taşını oluşturduğunun açık bir göstergesidir. 

Anahtar Kelimeler : Türk Tiyatrosu, Katılımcı Demokrasi, Karagöz, Birlikte Yaşama 
Kültürü, Gölge Oyunu 
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(10788) MEB'E BAĞLI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA MÜZİK DERSLERİNİ 

YÜRÜTEN ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE 

TEKNİKLER 

DERYA NESLİHAN ÖZKELEŞ 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

atakan_nesli@hotmail.com 

Özel eğitim kurumlarında yürütülen müzik dersleri, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, 
devinişsel ve sezişsel becerilerinin gelişmesinde oldukça önem taşımaktadır. Öğrencilerin 
gerek fiziksel gerekse zihinsel gelişimleri açısından müzik derslerinde kazandıkları 
davranışların hayatlarını sosyal açıdan olumlu yönde etkilediği bir gerçektir. Özel eğitim 
kurumlarında müzik dersi kapsamında öğrencilerde kazandırılması gereken hedef 
davranışların edinilmesi için dersi yürüten öğretmenlerin müzikte özel eğitim alanına 
yönelik donanımlı olması gerekmektedir. Fakat müzik dersini yürüten öğretmenlerin özel 
eğitim konusunda yeterince donanıma sahip olmadıkları ve bu sebepten öğrencilerin müzik 
dersinde edinmesi gereken davranışları kazanamadıkları düşünülmektedir. Bu araştırmanın 
amacı ise özel eğitim kurumlarında müzik derslerini yürüten öğretmenlerin müzik 
derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklere ilişkin durumlarını saptayarak 
dersteki verimin arttırılmsına yönelik öneriler geliştirmektir. Araştırma, Ordu ili Altınordu 
ve Fatsa ilçesindeki özel eğitim alanında eğitim-öğretim veren kurumlarla 
sınırlandırılmıştır.   

Anahtar Kelimeler : Özel Eğitim, Müzik Eğitimi, Özel Eğitimde Müzik Eğitimi 
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(12387) SANAT MÜZELERİNDE ÖĞRETME VE ÖĞRENME KURAMLARININ 

MÜZE UYGULAMALARINI ŞEKİLLENDİRME VE DÖNÜŞTÜRMEYE 

YÖNELİK ETKİLERİ 

MARTINA RIEDLER 1 
1 CANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

riedler@comu.edu.tr 

Günümüze kadar müzelerdek� öğrenme ve öğretme uygulamaları, kuram ve 
yaratıcı uygulamalardak� pek çok gel�şmeye göre şek�llenm�ş olup, bu gel�şmelerden en 
fazla öne çıkan üç öğrenme model� (Davranışçı, Yapılandırmacı, Postmodern) bu b�ld�r�de 
ele alınacaktır. Sunuda ayr�ca, sanat müzeler�ndek� bu kuramların müze uygulamalarını 
nasıl oluşturduğu, şek�llend�rd�ğ� ve dönüştürdüğü anal�z ed�lecekt�r. Davranışçı modelde 
öğrenme �çer�ğ� öğrenc�den bağımsız b�r şek�lde mevcut olup b�lg� ve değerler uzman b�r 
öğret�c� tarafından gerçekler�n, b�lg�n�n ve deney�mler�n özümsenmes� sürec�yle aktarılır. 
Yapılandırmacı yaklaşımda �se b�lg� ve b�lg�n�n nasıl elde ed�ld�ğ� öğrenc�n�n z�hn�ne bağlı 
olacağı �ç�n öğrenme, özünde b�rey�n anlamlandırmasını �çer�r. Yan� müzelerde öğrenme 
sürec�nde öğrenc�ler hal�hazırda b�ld�kler� şeylere dayanarak ve dünyayı anlamalarını 
deneyim kazandıkça yen�den organ�ze ederek sürekl� b�r şek�lde b�lg� oluştururlar. 
Postmodern ve dönüştürücü kuramlara dayanan üçüncü modele göre b�lg� sosyal olarak 
oluşturulur, öğrenme �şb�rl�ğ�ne dayalı, sosyal ve açık uçlu b�r süreçt�r ve bu sürec�n 
merkez�nde d�yalog yer alır çünkü d�yalog öğrenc�lere b�lg�y� paylaşmaları ve 
sorgulamaları, dolayısıyla r�sk almaları ve değ�şmeler� �ç�n fırsatlar sunar. Bu modelde 
müze eğ�tmenler�n�n uzman rolü daha az; d�yalog başlatan, f�k�r ortaya atan ve kend� 
b�lg�s�n� öğrenc�lerle �şb�rl�ğ� �ç�nde yen�den düzenleyen rolü �se daha fazladır.  

Anahtar Kelimeler : müzeler, öğrenme ve öğretme kuramları, Müze Uygulamaları, 
Davranışçı, Yapılandırmacı, Postmodern 
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(10477) TÜRKİYE’DEKİ BİLİM MERKEZLERİNİN TWİTTER SOSYAL 

İLETİŞ İM AĞLARINI KULLANMA DÜZEYLERİ 

KADİR BEDEL 1, AYKUT EMRE BOZDOĞAN 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

kadirbedel66@gmail.com 

Yapılan çalışmanın amacı Türkiye’deki bilim merkezlerinin twitter sosyal iletişim 
ağını kullanma düzeylerini incelemek ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına ne düzeyde cevap 
verdiklerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 
inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya twitter hesabı bulunan 12 bilim merkezi dâhil 
edilmiştir. Bu kapsamda bilim merkezlerinin twitter hesaplarında sunulan bilgiler 
ve  01.08.2016-31.01.2017 tarihleri arasında twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlar 
incelenmiştir. Araştırmanın verileri 2 bölüm ve toplam 16 maddeden oluşan içerik 
değerlendirme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını 
gidermek için sunulan gerek kurumsal bilgiler (iletişim, adres, harita, çalışma saatleri, 
çalışma takvimi, servis imkanı, giriş ücret bilgileri vs.) gerekse paylaşılan twitler (etkinlik, 
atölye, yaz/kış okulları, bilim şenliği, yarışma ve toplantı duyuruları, etkinlik/deney setleri 
görselleri, ziyaretçi görselleri, basında çıkan haberler vs.) noktasında twitter hesaplarını en 
etkili kullanan bilim merkezleri sırasıyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi,  Kocaeli Bilim 
Merkezi ve  Konya Bilim merkezi olarak sıralanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Bilim Merkezi, Sosyal İletişim Ağı, Twitter, Çoklu ortam 
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(10672) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER 

DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMES İ 

CANER ÖZDEMİR 1, LALE CERRAH ÖZSEVGEÇ 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

canerozdemir1312@hotmail.com 

Sosyal bir varlık olan insan, toplumsal yaşamın bir gereği olarak diğer insanlarla iç 
içe yaşamak durumundadır. Topluma uyum sağlayan ve içinde yaşadığı topluma olumlu bir 
şekilde bağlanan insanlar, bireysel ve toplumsal anlamda gelişmeyi sağlamaktadır. Bu 
bağlamda bireyleri toplumsal yaşama hazırlayan Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri; 
iyi birer birey olmak için gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmada oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi ve 
Sosyal Bilgiler derslerine yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 77 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
veriler; yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve içerik analiziyle analiz 
edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerine yönelik 
olumlu bir tutum içinde bulunduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin 
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerine yönelik olumlu tutumlarının devam etmesi ve 
gelecekteki çalışmalara rehber olma adına çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler : İlkokul öğrencileri, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Tutum 
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(12370) EĞİTİM, TOPLUM VE AFETLERE KARŞI DİRENÇLİLİK: 

ÇANAKKALE ÖRNEĞİ 

SEFA MIZRAK 1, TUGAY TUTKUN 2 
1 Gümüşhane Üniversitesi - 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

tugay@comu.edu.tr 

Afetlerin oluşmasına zemin hazırlayan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler 
genellikle insan ve doğadır. Doğa olaylarının kendisi bir afet değildir, bu olayların neden 
olduğu olumsuz sonuçlar afet olarak nitelendirilmektedir (Hyndman ve Hyndman, 2010). 
Afetler insanların normal yaşam işleyişini negatif etkileyen olaylardır. Afetlerin olumsuz 
etkileri arasında can kaybı, yaralanma, çevrenin zarar görmesi, binaların yıkılması, sosyal 
yapının zarar görmesi, güvenlik sorunları gibi normal hayatı etkileyen unsurlar 
bulunmaktadır. Bu negatif etkilerden en az şekilde etkilenmek için bireylerin afetlerle ilgili 
gerekli eğitimleri almaları ve gereken hazırlıkları yapmaları gerekmektedir. Afet 
dirençliliği afetlerden kaynaklanan olumsuz durumlardan en az etkilenmek ve oluşan 
etkiden kısa sürede kurtulabilmek için toplumun güçlü imkânlara sahip olmasıdır (Medury, 
2008). Afet eğitimleri ve hazırlıkları sayesinde bireyler dirençli hale gelecek, böylece 
toplumun afete direnci artacaktır. Bu çalışmanın amacı, toplumun afete ne kadar dirençli 
olduğunu tespit etmektir. 

Araştırma Çanakkale ili merkez ilçede yürütülmüştür ve ölçme aracı 412 kişiye 
uygulanmıştır. Araştırmada Groves (2013)’sin çalışmasında kullandığı ölçme aracı Türkçe 
uyarlama çalışması yapılarak kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgileri araştırmacı 
tarafından oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Veriler SPSS 21 paket 
programı kullanılarak analiz edilmiş ve betimsel analizlerin yanında değişkenine göre 
ortalama karşılaştırma analizlerinde dağılımlar non-parametrik olduğundan Mann-Whitney 
U testi ya da Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre bireyler afetlerle ilgili bilgi veren kaynaklardan yeterince 
faydalanmamaktadır. Bireylerin kendilerini en yakın hissettiği ve kendilerinin hazırlık ve 
müdahale bilgisi düzeyini en yetersiz gördüğü afet türü terördür. Afetler için yapılan 
hazırlıklar ve afetlerle ilgili alınan eğitimler yetersizdir. Afetlerle ilgili en fazla bilgi alınan 
kaynak yerel medyadır ve en fazla sağlık personellerinden alınan bilgiye güvenilmektedir. 
Sonuç olarak toplumun afetlere dirençlilik seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : afet, direnç 
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(9490) İLKOKUL 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜÇÜK TURUNCU DAMLA 

PROJESİ TASARRUF ODAKLI FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ) 

DERYA SÖNMEZ 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

deryasnmzim@hotmail.com 

Okullar sadece akademik bilgilerin aktarıldığı yer değil, aynı zamanda ders dışı 
etkinliklerle öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının geliştirildiği, sosyalleştikleri, olumlu 
davranış kazandırılmasının beklendiği kurumlardır. Okullar, akademik öğretimin yanı sıra 
sosyal etkinlikler ve ders dışı etkinlikleri planlayıp gerçekleştirmekten de sorumludurlar. 
Bu bağlamda okullar öğrencilerin gelişimleri için farklı kurumlarla iş birliği içerisinde 
olmalıdırlar. Bu kapsamda ING bankası sosyal sorumluluk projesi olarak 2016 yılında 3. 
Ve 4. Sınıf öğrenci ve öğretmenlerine yönelik tasarruf odaklı finansal okuryazarlık 
projesini belirlenen pilot illerde uygulamıştır. Finansal okuryazarlık eğitimi, insanların 
üretici, tüketici, birikimci ve sorumlu bir vatandaş olarak rollerini yapmaya olanak sağlayan 
becerilere sahip olmalarını gerektirir. Bu beceri ve bu beceriyi kullanmak için gerekli olan 
bilgi çocukluk döneminde şekillenmektedir. Çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı mart-
mayıs ayları arasında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kartal İlkokulu 4. 
Sınıf öğrencileri ile serbest etkinlikler dersinde yürütülmüştür. Eğitimin sonunda 12 
öğrencinin ve 1 öğretmenin proje ile ilgili görüş ve önerileri alınmıştır. Çalışmada nitel 
araştırma yöntemlerinden betimsel analiz ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Uygulamalı 
eğitim sonuçları paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Finansal okuryazarlık, Öğrenci görüşleri, Tasarruf eğitimi, Turuncu 
Damla Projesi. 
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(9495) İLKOKULDA DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİNİN OKUMA 

MOTİVAS YONU VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİS İ: PASS TEORİSİ 

DESTEKLİ 

SEVAL ORAK 1, DİDEM GÜLER 2 
1 Bursa Yönder Okulları - 2 Özel Atasehir Yönder İlkokulu 

sevalorakyonder@gmail.com 

Türk D�l Kurumu Türkçe sözlüğüne göre düşünme, “B�r konu üzer�nde akıl 
yürütmek, z�h�n yormak, muhakeme etmek, aklından geç�rmek, hayal etmekt�r. 
”.  Düşünme, �nsanların çok yönlü gel�ş�m�n� sağlayan öneml� becer�lerdend�r. L�teratür 
tarandığında düşünme becer�ler�n�n, �lkokul temel derslerde yeter�nce gel�şt�r�lmed�ğ� 
görülmektedir. MEB kılavuz kitaplarındaki metin çalışmaları incelendiğinde ise düşünme 
becerilerini zenginleştirici nitelikte yeterince çalışma olmadığı gözlenmektedir. 
Öğrenenlerin var olan bilgiyi sorgulaması, değerlendirmesi, zihin ve dile yönelik 
becerilerini geliştirmesi ve bu becerileri günlük yaşamda kullanabilmesi için ilkokul temel 
derslerde kazanımlarla ilişkili düşünme becerileri geliştirme çalışmaları artırılmalıdır. Bu 
becerileri öğrencilere kazandırmak; son derece önemlidir. Bu düşünme becerileri; bilim 
insanlarının bilgiye ulaşıp bilgiyi işlemede kullandıkları bilimsel düşüncenin ve 
araştırmaların temeli olan düşünme becerileridir. Tabiatın nasıl işlediğini ve daha 
yaşanabilir ortamlar için bilimsel çalışmalar gereklidir. Ülkemizin gelişmişlik düzeyini 
artırmak için; temel derslerde öğrenenlerin temel becerileri yanı sıra düşünme becerileri de 
geliştirilmelidir.  Bu araştırmanın amacı; ilkokul temel derslerinden biri olan Türkçe 
dersinde MEB kazanımları doğrultusunda PASS teorisi destekli düşünme becerileri 
eğitiminin; öğrencilerin okuma motivasyonuna ve akademik başarına etkisini incelemektir. 
Araştırma kapsamında Türkçe dersindeki kazanımlarla düşünme becerileri entegre edilmiş 
ve metin çalışmalarında “Planlama”, “Dikkat”, “Eşzamanlı” ve “Ardıl” bilişsel işlemleri 
içeren PASS teorisinden yararlanılmıştır. Bu çalışma; 2015- 2016 eğitim-öğretim yılında, 
özel bir ilkokulda öğrenim görmekte olan, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile çalışma 
grubuna alınmış, 78 dördüncü sınıf öğrencisiyle, deneysel desene dayalı olarak 
yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak; Mustafa Yıldız tarafından Türkçe’ye uyarlanan 
okuma motivasyonu ölçeği(Wigfield ve Guthire, 1997; Wang ve Guthire, 2004) ve 
akademik başarı testi kullanılmıştır. Araştırma haftada iki saat olmak üzere , toplam 24 saat 
sürmüştür. Veriler t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkçe MEB 
kazanımları doğrultusunda PASS teorisi destekli düşünme becerileri eğitiminin; 
öğrencilerin okuma motivasyonunu ve akademik başarısını olumlu etkilediği tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : düşünme becerileri, ilkokul,Pass Teorisi, Türkçe 
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(9649) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI YAZMA 

SÜREÇLERİNİN İNCELENMES İ 

İSMAİL SARİKAYA 1, ÖMER YILAR 2 
1 Bayburt Üniversitesi - 2 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 

ismailsarikaya@bayburt.edu.tr 

Yazı kullanımı insan yaşantısında önemli bir yere sahiptir. Türk eğitim sisteminde 
öğrenciler yazı öğretimini birinci sınıf seviyesinde almaya başlamaktadır. 2005 yılından itibaren 
yazı öğretimi bitişik eğik el yazısıyla yapılmaktadır. Bu durum bitişik eğik el yazısının daha 
kolay yazılması, öğrencilerin gelişimine uygun olması gibi durumlarla gerekçelendirilmiştir. 
Öğrencilerin yazma eğitimi sürecinin başında ve temelinde hiç şüphesiz sınıf öğretmenleri yer 
almaktadır. Öğrencilere yazı öğretimi yapacak olan öğretmenin bitişik eğik yazı kurallarını çok 
iyi bilmesi ve bu kurallara uygun yazması gerekmektedir. Ancak yapılan bazı çalışmalar aday 
öğretmenlerin yazı öğretimi hususunda yeterli eğitimi almadıklarını ortaya koymaktadır. Bu 
bağlamda sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik el yazısı yazma sürecinde sergiledikleri davranışların 
belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışma mevcut sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik el 
yazısı yazma süreçlerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Bu çalışma nitel araştırma 
yaklaşımlarına ait etkileşimli desenlerden değerlendirmeci durum çalışması yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Bayburt il merkezinde görev yapmakta olan ve 
uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 10 sınıf öğretmeninden oluşturulmuştur. Araştırmada 
veri toplama tekniklerinden gözlem ve gözlemle elde edilen verilerin teyidi ile derinlemesine 
araştırılması amacıyla görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Bu çalışmada veriler araştırmacılar 
tarafından geliştirilen bitişik eğik el yazısı gözlem formu, bu gözlem formu ve yarı-
yapılandırılmış öğretmen görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan 10 öğretmenin 
sınıfı toplamda 80 saat süreyle gözlemlenerek veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin 
analizinde betimsel analiz ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Gözlem verilerine yapılan 
içerik analizi sonucunda öğretmenlerin BEEY yazma süreci ve sonrasında gözlenen 
davranışlarıyla ilgili olarak “yazma öncesi hazırlık, yazma sürecinde sergilenen davranışlar, 
yazma kurallarına uyma ve dönüt-düzeltme-değerlendirme” kategorilerine ve bu kategorileri 
oluşturan kodlara ulaşılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 
kağıdı/defteri/kalemi uygun tutma hususunda öğrencilerine herhangi bir uyarıda bulunmadığı, 
yazmayı kolaylaştırıcı materyaller kullanmadığı, yazma öncesi ısınma hareketlerine yer 
vermediği, tahtayı düzenli kullanmadığı, yazma kurallarını hatırlatmadığı görülmüştür. Sınıf 
öğretmenlerinin bitişik eğik el yazısı kurallarını bildiği ancak uygulamada yetersiz kaldıkları, 
öğrenci yazılarına gereken dönüt ve düzeltmeleri vermediği tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf 
öğretmenlerinin özellikle öğrenci yazılarının satır çizgileri arasına yazılmış olmasına, yazı 
temizliğine ve bitişik eğik el yazısı kurallarına uygun olmasına değil de öğrencilerin ses 
atlamadan eksiksiz yazmasına dikkat ettiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Bitişik eğik el yazısı, öğretmen yazıları, sınıf öğretmenliği  
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(9723) YETİŞTİRME KURSUNA DEVAM EDEN VE ETMEYEN ORTAOKUL 

ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERS BAŞARISININ OKUL TÜKENMİŞLİĞİ 

İLE İLİŞKİSİ* 

CENGİZ ŞAHİN 1, KİTABİYE GÜL 2 

1 Ahi Evran Üniversitesi - 2 Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

csahin40@gmail.com 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel öğretim kurumlarına devam eden her 
sınıf seviyesindeki istekli öğrencilere destekleyici yetiştirme kursları düzenlenmektedir. Bu 
kurslarla öğrenciler arasındaki bireysel farkların desteklenmesi ve zenginleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu problem durumundan hareketle çalışmanın amacı, yetiştirme kursuna 
devam eden ve etmeyen ortaokul öğrencilerinin okul tükenmişliği ile İngilizce ders başarı 
düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu bir il merkezindeki 3 
farklı ortaokulun 6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören 417 öğrenci oluşturmaktadır. 
Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Form ve Okul Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak 
toplanmıştır. Verilerin analizinde, değişkenlere göre farklılıklar bağımsız t testi ve tek 
yönlü varyans analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri 
belirleyebilmek için Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına 
göre, öğrencilerin okul tükenmişliği düzeylerinin yetiştirme kursuna devam etme 
değişkenine göre farklılaştığını, okul tükenmişliği düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre 
farklılaşmadığı ve İngilizce ders başarısı arttığında okul tükenmişlik düzeyinin azaldığı 
tespit edilmiştir.  

*Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 
Desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Okul tükenmişliği, İngilizce ders başarısı, ortaokul öğrencisi. 
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(9726) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “OKUL” KAVRAMIYLA İLGİLİ 

DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ 

GÜLAY EKİCİ 1, HAVVA ILGIN BİLİCİ 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

havvailgin@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin okul kavramına ilişkin kavramsal 
yapılarını analiz etmektir. Çalışma nitel araştırma modeli kapsamında fenomolojik desende 
hazırlanmıştır. Amaçlı çalışma grubu seçilen araştırma, toplam 70 ilkokul öğrencisinin 
katılımıyla hazırlanmıştır. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi 
kullanılmıştır. Kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik oranı %97 olarak bulunmuştur. 
Bu süreçte verilerin analizinde NVivo 9.3 programından yararlanılmıştır. 

Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonunda; oldukça etkileyici ve açıklayıcı 
veriler tespit edilmiştir. İlkokul öğrencilerinin yuva kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının 
bağımsız kelime ilişkilendirme testiyle toplam 9 kategori altında toplandığı belirlenmiştir. 
Bu kapsamda öğrencilerin okul kavramına yönelik kavramsal yapılarının “okulda yer alan 
kişiler”, “okulda yapılan faaliyetler”, “okuldaki materyaller”, “okulla ilgili duygular”, 
“okuldaki fiziki mekanlar” ve “okulda öğretilen kavramlar” gibi kategorilerde yoğunlaştığı 
tespit edilmiştir. Özellikle okul kavramının okuldaki kişilerle ilişkilendirildiği 
belirlenmiştir. Bu kapsamda, okulda öğretmen, öğrenci, arkadaş, müdür ve müdür 
yardımcısı gibi kişiler görev yapmaktadırlar. Ayrıca cümlelerde okuldaki görevlilerin 
görevleri açıklanmıştır. Öğretmenin en önemli görevleri yaptığı söylenebilir. Öğrencilerin 
görüşlerine göre, okul kavramıyla öğretmen kavramını bütünleştirmeleri araştırmanın en 
önemli sonuçlarından biridir. Okulda yapılan faaliyetler öğrencilerin bilişsel yapılarında 
oldukça önemlidir. Çünkü öğrenci bu faaliyetler sayesinde okumayı ve yazmayı 
öğrenmektedir. Öğrenci farklı kavramları en fazla bu kategoride belirtmiştir. Öğrencilerin 
somut açıklamalar yaptıkları kategorilerden biri “okuldaki materyaller” kategorisidir. 
Çünkü öğrenciler sandalyeler, masalar, yazı tahtası, dolaplar, defter, kitap, kalem vb gibi 
tüm materyallerle ilgili açıklamalar yapmışlardır. Öğrencilerin okullarına, öğretmenlerine 
ve arkadaşlarına yönelik olumlu duygular ifade ettikleri belirlenmiş ve okulda bu kişilerle 
birlikte olmanın verdiği mutluluğu vurgulayan cümlelerle açıklamalar yapılmıştır. 
Araştırma sonunda öğrencilerin okul kavramı hakkında bilişsel yapılarının yeterli olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Okul, nitel araştırma, ilkokul öğrencileri, bilişsel yapı 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
517 

(9727) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ 

DUYGUSAL SEMANTİK DEĞERLERİN ANALİZİ 

GÜLAY EKİCİ 1, HAVVA ILGIN BİLİCİ 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

havvailgin@hotmail.com 

Bu araştırmada “ilkokul öğrencilerinin okul kavramına yükledikleri duygusal 
semantik değerler hangi yönde eğilim göstermektedir?” sorusuna cevap aranmıştır. 
Araştırma nicel çalışma modelinde tarama desenine göre hazırlanmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu toplam 65 ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri okulla 
ilgili semantik farklılık ölçeğiyle elde edilmiştir. Ölçek iki uçlu 11 zıt sıfat çiftinden 
oluşmaktadır. Bu ölçekte 5 dereceli puan aralığının kullanımı tercih edilmiştir. Sıfatlar 
olumludan başlayarak daima, genellikle, kısmen, genellikle ve daima şeklinde 
değerlendirmeye alınırken, olumsuz sıfatlar tam tersi şekilde puanlamaya alınmıştır. 
Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır. Verilerin 
analizinde betimsel istatistik yöntemleri ve t-testi kullanılmıştır. Bu süreçte SPSS-20 ve 
NVivo9.3 programlarından yararlanılmıştır. 

Çalışmanın sonunda; ilkokul öğrencilerinin semantik farklılığa göre okul 
kavramına yükledikleri değerlerin pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir. Okul kavramını en 
fazla gerekli, zorunlu, değerli, zevkli ve geliştirici olarak algılamaktadırlar. İlkokul 
öğrencilerinin okul kavramına yükledikleri pozitif duygusal semantik değerler arasında ise 
gerekli, zorunlu, geliştirici, değerli, zevkli, huzurlu ve temiz algılarının yer aldığı 
belirlenmiştir. İlkokul öğrencilerinin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik 
değerlerin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği 
belirlenmiştir. Araştırma sonunda, farklı ölçme araçlarıyla belirlenen sonuçları destekler ve 
detaylandırır sonuçlar elde edilmiştir. Literatürde semantik farklılık ölçeğiyle yapılmış 
araştırmanın olmaması bu araştırma sonuçlarının önemini arttırmaktadır. Bu araştırma 
sonunda, öğrencilerin semantik farklılığa göre okul kavramına yükledikleri değerlerin 
pozitif yönde olduğunun belirlenmesi, öğrencilerin okul kavramına verdikleri önemi 
belirtmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Duygusal semantik değerler, okul, nitel araştırma, ilkokul öğrencileri 
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(9749) DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA MOTİVAS YONU VE ÖZ 

YETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

ŞULE CAVILDAK 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

sulecvldk525@gmail.com 

Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonu Ve Öz Yeterliği Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi Şule CAVILDAK Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf 
Eğitimi Bölümü, ORDU sulecvldk525@gmail.com ÖZET Okuma motivasyonu; okuma 
süreçlerini, sonuçlarını ve konularını etkileyen kişisel amaçlar, değerler ve inançlardır 
(Guthrie ve Wigfield, 2000, s. 405). Öz-yeterlik ise insanların nasıl hissettiğini, nasıl 
düşündüğünü, kendilerini nasıl motive ettiklerini ve nasıl davrandıklarını açıklar (Çetin, 
2013, s. 1118). Yapılan araştırmalar, öz-yeterlik ve motivasyon arasında bir ilişki olduğunu 
açıklasa da okuma motivasyonuyla ilişkisini açıklamaya yönelik araştırmaların az sayıda 
olduğunu söylemek mümkündür (Hedges ve Gable, 2016; Schunck, 1995; Zimmerman, 
2000). Okuma motivasyonunun ve özyeterliğin arasındaki ilişkiyi açıklamak okuma ve 
okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Bu araştırmada dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonu ve öz-
yeterliği arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, ilkokul dördüncü sınıfa devam eden 120 
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yıldız (2010) tarafından 
geliştirilen “Okuma Motivasyonu Ölçeği Türkçe Formu” ve Bandura (1990) tarafından 
geliştirilip Çetin (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeği” 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma sonucunda okuma-motivasyonu 

Anahtar Kelimeler : Okuma motivasyonu, öz yeterlik 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
519 

(9813) ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL PROBLEM ÇÖZME 

BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMES İ 

AYŞE SEMİHA DURMUŞ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

semiha__durmus@hotmail.com 

Problem insan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her 
şey olarak tanımlanır (Ocak ve Eğmir, 2014, s.28).Bir başka deyişle problem, 
çözümlenmesi ve bir sonuca ulaştırılması gereken bir durumdur. Problem çözme her şeyden 
önce belli bir amaca ulaşmak için karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir 
dizi çabayı içermektedir (Duyan ve Gelbal 2008, s.9).  Sosyal problem ise kişinin günlük 
hayatında karşı karşıya kaldığı problemli durumlardır. Sosyal problem çözme becerileri, 
bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözebilme durumları olarak ifade 
edilebilir. 

Sınıf öğretmenleri meslek hayatlarında birçok problemle karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları bu problemleri çözmeleri öğrenme 
ortamı, öğrenme süreci, okula, aile ve toplum ilişkileri açısından önem taşımaktadır. Bu 
bakış açısıyla değerlendirildiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının soysal problem çözme 
becerilerinin incelenmesi ve inceleme sonuçlarının sınıf öğretmeni adaylarının eğitiminin 
bir parçası haline getirilmesinin bir gereklilik olduğunu söylemek mümkündür. Bu bilgiler 
ışığında, araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının sosyal problem çözme 
becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modeliyle 
yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği Lisans programında okuyan 115 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu 
ve D’Zurilla ve Nezu (1990) tarafından geliştirilen Duyan ve Gelbal’ın (2008) Türkçe 
uyarlamasını yaptığı Sosyal Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen veriler 
analizinde, t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular cinsiyete, öğretmen olarak benimsemeyi 
düşündüğü öğretmen rol tercihine, arkadaş ve aile ilişkilerindeki rol tanımlarına göre 
anlamlı fark göstermezken, öğretmen adaylarının yaş ve öğretmen olarak sınıf yönetiminde 
uygulamayı düşündükleri disiplin modellerine göre anlamlı fark gösterdiği sonucuna 
varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal problem çözme becerileri, öğretmen adayları 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
520 

(9872) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ: 

GÖRSEL TEMSİLLERİN KULLANIMI 

GÖKHAN ÖZSOY 1, SANİYE NUR GÜNDÜZ 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

saniyenurgunduz@odu.edu.tr 

Sözel matematik problemlerini çözmek birçok ilkokul öğrencisi için zorlayıcıdır. 
Öğretmenler, bu problemlerin çözümünü kolaylaştırmak için görsel temsillerden 
faydalanabilir. Sınıf içi problem çözme uygulamalarında öğretmenler, çeşitli görsel 
temsiller kullanmaktadır. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalar kullanılan temsil türünün 
problemin çözümüne yardımcı olabileceği gibi öğrencide karmaşaya neden olabileceğini 
göstermektedir. Problemi oluşturan bileşenler arasındaki ilişkiler ihmal edilirken problemde 
verilen kişi veya nesnelerin fazlaca detaylı çizilmesinin problem çözme sürecine negatif 
etkisi görülmüştür. (Hegarty & Kozhevnikov, 1999). Daha önce yapılmış çalışmalardan 
elde edilen bulgular, uzamsal ilişkileri vurgulayan ve bu ilişkilere odaklanan şematik 
temsillerin problem çözme sürecine pozitif etkisini desteklemektedir (Hegarty & 
Kozhevnikov, 1999; van Garderen & Montague, 2003). Hoffer, uzamsal yeteneğin 
matematik dersindeki birçok konunun öğretimiyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. (Hoffer, 
1981; Kurtuluş, 2013). Uzamsal yetenek ‘bilgiyi temsil etme, dönüştürme, üretme ve 
hatırlama becerisi’ olarak tanımlanmaktadır(Linn & Petersen, 1985). Bu bağlamda uzamsal 
yeteneğin görsel temsil türlerinin seçiminde ayırıcı bir faktör olup olmadığı araştırılmaya 
değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının problem çözerken kullandıkları 
görsel temsil türlerinin belirlenmesidir. Araştırmada; “1. Öğretmen adaylarının problem 
çözerken kullandıkları görsel temsil türleri nelerdir? 2. Öğretmen adaylarının problem 
çözerken kullandıkları görsel temsillerin seçiminde uzamsal yetenek ayırıcı bir faktör 
müdür?” soruları cevaplandırılmaktadır. Araştırmada nitel araştırma deseni benimsenmiştir. 
Araştırmanın çalışma grubunu Ordu Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 
programında öğrenim görmekte olan 3. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama 
sürecinde araştırmacılar tarafından belirlenen bir matematik problemi verilmiş ve 
katılımcılardan bu problemi ilkokul seviyesinde anlatarak çözmeleri istenmiştir. Öğretmen 
adaylarının uzamsal yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla uzamsal yetenek testi 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Problem çözme, görsel temsil, uzamsal yetenek. 
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(9892) TÜRKİYE’DE OKUDUĞUNU ANLAMAYLA İLGİLİ YAPILAN 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

OSMAN ŞALCI 1 
1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

osman_salci_28@hotmail.com 

Okuma becerisi kazandırılmasının en önemli amacı gerçek okuryazarlar 
yetiştirmektir. Bireyin gerçek okuryazar olması; okuduğunu anlaması, anladığını da içinde 
yaşadığı ortamı geliştirmek amacıyla çeşitli yönlerden fonksiyonel olarak kullanması olarak 
tanımlanmaktadır (Yıldırım, 2010). Okuma becerisinin kazanımı ve gelişimi erken 
dönemlerde başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçtir (Snow, Burns ve Griffin, 
1998). Bu nedenle okuryazarlık becerilerinin kazanımı ve gelişimi açısından önemli olan 
okuduğunu anlama ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve çocuklar üzerindeki 
etkilerinin araştırıldığı çalışmaların incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; 
Türkiye de sınıf öğretmenliği eğitimi alanında okuduğunu anlamayla ilgili yapılan 
lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bir başka deyişle, Türkiye’de okuduğunu anlama üzerine 
gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin incelenerek Türkiye’de gerçekleştirilen okuduğunu 
anlama çalışmalarının durumuna ilişkin tespitler yapılması amaçlanmıştır. 

Çalışma doküman analizi yöntemiyle yürütülmüştür. Bu araştırmanın örneklemini 
2000-2016 tarihleri arasında tamamlanmış olan 29 yüksek lisans düzeyinde ve 11 doktora 
düzeyinde tezler oluşturmaktadır. Veriler YÖK Ulusal Tez Merkezi web sayfasının 
taranması yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analizi ile değerlendirilmiştir. 
Buna göre, tezler, kullanılan araştırma yöntemi, veri toplama yöntemleri ve veri toplama 
araçları, çalışma grubu ve sonuçlar kapsamında incelenmiştir.  Araştırma bulgularından 
elde edilen sonuçlara göre okuduğunu anlama çalışmaları; okuma alışkanlığının 
kazandırılmasına, okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik uygulamaların olduğu 
ve kullanılan veri toplama araçlarının farklılaştığı görülmüştür. Bu sonuçlar ışığında, 
Türkiye’de okuduğunu anlamaya yönelik yapılan lisansüstü tezlerin araştırma 
yönelimlerinin farklılaştığını söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler : Okuduğunu anlama becerisi 
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(10195) TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERS İTELERDE ÖĞRENİM GÖREN SURİYELİ 

ÖĞRENCİLERİN MARUZ KALDIĞI AYRIMCILIK TÜRLERİNİN İKİLİ 

KARŞILAŞTIRMALAR YOLUYLA İNCELENMES İ (DİCLE VE İNÖNÜ 

ÜNVERS İTELERİ ÖRNEĞİ) 

MELEHAT GEZER 1, İBRAHİM FEVZİ ŞAHİN 2 
1 Dicle Üniversitesi - 2 Atatürk Üniversitesi 

melehatgezer@gmail.com 

Bu araştırmada Suriyeli üniversite öğrencilerinin perspektifinden Türkiye'de hangi 
ayrımcılık türüne daha çok maruz kalındığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada 
Suriyeli öğrencilerin maruz kaldığı ayrımcılık türlerinin Thurstone’un ikili karşılaştırmalar 
yöntemi kullanılarak belirlenmesine çalışılacaktır. Araştırma, Dicle Üniversitesi ve İnönü 
Üniversitesi’nde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde dil öğrenimi gören Suriye uyruklu 
üniversite öğrencileriyle yürütülecektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yapılan 
alanyazın taramaları sonucunda belirlenen altı ayrımcılık türünü içeren (etnik köken, 
cinsiyet, din veya inanç, dil, siyasi düşünce, sosyo-ekonomik düzey) “Suriyelilerin 
Perspektifinden Türkiye’de Karşılaşılan Ayrımcılık  Türleri” başlıklı ölçme aracı 
kullanılacaktır. Ölçme aracında altı ayrımcılık türünün ikili kombinasyonlarından oluşan 15 
madde yer almıştır. Katılımcılardan Türkiye’de maruz kaldıkları ayrımcılık türlerini dikkate 
alarak, karşılaştırılan iki uyarıcıdan hangisine daha fazla maruz kaldıklarını belirtmeleri 
istenmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler, Thurstone’un karşılaştırmalı yargı 
kanununun beşinci hal denklemi ile tam veri matrisinden ölçeklenecektir. Bunun için 
öncelikle, katılımcıların ayrımcılık türlerine ilişkin yaptıkları karşılaştırmalara ait frekans 
değerleri hesaplanacak olup bu değerler kullanılarak frekans matrisi oluşturulacak ve 
sonrasında frekans matrisindeki her bir değer toplam katılımcı sayısına bölünerek oranlar 
matrisine ulaşılacaktır. Sonrasında, oranlar matrisinin elemanlarına karşılık gelen standart Z 
puanları belirlenecek ve böylece birim normal sapmalar matrisi (Z matrisi) elde edilecektir 
(Erkuş, 2012). Çalışmada birim normal sapmalar matrisinin en alt satırına, her bir sütuna ait 
değerlerin ortalamasına karşılık gelen bir satır eklenerek ölçek değerleri bulunacaktır. 
Ölçek değerleri için en küçük eleman sıfır olacak şekilde bir öteleme yapıldıktan sonra, 
sıfıra daha yakın olan uyarıcılar katılımcıların daha fazla maruz kaldıkları ayrımcılık türleri 
olarak yorumlanacaktır. Ölçekleme çalışmasının son basamağında, kestirilen ölçek 
değerlerinin iç tutarlılığına bakılacaktır. Çalışmada, veri analizi ile ilgili bütün hesaplamalar 
Microsoft Office Excel programında yapılacaktır (İlhan, 2016).Bu araştırmada Suriyeli 
üniversite öğrencilerinin perspektifinden Türkiye'de hangi ayrımcılık türüne daha çok 
maruz kalındığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada Suriyeli öğrencilerin maruz 
kaldığı ayrımcılık türlerinin Thurstone’un ikili karşılaştırmalar yöntemi kullanılarak 
belirlenmesine çalışılacaktır. Araştırma, Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde 
bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde dil öğrenimi gören Suriye uyruklu üniversite 
öğrencileriyle yürütülecektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yapılan alanyazın 
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taramaları sonucunda belirlenen altı ayrımcılık türünü içeren (etnik köken, cinsiyet, din 
veya inanç, dil, siyasi düşünce, sosyo-ekonomik düzey) “Suriyelilerin Perspektifinden 
Türkiye’de Karşılaşılan Ayrımcılık  Türleri” başlıklı ölçme aracı kullanılacaktır. Ölçme 
aracında altı ayrımcılık türünün ikili kombinasyonlarından oluşan 15 madde yer almıştır. 
Katılımcılardan Türkiye’de maruz kaldıkları ayrımcılık türlerini dikkate alarak, 
karşılaştırılan iki uyarıcıdan hangisine daha fazla maruz kaldıklarını belirtmeleri 
istenmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler, Thurstone’un karşılaştırmalı yargı 
kanununun beşinci hal denklemi ile tam veri matrisinden ölçeklenecektir. Bunun için 
öncelikle, katılımcıların ayrımcılık türlerine ilişkin yaptıkları karşılaştırmalara ait frekans 
değerleri hesaplanacak olup bu değerler kullanılarak frekans matrisi oluşturulacak ve 
sonrasında frekans matrisindeki her bir değer toplam katılımcı sayısına bölünerek oranlar 
matrisine ulaşılacaktır. Sonrasında, oranlar matrisinin elemanlarına karşılık gelen standart Z 
puanları belirlenecek ve böylece birim normal sapmalar matrisi (Z matrisi) elde edilecektir 
(Erkuş, 2012). Çalışmada birim normal sapmalar matrisinin en alt satırına, her bir sütuna ait 
değerlerin ortalamasına karşılık gelen bir satır eklenerek ölçek değerleri bulunacaktır. 
Ölçek değerleri için en küçük eleman sıfır olacak şekilde bir öteleme yapıldıktan sonra, 
sıfıra daha yakın olan uyarıcılar katılımcıların daha fazla maruz kaldıkları ayrımcılık türleri 
olarak yorumlanacaktır. Ölçekleme çalışmasının son basamağında, kestirilen ölçek 
değerlerinin iç tutarlılığına bakılacaktır. Çalışmada, veri analizi ile ilgili bütün hesaplamalar 
Microsoft Office Excel programında yapılacaktır (İlhan, 2016). 

Anahtar Kelimeler : Suriye Uyruklu Üniversite Öğrencileri, Ayrımcılık Türleri, İkili 
Karşılaştırmalar. 
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(10196) TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERS İTELERDE ÖĞRENİM GÖREN SURİYELİ 

ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL ZEKÂLARI İLE KÜLTÜRLENME TUTUMLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (DİCLE VE İNÖNÜ ÜNVERSİTELERİ 

ÖRNEĞİ) 

MELEHAT GEZER 1 
1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

melehatgezer@gmail.com 

Bu araştırmada Türkiye’de bulunan Suriye uyruklu üniversite öğrencilerinin 
kültürel zekâları ile kültürlenme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Araştırma, Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde bulunan Sürekli 
Eğitim Merkezlerinde dil öğrenimi gören Suriye uyruklu üniversite öğrencileriyle 
yürütülecektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Ang vd. (2007) tarafından geliştirilip 
İlhan ve Çetin (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kültürel Zekâ Ölçeği ile Ataca ve 
Berry’nin (2002) geliştirip Bektaş’ın (2004) Türkçeye uyarladığı Kültürlenme Tutumları 
Ölçeği kullanılacaktır. Kültürel Zeka Ölçeği, bireylerin kültürel zekalarını ölçme amacıyla 
hazırlanmış bir ölçme aracıdır. Ölçek, 20 maddeden oluşmaktadır ve 5’li likert tipi bir 
derecelendirmeye sahiptir. Ölçeğin orijinal formunda; üst biliş, biliş, motivasyon ve 
davranış olmak üzere dört boyut bulunmaktadır. Kültürlenme Tutumları Ölçeği ise 
asimilasyon, ayrılma, marjinalleşme ve bütünleşme faktörleri olmak üzere dört farklı 
kültürlenme tutumunu ölçen 36 maddeden oluşmaktadır. Her bir tutum 5’li ölçek üzerinden 
arkadaşlık, sosyal aktivite, yiyecek, özel gün (bayram vb.) kutlama, dil kullanımı, 
dekorasyon, gazete okurluğu, yaşam tarzı ve kültür konularını içeren 9 madde ile 
ölçülmüştür.  Kültürel zekâ ile kültürlenme tutumları arasındaki ilişkiler Pearson 
Momentler Çarpımı Korelasyonu ile incelenecek olup ortak varyansın tespiti için de yapısal 
eşitlik modelinden yararlanılacaktır. Araştırmada elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında 
yorumlanacaktır. Ayrıca araştırma sonuçları ve sınırlıkları ortaya konulacak olup ileri 
araştırmalara yönelik önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Suriye Uyruklu Üniversite Öğrencileri, Kültürel Zeka, Kültürlenme 
Tutumları. 
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(10236) SOSYAL BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMES İ 

DENİZ GÖKÇE ERBİL 1, AYFER KOCABAŞ 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

denizgokceerbil@gmail.com 

Küçük grupların öğretimsel amaçlı kullanılması olarak basit anlamda 
tanımlanabilecek işbirlikli öğrenme, üzerine uzun yıllardır çalışmalar yapılan ve başta 
akademik başarı olmak üzere pek çok psiko-sosyal değişken üzerinde olumlu etkisi çok 
sayıda araştırma ile kanıtlanmış bir öğretim yöntemidir. İşbirlikli öğrenmenin etkililiğini 
arttırabilecek ilkeler grup ödülü, olumlu bağımlılık, bireysel değerlendirilebilirlik, yüzyüze 
destekleyici etkileşim, sosyal beceriler, grup sürecinin değerlendirilmesi,  eşit başarı fırsatı 
olarak saptanırken özellikle olumlu bağımlılık işbirlikli öğrenmenin en önemli koşulu 
olarak değerlendirilmektedir. İşbirlikli öğrenme gruplarında her üye, gruptaki diğer üyeler 
başarmadan kendisinin de başaramayacağını bildiğinden grup üyeleri ile olumlu bir şekilde 
etkileşerek öğrenmelerine yardımcı olur ve diğer grup üyelerine karşılıklı olarak bağlanır, 
bu bağ işbirlikli süreç içinde gelişir.  Bu dayanışma ve bağlılık içinde grup üyelerinin 
birbirlerinin öğrenmelerine olan katkısı etkileşim ve iletişim biçimlerini ve bu değişkenleri 
etkileyen değişkenlerin ele alınmasını da gerektirmektedir. 

Bu araştırmada, bu önem doğrultusunda ilkokul 4. sınıf öğrencileri için bir “Sosyal 
Bağlılık Ölçeği”nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilecek ölçme aracının, işbirlikli 
öğrenme yönteminin akademik başarıyı etkilemede temel etkenlerinden biri olan sosyal 
bağlılığı gözlemlemeye ve ölçmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda 
gelecekte işbirlikli öğrenme yöntemi uygulamalarında, grup içi etkileşimlerin ölçülebilmesi 
ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için böyle bir ölçme aracına gereksinim 
duyulmaktadır. 

Araştırma amacı doğrultusunda, bir madde havuzu oluşturulacak ve bu madde 
havuzu uzman görüşüne sunulacaktır. Alan uzmanlarından gelen geri bildirimler ışığında 
taslak form hazırlanacak ve bu form ilkokul 4. sınıflarda uygulanacaktır. Elde edilen veriler 
açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri ile analiz edilecektir. Geçerlik ve 
güvenirlik çalışmalarının tamamlanmasının sonucunda, ilkokul 4. sınıflarda 
uygulanabilecek ve işbirlikli öğrenme uygulamalarında grup bağlılığını ölçmeye yarayan 
bir “Sosyal Bağlılık Ölçeği” elde edilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Sosyal bağlılık, grup içi etkileşim, işbirlikli öğrenme 
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(10318) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYETE İLİŞKİN 

ALGILARI: SAMSUN ÖRNEĞİ 

SENEM GÜRKAN 1 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

senem.gurkan@omu.edu.tr 

Biz insanların her birimizin doğuştan sahip olduğumuz demografik ve anatomik 
özelliklerimiz olan biyolojik cinsiyetimizin yanı sıra, içinde yaşadığımız toplum tarafından 
bizlere yüklenen bir takım rolleri ve görevleri bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet olarak 
adlandırılan ve ilk başlarda dil bilgisinde kullanılan bu terim, ilk defa 1972 yılında İngiliz yazar 
Ann Oakley tarafından sosyolojik yazın dünyasına kazandırılmıştır. 1955’te ise John Money 
toplumsal cinsiyet rolleri terimini kullanarak, biyolojik cinsiyetin yanındaki sosyal varsayımları 
da alana kazandırmıştır. Günümüzde birçok alanda cinsiyet ve toplumsal cinsiyet terimleri 
yanlış ve/ya birbirini yerine kullanılmaktadır. İki cinsiyet arasındaki eşitsizliğe işaret eden bu 
sosyal varsayımlar, toplumsal kalıp yargılarının ve rollerinin oluşmasına neden olur. Söz konusu 
bu toplumsal yargıların doğduğu, yaşadıkları sosyal çevreyi öğrenme ve toplumdaki kadın ve 
erkek algılarını oluşturma aşamasında olan çocuklar maruz kaldıkları ortamdan etkilenirler. 
Daha doğmadan kendilerine verilen isimlerle bir eşitsizlik ortamının içine katılan çocuk, daha 
sonra kendileri için kullanılan renkler, satın alınan oyuncaklar ve aile içinde gördüğü cinsiyete 
dayalı rollerin etkisiyle kişiliğini şekillendirir. Eğer bir kızsa bir çiçek veya renkle isimlendirilir, 
Gül veya Pembe gibi. Odası da pembedir ve oyuncakları bebekler, dikiş seti veya mutfak 
eşyalarıdır. Ailesi ileride anne, hemşire veya öğretmen olmasını ister. Veya erkekse adı 
Aslan’dır, Yiğit’tir. Mavi onun rengidir; arabalarla, toplarla ve silahlarla oynamaktadır. 
Büyüyünce doktor, asker veya polis olacaktır. Aile bireylerinin ev içindeki rollerine 
bakıldığında annesi çalışsa dahi hep temizlik, yemek gibi özel alana ait domestik roller 
üstleniyorken babası da çalışıyor ve ev işlerine katkıda bulunmuyorsa, yani kamusal alandaysa, 
bu yaşam biçiminin doğal bir sonucu olarak Gül ve Yiğit toplumsal cinsiyeti olumlayan bir 
tutumla yetişecektir. Tam da bu noktaya değinen bu çalışmanın amacı, çocukların toplumsal 
cinsiyet rollerine ve kalıp yargılarına ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, 
araştırmanın veri toplama sürecinde, Samsun ilinde bir ilkokulda eğitim gören 2 ve 3. sınıf 
öğrencilerine niteliksel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği, yorumlatma ve içerik analizi 
ile bir takım fotoğraflar gösterilerek, öğrencilerden bu fotoğrafları yorumlamaları istenecektir. 
Ayrıca niteliksel teknikler, verilerin analizinde kullanılacaktır. Öğrencilere gösterilen görseller, 
anne-baba, kadın-erkek, erkek çocuğu-kız çocuğu gibi toplumsal cinsiyet dikotomilerini ev içi 
roller, meslekler, vb. ekseninde ortaya koymak için kasıtlı olarak seçilmiştir. Elde edilen veriler 
tarama modelinde betimsel olarak analiz edilerek öğrencilerin toplumsal cinsiyete karşıt mı 
yoksa yanlı bir tutumla mı yetiştirildiklerine ve ev içi cinsiyet rollerine karşı tutumlarına 
bakılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, ev içi cinsiyet 
rolleri, ilkokul öğrencileri  
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(10333) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TERSİNE ÇEVRİLMİŞ SINIF VE 

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

DENİZ GÖKÇE ERBİL 1, AYFER KOCABAŞ 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

denizgokceerbil@gmail.com 

Teknolojideki ilerlemeler, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli 
değişikliklere yol açmaktadır. Günümüzde teknoloji, hayatın her alanına kadar girmiş ve bu 
durum göz ardı edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Tablet, cep telefonu ya da bilgisayar 
kullanımı çok düşük yaşlara kadar düşmüştür. İlkokul öğrencileri, bahsedilen teknolojik 
araçları iyi bir düzeyde kullanabilmektedirler. Bu durum, eğitim-öğretim sürecini de 
etkilemektedir. Artık öğrenciler ve öğretmenler teknolojiden daha çok yararlanmakta ve 
eğitimdeki geleneksel anlayışlar teknolojiye dayalı yeni öğretim yöntemlerinin ortaya 
çıkmasıyla değişmektedir. 

Bu araştırmada öğretmenlerin, eğitimde teknoloji kullanımı, tersine çevrilmiş sınıf 
ve işbirlikli öğrenme hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Araştırma nitel bir araştırma olup, 7 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu ile İzmir 
ilinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş 23 
öğretmenden elde edilen görüşler, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda 7 adet tema  ve 13 adet alt tema oluşturulmuştur ve öğretmen görüşleri bu 
birimlerin altında toplanarak, analiz edilmiştir. Analizlerin güvenirliği için gözlemciler 
arası güvenirlik formülü kullanılarak güvenirlik yüzdesi hesaplanmıştır. 

Araştırma sonucunda, öğretmen görüşlerinin eğitiminde teknoloji kullanımını 
destekledikleri fakat öğrencilerin teknolojik araçları kullanımının izlenmesi ve 
denetlenmesi gerektiği yönünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler teknolojinin 
eğitim-öğretim sürecinde pek çok fayda doğrultusunda çeşitli amaçlarda kullanılabileceğini 
belirtmişlerdir. Devlet tarafından desteklenen teknoloji temelli projelerin olumlu bir 
politika olduğu ancak özellikle ilkokullarda bu projelerin henüz uygulamaya geçirilmediği 
ve hizmet içi eğitim noktasında çeşitli eksiklerin mevcut olduğu öğretmenler tarafından 
vurgulanmıştır. 

Araştırmanın diğer bir alt problemi olan, öğretmenlerin tersine çevrilmiş sınıf 
(flipped classroom) konusundaki görüşlerinin neler olduğu da açığa çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğunun tersine çevrilmiş sınıf hakkında bilgi sahibi 
olmadığı gözlemlenmiştir.  Kavram kendilerine açıklandıktan sonra öğretmenler, tersine 
çevrilmiş sınıfın öğrenciler açısından faydalı olacağı yönünde görüş belirtmişlerdir. 
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İşbirlikli öğrenme ve işbirlikli öğrenmenin teknolojik araçlar yardımıyla kullanımı 
hakkındaki görüşleri sonucunda, öğretmenlerin işbirlikli öğrenme konusunda kavram 
yanılgılarına sahip oldukları görülmektedir. Öğretmenler çoğunlukla küme ya da grup 
çalışması ile işbirlikli öğrenme yöntemini karıştırmaktadır. İşbirlikli öğrenmenin, teknolojik 
araçlar yardımıyla uygulanabilirliğinin mümkünlüğü ise öğretmenlere sorulmuş ve 
öğretmenler işbirlikli öğrenme yönteminde teknolojik araçların kullanımının çeşitli faydalar 
getirebileceği görüşünü paylaşmışlardır. 

Araştırmada, öğretmen görüşlerinden hareket edilerek eğitimde teknoloji kullanımı 
alanyazındaki çalışmalar ışığında analiz edilmiş, devlet tarafından desteklenen teknoloji 
temelli projelerin güncel bir değerlendirmesi yapılmış, işbirlikli öğrenme konusunda 
öğretmen görüşleri açığa çıkarılmış ve teknoloji destekli işbirlikli öğrenmenin nasıl 
olabileceği konusu tartışılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin eğitsel teknoloji 
kullanım yeterlik düzeylerini artırmak için hizmet içi eğitimlerin verilmesi, teknolojiye 
dayalı öğretim yöntemlerinin (tersine çevrilmiş sınıf, mobil öğrenme, harmanlanmış 
öğrenme vb.) öğretim programlarında yer alması, öğretim programlarının teknolojik 
yeniliklere uygun hale getirilmesi, okul ve sınıfların teknolojik altyapılarının iyileştirilmesi 
ve işbirlikli öğrenme yönteminin uygulanmasında teknolojiden yararlanılmasına yönelik 
çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : tersine çevrilmiş sınıf, işbirlikli öğrenme, öğretmen eğitimi 
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(10444) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYA YÖNELİK 

TUTUMLARI VE KULLANIM SIKLIKLARI 

TUNCAY ÖZSEVGEÇ 1, BÜŞRA EROĞLU 2, ESRA ERGİN 2, SÜMEYYE YALCIN 2, 

ÜMMÜ ŞENTÜRK 2, EMRAH KARİP 2 
1 KTÜ 

busraeroglu91@gmail.com 

Giriş: Teknoloji ve internet, dijital öğrenen, dijital yerli veya dijital tüketici olarak 
adlandırılan günümüz çocuklarının yaşama bağlanma araçları olmaktadır. Anaokuluna 
kadar inen oyun, sosyal medya, video izleme gibi kanallar ilkokul öğrencileri arasında 
internet aracılığıyla kullanım oranı gün geçtikçe artmaktadır. TUİK tarafından 2013 yılında 
yayınlanan verilere bakıldığında internet ve sosyal medya kullanımının ilkokul çocukları 
üzerinde birçok etkisinin olduğunu görmek kaçınılmazdır. Bu çalışma, ilkokul 
öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım sıklıklarını belirlemek, sosyal medyaya ilişkin 
tutumları arasında farklılık olup olmadığını araştırmak ve elde edilen verileri farklı 
değişkenlerin öğrencilerin sosyal medyayı kullanım sıklığı üzerindeki etkisini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır. İlkokul 
öğrencilerinin kullandıkları sosyal medya siteleri, bunları kullanım süreleri, sosyal 
medyaya bağlanma şekilleri, bağlanma araçları nelerdir? Öğrencinin sosyal medyayı 
kullanım oranları ile anne-baba mesleği ve sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki ilişki 
nedir? İlkokul öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumları nedir? 

Yöntem: Bu araştırmada betimsel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın 
örneklemini Trabzon ilinde rastgele seçilen 4 ilkokul olup ikinci ve dördüncü sınıfta 
öğrenim gören toplamda 200 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları: Kişisel Bilgi Formu: Örneklemi oluşturan öğrencilerin sosyal 
medyayı kullanım sıklıkları ve demografik özelliklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş 
bir formdur. 

Sosyal Medya Tutum Ölçeği: Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarını tespit etmek 
amacıyla Argın (2013) tarafından geliştirilmiş 23 maddelik ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekle 
birlikte öğrencilerin sosyal medya karşı tutumlarının olumlu olup olmadığı ve belirgin 
değişkenlerin bu tutumları nasıl etkilediği incelenmiştir. 

Elde edilen veriler frekanslandırılarak yüzdeler halinde tablolarda sunulmuştur. 

Bulgular: Öğrencilerin demografik bilgileri incelendiğinde %74,5’inin herhangi bir sosyal 
medya sitesine üye olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük bir kısmının (%58,5) aile 
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bireylerinden sadece birinin çalıştığı görülmektedir. Ailelerin gelir durumlarına 
baktığımızda ise en büyük dilimi (%62) orta gelir grubuna mensup alileler oluşturmaktadır. 
Günlük ortalama kullanım sürelerine baktığımızda ise öğrencilerin yarıdan fazlasının 30 
dakikanın altındaki seçeneği işaretlediği görülmektedir (5-10 Dakika= %41,4, 11-30 
Dakika=%19,1).  Öğrencilerin demografik bilgilerine dair tüm veriler tam metinde 
sunulmuştur. Öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeğine verdikleri cevaplar incelendiğinde; 
çoğunun (%67)   arkadaşları tarafından fark edilmek için sosyal medya kullandıkları ve 
sosyal medya siteleri sayesinde yeni bir kişilik kazandıklarını hissetmedikleri (%43,5) 
görülmektedir. Öğrencilerin çoğu (%62) sosyal medya sitelerinde yazı, video, müzik vb. 
paylaşımlarda bulunmaktan hoşlandığını ifade etmektedir ve sosyal medya sitelerinin 
kendilerini ailelerinden koparmadığını düşünmektedirler (%59,5). Öğretmenlerinin 
öğrencilerinin yazdıklarını takip etmesi öğrencilerin hoşuna gittiği (%44) ve öğrencilerin 
paylaşımlarının arkadaşlarının tarafından beğenilmesinden hoşlandıkları (%69,5) 
görülmektedir. Öğrenciler sosyal medya siteleri sayesinde ortak ilgi ve amaçlara sahip 
oldukları kişilere ulaşabileceklerini düşündükleri (%45,5) görülmektedir. Sosyal medya 
sitelerinde zaman geçirmenin öğrencileri mutlu ettiği görülmektedir (%52). Öğrencilerin 
yarısı (%50) sosyal medya siteleri sayesinde daha fazla arkadaşının olacağını 
düşünmektedir. 

Tabloya yönelik ayrıntılı bulgular tam metinde sunulmuştur. 

Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında ilkokul 
öğrencilerinin genel olarak sosyal medyaya yönelik tutumlarının kısmen olumlu oldukları 
söylenebilir. Ölçek uygulanan öğrencilerin %74,5’inin bir sosyal medya sitesine üyeliğinin 
bulunması da öğrencilerin kısmen olumlu tutum içinde olmalarını desteklemektedir. 
Öğrencilerin sosyal medyayı kullanmadaki bilgilerinin yetersiz olduğu ve birçok öğrencinin 
sosyal medya siteleri yüzünden ödevlerine, arkadaşlarına ve sosyal hayatına yeterince vakit 
ayıramadığı görülmüştür. Sosyal medya siteleri neticesinde gelişen asosyallik durumu 
karşısında öğrencilerinin arkadaşlarını sosyal medyadan edinmeye başladıkları 
görülmüştür. Öğrencilerin sosyal medyayla tanışma sürelerinin büyük bir kısmının son bir 
yıl içinde olduğu görülmüştür. Bu durum da öğrencilerin sosyal medyayı kullanmaya 
başlama yaşlarının ilkokul ve altındaki okul kademelerine indiğini göstermektedir. 
Sonuçlara yönelik ayrıntılar tam metinde sunulmuştur. Sosyal medyadan kaynaklanacak 
sorunların ve zararların önüne geçilebilmesi için ailelerin bilinçlenmesini sağlayacak 
seminerler, televizyon programları hazırlanabilir veya basılı materyaller dağıtılabilir. 
Okulların rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri öğrencilerini bu konuda bilinçlendirecek 
çalışmalarda bulunabilirler. Öğretmenler, öğrencilerinin sosyal medyayı kullanmalarından 
faydalanarak onlara sosyal medya aracılığı ile ödev ve duyuru paylaşımında bulunabilirler. 
Bu şekilde Tersyüz sınıf uygulaması ile öğretmenler okul dışında öğrenciler için sosyal 
medyayı çevirim içi sınıf haline getirebilirler. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal medya, tutum  
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(10586) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM, OKUMA VE YAZMA 

GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UYGULAMALARI 

YUSUF ERGEN 1, CEVAT ELMA 2 
1 Bayburt Üniversitesi - 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

yergen@bayburt.edu.tr 

İlkokul Türkçe programı temelde üç öğrenme alanı üzerine bina edilmiştir. Bunlar; 
sözlü iletişim, okuma ve yazma öğrenme alanlarıdır. Bu araştırmanın amacı, sınıf 
öğretmenlerinin sözlü iletişim, okuma ve yazma güçlüğü olan öğrencilere yönelik 
uygulamalarını ve bu uygulamalarda karşılaştıkları güçlükleri belirlemektir. Araştırma, 
nitel araştırma desenlerinden olgubilim araştırması deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın 
örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bayburt ilinde çalışan toplam 21 sınıf 
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma verileri yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar tam metinde belirtilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmeni, Sözlü iletişim, Okuma, Yazma 
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(10709) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK 

TUTUMLARINI YORDAYAN DEĞİŞ KENLERİN İNCELENMESİ 

İSMAİL SARİKAYA 1, MUSTAFA ÖZGÖL 1, MESUT ÖZTÜRK 1 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

ismailsarikaya@bayburt.edu.tr 

Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanımı kaygılarının, 
öğretmen liderliği düzeylerinin ve bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarını yordayıp yordamadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. 
Çalışma nicel araştırma yaklaşımlarına ait ilişkisel tarama modeline uygun olarak 
yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemi Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan iki ilde görevli 
toplam 163 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 
ölçeği, eğitim teknolojileri kullanımı kaygı ölçeği, öğretmen liderliği ölçeği ve bilimsel 
araştırmaya yönelik tutum ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Çalışmada eğitim teknolojileri 
kullanımı ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında orta düzeyde, negatif ve 
anlamlı bir ilişki olduğu; öğretmen liderliği ve bilimsel araştırmaya yönelik tutum ile 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir. Göreli önem düzeyi dikkate alınarak sırasıyla öğretmen liderliği, 
bilimsel araştırmaya yönelik tutum ve eğitim teknolojileri kullanmaya yönelik kaygının 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmeni, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, öğretmen 
liderliği, bilimsel araştırmaya yönelik tutum, eğitim teknolojileri kullanımı kaygısı. 
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(10741) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PENCERESİNDEN OKUL NASIL 

OLMALIDIR? 

ELİF DURKAN 1, TEMEL TOPAL 2 
2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

elfdrkn@gmail.com 

Eğitim denilince akla öncelikle okul gelir. Okul; önceden belirlenmiş eğitim 
amaçlarına uygun olarak öğrencilere yeni davranışlar kazandırarak ya da istenmeyen 
davranışları ortamdan kaldırarak yaşantılar hazırlayıp sunan bir sistemdir. Okulda, eğitim-
öğretimin kalitesinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının ilke ve değerleri 
benimsenmiştir. Ayrıca sosyal bir sistem olan okulun bireysel, kurumsal ve kültürel 
boyutlarının birbirleriyle bütünleştirilmesi gerekir. Okul, diğer örgütlerde olduğu gibi 
çevresini etkiler ve çevresinden etkilenir. Bu nedenle okulun amaçları belirlenirken toplum 
da göz önüne alınmalıdır. Bu bağlamda "Okul Nasıl Olmalıdır?" sorusu gündemde sürekli 
yer alan bir tartışma konusudur. Yıllardır bilim adamları ve filozoflar okul kavramına daha 
çok teorik olarak yaklaşmaya çalışmışlardır. Ancak bunların çoğu okulun öğrenci, 
öğretmen, okul yöneticisi ve veli gibi okulu oluşturan bireylere ne anlam ifade ettiğini 
açıklamada yetersiz kalmıştır. Okulun varlık nedeni olan öğrenciler zamanlarının çoğunu 
okulda geçirdikleri için bilişsel dünyalarında okullarını inşa eder ve anlamlandırırlar. Bu 
araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Giresun/Bulancak İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı ilkokul 4. sınıfa giden öğrencilerin zihinlerinde okullarını nasıl inşa 
ettiklerini belirlemek amacıyla tasarlanan ve 20 öğrenci ile gerçekleştirilen nitel bir 
araştırmadır. Bu araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmış ve veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : İlkokul öğrencileri, ideal okul, okul 
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(10764) İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA 

GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

YUSUF ERGEN 1, ONUR BATMAZ 1 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

yergen@bayburt.edu.tr 

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama 
güçlüklerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, nitel araştırma 
yöntemlerinden olgubilim araştırması desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Bayburt 
il merkezinde yer alan 7 ilkokulda görev yapan 25 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile 
belirlenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda; okuduğunu anlama güçlüğünün öğrencilerde çoğunlukla metinle ilgili sorulara 
cevap vermede zorlanma şeklinde kendini gösterdiği, okuma güçlüğünün sebebinin en fazla 
anlama yoğunlaşamama olduğunun düşünüldüğü, okuma güçlüğünü gidermek için 
öğretmenler tarafından öğrenci seviyesine uygun bol okuma çalışması yaptırıldığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : öğretmeni, Okuma, Okuduğunu anlama 
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(10773) 4+4+4 UYGULAMAS ININ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE 

GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

CANSU UYAR AYDIN 1, TEMEL TOPAL 2, HASAN HÜSEYİN AKSU 2 
1 Milli Eğitim Bakanlığı - 2 Giresun Üniversitesi 

temeltopal@hotmail.com 

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan ve 11.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 
değişiklik ile Türkiye genelinde 4+4+4 eğitim sistemine geçilmiş ve zorunlu eğitim 12 yıla 
çıkarılmıştır. Bu araştırmada yeni eğitim sisteminin ilkokul öğretmenlerinin görüşleri 
doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Karma araştırma modeline göre 
tasarlanan bu araştırmanın örneklemini Giresun il merkezindeki farklı sosyo – ekonomik ve 
kültürel çevrelerde bulunan ilkokullarda görevli tüm 1. ve 2. sınıf öğretmenleri 
oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında Giresun 
il merkezinde görev yapan 90 öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formu ve kişisel 
bilgi formu ile elde edilmiştir. Bu veriler SPSS 20 paket programından yararlanılarak Ki-
Kare istatistik tekniği ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında bayan 
öğretmenler erkek öğretmenlere oranla yeni eğitim sisteminin 1. sınıfta başarısız olduğunu 
ve öğrencilerin 1. sınıfı başarı ile bitiremediklerini, ders/yardımcı kitapların içerik 
yönünden 60-66 aylık çocukların düzeyine uygun hazırlanmadığını ve yeni sistemin 
öğrenci niteliğine katkısı olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bulgular ayrıca ilkokula başlama 
yaşının asgari 66 aya yükseltilmesi ve 60-72 aylık öğrencilerin aynı sınıf ortamında 
öğrenim görmelerinin uygun olmadığını göstermektedir. Bu noktadan hareketle çocukların 
okula başlama olgunluğuna erişebilmeleri için hazırbulunuşluklarının okul öncesi eğitim 
gibi uygulamalar ile desteklenmesinin yararlı olabileceği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : 4+4+4 eğitim sistemi, öğretmen görüşleri, sınıf öğretmenleri 
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(10789) BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARIN ÖĞRETİMS EL SORUNLARI 

AYDANUR MEMECAN 1, TEMEL TOPAL 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

temeltopal@hotmail.com 

İlkokullarda iki ya da daha çok sınıfın bir grup oluşturarak bir öğretmen 
yönetiminde birlikte öğrenme-öğretme sürecini yürütme şekli olan birleştirilmiş sınıf 
uygulaması Türkiye’de birçok ilde uygulanmaktadır. Bu uygulama, öğretmen ve derslik 
sayısının yetersizliği, öğrenci sayısının azlığı gibi nedenlerden dolayı özellikle köy ve 
kasaba okullarında görülmektedir. Tek öğretmen yönetiminde gerçekleşen birleştirilmiş 
sınıf uygulamasında farklı yaş ve gelişim düzeyinde bulunan öğrenciler bir sınıfta eğitim-
öğretim etkinliklerine katılmaktadırlar. Bu uygulama, öğrencilerin etkileşim ve sosyalleşme 
sürecine katkı getirmenin yanında bazı olumsuz durumları da beraberinde getirmektedir. Bu 
araştırmada birleştirilmiş sınıf uygulamalarında karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri 
doğrultusunda belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ordu merkez ve 
ilçelerinde birleştirilmiş sınıf okutan 20 ilkokuldaki 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 
Öğretmenlerin birleştirilmiş sınıf uygulamalarında karşılaştıkları öğretimsel sorunlara 
ilişkin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşmelerden elde 
edilen veriler nitel veri analiziyle çözümlenmiş ve görüşmelerden yapılan alıntılarla 
desteklenmiştir. Öğretmenler, birden çok sınıfla aynı anda dersleri sürdürmenin 
zorluğundan, sınıfların fiziksel yetersizliğinden, farklı sınıflar ve etkinlikler için yeterli 
zaman olmamasından ve kazanımlar açısından farklı gelişim düzeylerinde bulunan 
öğrencilerin aynı sınıfta öğrenim görmelerinin öğretimsel açıdan önemli sorunlar 
oluşturduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Ulaşılan sonuçlara dayalı olarak, özellikle tek 
öğretmenin bulunduğu okullardaki birleştirilmiş sınıflarda 1. sınıfların okuma-yazma 
öğretimi gibi öncelik ve özel ilgi gerektiren konumundan dolayı bu sınıflar için başka bir 
öğretmenin görevlendirilmesinin öğretimsel açıdan daha uygun olabileceği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Birleştirilmiş sınıf, öğretimsel sorun, öğretmen görüşleri 
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(10870) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA DAİR ALGILARININ RESİM 

YOLU İLE TESPİT EDİLMES İ 

SEVİM GÜVEN 1, MESUT ESMEK 2 
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi - 2 Milli Eğitim Bakanlığı 

sevim.guven@gop.edu.tr 

Okul bireye belirli kazanımları, (değerleri, becerileri) öğrenciye kazandırmak 
amacıyla sistematik olarak tasarlanmış örgütsel yapılardır. Bu yapı içerisinde yetkili 
kurumlarca belirlenmiş temel bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların birey 
tarafından edinilmesi beklenir. Okulda bireyin istenilen nitelikte yetiştirilmesinde okula 
yönelik algısı ve bağlılığı kuskusuz önemli rol oynar. Okula olan olumlu bakış, okula 
bireyin kendini ait hissetmesi hem akademik performansını hem de sosyal becerilerini 
olumlu yönde etkiler. Kuşkusuz ilkokul hayatında elde edilen deneyimler kişinin gelecek 
performansına da negatif ve pozitif boyutta yansımaktadır. İlkokul düzeyindeki öğrencilerin 
bir durum, kurum, olgu, olay ve kişi üzerindeki algılarını tespit etmede en etkili yollardan 
biri resimlerdir. Resimler çocuğun kelimelerle ifade edemediği duygu ve düşüncelerin 
sembolik göstergeleridir. Çocukların çizdiği resimdeki her ifade araştırmacılar için oldukça 
önemlidir ve her gösterge bir anlam ifade taşımaktadır. Çünkü çocuk, resimlerinde gerçeği 
en yalın haliyle anlatır. Bu nedenle çalışmada ilkokul öğrencilerinin okula ve okulun 
bileşenlerine ilişkin algılarının resim vasıtasıyla tespit edilmesi amaçlanmıştır. Durum 
çalışması olarak tasarlana bu çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Tokat 
ili Zile ilçesinde bulunan bir birleştirilmiş sınıflı ilkokulda öğrenim görmekte olan uygun 
örneklem yoluyla belirle belirlenmiş gönüllü olarak çalışmaya iştirak eden toplam 13 
öğrenci katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara öncelikle ne tür çalışma yapılacağı 
anlatılmış daha sonra  A4 kâğıdı dağıtılarak, 30 dakikalık sürede okul ve sınıf ile ilgili iki 
farklı resim yapmaları istenmiştir Çalışmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman analizi yoluyla elde edilmiştir.  Elde edilen veriler sanat temelli analiz ve 
göstergebilimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, resim çizen 
çocukların okula yönelik algılarının çoğunun olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
resimlerde nesnelerin daha çok düz anlamıyla ifade edildiği görüntüsel göstergeyi daha 
fazla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Okul, resim, sanat temelli analiz, göstegebilimsel analiz 
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(10874) TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ ALGILARI 

SEVİM GÜVEN 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

sevim.guven@gop.edu.tr 

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi demokrasi ve insan hakları uygulamaları ile 
doğrudan ilişkilidir. Demokratik vatandaşın en önemli özelliği özgeci olması toplumsal 
sorunlara lokal ve evrensel anlamda çözüm üretmesidir. Üniversitelerde 2008-2009 eğitim 
öğretim yılından itibaren yürütülmekte olan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi 
demokratik değerlerin kullanılması toplum ve üniversite arasında organik bir oluşmasını 
sağlaması açısından önemlidir. Bu durumdan hareketle bu araştırmanın amacı, Topluma 
Hizmet Uygulamaları (THU) dersinin öğretmen adaylarınca nasıl algılandığını ortaya 
koymaktır. Araştırmanın çalışma gurubunu, kriter örnekleme yoluyla belirlenmiş 2015-
2016 öğretim yılında bahar döneminde  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi ABD 3. sınıfında okuyan ve THU dersini 
alan 94 öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının derse ilişkin algılarının 
tespit etmek amacıyla 14 haftalık uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi proje 
dosyalarını tesliminden sonra dersin uygulamasına ilişkin katılımcıların değerlendirmelerini 
almak amacıyla açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir soru formu verilmiştir. 
Katılımcılara 25 dakikalık süre verilerek soruları görüşlerini yazmaları istenmiştir. 
Katılımcılara, 1. THU dersinin sosyal yönden size katkısı ne olmuştur? 2. THU dersinin 
mesleki yönden size katkısı ne olmuştur? 3. THU dersinin olmasını gerekli buluyor 
musunuz? Bulup bulmamanızdaki nedenleri yazınız.  4. THU dersinin proje geliştirme 
sürecinde karşılaştığınız güçlükler nelerdir? 5. THU dersinin uygulama sürecinde 
karşılaştığınız güçlükler nelerdir? 6. THU dersinin daha etkili yürütülmesi için neler 
yapılmalıdır? Şeklinde altı soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla 
çözümlenmiştir. Sorular ana tema olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların görüşlerinden 
kodlar çıkartılmıştır. İfadelerde hem kelime hem de kelime grubu şeklinde kodlama 
yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinden elde edilen kodlar bu temaların altıdan 
derlenmiştir. Genel olarak araştırma sonuçları değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının 
derse ilişkin algılarının olumlu olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi, Sınıf Öğretmeni, 
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(10879) ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN 

FARKLI DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN ANALİZİ 

YILMAZ GEÇİT 1, SEBAHAT ÇORAPÇI 1, SİNAN ŞAHİN 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

yilmaz.gecit@erdogan.edu.tr 

Modern eğitim anlayışının ısrarla vurguladığı hususlardan biri bireylerin çeşitli 
sorunlarla baş edebilme yetilerinin artırılması gereğidir. Bu bağlamda problem çözme 
becerisi tüm öğretim programlarımızda öncelikli vurgu yapılan beceri alanlarından birini 
teşkil etmektedir. Problem çözme becerisi yüksek öğrencilerin yetiştirilmesi öncelikle 
onları yetiştiren öğretmenlerin ve de öğretmen adaylarının bu becerisine sahip olmalarıyla 
kolaylaşabilecektir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin bazı 
değişkenler açısından analizi yapılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nden farklı bölümlerdeki 323 öğretmen adayı bu çalışmanın örneklemini teşkil 
etmektedir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Heppner ve Petersen tarafından 
geliştirilen ve Türkçeye uyarlanması Şahin, Şahin ve Heppner(1993) tarafından yapılan 
Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılmıştır. Bu envanter 3 alt boyut ve 35 maddeden 
oluşan 6’lı likert tarzında bir ölçektir. SPSS 16 paket programında bazı analizlere tabi 
tutulan veriler neticesinde şu bulgulara rastlanmıştır. Sınıf düzeyi açısından4. sınıflarla 1. 
sınıflar arasında 4. sınıflar lehine, bölüm açısından sosyal bilgiler, sınıf, türkçe ve 
matematik programları ile fen bilgisi eğitimi programı arasında fen bilgisi aleyhine, baba 
eğitim durumu değişkeninde okuryazar, ilkokul ve lise mezunu velilerle yükseköğretim 
mezunu babalar arasında yükseköğretim mezunları aleyhine .05 düzeyinde anlamlı farklılık 
çıkmıştır. Öte yandan öğretmen adaylarının cinsiyet, mezun oldukları lise türü, anne eğitim 
durumları, aile ikamet yeri ile aile aylık gelirleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayları, problem çözme, beceri. 
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(11036) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK DEĞERLERE 

BAĞLILIKLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMES İ 

ADNAN TAŞGIN 1, REMZİ Y. KINCAL 2 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

adnantasgin@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere bağlılıkları 
ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama türündeki 
bu araştırmanın 2016-2017 öğretim yılı bahar yarıyılında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 
Araştırmanın örneklemi, farklı sosyo-ekonomik gelire sahip ailelerin öğrencilerinin yer 
aldığı iki devlet okulu ile bir özel okul öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri 
“Demokratik Değerlere Bağlılık Ölçeği” ve “Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı 
Ölçeği”nden elde edilecektir. Verilerin analizinden önce verilerin normal dağılıp 
dağılmadığı kontrol edilecektir. Verilerin normal dağılım göstermesi durumunda 
öğrencilerin demokratik değerlere bağlılıkları ile problem çözme becerileri arasındaki 
ilişkinin ortaya konmasında Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi, verilerin normal 
dağılım göstermemesi durumunda ise Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Analizi 
kullanılacaktır. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere bağlılıkları ile problem 
çözme becerileri çeşitli değişkenler açısından analiz edilecektir. Araştırmada veri toplama 
süreci devam etmekte olup, veri toplama süreci tamamlandıktan sonra sonuç ve tartışmaya 
yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Demokratik değerler, Problem çözme becerileri, ortaokul öğrencileri 
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(11680) ÇOCUK KİTAPLARINDA DÜZEY BELİRLEME ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA 

HAKAN DEDEOĞLU 1 
1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

dede@hacettepe.edu.tr 

Her yıl değişik yaş gruplarına yönelik olarak yayımlanan yüzlerce yeni çocuk 
kitabı ile alanda büyük bir birikimin oluştuğu görülmektedir. Bu zenginlik çeviri yoluyla 
kazandırılan kitaplar dikkate alındığında daha da artmaktadır. Bu alanda öğretmen, öğrenci 
ve velilerin yaşadığı temel sorunlardan birisi okur ile uygun düzeyde yer alan kitapları 
buluşturma konusunda yaşanmaktadır. Yurtdışında genellikle yayınevleri tarafından 
kitaplar üzerinde ilgili okurun yaş grubunu belirten ifadeler okurlara kolaylık 
sağlamaktadır. Buna karşın farklı yayınevlerinin farklı ve değişik şekillerde formüle edilen 
düzey belirleme sistemleri sık sık kafa karışıklığına yol açmaktadır. Bu alanda ülkemizde 
sistematik bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu çalışmada ülkemizde yayımlanan 
ve ilkokul düzeyinde olduğu kabul edilen çocuk kitapları üzerinde düzey belirlemeye 
yönelik bir sistem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışma da elde edilecek verilerin özelde 
öğretmen, öğrenci ve velilere genelde tüm okurlara bir rehber oluşturması 
hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Çocuk Edebiyatı, Okunabilirlik 
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(11681) İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 

DÖRT BLOK 

SAADET ZORALOĞLU 1, HAKAN DEDEOĞLU 1 
1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

dede@hacettepe.edu.tr 

Bireyler doğdukları andan itibaren dilin sözel ögeleriyle etkileşim hâlindedir. Dile 
ilişkin sözel ögeleri kullanarak yazılı uyaranlar ile anlatmak ve yazılanları anlamlandırmak, 
okuma ve yazma olarak adlandırılır. Okuma ve yazmanın bir yetişkin tarafından 
desteklenmesi ise okuma ve yazma öğretimidir. Okuma-yazma öğretimi için cümle veya 
kelime temelli bütünden parçaya, ses temelli parçadan bütüne ve ikisini ve bir arada 
kullanan karma yaklaşımlar kullanılmıştır. PISA’da yüksek başarı gösteren ülkelerin 
okuma-yazma öğretiminde anlama odaklı olan bütünden parçaya yaklaşımın kullanıldığı 
görülmüştür. ABD’de etkili bir şekilde kullanılan Dört Blok Yöntemi, okuduğunu anlamayı 
destekleyen çeşitli okuma etkinlikleri ve kelime haznesi gibi özellikleriyle dikkat 
çekmektedir. Bu çalışmada 2015’te revize edilen Türkçe Öğretim Programı’ndan yola 
çıkılarak etkili okuma-yazma öğretimi için Dört Blok Yöntemi ışığında bir model önerisi 
ortaya koyulmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Okuma Yazma Öğretimi, Dört Blok Yöntemi 
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(11795) YARATICI DRAMA İLE CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK 

AYŞENUR BÜLBÜL 1, AHMET OSMAN ÇANKAL 1, AYŞEGÜL OĞUZ NAMDAR 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

aysegul.oguz@erdogan.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 3.sınıf Canlılar Dünyasına Yolculuk ünitesinin 
yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi sürecinde öğrencilerin fen bilimleri dersi ile yaratıcı 
drama yöntemine yönelik düşüncelerini, fen başarılarındaki değişimi belirlemektir. 
Araştırma verilerinin elde edilmesinde açık uçlu sorulardan oluşan fen bilimleri testi, başarı 
testi, yarı yapılandırılmış mülakat soruları, uygulama süreci ile ilgili öğretmen görüşü ve 
yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. Fen bilimleri testi ile başarı testi uygulama sürecinin 
başında ve sonunda öğrencilere ön-son test olarak uygulanmıştır. Araştırma Muş ili 
merkezinde bulunan bir devlet okulunun, 3. sınıfta öğrenim gören 27 öğrenci ile 
yürütülmüştür. Veri toplama araçlarının hazırlanması sürecinde uzman görüşü alınmış olup, 
kazanımların sonunda dersin işlenişine yönelik görüşlerin alınması için her bir öğrenci 
günlük tutmuştur. Uygulamanın sonunda da çalışmaya katılan gönüllü 7 öğrenci ile 
görüşme yapılmıştır. Görüşme ve günlüklerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 
Yapılan analizler sonucunda ön test - son test sonuçları incelendiğinde yaratıcı drama 
yönteminin öğrencilerde fen başarısını artırdığı görülmektedir. Günlükler ile görüşmelerden 
ise öğrenciler yaratıcı drama yöntemi ile ders işlemekten zevk aldıkları ve eğlenerek 
öğrendikleri, fen bilimleri dersine karşı ilgilerinin arttığı şeklinde görüş belirtmişlerdir.    

Anahtar Kelimeler : Yaratıcı drama, fen eğitimi, canlılar dünyası 
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(12068) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKUL 

ZİYARETİ YAPMALARININ ONLARIN BU OKULARA YÖNELİK ALGILARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

OSMAN ALBAYRAK 1, İBRAHİM YAHŞİ 1, HÜSEYİN TOLU 1, ABDULLAH 

TÜRKMEN 1, CENGİZ BAYRAKTAR 1, AHMET DUYSAK 1 
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

osman.albayrak@erdogan.edu.tr 

Birleştirilmiş sınıf uygulaması pek çok ülkede daha çok pedagojik nedenlerle 
yapılırken ülkemizde özellikle kırsal kesimlerde öğrenci sayısının azlığı, öğretmen 
sayısının yetersizliği, coğrafi ve sosyo-ekonomik koşullar vb. nedenlerle birden fazla sınıf 
aynı derslikte bir araya getirilerek devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulamanın 
bilimselliği üzerinde tartışmalar halen devam ederken aynı zamanda alternatif çözüm 
yollarının oluşturulması çabaları da sürdürülmektedir. Birleştirilmiş sınıflı okullarda 
başarıyı etkileyen en önemli unsurlardan birisi bu okullarda görev yapacak olan öğretmen 
adaylarının  adı geçen okullara yönelik sahip oldukları algılarıdır. Hiçbir şekilde bu tip 
ortamlarda staj yapmamış ya da zaman geçirmemiş öğretmen adaylarının algılarının hiçte 
olumlu olmadıklarını yapılan araştırma sonuçlarından görmekteyiz. Bu çalışmanın amacı 
eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programlarında yer alan birleştirilmiş sınıflarda 
öğretim dersi çerçevesinde yapılan birleştirilmiş sınıflı okullarıa yönelik yapılan 
günübirlik  araştırma gezilerinin onların bu okullara yönelik  algılarında  ne tür değişmeler 
meydana getirdiğini araştırmaktır. Bu çalışmada yöntem olarak özel durum çalışması tercih 
edilmiş gözlem ve mülakatlar yardımıyla veriler toplanmıştır. Mülakatlardan elde edilen 
veriler betimsel olarak katılımcıların söylemleri değiştirilmeden okuyucuya sunulmuştur. 
2015-2016 Öğretim Yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği Programı eğitim gören  4.sınıf 50 sınıf öğretmeni adayı bu araştırmanın 
örneklemidir. Rize iline bağlı birleştirilmiş sınıflı okulların bulunduğu köylere 7’şer kişilik 
gruplar halinde inceleme ve araştırma gezileri düzenleyerek bu ortamlarda 3 ayrı gün 
geçirerek, sınıf ortamında ders gözlemi yaparak, okul  yönetim boyutunu inceleyerek, sınıf 
öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle görüşmeler yapmışlardır. 

Öğretmen adaylarının  bu okullara yapmış oldukları ziyaretler pek çok değişken 
açısından incelendiğinde kararsız bir tutumun ortaya çıktığı, bazı değişkenler açısından 
olumlu bir tutum geliştirme söz konusu iken , kimi değişkenler açısından bu ziyaretlerin 
adaylar üzerinde olumsuz bir algı oluşturduğu görülmüştür. 

Mezun olduklarında genelde bu okullara atanan sınıf öğretmenliği programından 
mezun olan öğretmen adaylarının bu okullarda başarılı olabilmesi ve algısal olarak olumlu 
bir tutumun ortaya çıkabilmesi için uzun süre birleştirilmiş sınıf ortamlarında uygulamalar 
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yapmaları ve birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersi içeriğinde bu okullara yönelik düzenli 
ziyaretlerin gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda öğretmenlik uygulamaları dersi 
çerçevesinde adaylara bu okullarda staj yapabilme fırsatı sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Birleştirilmiş Sınıf, köy okulları, öğretmen adayı, algı, tutum, 
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(9558) MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BELİRLİ VE BELİRSİZ 

İNTEGRAL İLE BELİRLİ İNTEGRAL UYGULAMALARI KONUSUNDA 

YAŞADIKLARI ZORLUKLAR 

MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

mihrideniz61@gmail.com 

Günlük hayatta, teknoloji ve endüstride sıkça kullanılan integral; eğitim hayatında 
da ortaöğretimin son sınıfında; üniversitelerin mühendislik, matematik bölümlerinde; 
ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalında; bazı matematik derslerinin içeriğinde yer 
almaktadır. Öğrencilerde integral ile ilgili kavramsal bilginin doğru bir şekilde 
oluşturulabilmesi, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bu kavrama ait kavramsal bilgiye 
sahip olmasını hayati önem taşımaktadır. Bu çalışma ile belirlenen amaç doğrultusunda 
öğretmen adaylarının “Belirli ve Belirsiz İntegral ile Belirli İntegral Uygulamaları” 
konusunda yaşadıkları zorluklar  ortaya konulmak istenmiştir. Bu araştırma, ilköğretim 
matematik öğretmeni adaylarının integral konusundaki algılayışlarını ortaya çıkarmayı 
amaçlayan nicel metodolojinin kullanıldığı bir durum belirleme çalışmasıdır. Araştırmanın 
çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, bir devlet üniversitesinin eğitim 
fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği dördüncü sınıfında öğrenim gören  56 
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “Belirli ve Belirsiz İntegral ile 
Belirli İntegralin Uygulamaları” konusuna yönelik sekiz soru kullanılmıştır. Sorular, 
İntegral ünitesini hedef alan kazanımlara odaklanarak hazırlanmıştır. Elde edilen verilerin 
analizi sonucunda öğretmen adaylarının belirli ve belirsiz integral kavramlarına ilişkin bilgi 
sahibi oldukları ancak integral ile uygulamalar yaparken özellikle de hacim ve alan 
sorularında şekil üzerinde; ya yorum yapamadıkları ya da yanlış yorum yaptıkları 
belirlenmiştir. Bu durum adayların kavram ile ilgili tanımın yanı sıra yapılan işlemleri de 
ezberleme yoluna gittikleri sonucunu destekler niteliktedir. Bu şekilde yaşanılan zorlukların 
üstesinden gelebilmek için kavramsal öğrenmeye daha fazla önem verilmelidir. Bununla 
birlikte sınıf içi uygulamalarda; belirli ve belirsiz integral ile belirli integral uygulamalarını 
içeren uygulamalara daha fazla yer verilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Belirli ve belirsiz integral, belirli integral uygulamaları, ilköğretim 
matematik öğretmeni adayları 
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(9559) MATEMATİK VE OYUN DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYI 

GÖRÜŞLERİ 

MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

mihrideniz61@gmail.com 

Bu çalışmada, oyunların matematik öğretiminde kullanılması ile ilgili “Matematik 
ve Oyun” dersini seçen ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının süreç boyunca oyun 
yönteminden faydalanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Verilerin 
toplanması aşamasında öğretmen adaylarına “Matematik ve Oyun” dersi ile ilgili bir anket 
yöneltilmiştir. Bu kapsamda Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi 
Anabilim Dalının 2.sınıfında “Matematik ve Oyun” seçmeli dersini alan 25 öğretmen 
adayının görüşleri analiz edilmiştir. Analiz kapsamında katılımcıların cevaplarından 
temalar oluşturulmuş ve bu temaların frekansları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak öğretmen 
adaylarının süreç sonunda matematik öğretiminde oyun yönteminin kullanımı konusundaki 
olumlu görüşlerinde ve oyun yöntemine yer verme durumlarında dersi seçmeden öncesine 
göre artış olduğu görülmüştür. Adayların oyunla öğretimin öğrencilerin duyuşsal 
becerilerini geliştirdiğinin düşünülmesine, kendilerinde de oyunlarla matematiği 
öğretebileceğine olan inanç ve özgüvenlerinin artması şeklinde görüş bildirmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler : Matematik ve oyun, matematik öğretimi, matematik öğretmeni adayı 
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(9624) MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST BİLİŞSEL ÖZ-

DÜZENLEME ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TASARLADIĞI ETKİNLİKLERİN 

İNCELENMES İ 

MESUT ÖZTÜRK 1, MUSTAFA ÖZGÖL 1, YAŞAR AKKAN 2, İSMAİL SARİKAYA 1 
1 Bayburt Üniversitesi - 2 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik  Ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

mesutozturk@live.com 

Üst bilişsel öz-düzenleme, bireyin kendi öğrenme sürecini izlemesi, kontrol etmesi 
ve düzenlemesi olarak tanımlanmaktadır (Steinbach & Stoeger, 2016). Üst bilişsel öz-
düzenlemenin öğrenilmesi bireyin öğrenmesini kolaylaştırarak başarısını arttırmasını 
sağlayacaktır (DiFrancesca, Nietfeld, & Cao, 2016). Bu becerinin öğrenilmesinde pek çok 
model vardır. Ancak modellerde temel iki ayrım vardır: Becerilerin bağımsız ele alınması 
ve tabakalar halinde sunulması (Steinbach & Stoeger, 2016). Bu çalışma matematik 
öğretmen adaylarının üst bilişsel öz-düzenleme öğrenimine yönelik hazırladıkları 
etkinlikleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum 
çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışmada matematik öğretmenlerinin üst bilişsel öz-
düzenleme öğreniminin prensiplerine uygun etkinlikler tasarlamaları incelenmiştir. 
Çalışmaya ilköğretim matematik öğretmenliği son sınıfında öğrenim gören 21 matematik 
öğretmeni adayı katılmıştır. Çalışmada ilk olarak öğretmen adaylarına üst bilişsel öz-
düzenleme hakkında bilgi verilmiştir. Ardından öğretmen adaylarından üst bilişsel öz-
düzenleme öğrenimine yönelik etkinlik oluşturmaları istenmiştir. Elde edilen veriler 
doküman analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda katılımcı 
öğretmen adaylarından 10’unun üst bilişsel öz-düzenlemeyi anlayamadığı için etkinlik 
hazırlayamadığı (öz güvene dayalı çalışmalar, araştırma ödevine dayalı çalışmalar, ahlaki 
kavramlara odaklanma ve yanlışı düzeltme) diğer katılımcıların ise genellikle öz-
farkındalık becerisini kazandırarak öz-düzenleme becerisini kazandırmaya yönelik 
etkinlikler tasarladığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Üstbiliş, öz-düzenleme, üst bilişsel öz-düzenleme, matematik eğitimi 
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(9640) LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ASİMPTOTLARA VE GRAFİK 

ÇİZİMLERİNE YÖNELİK KONU ALANI BİLGİLERİ 

MURAT DURAN 1, MUHAMMET DORUK 2, ABDULLAH KAPLAN 3 
1 Milli Eğitim Bakanlığı - 2 Hakkari Üniversitesi - 3 Atatürk Üniversitesi 

denizyildizi2805@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı lise matematik öğretmenlerinin asimptotlara ve grafik 
çizimlerine yönelik pedagojik alan bilgilerini konu alanı bilgisi bağlamında incelemektir. 
Öğretmenlerin konu alanı bilgileri; asimptotları tanımlama, örneklendirme, görselleştirme 
ile bir fonksiyonun grafiğinin çizim basamaklarını belirleme ve bu basamakları uygulama 
şeklinde beş başlık altında incelenmiştir. Nitel araştırma modellerinden özel durum 
çalışmasına göre desenlenen bu araştırma 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde 
Karadeniz Bölgesindeki bir şehirde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları üçü 
eğitim fakültesi mezunu, biri ise fen edebiyat fakültesi mezunu olmak üzere dört lise 
matematik öğretmenidir. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan 
yarı yapılandırılmış etkinlik temelli mülakat formu yardımıyla toplanmıştır. Araştırmanın 
verileri içerik analizi tekniğiyle çözümlenecektir. Analizler sonucunda elde edilen sonuçlar 
literatür ile tartışılarak öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Türev, Asimptot, Grafik, Konu Alanı Bilgisi 
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(9641) LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİR FONKSİYON İLE ONUN 

TÜREVİ ARASINDAKİ GRAFİKS EL İLİŞKİYE YÖNELİK KONU ALANI 

BİLGİLERİ 

MURAT DURAN 1, MUHAMMET DORUK 2, ABDULLAH KAPLAN 3 
1 Milli Eğitim Bakanlığı - 2 Hakkari Üniversitesi - 3 Atatürk Üniversitesi 

denizyildizi2805@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı lise matematik öğretmenlerinin bir fonksiyon ile bu 
fonksiyonun birinci türevi arasındaki grafiksel ilişkiye yönelik konu alanı bilgilerini 
belirlemektir. Bu amaçla lise matematik öğretmenlerinden bir fonksiyonun grafiği 
yardımıyla fonksiyonun birinci türevinin grafiğini çizme süreçleri ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Nitel araştırma modellerinden özel durum çalışmasına göre desenlenen bu 
araştırma 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu 
Karadeniz Bölgesindeki bir şehrin devlet liselerinde görev yapan 10 lise matematik 
öğretmeni oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerden beşi fen edebiyat fakültesi mezunu, diğer 
beşi ise eğitim fakültesi mezunudur. Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar 
tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış etkinlik temelli mülakat formudur. 
Araştırmanın verileri içerik analizi tekniğiyle çözümlenecektir. Analizler sonucunda elde 
edilen sonuçlar literatür ile tartışılarak öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Türev, Fonksiyon, Grafik, Konu Alanı Bilgisi 
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(9661) ARGÜMANTAS YON TABANLI OLASILIK ÖĞRETİMİNİN ORTAOKUL 

ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKS EL ÜSTBİLİŞ FARKINDALIKLARINA VE 

OLASILIKSAL MUHAKEME BECERİLERİNE ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMES İ 

MUHAMMET DORUK 1, MURAT DURAN 2, ABDULLAH KAPLAN 3 
1 Hakkari Üniversitesi - 2 Milli Eğitim Bakanlığı - 3 Atatürk Üniversitesi 

mdoruk20@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı argümantasyon tabanlı olasılık öğretiminin (ATOÖ) 8.sınıf 
öğrencilerinin matematiksel üstbiliş farkındalıkları ile olasılıksal muhakeme becerilerine 
etkisini belirlemek ve öğrencilerin ATOÖ’ye yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. 
Araştırmanın örneklemi, 2014-2015 öğretimi yılının ikinci döneminde Karadeniz 
Bölgesi’ndeki bir ilin bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 8.sınıf öğrencileridir (n=51). 
Bu öğrencilerden 26’sı deney grubunda 25’i ise kontrol grubunda yer almaktadır. 
Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın 
nicel veri toplama araçları, Kaplan ve Duran (2016) tarafından ortaokul öğrencilerinin 
matematik dersindeki üstbiliş farkındalık algılarını belirlemek amacıyla geliştirilen 
matematiksel üstbiliş farkındalık ölçeği (MÜFÖ) ile Erdem (2011) tarafından ortaokul 
öğrencilerinin olasılıksal muhakeme becerilerini değerlendirmek amacıyla geliştirilen 
olasılıksal muhakeme beceri düzeyi belirleme ölçeğidir (OMBDBÖ). Araştırmanın nitel 
veri toplama aracı ise araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme 
formu ile olasılık senaryolarıdır. Nicel verilerin analizinde betimsel ve kestirimsel 
analizden yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerinin analizinde ise içerik analizi 
uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre matematiksel üstbiliş farkındalık 
bakımından ATOÖ ile mevcut öğretim yöntemi arasında anlamlı bir farklılaşma tespit 
edilememiştir. Olasılıksal muhakeme bakımından ise ATOÖ’nün mevcut öğretime göre 
daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Öte yandan deney grubundaki öğrencilerin ATOÖ’ye 
yönelik görüşlerinin olumlu olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın amacı argümantasyon 
tabanlı olasılık öğretiminin (ATOÖ) 8.sınıf öğrencilerinin matematiksel üstbiliş 
farkındalıkları ile olasılıksal muhakeme becerilerine etkisini belirlemek ve öğrencilerin 
ATOÖ’ye yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemi, 2014-2015 
öğretimi yılının ikinci döneminde Karadeniz Bölgesi’ndeki bir ilin bir devlet ortaokulunda 
öğrenim gören 8.sınıf öğrencileridir (n=51). Bu öğrencilerden 26’sı deney grubunda 25’i 
ise kontrol grubunda yer almaktadır. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu yarı 
deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel veri toplama araçları, Kaplan ve Duran 
(2016) tarafından ortaokul öğrencilerinin matematik dersindeki üstbiliş farkındalık 
algılarını belirlemek amacıyla geliştirilen matematiksel üstbiliş farkındalık ölçeği (MÜFÖ) 
ile Erdem (2011) tarafından ortaokul öğrencilerinin olasılıksal muhakeme becerilerini 
değerlendirmek amacıyla geliştirilen olasılıksal muhakeme beceri düzeyi belirleme 
ölçeğidir (OMBDBÖ). Araştırmanın nitel veri toplama aracı ise araştırmacılar tarafından 
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile olasılık senaryolarıdır. Nicel verilerin 
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analizinde betimsel ve kestirimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerinin 
analizinde ise içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 
matematiksel üstbiliş farkındalık bakımından ATOÖ ile mevcut öğretim yöntemi arasında 
anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir. Olasılıksal muhakeme bakımından ise 
ATOÖ’nün mevcut öğretime göre daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Öte yandan deney 
grubundaki öğrencilerin ATOÖ’ye yönelik görüşlerinin olumlu olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Argümantasyon, Olasılık, Matematiksel Üstbiliş Farkındalık, 
Olasılıksal Muhakeme Becerisi 
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(9662) LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜREVİN FİZİKS EL 

ANLAMINA YÖNELİK KONU ALANI BİLGİLERİNİN İNCELENMES İ 

MUHAMMET DORUK 1, MURAT DURAN 2, ABDULLAH KAPLAN 3 
1 Hakkari Üniversitesi - 2 Milli Eğitim Bakanlığı - 3 Atatürk Üniversitesi 

mdoruk20@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı lise matematik öğretmenlerinin türevin fiziksel anlamına 
yönelik pedagojik alan bilgilerini konu alanı bilgisi bağlamında incelemektir. 
Öğretmenlerin konu alanı bilgileri; türevin fiziksel anlamını açıklama, fiziksel anlamı 
günlük hayatla ilişkilendirme ve fiziksel anlama yönelik bir problemi çözme olmak üzere 
üç başlık altında incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup bir 
durum çalışması örneğidir. Çalışmanın katılımcılarını, 2015-2016 öğretim yılı güz 
döneminde Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilin devlet liselerinde görev yapan 10 lise 
matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların  beşi fen edebiyat fakültesi mezunu 
diğer beşi ise eğitim fakültesi mezunudur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından 
geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış etkinlik temelli mülakat formu yardımıyla 
toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi tekniğiyle çözümlenecektir. Analizler 
sonucunda elde edilen sonuçlar literatür ile tartışılarak öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Türev, Fiziksel Anlam, Pedagojik Alan Bilgisi, Konu Alanı Bilgisi 
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(9671) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ 

VE ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN İNANÇLARININ BELİRLENMES İ: ERZİNCAN İLİ 

ÖRNEĞİ 

AYŞE KILIÇKAYA 1, CANAN AVCI 2 
1 Erzincan Üniversitesi - 2 İnönü Üniversitesi 

akilickaya@erzincan.edu.tr 

Okul öncesi eğitime, ulusal ve uluslararası boyutta büyük bir ilgi gösterilmektedir. 
Bu eğitimin gözde olmasının başlıca sebepleri arasında, gelişimin en hızlı olduğu ve 
gelişimsel birçok temelin atıldığı bir dönem olması yer almaktadır. Okul öncesi dönemde 
çocukların öğreneceği birçok bilgi ve kazanacağı birçok beceri ileriki dönemlerdeki 
başarısını büyük oranda etkilemektedir. Özellikle bu dönemde çocukların elde edeceği 
matematiksel deneyimler, onların matematiğe karşı tutum ve inançlarını ve matematik 
öğrenimlerini doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla, bu dönemde eğitim ve öğretim yapacak 
olan öğretmenlerin diğer bütün alanlarda olduğu gibi, matematik alanında da öğretimi, 
öğrenimi ve inançları, çocukların matematiksel gelişimini ya destekleyecek ya da ket 
vuracaktır. Bu araştırmada, okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretimi ve 
öğrenimine ilişkin inançlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 5’li 
likert türü Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve İnançları Ölçeği Erzincan Üniversitesi Okul 
Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Araştırma 
kapsamında ölçek 120 öğretmen adayına uygulanmış olup, verilerin analizinde betimsel 
istatistik ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Meslek liselerinden mezun olan 
öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları toplam puan ortalamasının, Anadolu liselerinden 
mezun olan öğretmen adaylarının toplam puan ortalamasına göre daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca, 3. sınıfta okuyan öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları toplam puan 
ortalamasının 2. sınıfta okuyan öğretmen adaylarının toplam puan ortalamasından anlamlı 
olarak yüksek olduğu görülmüştür. Lisans düzeyinde okulöncesi eğitimi programında 
verilen Matematik Eğitimi dersini almış olan öğretmen adaylarının toplam puan 
ortalamasının bu dersi henüz almamış olan öğretmen adaylarının toplam puan 
ortalamasından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öte yandan cinsiyete göre öğretmen 
adaylarının matematik öğretimi ve öğrenimine ilişkin inançlarının anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Matematik öğrenme ve öğretme, inanç ve tutum, okul öncesi 
öğretmenliği 
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(9688) İSPATIN TEMEL KAVRAMLARINA YÖNELİK ÜSTÜN YETENEKLİ 

LİSE ÖĞRENCİLERİN FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ 

MESUT ÖZTÜRK 1, ABDULLAH KAPLAN 2, YAŞAR AKKAN 3, BÜNYAMİN 

ŞAHİN 1 
1 Bayburt Üniversitesi - 2 Atatürk Üniversitesi - 3 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik  Ve 

Doğa Bilimleri Fakültesi 

mesutozturk@live.com 

Matematiksel ispat kavramı öğrencilerin akıl yürütme, muhakeme yapma, 
çıkarımda bulunma gibi matematiksel düşünme becerilerini etkilemektedir. Öğrencilerin 
matematiksel düşünme becerilerini ortaya çıkarmada etkili olan bu kavrama matematik 
öğretim programında yeterince yer verilmemiştir. Ancak normal eğitim programının yanı 
sıra Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören üstün yetenekli öğrenciler araştırma yapma 
ve proje hazırlamaya yönelik eğitimler almaktadır. Öğrencilerin daha önce yapılmış 
matematik projelerini anlayabilmeleri ve kendilerinin matematik projeleri 
hazırlayabilmeleri için ispat kavramına yönelik temel bilgilere ve kavramların 
farkındalıklarına sahip olmaları önemlidir. Bu doğrultuda çalışma üstün yetenekli lise 
öğrencilerinin ispatın temel kavramlarına yönelik farkındalıklarının incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışmaya 14 üstün yetenekli lise öğrencisi katılmıştır. Çalışmanın verileri 
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Formda öğrencilere “aksiyom 
kavramını açıklayabilir misiniz?”, “postulat kavramını açıklayabilir misiniz?” gibi bilgiye 
yönelik sorularla “aksiyom ve postulat arasında farklılık var mıdır? Varsa nelerdir” gibi 
farkındalık gerektiren sorular yöneltilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler içerik analizine 
tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin bilgi bağlamında özellikle lemma 
kavramını bilmedikleri, farkındalık bağlamında ise önerme ve postulatın aynı kavram 
olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : İspatın temel kavramları, üstün yetenekli, lise öğrencileri, farkındalık 
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(9736) ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKS EL DÜŞÜNME 

BAĞLAMINDA MUHAKEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

HAYAL YAVUZ MUMCU 1, TOLGA AKTÜRK 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

hayalym52@gmail.com 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağı fonksiyonel bilgiye sahip olan ve bu bilgiyi 
yaşamında etkili olarak kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekte ve bu hedefe 
yönelik olarak oluşturulan öğretim programları bireylerde bazı düşünme becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanmaktadır. Sahip olunan bilgiyi yaşamda 
kullanabilmek için gerekli olan beceriler alan yazında problem çözme, akıl yürütme, 
iletişim, ilişkilendirme ve gösterim olarak ele alınmakta ve bu becerilerin matematiksel 
düşünmeye temel teşkil ettiği ifade edilmektedir. Türkiye’de geliştirilen matematik dersi 
öğretim programlarında keşfetme, mantıksal ilişkileri bulma ve matematiksel terimlerle 
ifade etme sürecininmatematiksel düşünmenin temelini oluşturduğu ve matematiksel 
düşünmenin geliştirilebilmesi için öğrencilerin problemçözme, ilişkilendirme, iletişim 
kurma, matematiksel model kurabilme ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi gerektiği 
ifade edilmektedir. Dolayısıyla muhakeme bir başka deyişle usavurma ya da akıl yürütme 
matematikel düşüme sürecinin temel bir bileşenidir ve bütün etmenleri dikkate alarak 
düşünüp akılcı bir sonuca ulaşma süreci olarak tanımlanabilir. Muhakeme becerisinin temel 
göstergesi ise, bu beceriyi karşılaşılan  problemleri çözmede ve matematik konuları 
arasındaki ilişkiyi görmede kullanabilmektir. 

Genelde matematiksel düşünme ve özelde muhakeme becerisi ile ilgili olarak 
yapılan çalışmalar incelendiğinde, matematiğin öğrenilmesi ve öğretiminde ve ayrıca 
öğrenilen matematiğin yaşamda karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılmasında bu 
kadar önemli bir role sahip olan matematiksel muhakeme becerisini derinlemesine ele 
alarak inceleyen çalışmaların sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. .Bu bağlamda 
özellikle temel eğitimini tamamlayarak üniversite seviyesine gelmiş ve gelecek nesli 
yetiştirmeye aday olan öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme becerilerini kullanım 
biçimlerinin analizi iki önemli noktada önemlidir. Çalışma sonuçları iletemel hedefi 
öğrencilerin matematiksel düşünme ve matematiksel muhakeme yeteneklerinin gelişimi 
olan mevcut öğretim programlarının değerlendirilmesine katkıda bulunulacağı ve ayrıca 
gelecekte söz konusu öğretim programlarının uygulayıcısı olmaya aday olan bireylerin 
kazandırmayı hedefledikleri beceriye kendilerinin ne derece sahip olduklarının gözlenmesi 
ile geleceğin öğretim ortamlarına ışık tutulacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın 
amacı öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme becerilerini kullanım biçimlerinin 
incelenmesi olarak ifade edilebilir. Çalışma kapsamında aşağıdaki sorular cevaplanmaya 
çalışılmıştır. 
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Öğretmen adaylarının genelleme/soyutlama/modelleme, akıl 
yürütme/ilişkilendirme, geliştirme ve yaratıcı düşünme becerileri hangi düzeydedir? 

Öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme becerileri arasında anlamlı ilişkiler 
var mıdır? 

Öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme düzeyleri arasında cinsiyet ve sınıf 
seviyesi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

Bu çalışmada yer alan alt problemler tek bir araştırma yöntemi ile 
cevaplanamayacak özellikte olduğundan karma yöntem ve keşfedici sıralı desen kullanımı 
tercih edilmiştir. Bu çalışmanın birinci aşamasında (nitel boyutunda) veri toplama aracında 
yer alan her bir soru matematiksel muhakeme becerisinin alt boyutlarıyla ilişkili olarak 
içerik analizine tabi tutulmuş ve alt temalar oluşturulmuştur. Araştırmanın ikinci 
aşamasında ise (nicel boyutunda) oluşturulan alt temalara göre eldeki veriler sayısal veriler 
haline dönüştürülmüş ve araştırma problemleri ile ilişkili olarak yorumlanmıştır. 
Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği 
programına kayıtlı 197 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları zengin 
bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak veren 
amaçlı örneklem belirleme yaklaşımlarından tipik durum örneklemesi ile belirlenmiştir. 
Çalışmada yer alan öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme becerilerini 
değerlendirmek için Başaran (2011) tarafından geliştirilmiş olan matematiksel düşünme ve 
muhakeme beceri testi (MDM) ve çalışmayı yürüten araştırmacılar tarafından Alkan ve 
Taşdan (2011) çalışmasından yararlanılarak oluşturulmuş olan matematiksel muhakeme 
becerileri ve bu becerilerin göstergeleri (MMB)’dir. 

Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının genelleme/soyutlama/modelleme ve akıl 
yürütme becerileri puanlarının ortalamaya yakın değerler olduğu, geliştirme ve yaratıcı 
düşünme becerilerinin ise ortalamanın altında değerler aldığı, muhakeme beceri türleri 
arasındaki ilişkilerin tümünün anlamlı olduğu, bunun yanında ardı ardına gelen 
aşamalardaki beceri türleri arasındaki ilişkilerin diğerlerine nazaran daha kuvvetli olduğu 
gözlenmiştir. Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin genelleme/soyutlama/modelleme ve akıl 
yürütme muhakeme beceri puanları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılaşma 
olduğu, geliştirme ve yaratıcı düşünme puanları arasında ise anlamlı farklılıklar olmadığı, 
farklı sınıf seviyelerinde yer alan öğretmen adaylarının genelleme/soyutlama/modelleme 
(GSM), akıl yürütme(AY) ve geliştirme (G) becerileri arasında anlamlı farklılıklar 
olmadığı, bunun yanında yaratıcı düşünme becerileri arasında anlamlı farklılıklar olduğu 
sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar alan yazınla ilişkili olarak tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Matematiksel Düşünme, Matematiksel Muhakeme, Öğretmen 
Adayları 
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(9744) ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK VE HAYAT DERSİ İLE 

İLGİLİ OLARAK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMES İ 

HAYAL YAVUZ MUMCU 1, TOLGA AKTÜRK 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

hayalym52@gmail.com 

Matematiğin, dünyanın tek ve en büyük eğitim olgusu oluşunun nedeni, 
matematiksel olmayan birçok farklı alanlarda, çok çeşitli yollarla kullanılıyor olmasıdır. 
Teknolojideki sürekli değişime bağlı olarak matematiğin kullanım alanları ile birlikte 
matematiği bilen ve günlük yaşamında kullanabilen bireylere duyulan ihtiyaç  günden güne 
artmaktadır. Bu bağlamda geleceğin bireylerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarının, 
matematiği gerçek yaşamda kullanabilme becerilerine sahip olmaları ve bu becerinin 
öğrencilere nasıl aktarılacağı hususunda bilgi ve fikir sahibi olmaları gerekmektedir. Bu 
gerekçeye bağlı olarak günümüzde Eğitim Fakültelerinin lisans programlarına matematiğin 
gerçek yaşamda kullanımı ile ilgili etkinlikleri içeren farklı dersler konulmakta ve öğretmen 
adaylarının öğrendikleri matematiğin kullanışlılığı hakkında donanımları artırılmaya 
çalışılmaktadır. Bu noktadan hareketle mevcut çalışmanın amacı sözü edilen derslerden 
birisi olan matematik ve hayat dersi ile ilgili olarak öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya 
çıkarmaktır. 

Bu amaçla bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliği lisans programında 
ikinci sınıfa devam etmekte olan altmış yedi öğretmen adayına araştırmacı tarafından 
oluşturulmuş olan görüş formu uygulanmıştır. Görüş formunda dört adet açık uçlu soru yer 
almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiş ve içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Öğretmen adaylarının görüş formuna vermiş oldukları cevapları 
göz önüne alınarak oluşturulan kategori ve temalara göre eldeki veriler analiz edilerek 
yorumlanmış ve alan yazınla ilgili olarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Matematik ve hayat, öğretmen adayları 
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1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
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Pedagojik alan bilgisinin alt bileşenlerinden biri olan öğretim stratejiler bilgisi, 
öğretmenin alan bilgisini öğrencilere transfer etmeye, öğrencilerin kavram yanılgılarını 
gidermeye ve öğrencilerin başarılarını artırmaya yönelik sahip olduğu yöntem ve metot 
bilgisidir. Medley (1987), öğretim strateji bilgisine sahip olan öğretmenlerin ders  
esnasındaki öğretmenlik aktivitelerinin yanı sıra dersi planlayabilme değerlendirebilme gibi 
öğretimsel becerilere de sahip olduklarını ve dolayısıyla bu bilgiye sahip öğretmenlerin 
öğrencilerin bilişsel öğrenmelerini etkilediğini belirtmiştir. Bu çalışmada ilköğretim 
matematik öğretmen adaylarının küre, silindir ve küpün yüzey alanları ve hacimleri 
konusunda öğretim stratejileri bilgilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma 
yönteminin benimsendiği bu çalışma, altı ilköğretim matematik öğretmeni adayı ile 
gerçekleştirilmiştir. Veriler, yarı-yapılandırılmış gözlem tekniği ile toplanmıştır. Elde 
edilen nitel verilerin analizinde, içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 
sonucunda, öğretmen adaylarının küp, silindir ve kürenin yüzey alanlarının öğretiminde bu 
cisimlerin açınımlarından faydalandıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları verilen 
cisimlerin hacimlerinin öğretiminde somut materyal kullanmaya özen gösterdikleri 
görülmüştür. Öte yandan öğretmen adaylarının geleneksel öğretim metotları yerine, yeni 
öğretim yaklaşımlarını benimsemelerine rağmen ders uygulamalarında bu yaklaşımları 
etkili bir şekilde kullanamadıkları görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : öğretmen adayı, geometrik cisimler, hacim, yüzey alan, öğretim 
strateji bilgisi 
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This paper aims to observe and report technology based activities about teaching 
and learning mathematics which are constructed by mathematics trainee teachers’. 
Especially content, details and formation of the activities which are constructed with 
dynamic mathematics software (GeoGebra). Furthermore, the study aims to explore the 
trainee teachers’ reports about possible effects of the activities on students’ achievements. 
23 trainee teachers from a primary mathematics department were selected as sample group 
from a Technology Based Mathematics Teaching course. This is an elective standard (14 
weeks) course in the department. After theoretical sessions, each student is requested to 
produce at least a total of 15 activities by the trainee teachers as the course requirement. 
Each student freely planned and then constructed activities which demand effective use of 
technology (especially GeoGebra). After that, each of them shared their activities with the 
others during the practical sessions of the lectures explaining the possible effects on 
mathematics learning and teaching process. Simultaneously, they also tried to explain 
differences between traditional activities and the technology based activities in the teaching 
and learning process. The researcher observed the trainee teachers and took notes during 
their presentations. Also, written reports of the trainee teachers have been used as another 
data. No test or any other quantitative measurement instrument has been used for data 
collection purpose. All activities and possible outcomes are going to be considered and will 
be reported at the presentation. Basic results show that technology based activities 
(especially the dynamic software-GeoGebra) has positive effects on mathematics teaching 
and learning. They may also improve students’ achievements and motivation with positive 
impact.  

Anahtar Kelimeler : Dynamic Geometry, GeoGebra, Teaching and Learning Activities, 
Trainee Teachers 
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(9800) ÖĞRENME NESNELERİNİN (SAMAP) MATEMATİKS EL KAVRAMLARI 

OLUŞTURMAYA ETKİSİ 
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Bu çalışmada, TÜBİTAK destekli SAMAP projesi çerçevesinde İlköğretim 
öğrencileri için geliştirilen matematik bilgisayar nesnelerinin, matematiksel kavramların 
etkinlikler yoluyla somutlaştırılmasına ve anlamlı bir problem çerçevesinde irdelenmesine 
etkisi incelenmiştir. Çalışma için online bir veri toplama ortamı oluşturulmuş ve ilköğretim 
ve Üniversite öğrencileri, öğretmenler ve uzmanlardan veriler toplanmıştır. Araştırmada 
SAMAP değerlendirme envanteri ve anket formu kullanılmıştır. Ayrıca bilgisayar dersi 
alan öğrenciler ile mülakat yapılmıştır. Çalışmaya katılan tüm gruplar SAMAP nesneleri 
hakkında olumlu görüşler beyan etmiş ve SAMAP nesnelerinin matematiksel kavramları 
pekiştirmek için kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Katılımcıların aritmetik ve cebirsel 
işlem içeren SAMAP nesnelerini, kavramların irdelenmesini sağlayan nesnelerden daha çok 
tercih ettikleri görülmüştür. Bu husus matematik derslerinde kavramsal etkinliklerin hala 
yeteri kadar kullanılmadığı ve etkinlik temelli eğitimin amaçlarının tam anlaşılamadığı 
sonucunu doğrulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : SAMAP, Matematik etkinlikleri, bilgisayar destekli eğitim 
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Matematik öğretimi ve öğrenimi üzerine çoğu yetkili  (NCTM, 2000; NMAP, 
2008) problem çözmeyi matematik eğitiminin odak noktası yapmayı savunmaktadır. Yeni 
2015 matematik öğretim programında problem çözme, matematik öğretiminin genel 
amaçları arasında ilk sırada önemle vurgulanmaktadır. Problem genişletmeye bazı 
çalışmalarda değinilmekle birlikte 2015 programında da yer verilmiştir. Buna göre, 
problem çözme durumları öğretmenlerin rehberliğinde modellenmeli ve öğrenciler uygun 
sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözülüp kontrol edildikten sonra, hemen 
ardından buna benzer yeni bir probleme geçmek yerine hâlihazırda çözülen problemin 
genişletilmesiçok daha faydalı olacaktır. Problemin genişletilmesine yönelik bu etkinlikler, 
problem çözme başarısında en önemli faktörlerden birisi olan tecrübe gelişimine, strateji 
birikimine ve bu birikimin sonraki durumlara transfer edilmesini sağlamayacaktır. Bu 
yöntem problem çözme açısından önemli katkılar getirecektir. Bu çalışmada yeni 
programda değinilen fakat uygulamada örneği olmayan, problem genişletme etkinliklerinin 
öğrencilerin problem çözme başarısına etkisinin incelenmesidir. Bu doğrultuda 
araştırma,  ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen üzerine modellenmiştir. 
Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılının 2. döneminde Rize İli Merkez İlçesi’nde bir 
ilkokulda, 31’i deney ve 30’u kontrol grubunda olmak üzere, toplam 61 öğrenci üzerinde, 
dokuz hafta boyunca yürütülmüştür. Araştırmada, deney grubunda yer alan öğrencilere 
problem genişletme etkinlikleri uygulaması yapılırken, kontrol grubunda yer alan 
öğrenciler üzerinde normal süreçteki öğretme-öğrenme sürecine devam edilmiştir. 
Araştırmada kullanılan veriler; 15 çoktan seçmeli Problem Çözme Başarı Testi kullanılarak 
elde edilmiştir.  Verilerin normal dağılım kontrolü Kolmogorov-Smirnov testi ile 
yapılmıştır. Bağımlı iki grup ortalaması Eş-yapma t-testi (Paired t-test) ile 
karşılaştırılmıştır. Değişkenlerin ortalama ve standart sapma gibi tanıtıcı istatistik değerleri 
hesaplanmıştır. Verilerin analizinde ve sonuçların yorumlanmasında %5 önem düzeyi 
dikkate alınmıştır.  Araştırma sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin uygulama süreci 
sonunda problem çözme başarısında artış olduğu görülmüştür. Ayrıca bu artışın kontrol 
grubuna oranla daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, problem 
genişletme etkinliklerinin problem çözme başarısında artış sağladığı belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler : Matematik Öğretimi, Problem Çözme, Problem Genişletme, Problem 
Çözme Başarısı  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
563 

(9884) PROBLEM ÇÖZME VE KURMA BECERİLERİNİN KLİNİK MÜLAKAT 

YÖNTEMİYLE İNCELENMES İ 

OĞUZ BALCI 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

balcioguz52@gmail.com 

Problem, bireyde çözme ihtiyacı oluşturan, bireyin çözüm yolunu bilmediği ve 
çözmek için uğraştığı iştir (Charles ve Lester akt. Baykul, 1999). Bireyin bu işin üstesinden 
gelebilmesi onun problem çözme becerisi ile oldukça ilişkilidir. Problem çözme işi de bir 
sonuç bulmaktan öte bir süreç işidir (Altun,2000). Her bireyin problem çözme süreci ve 
becerisi aynı olmadığı bilindiğine göre burada devreye bireysel farklıklara uygun problem 
çözme becerilerini değerlendiren yöntemler girecektir. Klinik mülakat da bu yöntemlerden 
biridir. Bu araştırmanın amacı ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin problem çözme 
becerilerinin klinik mülakat yöntemiyle değerlendirilmesidir. Bu temel amaca ek olarak 
öğrencilerin problem kurma becerisi de incelenecektir. Araştırma klinik mülakat yöntemi 
ile yürütülmüştür. Klinik mülakat her bir öğrenciye esnek davranılmasını ister ve sonuç 
olarak diğer yöntemlerden oldukça farklıdır (Ginsburg,1981). Bu araştırmanın çalışma 
grubu ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma grubunda ilkokul 
dördüncü sınıfa devam eden 10 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunda 
bulunan bu öğrencilerin 5’i (%50) kız, 5’i (%50) erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
problem çözme ve kurma becerilerini değerlendirmek üzere Özsoy ve Kuruyer (2012) 
tarafından geliştirilen üç sözel problem ve araştırmacı tarafından hazırlanan üç problem 
kurma yönergesi kullanılmıştır. Klinik mülakat soruları ise Özsoy, Kuruyer ve Çakıroğlu 
(2015) tarafından geliştirilen problem çözme sesli düşünme protokolünden yararlanılarak 
hazırlanmıştır.  Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin problem çözme ve kurma becerileri 
değerlendirilmiştir. Ayrıca problemi çözerken ve kurarken öğrencilerin yaptıkları hatalar, 
kullandıkları stratejiler derinlemesine incelenerek ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Klinik mülakat, Problem çözme becerisi, Problem kurma becerisi 
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Bu çalışmanın amacı; matematik öğretiminde çoklu zekâ etkinliklerine dayalı 
öğretimin öğrencilerin akademik başarısına ve matematik derslerine yönelik tutumuna 
etkisini incelemektir. Bu çalışmanın yöntemi meta analizdir. Çalışmanın veri seti;, 
ULAKBİM,YÖK,PRO-QUEST veri tabanlarından gelen  2000-2012 yılları arasında 
ilkokul, ortaokul ve lise öğretim kademesinde yürütülen (k=18) bağımsız araştırma 
niteliğindeki yayınlanmış makale ve lisansüstü tezleri kapsar. Sonuç olarak çoklu zekâ 
kuramına dayalı öğretim etkinliklerinin (ÇZKDÖE) öğrencilerin matematik dersine yönelik 
akademik başarısına etkisinin orta düzeyde etkili olduğu  (ES= .68 LL=.56 UL=.80) 
bulgulanmıştır. Akademik başarı veri setindeki araştırmaların ürettiği etki büyüklerinin 
dağılımı araştırmanın desenleme modeli, raporların veri sunum tipi (pre-post/post) 
moderatör değişkenlerine göre farklılaştığı bulgulanmıştır. ÇZKDÖE’nin öğrencilerin 
matematik dersine yönelik tutumlarına zayıf düzeyde etkili olduğu (ES= .45 LL=.27 
UL=.63)  bulgulanmıştır. Tutum veri setinizdeki araştırmaların ürettiği etki büyüklüklerinin 
dağılımı moderatör değişkenlere göre farklılaşmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : çoklu zeka etkinlikleri, akademik başarı, derse yönelik tutum 
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Açık Ders, tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve kendi kendine 
öğrenenler için hazırlanmış ücretsiz ve açık eğitsel kaynaklara sahip olan derslerdir 
(TÜBA, 2011).  Üniversite Açık Ders Malzemeleri (ADM) bir üniversitede verilen 
derslerin internet ortamında açık ve ücretsiz olarak erişimine ve kullanımına imkân 
sağlayan her türlü ders kaynağıdır. Açık ders malzemesi bir dönemi kapsayan (14 hafta ya 
da 42-50 saat) ders izlencesi, ders notları, ders sunumları (powerpoint sunumlar, video, 
animasyon, vb.), örnek sınav ve çözümleri, örnek ödev ve çözümleri, proje ve uygulamalar, 
ek okuma parçalarından oluşur (TÜBA, 2011). Bu çalışmanın amacı öğrenci, öğretmen ve 
akademisyenlerin açık ders malzemelerine olan farkındalıklarına ve açık ders 
malzemelerinin kullanımına yönelik görüşlerinin alınmasıdır. Çalışmada nitel araştırma 
yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenen bu çalışmada, yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubu seçiminde amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çünkü ölçüt örnekleme 
yönteminde gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, nesneler ya da durumlardan 
oluşturulabilir. Çalışma, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir üniversitenin İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği Bölümünün 4. Sınıfında öğrenim gören 6 öğrenci, Matematik 
Eğitimi ana bilim dalında görev yapan 6 akademisyen ve lisansüstü eğitimlerine devam 
eden veya tamamlamış olan 6 matematik öğretmeni olmak üzere toplam 18 katılımcı ile 
yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 
“Açık Ders Malzemeleri Görüşme Formu (ADMGF)” uygulanmıştır. Elde edilen veriler 
içerik analizine göre analiz edilmektedir. 

Araştırmada Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Önerilere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Açık ders malzemeleri, matematik eğitimi, matematik öğretmeni. 
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Düşünme stili, bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini veya tercihlerini gösteren 
özelliklerdir. Eğitim sürecinde bireylerin kazanmaları beklenen ve öğrenme stilleri kadar 
önemli olan bir başka kavram, üst düzeyde bilişsel becerileri gerektiren, kapsamlı bir süreç 
olarak tanımlanan problem çözme becerisidir. Bu sürecin, bireylerin hem akademik hem de 
günlük yaşamları için önemli ve gerekli olduğu kabul edilmektedir. Öğrenme stili, yaşamın 
her anında davranışları etkiler ve bu özelliklere göre eylemler yapılır. Öğrenme stillerinin 
taşıdığı bu niteliklerden hareketle ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem 
çözme becerileri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı sorusu bu araştırmanın 
amacını oluşturmuştur. Betimsel araştırmalardan nicel araştırma yöntemin benimsendiği 
araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 güz dönemi yarıyılında Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinin İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim dalında 3. ve 4. 
sınıfta okumakta olan matematik öğretmen adayları oluşturmuştur. Veri toplama aracı 
olarak Problem Çözme Envanteri ile Düşünme Stilleri Envanteri kullanılmıştır. Verilerin 
analiz sonuçları incelendiğinde düşünme stillerinin problem çözme becerisi üzerinde 
etkisinin zayıf olduğu belirlenmiş, problem çözme becerileri ile cinsiyet ve sınıf düzeyleri 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Öğrenme, öğrenme stili, problem, problem çözme becerisi 
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Problem kurma matematiksel durumların keşfedilebilmesi için yeni problemler 
kurulması, çözüm aşamasında bir problemin yeniden düzenlenmesi olarak tanımlanmıştır 
(Silver, 1994). Stoyanova ve Ellerton (1996) ise problem kurmayı öğrencilerin somut 
durumlara yönelik matematiksel yaşantılarını da katarak yapmış oldukları kişisel 
yorumlarını ve anlamlı matematiksel problemler oluşturmalarını içeren bir süreç şeklinde 
tanımlamışlardır. Problem kurma sürecinde öğrenciler matematiksel kavramları, işlemleri 
ve kurdukları problemlerin farklı çözüm yöntemlerini düşündükleri için, esnek düşünme ve 
problem çözme becerileri gelişmektedir (Lin ve Leng, 2008). Matematik eğitiminin önemli 
amaçlarından biri problem çözme becerisini geliştirmektir (Reusser ve Stebler, 1997). 
Örneğin ortaokul matematik dersi 5-8. Sınıflar öğretim programında (MEB, 2013), problem 
çözme becerisini geliştirmek için 1) problemi anlama 2) çözümü planlama 3) planı 
uygulama 4) yapılan çözümün doğruluğunu kontrol etme 5) genelleme yapma 6) yeni 
özgün problem kurma süreçleri gözetilmelidir şeklindeki açıklamalarda problem kurmayı 
problem çözmenin bir aşaması olarak görmekteyiz. Ayrıca Ulusal Matematik Öğretmenleri 
Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics, 2000) öğrencilerin problem kurma 
becerilerini geliştirecek öğrenme ortamlarının oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır. Bu 
bağlamda bu araştırmanın amacı 5-8. Sınıf öğrencilerinin sözel açık-uçlu hikayelerle 
kurdukları problemlerin matematiksel ve dilsel karmaşıklığının analiz edilmesidir. Çalışma 
Ordu il merkezinde bir ortaokulun 5-8. sınıfında okuyan toplam 90 öğrenciye 
uygulanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı 
olarak öğrencilere sayılar ve işlemler öğrenme alanında yer alan; kesirler ve doğal sayılar 
alt öğrenme alanlarıyla ilgili ikişer adet olmak üzere toplam dört tane problem 
kurabilecekleri sözel açık-uçlu hikaye sunulmuştur. Öğrencilere problem kurmaları için bir 
ders saati süre verilmiştir. Araştırmanın verileri ilk aşamada matematiksel karmaşıklığa 
göre (Leung ve Silver, 1997; Leung, 2013; Silver ve Cai, 1996, 2005) araştırmacılar 
tarafından yapılan beş kategoride analiz edilmiştir. Daha sonra veriler dilsel karmaşıklığa 
göre (Crespo ve Sinclair, 2008; Işık ve Kar, 2011) tarafından yapılan ödev, ilişkisel ve 
koşullu olmak üzere 3 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. Elde edilen bulgular 
öğrencilerin, sözel açık-uçlu problem kurma etkinliklerinde ve matematiksel yeterliliğe 
sahip problem kurmada istenilen düzeyde başarılı olmadıklarını göstermektedir. Ayrıca 
kurdukları problemlerde dilsel yönden en düşük düzey olan “ödev” türü problemleri 
kullandıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Problem kurma, açık-uçlu sözel hikaye, kesirler, doğal sayılar  
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It is of great importance for mathematics teaching to determine and make 
suggestions about what can be done in order to enable students deal with mathematics in 
their free times and increase their interest in mathematics. This study aims to determine 
mathematics learning tendencies of high school students in their free times. The study 
employs the quantitative research method and includes 329 students attending 9th to 12th 
grade. A survey form developed by the researcher in order to determine mathematics 
learning tendencies of students in their free time was used in the study. The quantitative 
data obtained from the survey were analyzed using percentage and frequency. It was found 
as a result of the study that the majority of the students did not engage in any activities 
related to mathematics learning in their free times. It was determined that the students who 
engaged in activities related to mathematics watched films or videos related to 
mathematics, played brain teasers, attended conferences and went places with mathematical 
significance, researched questions asked in math olympiads, completed their project and 
performance tasks and prepared worksheets and puzzles. Also, it was found that the 
students read biographies of famous mathematicians and sections related to history of 
mathematics in their textbooks, researched meanings or origins of mathematical terms, 
visited websites related to mathematics and solved problems and puzzles. It should not be 
ignored that teachers’ and parents’ encouraging students to engage in activities related to 
mathematics in their free times will positively affect their mathematical achievement. 

Anahtar Kelimeler : Mathematics education, math lessons, free time activities, high 
school students 
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Minutes of parent-teacher meetings are written resources which discusses 
problems of the school, suggests solutions to these problems and assesses previous 
implementations. This study aims to examine agenda items in minutes of parent-teacher 
meetings prepared by middle school mathematics teachers. The study utilizes the document 
review method. Agenda items in minutes of parent-teacher meetings were analyzed using 
the content analysis technique. The agenda items were tabulated after assigning them to 
certain categories. As a result of the study, it was found that the agenda items found in 
minutes of parent-teacher meetings were related to wishes and requests, rules which must 
be followed in the school, the importance of school-parent-teacher collaboration, the 
preparation process for the transition exam from primary to secondary education, student 
achievement, nutrition, attendance-absence, dress code, health and hygiene issues, school 
start and end hours, attitudes and behaviors in the classroom. Agenda items also included 
topics such as computer and television use, effective use of free times, selection of class 
parent representative, introduction of parents and supply of course materials. It must be 
remembered that more frequent parent-teacher meetings and higher collaboration between 
parents and teachers will allow students to be more successful. 

Anahtar Kelimeler : Middle school mathematics teachers, minutes of parent-teacher 
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Howard Gardner zekâ kavramına farklı bir boyut getirerek insanlardaki zekânın 
tek bir boyutla değil, çok farklı boyutlarda değerlendirilebileceği gerçeğini ortaya atmıştır. 
Zekâyı, “yaşadığımız toplumda faydalı şeyler yapabilme kapasitesi” olarak tanımlamıştır. 
Bu çalışmada öğrencilerin çoklu zeka kuramına göre zeka profilleri belirlenecektir. 
Çalışmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenerek tarama modeli esas alınmıştır. Çünkü 
tarama modelinde, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 
yargıya varmak için evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem 
üzerinde tarama yapılmaktadır (Karasar, 2002). Çalışma, Erzurum il merkezinde bulunan 
bir lisenin 9. 10. 11. ve 12. Sınıf düzeyinde eğitim gören 240 öğrenci ile bu öğrencilerin 
rehber öğretmenleri ve velileri ile yürütülmüştür.  Veri toplama aracı olarak öğrenciler için 
“Çoklu Zeka Envanteri”, rehber öğretmen ve veliler için ise “Çoklu Zeka Gözlem Formu” 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan “Çoklu Zekâ Envanteri” ve “Çoklu Zeka Gözlem 
Formu” her bölümü 8 cümleden oluşan, 10 bölümlük toplam 80 cümleli bir envanterdir. 
Her bölümün ilk cümlesi öğrencilerdeki Sözel-Dil Zekâsını, ikinci cümlesi Mantıksal-
Matematiksel Zekâyı, üçüncü cümlesi Görsel-Uzaysal Zekâyı, dördüncü cümlesi Müziksel-
Ritmik Zekâyı, beşinci cümlesi Bedensel-Kinestetik Zekâyı, altıncı cümlesi Sosyal Zekâyı, 
yedinci cümlesi İçsel Zekâyı, son cümlesi ise Doğacı Zekâyı ölçmek amacıyla 
hazırlanmıştır. 5’li likert tipindedir. Çoklu zeka envanteri olarak Ahmet Saban tarafından 
geliştirilen envanter kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde frekans, 
yüzde hesapları, t testi ve ANOVA uygulanacaktır. 

Araştırmada Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Önerilere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Lise öğrencileri, çoklu zeka kuramı, çoklu zeka envanteri, veli. 
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(10476) GEOMETRİDEKİ KAVRAM YANILGILARINA YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA 

ESRA ALTINTAŞ 1, ŞÜKRÜ İLGÜN 1 
1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

hoca_kafkas@hotmail.com 

Matematik öğrenimi ve öğretimi konusunda yapılan tartışmalar bugünde 
güncelliğini korumaktadır. Geometri özelinde bakıldığında eğitimcilerin mevcut bilgileri ve 
bunları aktarım biçimleri öğrencilerin bu alanın bilgisine doğru bir şekilde sahip olmasında 
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı matematik öğretmenlerinin 
geometrideki kavram yanılgılarını araştırmaktır. Çalışma kamuda çalışan toplam otuz 
öğretmen üzerinde uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin geometrideki 
kavram yanılgılarına düşük oranda sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Matematik, Geometri, Geometride Kavram Yanılgıları. 
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(10554) MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI 

GEOGEBRA MATERYALLERİNDEKİ EKSİKLİKLER 

DERYA KARAKUŞ 1, RUHŞEN ALDEMİR 2 
1 Atatürk Üniversitesi - 2 Kafkas Üniversitesi 

deryakarakus.24@gmail.com 

Materyaller konunun öğretiminde ve öğreniminde kullanılabilen araçlardır. 
Materyalleri hazırlarken ve sunarken materyalin konunun amacına uygunluğu, görselliği, 
anlaşılabilirliği ve kullanılabilirliği önem taşımaktadır. Geogebra, matematik eğitiminde 
konunun anlaşılmasına yardımcı olan ve dinamik materyaller tasarlanmasına olanak 
sağlayan bir eğitim yazılımıdır.  Özellikle bu tür dinamik ortamlarda çalışılırken, 
materyalin doğru ve eksiksiz hazırlanması önem arz etmektedir. Çünkü zaman 
zaman  hazırlanan dinamik materyallerin iyi tasarlanmamış olmasından  dolayı öğretimi ve 
öğrenimi kolaylaştırmak yerine daha da karmaşık hale getirebileceği düşünülmektedir. Bu 
çalışmanın amacı orta öğretim matematik öğretmeni adaylarının ders kapsamında 
hazırladıkları ve sundukları Geogebra materyallerindeki eksikliklerin tespit edilmesidir. 
Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli olarak tasarlanmıştır. 
Örneklemi 2016-2017 güz döneminde Doğu Anadolu’ da bir Devlet Üniversitesi’nde 
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi-I dersini alan 17 ortaöğretim 3. sınıf matematik 
öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler öğretmen adaylarının oluşturdukları materyaller 
ve bu materyalleri sınıfta sunmaları yoluyla toplanmıştır. Öğretmen adaylarından ders 
kapsamında öğrendiklerinden yola çıkarak birer materyal hazırlamaları ve sınıf ortamında 
bu materyalleri arkadaşları ile paylaşmaları istenmiştir. Materyalin hazırlanmasında 
internetten ve başka kaynaklardan faydalanmalarına ve esinlenmelerine izin verilmiştir. 
Veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir.  Bu analizlerde iki uzmanın görüşü 
alınmıştır. Öğretmen adaylarının hazırladıkları materyaller derste öğrendiklerini kullanarak 
hazırlayabilecekleri materyallerdir. Sadece bir öğretmen adayının materyali derste 
öğrenilenlerin dışında araştırma gerektiren bir materyaldir. Materyaller incelendiğinde bir 
takım eksikliklerin olduğu gözlenmiştir. Bu eksiklikler görsellik, mantık hatası, amaca 
uygun olmama, materyalin sadece bazı özel durumlarda doğru çalışması ve anlaşılabilirlik 
olarak belirlenmiştir. Gerek sunum yapan öğretmen adayı gerekse dinleyen öğretmen 
adaylarının çoğu bu eksiklikleri ders anlatımında fark edememişlerdir. Bu durumun 
materyalleri statik olarak doğru gördükleri ve Geogebra’nın dinamiklik özelliğini 
kullanmamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmada Geogebra ile hazırlanan 
materyallerdeki eksiklikler tespit edilmiş olup, bu eksikliklerin düzeltilmesine yönelik 
yapılacak olan çalışmaların, öğretmen adaylarına daha düzgün materyal hazırlayabilme 
noktasında yardımcı olabileceği ve yol gösterebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Geogebra, matematik öğretmeni adayı, materyal inceleme, eksiklik 
tespiti  
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(10555) TABAN VE YÜKS EKLİKLERİ EŞİT OLAN DİK PRİZMA VE 

PİRAMİDİN HACİM BAĞINTILARINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPRAĞI 

GELİŞ TİRME 

RUHŞEN ALDEMİR 1, DERYA KARAKUŞ 2 
1 Kafkas Üniversitesi - 2 Atatürk Üniversitesi 

ruhum164@gmail.com 

Üç boyutlu geometrinin iki boyutlu yüzeylerde anlaşılmasının, çalışılmasının ve 
uygulanmasının güç olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple üç boyutlu geometri çalışılırken, 
dinamik geometri yazılımlarından faydalanmanın cisimleri görme, temel elemanlar 
arasındaki ilişkileri keşfetme, bağıntılar kurma, genellemelere ulaşma ve uygulamada 
alternatif bir çözüm olabileceği öngörülmektedir. Dinamik geometri yazılımları ile konuya 
ilişkin materyaller tasarlanabilmektedir. Materyalin yanı sıra çalışma yaprakları 
kullanılmasının uygulayıcılara (öğretmen, öğretmen adayı veya öğrencilere) bir takım 
kolaylıklar sağladığı düşünülmektedir. Gürbüz (2006) çalışma yaprakları kullanımının 
öğrencilerin akranlarıyla bilgiyi tartışabilmeleri, yapılandırabilmeleri ve bilgiyi yeniden 
oluşturabilmeleri için faydalı olduğunu belirtmiştir. Çalışma yaprakları yardımıyla 
uygulayıcıların yönergeleri, sayısal değerleri ve ifadeleri kullanarak genelleme yapma 
olanakları vardır. Ayrıca çalışma yaprakları uygulayıcılara sınıf dışı çalışma olanağı da 
sağlamaktadır. Bu çalışmada Geogebra 3D ile taban ve yükseklikleri eşit olan dik prizma ve 
dik piramidin hacim bağıntılarına yönelik dinamik bir materyale uygun çalışma yaprağı 
hazırlanmıştır. Materyal ve çalışma yaprağı hazırlanırken lise düzeyi “çok yüzeyli katı 
cisimlerin hacimleri arasındaki ilişkiyi açıklar ve uygulamalar yapar” kazanımı baz 
alınmıştır. Çalışma yaprağı hazırlanırken ders kitaplarından, örnek çalışma yapraklarından, 
makalelerden ve Milli Eğitim Bakanlığı lise geometri öğretim programından 
faydalanılmıştır. 

Çalışma yaprağı geliştirme sürecinde öncelikle Geogebra 3D kullanılarak 
hazırlanmış olan materyal incelenerek renk ve stil değişiklikleri yapılmış ve materyale son 
hali verilmiştir. Daha sonra örnek teşkil etmesi açısından çalışma yapraklarına dair detaylı 
bir inceleme yapılarak araştırmacılar tarafından ilgili kazanım doğrultusunda hazırlanan 
materyalin kullanımına uygun bir çalışma yaprağı geliştirilmiştir. Çalışma yaprağı 
geliştirilirken kavramın, bağıntının ya da genellemenin direk verilmemesine özen 
gösterilmiştir. Öğrencinin ya da çalışma yaprağını kullanacak olan kişinin dinamik şekilde 
değerlerin değişimini gözlemleyerek verileri kendisinin elde etmesine, bu verilerden 
hareketle ip uçlarını birleştirerek yargıya ve genellemeye varmasına olanak sağlamak 
amaçlanmıştır. Düzenlenen çalışma yaprağı için üç uzmandan (iki matematik eğitimi 
uzmanı ve bir eğitim bilimleri uzmanı) görüş alınarak yeniden düzenleme yapılmıştır. 
Anlaşılamayan, iyi ifade edilmemiş yerler hakkında üç matematik öğretmeni adayından 
görüş alınarak çalışma yaprağına son hali verilmiştir. 
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Hazırlanan bu çalışma yaprağı ile taban ve yükseklikleri eşit olan dik prizma ve 
piramidin hacimlerindeki değişimin gözlenmesi ve rapor edilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde 
ezber olmadan hacimler arasındaki bağıntı keşfettirilecektir. Çalışma yaprağına temel 
oluşturan materyalin dinamik bir ortamda tasarlanmış olması ve bu dinamiklikten 
faydalanılarak çalışma yaprağındaki soruların kullanıcı tarafından gözlemlenerek 
çözülmesinin ve bu şekilde sonuca ulaşılmasının yapılandırmacı eğitime uygun olduğu 
düşünülmektedir. Dinamik ortamda hazırlanan üç boyutlu materyaller için kullanışlı 
olabileceği düşünülen çalışma yapraklarının, kullanıcıların hazır bilgiye ulaşmalarından 
ziyade deneyerek, ipuçlarını ve verileri birleştirerek kullanılması sebebiyle faydalı ve 
verimli bir eğitim ortamına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Hacim bağıntısı, Geogebra 3D, çalışma yaprağı, prizma, piramit 
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(10556) MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOGEBRA 

KULLANARAK TASARLADIKLARI MATERYALLERİN İNCELENMES İ 

DERYA KARAKUŞ 1, RUHŞEN ALDEMİR 2 
1 Atatürk Üniversitesi - 2 Kafkas Üniversitesi 

deryakarakus.24@gmail.com 

Matematiğin soyut bir ders olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin soyut olan dersleri 
anlamalarını kolaylaştıracak bazı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden birinin amaca ve 
kazanımlara uygun materyaller ile öğretimi zenginleştirmek olduğu ifade edilebilir. Bu 
materyaller somut materyaller olabileceği gibi bilgisayarda eğitim yazılımlarıyla hazırlanan 
materyaller de olabilmektedir. Dinamik geometri yazılımları matematik eğitiminde 
kullanılabilecek ve materyal hazırlamaya olanak sağlayabilen eğitim yazılımlarındandır. Bu 
yazılımların dinamiklik özelliği sayesinde kolaylıkla bir çok kez deneme ve 
gözlem  yaparak genellemeye ulaşmanın mümkün olduğu düşünülmektedir. Bu dinamik 
geometri yazılımlarından biri Geogebra’dır. Geogebra’nın amaca uygun kullanıldığında 
öğreticiliği artıracağı öngörülmektedir. Öğretmenlik mesleğine hazırlayan eğitim 
fakültelerinde öğretmen olma yolunda ilerleyen öğretmen adaylarının Geogebra hakkında 
bilgi sahibi olmalarının ve Geogebra materyallerini aktif ve amaca uygun 
kullanabilmelerinin önemli olduğu düşünülmektedir.  Buradan hareketle bu araştırmada 
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi-I dersi kapsamında matematik öğretmeni 
adaylarının Geogebra kullanarak materyal tasarlama becerilerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. 
Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde Doğu Anadolu’da bir 
devlet üniversitesinde öğrenim gören 3. sınıf 17 matematik öğretmeni adayı 
oluşturmaktadır. Ders kapsamında öğretmen adaylarının yazılım ve materyal hakkında belli 
bir birikime sahip olmaları sağlanmıştır. Daha sonra öğretmen adaylarına materyal 
geliştirmelerine yönelik 9 soru sorulmuştur. Veriler öğretmen adaylarının kendilerine yazılı 
olarak verilen bu soruların her biri ile ilgili oluşturdukları Geogebra materyallerinin 
bilgisayar ortamında incelenmesi yoluyla toplanmıştır. Veri analizinde betimsel analiz 
kullanılmıştır. Araştırmacıların fikir birliğiyle materyaller değerlendirilmiştir.  Bu sorular 
derste öğrenilen materyallerin aynısını tasarlama,  kısmen değiştirilmiş halini tasarlama ve 
tamamen kendi kendilerine oluşturacakları bir materyal tasarlama şeklinde dizayn 
edilmiştir. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu derste öğrenilen materyalleri yapmakta 
zorlanmamıştır. Bunun yanı sıra derste anlamakta zorlandıklarını ifade ettikleri bir 
materyali 5 öğretmen adayı yapamamıştır. Derste öğrendikleri kısmen değiştirilmiş 
materyalleri eksikliklere rağmen genel olarak yapmışlardır. Tamamen kendilerinin 
oluşturacakları materyalde ise büyük çoğunluk sıkıntı yaşamıştır. Sorudaki yönergeleri 
uygulamakta ve materyali oluşturmakta başarısız olmuşlardır. Sadece iki öğretmen adayı 
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materyali tamamen oluşturabilirken, iki öğretmen adayı da kısmen oluşturabilmiştir. 
Yapılan inceleme sonucu öğretmen adaylarının derste öğrendiklerini genelde ezberleme 
yoluna gittikleri ve bu yüzden yapım aşamalarını unutmadıkları sürece yapabildikleri 
gözlemlenmiştir.  Fakat materyal yapım aşamasını ezberledikleri için yeni bir durumla karşı 
karşıya kaldıklarında bilgilerini aktaramadıkları düşünülmektedir. Bu yüzden dinamik 
ortamlarda materyal tasarlanırken öğretmen adaylarının ezberden ziyade yapılan işlemlerin 
mantığını anlamaya yoğunlaşmalarının uygun olacağı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler : Geogebra, dinamik materyal, matematik öğretmeni adayı 
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(10557) MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK 

PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK GÖZLEM 

FORMU GELİŞTİRME 

RUHŞEN ALDEMİR 1, DERYA KARAKUŞ 2 
1 Kafkas Üniversitesi - 2 Atatürk Üniversitesi 

ruhum164@gmail.com 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) teknolojinin eğitime girmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Bu bilgi türü tek başına teknoloji bilgisi, pedagojik bilgi ve alan bilgisinin 
ötesinde bu üç bilgi türünü de barındırmaktadır. TPAB’de bu bilgi türlerinin karşılıklı 
etkileşimleri söz konusudur ve aynı anda bir arada kullanılması gerekmektedir (Koehler, 
Mishra ve Yahya, 2007; Mishra ve Koehler, 2006; Niess, 2005). TPAB öğretmen ve 
öğretmen adayları için geliştirilmesi hedeflenen bir bilgi türüdür. İyi bir TPAB’ye sahip 
öğretmen ve öğretmen adaylarının, konuya en uygun teknolojiyi ve pedagojik yaklaşımı 
seçerek kullanması ve bu sayede eğitimi daha etkili ve verimli bir hale 
getirmesi  beklenmektedir. Literatür incelendiğinde TPAB’yi ölçmede farklı veri toplama 
şekillerinin kullanıldığı görülmektedir. Bunlar  performans değerlendirme, öz 
değerlendirme anketi, gözlem, açık uçlu soru ve  görüşme olarak ifade edilmektedir 
(Koehler, Shin ve Mishra, 2012). Gözlem yapılırken bir form kullanılmasının 
araştırmacılara analiz etme ve kodlama noktasında kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 
Bu yüzden bu araştırmanın amacı da matematik öğretmeni adaylarının TPAB’lerini tespit 
etmek için bir gözlem formu geliştirmektir. 

Gözlem formunda TPAB’nin bileşenleri esas alınarak bu bileşenlerin her bir 
düzeyinde geçen ifade davranışlar olarak belirlenmiş ve yazılmıştır. Gözlem formunda 
her  davranışın görülüp görülmemesine dair açıklamaların olduğu bir yer bulunmaktadır. 
Buna göre öğretmen adayının ders anlatımı gözlemlendiğinde, açıklamalar yardımıyla 
bileşen bazında hangi düzeyde olduğu tespit edilecektir. Form geliştirilirken 6 uzmanın 
görüşüne başvurulmuştur. Bu formun, gözlem yoluyla öğretmen adaylarının TPAB’lerini 
tespit etmek isteyen araştırmacılara kolaylık sağlayarak yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, gözlem formu, matematik 
öğretmeni adayları 
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(10569) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA 

İŞLEMİNE YÖNELİK ALAN BİLGİSİNİN İNCELENMESİ 

TUĞRUL KAR 1, ALİ SABRİ İPEK 1, ERCAN ÖZDEMİR 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ali.ipek@erdogan.edu.tr 

Matematik öğretiminde öğretmenlerin alan bilgisi oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Ma (2010), öğretmenlerin matematiksel kavramları etkin bir şekilde öğretebilmeleri için 
özellikle temel matematiksel kavramlara yönelik mükemmel bir bilgi seviyesine sahip 
olmaları gereğine vurgu yapmaktadır. Matematikteki temel kavramların öğretim 
sürecindeki kritik eşiklerden biri, hiç şüphesiz bu kavramlarla karşılaşma yılları olan 
ilkokul dönemidir. Bu dönemdeki sınıf öğretmenleri/öğretmen adaylarının temel 
matematiksel kavramlardaki alan bilgileri bu bağlamda öne çıkmaktadır. Yapılan 
araştırmalarda, sınıf öğretmeni adaylarının daha çok öğretimsel açıklamalarına ve öğretim 
sürecini daha etkili bir şekilde nasıl planlayabilecekleri (Baki & Arslan, 2015; 
Hacıömeroğlu, 2013; Toluk-Uçar, 2011) ile problem kurma-çözme gibi becerilerine 
(Evrekli, İnel & Türkmen, 2011; Işık & Kar, 2012) odaklanılmıştır. Bu araştırmada ise 
doğrudan çıkarma işlemi üzerinden öğretmen adaylarının alan bilgisine odaklanılmıştır. 
Toplama ve çıkarma işlemlerinin farklı anlamlarının modellerle ele alınması, aralarındaki 
ilişkinin belirtilmesi, stratejiler kullanılarak zihinden işlemler yapılması Matematik Dersi 
Öğretim Programının ana hedefleri arasında yer almaktadır (MEB, 2015). Bu bağlamda 
araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının alan bilgisi doğal sayılarla çıkarma işlemini 
hesaplama, çıkarmanın anlamlarını ifade edebilme ve bu işlemleri farklı stratejiler yoluyla 
sayı doğrusu üzerinde temsil edebilme üzerinden incelenmiştir. Araştırma kapsamında 
irdelenen bu beceriler sınıf adaylarının öğrencilerinin matematik öğrenimini etkin bir 
şekilde desteklemeleri ve düzenleyebilmeleri için gereksinim duydukları derin anlamanın 
bir bileşeni olarak ele alınmaktadır (Van De Walle, Karp & Bay-Williams, 2012). 

Araştırma, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 30 sınıf öğretmeni adayıyla 
yürütülmüştür. Adaylara “73-38=?” işlemine yönelik üç problem yöneltilmiştir; i) yazılı 
çıkarma işleminin sonucunu bulunuz, ii) bu işlemin farklı anlamlarının her birine yönelik 
bir problem kurunuz ve iii) bu işlemi üç farklı strateji kullanarak sayı doğrusu üzerinde 
modelleyiniz. Adayların yanıtları; yazılı çıkarma işleminin doğru olup olmaması, çıkarma 
işleminin ayırma (A) ve karşılaştırma (K) anlamlarına yönelik problem kurulup 
kurulmaması ve sayı doğrusunda tercih edilen stratejilerin türü ve sayısına göre analiz 
edilmiştir. 

Araştırmanın bulgularına göre birinci alt problemde adayların %3,3’ü (1 aday) boş 
bırakmış, %10’u ise (3 aday) sonucu yanlış hesaplamıştır. Araştırmanın ikinci probleminde 
öğretmen adaylarından toplamda 60 problem kurması beklenmiştir. Buna karşın adaylar 
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toplamda 34 problem kurabilmişlerdir. Adayların %40’ı (12 aday) ayırma (A) ve 
karşılaştırma (K) anlamlarının her ikisine, %30’u (9 aday) sadece A türüne, %3,3’ü (1 
aday) K türüne problem kurmuştur. Buna karşın %20’si (6 aday) yanıtsız bırakmış, %6,7’si 
(2 aday) ise yanıtlarında bu anlamların herhangi birini karşılayamamıştır.  

Araştırmanın üçüncü problemini öğretmen adaylarının %10’u (3 aday) boş 
bırakmış, yine %10’unun (3 aday) modellemelerindeki stratejileri tespit edilmesi için 
yeterince açık olmadığından “diğer” kategorisinde sınıflandırılmıştır. Öğretmen adaylarının 
yanıt sayıları dikkate alındığında; %33,3’ü (10 aday) sayı doğrusu üzerinde üç farklı, %40’ı 
(12 aday) iki farklı ve %3,3’ü (1 aday) ise yalnızca bir modelleme oluşturmuşlardır.  Buna 
karşın bir adayın oluşturduğu üç yanıtındaki modellemelerin tamamının yanlış olduğu tespit 
edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının kullandıkları strateji türleri dikkate alındığında ise adayların 
%56,7’si (17 aday) sadece geriye doğru sayma stratejisini kullanırken, %20’si (6 aday) 
sadece ileriye doğru sayma stratejisini kullanmış ve %3,3’ü (1 aday) ise ileri ve geriye 
doğru sayma stratejilerinin her ikisini de kullanarak sayı doğrusu üzerinde modellemeler 
yapmışlardır. Bunun yanı sıra adayların sayı doğrusu modelini kullanırken, 0’ı 
yerleştirmeme ve sayı doğrusu üzerindeki hareketleri simgeleyen ok işaretlerini doğru 
kullanamama gibi hataları ön plana çıkardıkları belirlenmiştir. 

Bu bulgulardan öğretmen adaylarının yazılı çıkarma işleminde oldukça başarılı 
olmalarına rağmen, çıkarmanın anlamlarını belirlemede ve özellikle de sayı doğrusu 
üzerinde işlemleri modellemede güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 
modellemelerde geriye doğru saymaya dayalı stratejilerin daha fazla ön plana çıkarıldığı 
tespit edilmiştir. İleride yürüteceklerdeki matematik derslerindeki öğretim süreçleriyle ilgili 
bir takım önemli ipuçları içeren bu sonuçlar birlikte ele alındığında öğretim ortamlarında 
sayı doğrusu modeline yönelik aktivitelere daha fazla yer verilmesi ve hatalı yanıtların 
öğrenme ortamlarında tartışılması, öğretmen adaylarında tespit edilen eksikliklerin 
giderilmesine katkıda bulunabilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmeni adayları, çıkarma işlemi, Alan bilgisi 
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(10572) MATEMATİK GELİŞ İMİ 7 TESTİ'NİN (PROGRESS IN MATHS) 72-101 

AYLAR ARASINDA OLAN ÇOCUKLAR İÇİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMAS I 

VESİLE NİLÜFER SUNTURLU 1, MÜNEVVER CAN YAŞAR 2 
1 Milli Eğitim - 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi 

munevver2002@gmail.com 

Bu araştırma, Afyonkarahisar örnekleminde Matematik Gelişimi 7 Testi'nin 
(Progress in Maths) 72-101 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik güvenirlik çalışmasını 
yapmak amacıyla yapılmıştır. Tarama niteliğinde olan araştırmanın çalışma evrenini 2011-
2012 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezinde resmi ilköğretim okullarına 
devam eden 72-101 aylık çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine ise tabakalama 
yöntemiyle seçilmiş 384 çocuk dahil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında, 
çocuklar ve aileleri hakkındaki bilgileri toplamak amacıyla "Genel Bilgi Formu" ve 
geçerlik güvenirlik çalışmasını yapmak amacıyla, Clausen-May, Vappula ve Ruddock 
(2004) tarafından geliştirilen "Matematik Gelişimi 7 Testi (Progress in Maths)" 
kullanılmıştır. 

Matematik Gelişimi 7 Testi'nin uygulanması ile elde edilen veriler kullanılarak 
geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Kapsam geçerliği çalışması sonucunda çocukları 
ayırt etmede yetersiz olduğu görülen bazı sorularda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 
Uzmanların görüş ve önerileriyle şekillenen testin yapı geçerliği için ön uygulama atmış 
çocuk üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ön uygulama sonucunda testin tümü için Kuder 
Richardson (KR-20) değerleri .70 ve madde toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. Matematik Gelişimi 7 Testi'nin güvenilirliğini belirlemek amacıyla, 
iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Kuder Richardson (KR-20) değerlerinin .72 çıkması 
testin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara göre, Matematik Gelişimi 
7 Testi'nin 72-101 aylık Türk çocukları için geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : İlköğretim, Matematik Öğretimi, Matematik Gelişimi 
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(10588) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE ÖĞRETİM 

MATERYALİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

HASAN HÜSEYİN AKSU 1, HAVVA HİLAL PUL 1, TEMEL TOPAL 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

havva.pul@gmail.com 

Matematik eğitimi, bireylere çevresini daha iyi anlaması için akıl yürütme, 
tahminde bulunma ve problem çözme gibi beceriler kazandırılmasını amaçlar. Bu 
becerilerin daha kolay ve etkili kazandırılması uygun öğretim materyallerinin 
kullanılmasına bağlıdır. Sınıf öğretmenlerinin de matematik dersinde somut materyaller 
kullanmaları, öğrencilerin bu dersi anlamlandırmaları açısından oldukça önemlidir. Böylece 
öğrenciler bu becerileri daha hızlı kazanarak, konuyu zihinlerinde somutlaştırabilirler. Bu 
çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde öğretim materyali kullanmaya 
yönelik görüşlerini ortaya koymak ve kullanılan öğretim materyallerinin neler olduğunu 
belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, özel durum çalışması 
yaklaşımından yararlanılmıştır. Özel durum çalışması, bir ya da daha fazla olayın, ortamın, 
programın, sosyal grubun ya da diğer birbirine bağlı sistemlerin derinlemesine incelendiği 
yöntemdir. Bu çalışmanın örneklemini Giresun il merkezinde görev yapan 20 sınıf 
öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerini belirlemek için yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik 
analizi ile kategorilere ayrılarak, farklı boyutlar altında sınıflandırılmıştır. Çalışma 
sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin genelinin matematik dersinde öğretim 
materyali olarak geometrik şekillerden, sayma çubuklarından, abaküsten, cetvelden ve 
teraziden faydalandığı yönünde görüş belirttikleri görülmüştür. Ayrıca ilkokul öğrencileri 
somut işlemler döneminde olduklarından, soyut düşünme becerileri gelişmediği için 
matematik konularını anlamlandırmada güçlükler yaşayabileceğinden sınıf öğretmenleri, 
konuyu somutlaştırmak için somut öğretim materyalleri kullanmalarının gerekli olduğu 
yönünde görüş belirtmişlerdir. Buna ek olarak öğretmenler, öğretim materyali kullanımının 
matematik konularının kalıcılığını artırması açısından önemli olduğu vurgulamışlardır.  

Anahtar Kelimeler : Sınıf Öğretmeni, İlkokul, Matematik Öğretimi, Öğretim Materyali 
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(10601) ORTAÖĞRETİMDE İNTEGRALİN ANLATIMI 

RABİL AYAZOĞLU(MASHİYEV) 1, EBUBEKİR AKKOYUNLU 1 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

rayazoglu@bayburt.edu.tr 

İntegral kavramı 12. sınıf matematik dersinde anlatılan matematiğin önemli konularından 
biridir. Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde bazı veri analizlerinin 
yapılabilmesi ve buna bağlı sonuçların elde edilebilmesi için integral bilgisine ihtiyaç 
duyulmaktadır. İntegral yardımıyla modellenen problemlerin çözümü için integral 
konusunda yer alan bazı kavramların iyi anlaşılması gerekmektedir.  aralığında sınırlı, 

sürekli veya sayılabilir sayıda süreksizlik noktasına sahip ise  fonksiyonunun  
aralığında Riemann integrali tanımlanabilir. Sınırlılık, süreklilik veya süreksiz noktaların 
sayılabilir sayıda olması şartları Riemann integrali için esastır. Okullarda fonksiyonu 

 aralığında sınırlı ve sürekli olarak alındığından Riemann integrali anlatılmaktadır. 
Fakat  aralığında fonksiyonun sınırsız olduğu durumlarda Riemann integrali yoktur 

(Örneğin bak [1]). Fakat  fonksiyonu  aralığında sınırsız ve  ilkel fonksiyonuna 
sahip ise  şeklinde ifade edilen Newton olarak adlandırılan integrali 
mevcuttur.  fonksiyonunun  ilkel fonksiyonunun da  aralığında mevcut olması 
şartıyla Newton integrali yardımıyla sınırsız fonksiyonların integrali hesaplanabilir. 
Newton integralinin avantajlarının yanısıra bazı dezavantajları da vardır. Örneğin  
fonksiyonu 1. tür süreksizlik noktalarına sahip ise  fonksiyonunun  aralığında 
Newton integrali mevcut değil, fakat Riemann integrali mevcuttur. Bundan dolayı bazı 
durumlarda  fonksiyonunun Newton integrali ile Riemann integrali çakışmayabilir 

 fonksiyonu  aralığında sürekli ise Newton integrali ile Riemann integrali 
çakışıktır.    

Öğrenciler ortaöğretimde anlatılan integralin Newton integrali olduğunu bilmeden 
integral almakta ve integral kurallarını öğrenmektedir. Lise öğrencilerimiz, yukarıda ifade 
edilen Newton ve Riemann integrallerinin farklılıklarını anlayabilecek donanıma, kabiliyete 
sahiptirler. Bu amaçla bu çalışmamızda öğrencilerimize anlaşılabilir bir şekilde Newton ve 
Riemann integralleri arasındaki farklılıklar ile benzerlikler hakkında gerekli olduğu kadar 
yeterli de olduğunu düşündüğümüz bazı bilgileri uygun örnekler ile birlikte sunmaya 
çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler : Newton İntegrali, Riemann İntegrali  
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(10714) EXAMINING PROSPECTIVE TEACHERS’ PCK ON OPERATIONS 

WITH FRACTIONS 

DERYA ÇELİK 1, MUSTAFA GÜLER 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

mustafaguler@ktu.edu.tr 

It is now agreed among teacher educators that the content knowledge (CK) is not 
sufficient alone, in addition to the CK, knowing how to teach the content also plays a 
crucial role in teaching profession. Thus, the question of “What a teacher should know in 
order to provide meaningful learning for students?” has come into prominence last decades. 
The idea of knowledge for teaching was systematically introduced for the first time in mid-
80’s, by Shulman (1986). As a novel perspective in the literature, a special component of 
teacher knowledge –pedagogical content knowledge (PCK) – was defined by Lee Shulman. 

According to Shulman, PCK is a different type of knowledge, which is neither 
content nor pedagogical knowledge, but a blend of the two. This key concept introduced by 
Shulman, PCK, builds on special representations, examples and demonstrations to make 
students comprehend the subject matter. In other words, it requires knowing “how” of 
teaching in addition to “what”. After Shulman, numerous researchers developed context 
specific frameworks such as mathematical knowledge for teaching (Ball, Thames & Phelps, 
2008; Baki, 2010; Fennema & Franke, 1992). Although the knowledge to teach 
mathematics has been defined and classified in several ways, the researchers agree on the 
primary common components and their significance for the teaching of mathematics. The 
knowledge of learner (misconceptions, prior knowledge, common difficulties …) and 
presentation of content (examples, representations, analogies, explanations …) are among 
the primary components of PCK that the researchers universally note. This study focuses on 
two such primary components. 

Current study aims to investigate PCK of prospective mathematics teachers in the 
context of operations with fractions. The topic of fraction has been chosen due to its crucial 
role in constituting the basis for the achievement of students in algebra and beyond (Van de 
Walle, 2007). One of the main causes of these difficulties lay in the distinction of fractions 
in comparison to natural numbers, in terms of naming, quantifying, ordering, adding, 
subtracting, multiplying, dividing, etc. (McNamara & Shaughnessy, 2010). 

The study was carried out with 83 prospective mathematics teachers who were in 
their final semester. One of the widely used methods of the study of PCK of teachers or 
teacher candidates is based on employing scenario type questions (see Ma, 1999). In 
parallel with this perspective, four open-ended scenario type questions were formulated, 
and revised after a pilot study. At the time of developing scenarios, two dimensions of PCK 
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were considered: knowledge of learners and presentation of content. The findings of the 
study revealed that the responses of prospective Turkish teachers are quite limited in both 
dimensions. Although the participants performed better in defining misconceptions, many 
of them failed to put forward pedagogical proposals on how to remove them. The literature 
discusses PCK as a special form of knowledge that separates mathematics educators from 
mathematicians (Baki, 2010). However, it is observed that in some cases prospective 
teachers focused mainly on mathematical issues rather than pedagogical ones. For some 
questions, a considerable portion of the responses were based on operational descriptions, 
and restricted to rule-based pedagogical explanations with ones reminding the results in the 
literature (Ball, 1990; Güler, 2014). Finally, education institutions were recommended to 
underline teaching of core mathematical concepts and operations during their teacher 
training program.  

Anahtar Kelimeler : Fractions, mathematics teaching, pedagogical content 
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(10748) ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK HAKKINDAKİ İNANÇLARI 

VE DENEYİMLEDİKLERİ ÖĞRENME FIRSATLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERİN İNCELENMES İ 
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GÜNEŞ, RAMAZAN GÜRBÜZ, OSMAN BİRGİN 
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - 2 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

deryacelik@ktu.edu.tr 

Birçok eğitimciye göre öğretmenlerin öğretme bilgisinin temel bileşenlerinden biri 
matematik hakkında sahip oldukları inançlarıdır. İlgili literatürde öğretmenin sahip olduğu 
inançlar ile öğretim sürecinde almış olduğu kararlar ve bunun neticesinde öğrenci başarısı 
arasında ilişki olduğunu ortaya koyan bazı araştırma sonuçları dikkat çekicidir. Bu 
bağlamda inançlar, bilgi ve eylemler arasında bir köprü olarak 
kavramsallaştırılabileceğinden öğretimde önemli bir role sahiptir ve incelenmeye değer bir 
çalışma alanıdır. 

Dünyadaki reform hareketleri paralelinde ülkemizde de 2005 yılından itibaren 
matematik dersi öğretim programları öğrenci merkezli yaklaşımları temele alarak 
geliştirilmeye başlanmıştır. Bu yaklaşım değişikliği matematik öğrenme ve öğretme 
açısından öğretmenlerin alışmış olduklarından çok daha farklı uygulamalar yapmalarını 
gerektirmektedir. Matematik öğrenme ve öğretme açısından öğretmenden beklenen bakış 
açısı değişikliğinin birden bire ve kendiliğinden gerçekleşmeyeceği oldukça açıktır. Bunun 
için hizmet içi özelliklede hizmet öncesi öğretmen yetiştirme kurumlarına önemli görevler 
düşmektedir. İlgili literatür, eğitim ve uygun müdahalelerle öğretmen adaylarının sahip 
oldukları inançları olumlu yönde geliştirilebilecekleri veya değiştirilebileceklerine yönelik 
bazı kanıtlar sunmaktadır. Bu durum, eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına sunulan 
ortamın, matematik eğitiminde reform hareketlerini destekleyen inançların öğretmen 
adaylarınca benimsenmesinde nasıl bir rol oynadığı sorusunu akıllara getirmektedir. Bu 
noktadan hareketle çok daha geniş kapsamlı bir projenin parçası olan bu çalışma 
kapsamında; ilköğretim matematik öğretmeni adaylarına eğitim fakültelerinde sunulan 
öğrenme fırsatları ile öğretmen adaylarının matematik hakkındaki inançları arasında nasıl 
bir ilişkili olduğunun ortaya konması amaçlanmıştır. 

Araştırmada alan taraması yöntemi kullanılmıştır.  Çalışmanın örneklemini, 
Türkiye’de farklı bölgelerde yer alan 21 üniversitede ilköğretim matematik öğretmenliği 
programında okuyan 1431 dördüncü sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemde yer 
alan bu üniversiteler nüfus, kültürel yapı ve illerin gelişmişlik durumu gibi kriterler göz 
önünde bulundurularak oluşturulan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 
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Düzey 1 seviyesinde yer alan 12 bölge (TR1, TR2, …, TR9, TRA, TRB, TRC) dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Çalışmanın veri toplama araçlarını TEDS-M (Teacher Education 
and Development Study in Mathematics) çalışmasında geliştirilen ve yürütülen daha geniş 
kapsamlı projeyle Türkçe uyarlaması yapılan matematik hakkında inanç ölçekleri 
(matematiğin doğası, matematik öğrenme ve matematik başarısı hakkında inançlar) ve 
öğrenme fırsatları ölçekleri (üniversite düzeyinde matematik öğrenme fırsatları, okul düzeyi 
matematik öğrenme fırsatları, matematik eğitimi/pedagojisi öğrenme fırsatları ve genel 
eğitim/pedagoji dersleri öğrenme fırsatları) oluşturmaktadır. Verilerin analizi sürecinde ilk 
olarak her bir öğretmen adayının ilgili ölçekten aldığı toplam puanlar belirlenmiştir. 
Böylece her bir öğretmen adayı için matematik hakkında inançlara ilişkin (alt boyutları ile 
birlikte) beş, öğrenme fırsatlarına ilişkin dört olmak üzere toplam dokuz puan elde 
edilmiştir. Öğretmen adaylarının matematik hakkında inanç ölçeklerinden aldıkları puanlar 
ile öğrenme fırsatları ölçeklerinden aldıkları puanlar arasındaki ilişkileri tespit etmek için 
istatistiksel analizler yapılmıştır. Yapılan analizlere bağlı olarak elde edilen bulgu ve 
sonuçlar bu bildiri ile sunulacaktır.   

*: Bu çalışma 113K805 nolu TUBİTAK projesi tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Matematik Öğretmeni Adayları, Matematik Hakkında İnançlar, 
Öğrenme Fırsatları 

 



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
587 

(10753) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKTE KANIT 

YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

ALPER YORULMAZ 1, HALİL ÇOKÇALIŞKAN 2, SABRİ SİDEKLİ 2 
1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 2 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

alperyorulmaz@mu.edu.tr 

Kanıtlar matematiksel düşüncenin oluşumunda ve gelişmesinde rol oynayan, 
matematiğin anlaşılmasını kolaylaştıran ve durumun neden doğru olduğunu bize gösteren 
yapılardır. Kanıtlama ile bir düşünce veya iddianın doğruluğu hakkındaki şüpheleri ortadan 
kaldırabiliriz. Bu durum matematikte bize savunma, açıklama ve sistemleştirme olanağı 
sağlar. Kanıtlama ile öğrenme süreci desteklenirse öğrencinin matematiğe dair sahip 
oldukları inançların olumlu gelişim sağlamasına zemin hazırlayacaktır. Öğrencinin 
kanıtlama ile öğrenmesi öğretmenin becerisine bağlıdır. Öğretmenler öğrencilere kişisel 
farklılıklara uygun öğrenme ortamı hazırlar ve değişik kanıtlar kullanırsa matematiksel 
düşünme ve akıl yürütme gelişecektir. Araştırmalarda her düzeydeki öğrenciler 
matematiksel kanıtı anlamakta, oluşturmayı sevmekte ve oluşturma aşamasında sorunlar 
yaşamaktadır. Matematik dersinin amaçlarının gerçekleşmesi sürecinde kanıtlama yapma 
öğrencinin matematiği anlamasını kolaylaştıracak ve nedenlerini öğrenmesini sağlayacaktır. 
Öğrencileri yetiştirecek olan öğretmenlerin dolayısıyla öğretmen adaylarının kanıt 
hakkındaki görüş ve algıları önemlidir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı sınıf 
öğretmeni adaylarının kanıt yapmaya yönelik görüşlerini belirlemektir. Daha sonra sınıf 
öğretmeni adayların kanıt yapmaya yönelik görüşleri cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik 
ortalama ve lisede eğitim aldığı bölüm değişkenine göre incelenecektir. 

Amaç doğrultusunda veri toplama aracı olarak Aydoğdu-İskenderoğlu, Baki ve 
Palancı (2011) tarafından geçerlik güvenirlik işlemleri sonucunda geliştirilmiş 
“Matematiksel Kanıt Yapmaya Yönelik Görüş Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert 
tipinde 27 madde olup; zihinsel süreç, güven, öz-değerlendirme ve tutum-inanç olmak 
üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Marmara 
bölgesinde yer alan bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
verileri üzerinde istatistik işlemleri devam etmektedir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni 
adaylarının kanıt yapmaya yönelik görüşlerinin olumlu olacağı sonucunun çıkacağı 
düşünülmektedir. Bunun yanında cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik ortalama ve lisede eğitim 
aldıkları bölüme göre farklılaşma olmayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Matematiksel kanıt, sınıf öğretmeni adayı, matematik öğretimi 
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(10757) 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERİ İŞLEME ÖĞRENME ALANINDA 
ÇOKLU TEMSİLLER ARASINDAKİ GEÇİŞ BECERİLERİNİN İNCELENMES İ 

MERAL CANSIZ AKTAŞ 1, EMİNE TUĞRUL ÖZDEMİR 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

cansizmeral@hotmail.com 

Ülkemizde uygulanmakta olan matematik dersi öğretim programı (MEB, 2013) ile 
geliştirilmesi hedeflenen becerilerden biri ilişkilendirme becerisidir. Matematiksel kavram 
ve kuralları farklı temsil biçimleriyle gösterme, bu temsil biçimlerini birbirleriyle 
ilişkilendirme ve birbirine dönüştürmeye yönelik çalışmalar sözü edilen becerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunacak niteliktedir. 5. sınıf öğretim programında yer alan veri 
işleme öğrenme alanında yer araştırma soruları üretme, veri toplama, düzenleme ve 
gösterme ile veri analizi ve yorumlama alt öğrenme alanlarında öğrencilerin farklı temsiller 
arasında geçişler yapmaları anlamında oldukça elverişlidir. 

Matematik öğretiminde çoklu temsillerin kullanılması öğrencilerin konuyu daha iyi 
anlamalarını sağlamaktadır (Yerushalmy ve Schwarts, 1993; Ainsworth, Bibby ve Wood, 
1997; Sert, 2007). Çoklu temsiller arasında geçiş yapılamaması ise konunun kavramsal 
olarak anlaşılmadığını göstermektedir (Ainsworth, 1999). Verinin farklı temsil biçimlerinin 
kullanılması, öğrenciye verinin özelliklerinin farkında olunmasını sağlayacağı gibi, hangi 
temsil türünün veriyi temsil etmede etkili olduğunu bulmasını da sağlayacaktır. Bu yüzden 
öğrencinin temsiller arasındaki ilişkiyi görüp-görmediğini anlamak önemlidir (Ainsworth, 
1999). Bu bağlamda çalışmanın amacı 5. sınıf öğrencilerinin veri işleme konusundaki çoklu 
temsiller arasındaki geçiş becerilerinin analiz edilmesidir. Çalışma Ordu il merkezinde 5. 
sınıfta okuyan 12 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma modeli olan durum 
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ortaokul 5. sınıf ders kitapları 
ve literatürdeki çalışmalar incelenerek 5 sorudan oluşan klinik mülakat soruları 
kullanılmıştır. Soruların geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için uzman görüşlerine 
başvurulmuştur. Çalışmanın verileri betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. 
Veriler (grafik-şema, tablo ve sözel) temsil türlerine göre üç başlık altında ele alınmıştır. 
Araştırmanın verileri çoklu temsiller arasındaki geçiş becerilerinin istenilen düzeyde 
olmadığını göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin en az grafikten tabloya geçerken en fazla ise 
sözelden şemaya geçerken zorlandıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Veri işleme, çoklu temsil, 5. sınıf öğrencileri 
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(10771) MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ İLEŞİM 

BECERİLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMES İ: BİR 

DİYALOG YORUMLAMA ETKİNLİĞİ 

CAHİT AYTEKİN 1 
1 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

caytekin1@gmail.com 

Yapılan bir öğretimin etkililiği büyük ölçüde etkili bir öğretmen öğrenci 
iletişimine bağlıdır. Öğretmenin öğrencilerle etkili bir iletişim kurması oldukça önemli bir 
konu olmasına rağmen, bu konu sıklıkla göz ardı edilmektedir. Ancak son zamanlarda, 
öğretmenin  sınıf  içinde etkili bir öğretim yapmasına katkı sağlayan iletişim 
becerilerini  konu alan matematik eğitimi araştırmaları göze çarpmaktadır. Öğrenci 
merkezli eğitim birçok ülke müfredatında önemle vurgulanmaya başlamıştır. Buna karşın 
sadece müfredatlarda bu konunun vurgulanmış olması, matematik öğretmenlerinin etkili bir 
iletişim kurmalarını garanti etmemektedir. Matematik öğretmenlerinin problemi kendin 
çöz, ardından benzerinin öğrenciye çözdür şeklinde kurala dayalı öğretim yapısından 
kurtulmaları için pedagojik açıdan geliştirilmeleri gerekmektedir. Bu ise eğitim 
fakültelerinden itibaren yapılacak eğitimlerle mümkündür. Bu araştırmada örnek bir 
öğretmen öğrenci diyaloğu üzerinden matematik öğretmen adaylarının etkili iletişim 
hakkındaki düşüncelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Böylece öğretmen adaylarının 
bu konudaki algıları ortaya çıkarılarak, nasıl geliştirilebileceğine yönelik önerilerde 
bulunulmuştur. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarına örnek bir öğretmen-öğrenci 
diyaloğu verilmiştir. Öğretmen adaylarını cevapları temalara ayrılmıştır. Böylece, öğretmen 
adaylarının iletişim açısından olumlu olumsuz buldukları noktalar tespit edilmiştir. 
Araştırmaya 50 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemleri 
ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının, verilen 
diyaloğu öğrenciye motivasyon kazandırma, sorduğu soruların amacı, soruların yapısı, 
kullanılan dil, öğrenci sorularına verdiği cevapların niteliği ve öğretmen tarafından 
aktarılan bilginin yapısı açısından inceledikleri anlaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 
etkili öğretmen adaylarına etkili iletişim becerisi kazandırmak için diyalog yorumlama 
etkinliklerinin oldukça kullanışlı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Etkili Öğretmen İletişimi, Diyalog Yorumlama Etkinliği 
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(10772) MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ 

ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BİLSEM 

ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMES İ 

CAHİT AYTEKİN 1 
1 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

caytekin1@gmail.com 

Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve yeteneklerine uygun bir eğitimle 
geliştirilmeleri bütün ülkelerin geleceği için oldukça büyük önem arz etmektedir. Çünkü 
toplumlara birçok alanda önderlik eden, gelişmeye yönelik fikir üreten bireylerin büyük 
çoğunluğu üstün yetenekli bireyler arasından çıkmaktadır. Bu nedenle okul öncesi 
dönemden başlamak üzere, öğretimlerinin birçok aşamasında bu öğrencilerin tanınması ve 
ilgili kurumlara yönlendirilmeleri gerekmektedir. Üstün yetenekli olmayan bir çocuğun 
üstün yetenekli olarak tanımlanması, toplum tarafından bu çocuklara taşıyabilecekleri 
sorumluluktan çok fazlasını yüklemek anlamına gelmektedir. Buna karşın üstün yetenekli 
bir bireyin keşfedilmeyip normal öğrenciler gibi davranılması, üstün yeteneğinin 
körelmesine ve okul ortamından uzaklaşmasına yol açabilmektedir. Ülkemizde üstün 
yetenekli bireyler hem diğer çocuklar gibi örgün eğitime hem de okul dışı zamanlarda 
Bilim ve Sanat merkezlerine devam etmektedir. Bu nedenle her iki kurumda da matematik 
dersi vermekle sorumlu öğretmenlerin bu öğrencilere özel uygulamalar yapmaları 
beklenmektedir. Bu araştırmada ortaokullarda matematik öğretmenliği yapan 10 matematik 
öğretmeninin, üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik görüşleri alınmış ve bu 
görüşlerin ne kadar doğru olduğuna yönelik 3 Bilsem matematik öğretmeni ile mülakat 
yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul 
matematik öğretmenlerinin matematik alanında üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesine 
yönelik görüşleri ile bilsem matematik öğretmenlerinin görüşleri arasında bazı farklılıklar 
olduğu görülmüştür. 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 
Desteklenmiştir. Proje Numarası: EGT.E2.17.024 

Anahtar Kelimeler : Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesi, Üstün Yeteneklilik 
Hakkındaki Görüşler 
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(10909) YÜKS EKÖĞRETİM MATEMATİK TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI 

AMACINA HİZMET EDİYOR MU? 

KANİ BAŞIBÜYÜK 1, YASİN SOYLU 2 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ - 2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

kanib_24@hotmail.com 

Matematik sadece sayılar ve sembollere bağlı olarak değerlendirilen bir bilim 
değildir. Matematiğin bir ruhu olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Matematiğin ruhunun ve 
çok yönlü perspektifinin anlaşılabilmesi için farklı bakış açılarını içinde barındıran 
yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu yaklaşımlardan biri de matematik tarihidir. Matematik 
tarihin öğrencilerin matematiğe olan tutumlarını olumlu yönde etkilediği yapılan 
çalışmalarda da ortaya konulmuştur. Ülkemizde matematik tarihi dersi yükseköğretimde 
verilmektedir. Bu derslerde kullanılan öğretim programlarının işlevsel olması öğretmen 
adaylarının ileriki yıllarda matematik dersini farklı bakış açılarıyla ele almalarını 
sağlayacaktır. Bu kapsamda bu çalışmada,  ülkemizde yüksek öğretim kurumlarında 
okutulmakta olan Matematik Tarihi dersi içeriklerinin ve öğrenme çıktılarının incelenmesi 
yapılacaktır. Çalışmada diğer ülkelerde kullanılan program içeriklerinden de 
karşılaştırmalar yapılarak belirli çıkarımlarda bulunulacaktır..  Araştırmada nitel belge 
incelemesi yöntemi kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Matematik tarihi, Öğretim programları, Yükseköğretim 
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(10924) ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ PERSPEKTİFİNDEN 

MATEMATİK TARİHİ 

KANİ BAŞIBÜYÜK 1, YASİN SOYLU 2 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ - 2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

kanib_24@hotmail.com 

Matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanılması yeni bir yaklaşım 
değildir. Yurtdışındaki birçok ülkede matematik tarihi uzun yıllardır ortaöğretim ve 
yükseköğretimde ders olarak okutulmaktadır. Ülkemizde 2013 yılında yenilenen Ortaokul 
Matematik Dersi Öğretim Programında (OMDÖP) da matematik tarihinin kullanımından 
bahsedilmektedir. Programın öğrenme-öğretme yaklaşımı başlığı altında, matematik 
tarihinin matematik öğretiminde kullanılmasını içeren “Programda Matematiğin Gelişimine 
İlişkin Bilgilendirmelerin Kullanılması” başlığına yer verilmiştir. Matematik tarihi 
öğrencilerin matematiğin kendini sürekli yenileyerek gelişen bir bilim olduğunu ve 
matematiğin kültürel boyutunu görmeleri açısından da önem arz etmektedir. Bu bağlamda 
bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik tarihi konusunda genel 
(matematik tarihi konusundaki bilgi düzeyleri, lisansta almış oldukları matematik tarihi 
dersinin etkisi, derslerde matematik tarihine yer verme, öğrencilerin matematik tarihine 
bakışları) bir değerlendirmesi yapılacaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 
durum çalışması yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan ilinde 5 
farklı okulda çalışan 10 ortaokul matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılacaktır. Verilerin 
analizi ise içerik analizi tekniği ile yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Matematik Tarihi, Ortaokul Matematik Öğretmeni, Matematik Dersi 
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(10989) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 

MATEMATİKS EL MODELLEME YETERLİKLERİNE SAHİP BİREYLER 

YETİŞTİRİLMES İNİN ÖNEMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ 

FUNDA AYDIN GÜÇ 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

fundaydin05@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının, matematiksel 
modelleme yeterliklerine sahip bireyler yetiştirilmesinin önemine yönelik düşüncelerini 
belirlemektir. Çalışma İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının 8.yarıyılında açılan 
“Matematiksel Modelleme” dersini seçen 25 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Haftalık 3 
ders saati olan bu ders kapsamında öğretmen adaylarına matematiksel modelleme, 
matematiksel modelleme süreci, matematiksel modelleme yeterlikleri, matematiksel 
modelleme yeterlikleri geliştirme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik teorik ve 
uygulamalı eğitim verilmiştir. Dönem sonunda öğretmen adaylarına “Matematiksel 
modelleme yeterliklerine sahip öğrenciler yetiştirmek neden önemlidir?” sorusu yazılı 
olarak sorulmuş ve yazılı cevaplar alınmıştır. Elde edilen veriler nitel olarak analiz 
edilmiştir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının matematiksel modelleme yeterliklerine sahip 
bireyler yetiştirilmesinin en çok “gerçek yaşam problemlerine matematiksel çözümler 
üretme” kapsamında katkı sağladığını belirttikleri görülmüştür. Bununla birlikte “üst düzey 
düşünme becerilerin gelişimi”, “modelleme sürecini bilme ve uygulama” konuların da 
önemli katkıların başında geldiği belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının matematiksel 
modelleme yeterliklerine sahip bireyler yetiştirilmesinin en az katkı sağladığını 
düşündükleri alanların ise “öğrencilerin bireysel farklılıklarını görebilme”, “problem 
çözümünde hız kazanma”, "matematiksel modelleme sürecine yönelik sabır geliştirme” ve 
“en uygun çözüm yolunun ayırt edilmesi” olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Matematiksel modelleme, matematiksel modelleme yeterlikleri, 
öğretmen eğitimi 
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(11191) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Derslerine Yönelik Algıları 

SEZGİN BİLGEN 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

sezginbilgen@comu.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının lisans eğitimleri sürecinde 
aldıkları Matematik Öğretimi I ve Matematik Öğretimi II derslerine yönelik algılarını 
ortaya koymaktır. İlkokulda edinilen matematiksel bilgi, beceri ve yeterliğinin öğrencilerin 
sonraki yıllardaki matematik başarısını doğrudan etkileyeceği düşünüldüğünde, öğrencilere 
bu bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandıracak olan sınıf öğretmeni adaylarının rolü daha iyi 
anlaşılmaktadır. Bu açıdan öğretmen adaylarının matematik öğretimi derslerine yönelik 
algılarının ve düşüncelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma 
desenlerinden durum çalışması kullanılacaktır. Bu desenin tercih edilmesindeki neden 
güncel bir olguyu gerçekleştiği ortam içerisinde incelemek ve olgu ile içinde bulunduğu 
içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmamasıdır. Çalışmanın katılımcıları 
Marmara Bölgesinde yer alan bir üniversitenin sınıf öğretmenliği programının son sınıfında 
öğrenim gören 8 öğretmen adayından oluşacaktır. Katılımcıların seçiminde amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden aykırı durum örneklemesi kullanılacaktır. Matematik Öğretimi I 
ve II derslerinde başarı notu en iyi ve en kötü olan öğretmen adayları çalışmaya katılacaktır. 
Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanacak olup, tematik olarak 
analiz edilecektir. Bu sayede matematik öğretimi derslerine yönelik algılar belirlenerek, bu 
derslerin içeriğine ve uygulanma sürecine yönelik öneriler geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Matematik eğitimi, sınıf öğretmeni adayı, matematik öğretimi dersi, 
durum çalışması 
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(10364) MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA ULUSAL GAZETELERDE 

YER ALAN “AİLE” HABERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ 

ÖMER FARUK SÖNMEZ 1, METE ALMALI 1, ÇAĞLAR KOPAR 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - 2 MEB 

sonmez.omerfaruk@gmail.com 

Değer, toplumsal yaşantı içerisinde oluşmuş bir kavramdır. Benzetme yapılacak 
olursa değerler; bir duvarı oluşturan taşları bir arada tutan harç malzemesidir. Aile unsuru 
da toplumumuz için bir değerdir. Evrensel ve milli kimliklere bürünen değerler insan 
yaşamı devam ettikçe kendilerine yer bulacaktır. Teknolojinin yön verdiği dijital hayat 
toplumlar üzerinde etkili olmuştur. Zaman ilerledikçe artan imkânların getirmiş olduğu 
yenilikler, değerlere olan bakış açısını da farklılaştırmaktadır. Medya bu farklılaşmaya etki 
eden öncü unsurlardan bir tanesidir.Bu bağlamda medya önemini günden güne 
artırmaktadır ve toplumların değişmesini hızlandırmaktadır.Bu çalışmada Türk kültüründe 
önemli bir yere sahip olan “aile” kurumu incelenmiştir. Çalışmanın amacı; yazılı medyanın 
en önemli haber kaynağı olan gazetelerin aile kurumuna ne kadar yer verildiğinin ve ailenin 
hangi yönü ile ele alındığının ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de 
yayınlanan günlük ulusal gazeteler içerisinde medya takip merkezine göre satış oranı en 
yüksek ilk beş gazete ( Hürriyet, Sabah, Posta, Sözcü, Habertürk) bir ay boyunca (1-30 
Kasım 2016) incelenmiştir. Bu kapsamda aileyi konu eden toplam 362 habere ulaşılmıştır. 
Betimsel tarama modelinde doküman analizi yolu ile yürütülen araştırmanın verileri 
araştırmacı tarafından ilgili gazetelerin alınması ile temin edilmiştir. Taranan aile ile ilgili 
haberler dört ana başlık (şiddet, sağlık, ekonomi, çocuk) altında raporlandırılmıştır. Aileyi 
konu edip ana başlıkların dışında kalan haber içerikleri de “diğer” başlığı altında beş 
kalemde (ölüm/afet/intihar; aile bireyleri arasındaki ilişki/ hukuk; evlilik; medya; kayıp) 
raporlandırılarak analiz edilmiştir. Haber içeriklerinde en fazla ulaşılabilen tema 166 
haberle şiddet olurken; en işlenen tema ise medya (N=5) olmuştur. Sonuç olarak günlük 
ulusal gazetelerde ailenin, çoğunlukla olumsuz örnek oluşturabilecek konular çerçevesinde 
işlendiğine ve yazılı medyada yer alan aile haberlerinin bu yönde olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler : Medya, aile, gazete 
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(12554) MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİ NİÇİN İLETİŞ İM FAKÜLTES İ 

MEZUNLARI VERMELİDİR? 

METİN IŞIK 1, SEVCAN BEŞİKCİ 2 
1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 

imetin@sakarya.edu.tr 

Medya ve okuryazarlık kavramlarının bütünleşmesinin en önemli göstergesi 
medyanın sadece bireyleri bilgilendirilmekle kalmaması ve bireylerin değerleri, davranış 
biçimleri, tutumları üzerinde etki oluşturabilmesi gücünden kaynaklanmaktadır. Medya 
okuryazarlığı yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki mesajlara 
ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazanabilmek olarak 
tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda medya okuryazarlığının temel noktalarından biri medya 
içeriklerine ulaşma diğerinin ise bu içeriği anlama ve değerlendirme şeklinde belirlenebilir. 
Böylece medya okur yazarlığı medya içeriklerinin doğru algılanması, yorumlanması ve 
gereken şekilde kullanılması amacı taşımaktadır.  

Medya okuryazarlığı ile bireyler medyada yer alan mesajları olduğu gibi kabul 
etmek yerine bu mesajları sorgulamakta ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmektedir. 
Ancak ülkemizde medya okuryazarlığı dersi öğrenciler tarafından gerekli ilgiyi 
görememiştir. Öğrencilerin derse olan ilgisizliklerinin en belirgin sebebi ise bu dersin 
konunun uzmanı olan İletişim Fakültesi mezunu öğretmenler tarafından verilmemesidir. 
Alan dışı öğretmenlerin sadece teori üzerinde odaklanarak, uygulamaya yönelik faaliyetler 
gerçekleştirememesi büyük bir handikap olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Medya Okuryazarlığı, medya içeriği, medya eğitimi 
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(12555) EĞİTİM VE İLETİŞ İM: BİRLEŞ EN VE AYRILAN NOKTALAR 

SUAT ANAR 1 
1 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 

sanar@yediyepe.edu.tr 

Eğitim ve iletişim çok önemli iki kavramdır.  Bu bildiride, eğitim ve iletişimin 
tanım ve analizleri yapıldıktan sonra; bu iki sürecin toplum içinde yerine getirmek zorunda 
olduğu rollerle, nasıl kültürel değişime ve toplumsal gelişime doğru akışı düzenlemek üzere 
rol ve görev yüklendiği analiz edilecek ve bu bağlamda bilgi toplumunun oluşmasına 
katkısı değerlendirilecektir. Eğitim ve iletişimin sosyal değişimdeki rolü tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Eğitim, Medya Okuryazarlığı, İletişim, toplumsal gelişme 
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(12556) EĞİTİMDE YENİ PARADİGMA: YENİ MEDYA BAĞLAMLI EĞİTİM 

MEHMET SEZAİ TÜRK 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

msezaiturk@gmail.com 

Küreselleşmenin giderek yerelleştiği yeni medya düzenine adapte olanlar, dünya 
standartlarını yakalama, değişime ve yeniliğe daha kolay ulaşabilme olanağına sahip 
olacaktır. Yeni medya ortamı, bireysel/küresel bilincin ve farkındalığın, saygı, hoşgörü, 
insan sevgisi, merhamet, demokrasi üzerinde daha fazla düşünmeyi sağlamaktadır. 
Günümüzde birçok yeni medya kullanıcısının yaşamı teknoloji ile iç içedir. Bu durum bilgi 
ve kaynaklara 7/24 mobil erişim imkanı tanır, multimedya içerik geliştirme ve dünya ile 
paylaşma olanağı verir. Ayrıca tüm dünyadaki insanların kendi fikirlerini paylaştığı, 
işbirliği yaptığı ve yeni şeyler öğrendiği online sosyal ağlara katılma imkanı sağlar. Dijital 
vatandaşlık kavramının tartışıldığı günümüzde değişime duyarsız kalmak artık mümkün 
görülmediği gibi duyarsızlığın ötesinde, değişimin yönetilmesi zorunluluk olarak 
karşımızda anlamlı hale gelmektedir. İşte bu değişimin yönetilmesinde de insan kalitesi en 
önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bireyin sahip olduğu özellikler, beceriler anlamlı 
hale ve önemli hale gelirken, sahip olduğu ve geliştirdiği bu özelliklerine dayanarak 
zamanın ruhunu zamanında doğru bir şekilde ve bulunduğu ortamın anlamına uygun 
değerlendirmesi artık zorunluluk haline gelmiştir. 

Zamanın ruhu olarak ifade ettiğimiz küresel dünyanın yaşanılan anını 
yönetebilmek, gerekli değişimlere ayak uydurabilmek ve başat aktör olabilmek için insana 
yatırım yapılması kaçınılmazdır. Bunun içinde eğitim en önemli faktördür. Eğitim, ülkenin 
insan gücünü yetiştiren, çağın gerektirdiği becerileri tespit ederek bunun için ortamlar 
hazırlayan bir kurumdur. Artık disiplinler arasında sınırlar kalktığı için, eğitim ekonominin 
de temel yatırımıdır. İnsan kaynağının kalitesinin, eğitimin ekonomik çıktısı, ekonomik 
büyüme ve verimlilik üzerindeki etkileri konusunda çok fazla çalışmalar yapılmıştır. Eğitim 
birey kalitesini artırırken, teknolojik değişim, çalışanın piyasaya katılımı ve sermaye 
birikimi üzerindeki etkileri vasıtasıyla ekonomik performans üzerinde olumlu etkisi 
bulunduğu da bilinmektedir. Küresel ölçekte rekabet edebilirliğin en önemli sermayesi 
insan unsurudur. İnsanlar sahip oldukları bilgi-beceri ve bunları kullanabilme yetisi ile 
katma değer üreteceklerdir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte ülkeler 
teknolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak birbirlerine bağlanmıştır. Dünyanın 
herhangi bir bölgesinde kelebeğin kanadını çırpmasının oluşturacağı rüzgârın dünyadaki 
bütün ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, teknolojik, eğitimsel üst yapılarını 
etkileyeceği için hiç kimse, hem bu kelebeğe hem de onun kanadının rüzgarına kayıtsız 
kalamamaktadır. Çünkü hiçbir ülke ve birey kelebeğin kanadının oluşturacağı fırtına ve 
kasırgalara tek başına dayanacak güce sahip değildir. 

Anahtar Kelimeler : Medya Okuryazarlığı, Yeni Medya, Eğitim   
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(12557) MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA TÜRK SPOR MEDYA 

ANALİZİ 

NECATİ CERRAHOĞLU 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

necerrahoglu@comu.edu.tr 

Spor Medyasında Kahraman ve Kurban yaratma tarzı en bilindik yöntemlerdendir. 
Reyting ve tiraj kaygıları ile hareket eden medya yönetmenleri, mensup oldukları medya 
guruplarının çıkarlarını birinci öncelik olarak değerlendirmeleri sonucunda beraberinde 
gerginlik ve tartışma çıkartmaya çok müsait bir iklimi oluşturmuşlardır. Spor Medyasında 
son 20 yılda gördüğümüz bu tarz, sportif değerleri de erozyona uğratmakta ve Spor 
gazeteciliği sivil toplum kuruluşlarının da gelenekselleşmiş hâkimiyetlerini tehdit 
etmektedir. "Bulvarlaşma" eğilimleri de hızla artmakta ve çözüm önerileri anlamında yeni 
gelişmeler aranılmaktadır. 

Genç toplum kesimleri üzerinde olumsuz bir tarz haline dönüşmüş bu konu 
araştırmanın merkezini oluşturmaktadır. Betimlenen bu tarz sadece Türkiye’ye özgü 
olmayıp, gelişmiş batı Avrupa ülkelerinde de söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler : Medya Okuryazarlığı, Spor, Spor Medyası, Spor Gazeteciliği 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
600 

(12558) MEDYA OKURYAZARLIĞI NEDEN ÖNEMLİ 

ENGİN ÇAĞLAK 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

ecaglak@comu.edu.tr 

Günümüz teknolojileri çağa damgasını vurmakta ve ‘İletişim Çağı’ olarak 
adlandırılmaktadır. Bununla birlikte bireyin ve dolayısıyla toplumun maruz kaldığı bilgi 
bombardımanı altında hayatta kalmak ve iletişim kodlarını doğru çözümleyebilmek adına 
‘Medya Okuryazarlığı’ daha da önemli hale gelmektedir. Bilginin ilk üretildiği anlardan 
web 2.0’a kadar üretilen bilgiler okundu ve anlamaya çalışılmıştır. Web 2.0 ile birlikte 
internete ulaşabilen her birey, paylaşımları ile enformasyona bilinçli veya bilinçsiz bir 
şekilde katkı sağlamaktadır. Onun içindir ki alınan bilgiyi doğru çözümlemek kadar 
paylaştığınız bilginin de hedefi bir o kadar önem kazanmaktadır. Bu çalışmada tarihsel 
olayların, haber yansımaları medya okuryazarlığı açısından ele alınacaktır. 

Kaleme alınan bu makalenin amacı medya okuryazarlığının önemini anlatmak, 
birey genelinde toplumu bilinçlendirmek ve dezenformasyonu doğru çözümlemeye 
yardımcı olmaktır. İnsanlık tarihi iletişimle birlikte başlamaktadır ve bu iletişimin bir kısmı 
yanlış bilgi içermektedir ki bu yanlış bilgi, bilgi artıkça artan bir hal almaktadır. Yöntem 
açısından tarihe geçmiş olayların, gazete manşetlerine yansımalarını, kronolojik sırayla, 
habercilik açısından analiz edilecektir. Literatür ve arşiv taramaları ile konu örnek 
haberlerle anlatılacaktır. Yakın tarihten bir örnek ile; Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) önderliğinde yapılan I. ve II. Körfez Savaşları esnasında gazetelere yansıyan pek 
çok haberin bir kurgudan ibaret olduğunu ve aslında Irak Devleti’nin kitle imha silahlarına 
veya atom bombasına sahip olmadığı gerçeği anlaşılmıştır. Ne yazık ki sonuçları Irak halkı 
için çok acı olmuştur. Dünya ama özellikle Batı kamuoyu bir kez daha medya okuryazarlığı 
açısından sınıfta kalmıştır. Arap Baharı da bölge ülkelerinin medya okuryazarlığı açısından 
ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Sonuç olarak anlaşılmaktadır ki bilgi 
sağanağı altında kalan birey enformasyon ile dezenformasyonu önce kendi daha sonra da 
toplum için doğru çözümleyebilmelid ir. 

Anahtar Kelimeler : Gazetecilik, Dezenformasyon, Medya okuryazarlığı 
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(12559) OKURYAZARLIKTAN YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞINA 

TÜRKİYE’DEN KİLOMETRETAŞ LARI 

E. GÜLBUĞ EROL 1 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

egerol@hotmail.com 

Bu çalışmada okuryazarlık kavramından yola çıkılarak metin yapısındaki gelişime 
bağlı olarak  kavramdaki değişim ele alınmış ve medya okuryazarlığı kavramı ile 
ilişkilendirilmiştir.  Dünyada 1970’lerde ülkemizde ise 2000’li yılların başında gündeme 
gelen medya okuryazarlığının adım adım geçirdiği aşamalar ve bu alanda yapılan 
çalışmalar kronolojik olarak değerlendirilmiştir. 

Eleştirel okuryazarlık ile birleştirilerek medya okuryazarlığının özellikleri ikinci 
aşamada ele alınarak olası sorunlar ve çözümleri tartışmaya açılmıştır 

Anahtar Kelimeler : Okuryazarlık, medya okuryazarlığı, Yeni medya okuryazarlığı 
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(9491) BİLGİ TOPLUMU PERSPEKTİFİNDE MESLEKİ EĞİTİM İLE İSTİHDAM 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE ÖZELİNDE İNCELENMES İ 

İLHAN ATİK 1 
1 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU 

iatik@tekok.edu.tr 

Günümüz dünyasında bilgiye erişim hızının artması; birçok alanda olduğu gibi iş 
dünyasında da küresel rekabeti artırmış,  ülke nüfusunun sürekli ve düzenli iş bulmasını 
güçleştirmiştir. Ülkelerin uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi; çok iyi yetişmiş 
mesleki ve teknik yeterliliğe sahip işgücüyle mümkün olabilmektedir. Küresel piyasalarda 
2008 krizinin üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen işsiz insan sayısı hala kriz öncesi 
döneme inememiştir. Diğer taraftan ise işletmeler nitelikli işgücüne yoğun bir talep 
göstermesine rağmen açık iş pozisyonunda bir düşüş olmamaktadır. Bir yandan işsiz 
sayısının devamlı artması, öte yandan nitelikli işgücüne artan talep; mesleki eğitim ile 
işgücü piyasası arasında eşgüdüm sorununun olduğunu ortaya koymaktadır.  Bu çalışmada; 
bilgi toplumu olma yolunda çaba sarf etmesi gereken ülkemizin mesleki eğitim ve istihdam 
konuları incelenerek aralarındaki ilişki ifade edilecek, sorun sahalarına ilişkin çözüm yolları 
irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler : MESLEKİ EĞİTİM, İSTİHDAM, İŞGÜCÜ 
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(9528) ÜLKEMİZDE GENÇ İSTİHDAMINDA MESLEKİ EĞİTİM KONUSUNUN 

PISA SONUÇLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ 

İLHAN ATİK 1 
1 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU 

iatik@tekok.edu.tr 

Ülkemizin nüfus yapısı içinde çalışma çağı olarak değerlendirilen 15-64 yaş 
grubunun sayısal ve oransal artışı önümüzdeki yirmi yıl boyunca devam edecektir. Çalışma 
hayatında “ fırsat penceresi” olarak değerlendirilen bu demografik durumun rekabet 
üstünlüğü sağlayabilmesinde mesleki eğitimin rolü önemli olacaktır. 

Son yıllarda bütçe içerisinde eğitime ayrılan payın düzenli olarak artması, mesleki 
eğitimin diğer eğitimlere göre daha maliyetli olmasına rağmen teşvik edilmesi, ulusal ve 
uluslararası kuruluşların mesleki eğitimin gelişimine ilişkin yürüttüğü çalışmalar bu alanda 
hedeflere ulaşma yolunda olduğumuzu ifade etmektedir. Ancak; Türkiye işgücü piyasasının 
mevcut eğitim düzeyi, işgücünün yoğunlaştığı sektörlerin üretim gücü, ülkemizin 
uluslararası rekabet gücü ve üretimimizin ekonomik değeri incelendiğinde önemli yapısal 
sorunların olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada PISA (The Programme for International Student Assessment-
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2015 sonuçları incelenerek genç nüfusun 
istihdamında mesleki eğitim konusunda sorun sahalarının tespiti ve bunlara ilişkin 
çözümlerin tartışılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : İstihdam, Mesleki Eğitim, PISA 
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(9537) EĞİTİM İLE EKONOMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE ÖZELİNDE 

İNCELENMES İ 

İLHAN ATİK 1 
1 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU 

iatik@tekok.edu.tr 

İnsanın toplumda meydana gelen tüm değişikliklere uyumu; onun, eğitim sürecine 
dahil olmasıyla mümkündür. Bu yönüyle eğitim; kültürel ve ekonomik kalkınmanın önemli 
bir dinamiğidir. Eğitim sistemi; insana çevresindeki değişim ve gelişimi anlayabilecek yeni 
davranışlar kazandırarak onun da rekabetçi bir yapıya sahip olabilmesine olanak sağlar.    

Sanayi toplumunun pazara yönelik kitlesel mal ve hizmet üretimi anlayışı, bilgi 
toplumunda; entellektüel bilgiye dayalı sanal ürünlerin üretilmesi ve bu yolla rekabetçi 
olunmasını şekline bürünmüştür. Bu koşullar için de üretim faktörleri içinde taklit edilmesi 
imkansız olan beşeri sermaye ön plana çıkmıştır. 

Ülkemiz; 1923 yılında toplanan İktisat Kongresinden bu yana sanayileşme, 
ekonomik tam bağımsızlık ve 2023  Hedefleri kapsamında ekonomik kalkınma çabalarını 
yürütmektedir. Bu çalışmada küreselleşme ve rekabet ekseninde ekonominin eğitim ile 
ilişkisi incelenerek ülkemiz açısından analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : EĞİTİM, KALKINMA, KÜRESEL REKABET 
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(9576) METEB MESLEK YÜKS EKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: HACETTEPE ASO 1. OSB MYO 

ÖRNEĞİ 

ÖMÜR KAYA KALKAN 1, ŞENER KARABULUT 1 
1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

kayakalkan@hacettepe.edu.tr 

Türkiye'de 2016 yılı itibariyle 945 meslek yüksekokulunda, 1.037.791 öğrenci 
öğrenim görmektedir. Mesleki ve teknik eğitim bölgesi (METEB) içinde yer alan meslek 
yüksekokulu öğrencileri, ilgili staj yönetmeliğin (YÖK, 2002) 17. maddesi gereğince, 
programlarının niteliğine göre 30 günden (240 saat) az olmamak kaydıyla staj yapmak 
zorundadır. 

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu 
(Hacettepe ASO 1. OSB MYO)  öğrencileri için iş yeri beceri eğitimi (staj) 176 iş günü 
olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin METEB bölgesi içerisinde iş yeri beceri eğitimi 
aldıkları işletmelerin tamamı, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında faaliyet yürütmektedir 
(Resmi Gazete, 2009). 2015 yılında Türkiye'de  241.547 iş kazası meydana gelmiş, 1.252 
kişi hayatını kaybetmiştir (SGK, 2015). İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
amacıyla çıkarılan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince hem işverenin 
hem de işçilerin yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, Hacettepe ASO 1. OSB MYO öğrencilerinin iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın verileri 2015-2016 yaz 
döneminde iş yeri beceri eğitimi almış 127 (115 erkek, 12 kadın) öğrenciden elde 
edilmiştir. Veri toplama amacıyla hazırlanan ankette, 13 madde yer almaktadır. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre iş  yeri beceri eğitim alan 3 
öğrenci, iş kazasına maruz kalmıştır. Öğrencilerin %53'üne, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu gereğince zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeden iş yeri 
beceri eğitimlerine başlatılmıştır. Öğrencilerin %65'ine iş yerleri tarafından acil durum 
eylem planı hakkında bilgilendirme yapılmamıştır. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin gerekli 
olduğunu düşünen öğrencilerin sayısı 115 (%91)'dir. Öğrencilerin %49'u iş yeri beceri 
eğitimi aldıkları işletmelerin tehlike sınıflarını, %31'i ise yasal çalışma sürelerini 
bilmemektedir. Öğrencilerin %64'ü iş kazaları, %54'ü meslek hastalıkları bildirimlerinin 
nereye ve nasıl yapılacağını bildiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin %72'si, hangi 
tür hastalıkların meslek hastalığı olarak sınıflandırıldığını bildiklerini belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin %63'ü iş yeri beceri eğitimleri süresince, bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile 
yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince zorunlu olan görüşmenin 
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gerçekleştirilmediğini belirtmişlerdir. İş yerleri tarafından, öğrencilerin %61'ine kişisel 
koruyucu donanım (KKD) verilmiştir. Ancak kendisine KKD verilen öğrencilerin %39'u bu 
donanımları kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %90'ı iş sağlığı ve güvenliği 
dersinin gerekli olduğu yönünde görüş bildirmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, iş yeri beceri eğitimi alan Hacettepe 
ASO 1.OSB MYO öğrencilerinin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal hak ve 
yükümlülükleri konusunda yeterince bilgi sahibi olduklarını ortaya koymaktadır. Bunun 
yanı sıra  METEB bölgesinde staj imkanı sunan bazı iş yerlerinin de, 6331 sayılı yasa 
kapsamında tanımlanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri görülmüştür. 

Araştırma sonucunda METEB'de yer alan meslek yüksekokullarında benzer 
çalışmalar yapılması önerilmektedir. Elde edilen araştırma sonuçlarının METEB bölge 
yönetimleri ve firmaları ile paylaşılmasının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin 
alınmasında faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde, stajyer öğrencilere ilişkin 
denetimlere ağırlık verilmesinin olumlu katkılar sunacağı düşünülmektedir. Elde edilen 
bulgular meslek yüksekokulları müfredatında iş sağlığı ve güvenliği dersinin bulunmasının 
gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca iş kazasına maruz kalmış, iş görmez hale 
gelmiş işçiler ile iş denetçileri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının katılımı ile meslek 
yüksekokullarında gerçekleştirilecek seminerlerle öğrencilerin farkındalıkları artırılabilir. 

Anahtar Kelimeler : Mesleki ve Teknik Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Yeri Beceri 
Eğitimi 
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(9850) IMPROVEMENT OF PRODUCTION AND MANAGEMENT PROCESSES 

IN DAIRY-CHEES E SECTOR AND DAIRY WASTE MANAGEMENT WITH 

INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING MATERIALS 

KEMAL ÇELİK 1, HARUN BAYTEKIN 1, MUSTAFA YUNUS ERYAMAN 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

yunuseryaman@gmail.com 

The dominant  environmental problem caused by dairy processing is the discharge 
of large quantities of liqued  effluent. In rural areas dairy processing efflunet may  also 
irrigated to land. If not managed correctly, dissolved salts contained in the effluent can also 
leach  into underlying groundwater and effect it's quality. Cheese factories generate waste 
waters of which cheese whey (CW) is the most important waste stream produced with a 
high organic content (up to 70 g COD/L) which is highly biodegradable, and low alkalinity 
(50 meq/L). The main objectives of whey project are to: a) Create awareness about the 
possibilities offered by the reuse of whey in Turkey and East EU, b) Develop a vocational 
training pathway consisting in adapting, testing, disseminating an 
education/training/decision process integrated system of transferable teaching materials for 
new skills/jobs on dairy-food and feed sector for target groups such as agricultural, food 
and environmental engineers, veterinarians, medical technicians, businessmen and 
entrepreneurs in related sectors. The challenge is therefore to invest in education and 
training for human resources aiming at increasing the entrepreneurship, competitive and 
innovative culture of the new generations and in the stakeholders in related sectors. The 
WHEY project futher aims at updating, adapting, transferring those teaching materials with 
specific focus on new established stakeholders, entrepreneurs, also bridging experiences 
and best practices between the EU and TR with its  specificity. WHEY project promoted 
excellence of high value-added products and application areas in dairy sector’s VET in 
connection with European/International research, education and training networks. 

Anahtar Kelimeler : Innovative teaching, learning materials, vocational education, Dairy 
waste Management 
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(9851) INCREAS ED OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

IN APITHERAPY SECTOR WITH INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING 

MATERIALS 

KEMAL ÇELİK 1, HARUN BAYTEKIN 1, MUSTAFA YUNUS ERYAMAN 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

yunuseryaman@gmail.com 

Over 120 plants have multiple uses: as food and medicinal sources for bees 
(nectar, pollen, resins and balsams), as food sources and natural drugs potentially for every 
living being including us. In this Eurpoean Union project we aimed to  train agriculture and 
food engineers, medical staffs, beekeepers, and the relevant professional groups about and 
promote the use of the products of the hive for health, healing and demonstrate 
scientifically the effects of these products  via with this project e-learning teaching 
materials. Apitherapy, not just bee venom; many have knowledge about the use of pollen, 
propolis, and honey to help address specific conditions.The Apitherapy project promoted 
entrepreneurship education for developing active citizenship, employability and creating 
new business (including social entrepreneurship), support future learning and career 
pathways for individuals, in accordance with their personal and professional development. 
Apitherapy project intended to  create a curriculum  based apitherapy and bee products 
science to  alternative medicine in Europe and to create completely updated teaching 
materials on bee products in alternative medicine.  We also aimed to increase incomes of 
beekeepers  through  the use of bee products in alternative medicine. Therefore, the relevant 
professional groups in sector should know better the use of bee products for health. We 
further aimed  to update and improve instructors knowledge and increased the capacity of 
the related professional groups (Beekeepers, Medical sectors staff, vocational education 
institutions (public, private) adult education centers' instructors on beekeeping, alternative 
medicine and food sector, related vocational high school  instructors (Agriculture, 
Veterinary, pharmacy, vocational high schools in beekeeping). In this context, this project 
solved a major deficiency. Beyond the contribution of bee products in alternative medicine, 
beekeeping  has a potential for the regional economy. In remote and rural areas beekeepers 
can make a considerable contribution to sustainable agricultural production. The project 
was a sustainable project and developed innovative practices which are fully transferable to 
other areas. 

Anahtar Kelimeler : Professional development, Apitherapy, innovative teaching, learning 
materials 
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(10379) MESLEK YÜKS EKOKULLARININ OTOMOTİV PROGRAMLARINDA 

HİBRİT ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ / HYBRID VEHICLE TECHNOLOGY IN 

AUTOMOTIVE PROGRAM OF VOCATIONAL SCHOOLS 

ÜMİT ZEYBEK 1 
1 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

uzeybek@kastamonu.edu.tr 

Araştırmacılar, günümüzde yaşanan enerji sıkıntılarından dolayı, özellikle yeni 
enerji kaynakları arayışına yönelmişler ve mevcut kaynakları da en ekonomik şekilde 
kullanmanın yolları üzerinde çalışmaktadırlar. Yenilenebilir enerji kaynakları, atık 
enerjiden enerji elde edebilme, enerjinin başka bir enerji türüne dönüşümü gibi araştırmalar 
önem kazanmıştır. Bu araştırmalar, enerjinin yoğun miktarda tüketildiği otomotiv sektörüne 
odaklanmıştır.  Araç egzozlarından çıkan karbonmonoksit (CO), Hidrokarbonlar (HC), 
Azot oksit (NOx) gibi zararlı gazların doğaya salınımını min seviyeye indirmek ve enerjiyi 
en verimli şekilde kullanabilme çabaları araştırmacıları hibrit teknolojisine yöneltmiştir. 

Hibrit araçlar dünyada gittikçe yaygınlaşmış ve ülkemizde de yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Bununla birlikte yetkili servislerde ve otomotiv sanayisinde hibrit araçların 
bakım-onarım faaliyetleri de gündeme gelmektedir. 

Bu araştırmada meslek yüksekokulları otomotiv programlarında hibrit araç 
teknolojisi ile ilgili hangi derslerin ne derece önemli olduğu vurgulanmakta ve bu 
programlarda zorunlu ders haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Otomotiv, Hibrit, Araç / Automotive, Hybrid, Vehicle 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
610 

(10546) ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖRÜŞLERİNE GÖRE 

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: SİNOP 

ÜNİVERSİTES İ ÖRNEĞİ 

ZEYNEP UĞURLU 1 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

zeynepugurlu2002@yahoo.com 

Problem: Ülke kalkınmasında ara insan gücünün yetiştirilmesinde büyük önem 
taşıyan Mesleki Teknik Eğitim (MTE), ülkemizde uzun yıllar üzerinde tartışılan ve 
geliştirilmesi için öneriler sunulan bir sorun alandır. Cumhuriyet öncesi MTE'in genel 
olarak nitelikleri, eğitim sisteminin dışında düşünülmesi, devletin MTE'e ilişkin üst 
düzeyde bir politikasının olmaması, mali kaynakların yerel kaynaklardan sağlanması ve 
dolayısıyla MTE'lerin yerel ihtiyaçlar üzerine kurgulanması, eğitim programı, öğretmen, alt 
yapı ve öğrenci nitelikleri konusunda ortak bir standartların bulunmayışı olarak sayılabilir. 
Cumhuriyet dönemiminin ilk yıllarından itibaren özel olarak ilgi gören MTE'de zaman 
içerisinde, eğitim sistemine dahil edilmesi, temel kavram ve ilkelerinin oluşturulması gibi 
atılımlar sağlanmıştır. Günümüze kadar gelen süreçte ise, gerçekleştirilen atılımlar kadar 
sorunlar da devam etmiş; her iktidar döneminde MTE yeni uygulamalara sahne olmuştur. 
Yapılan çeşitli araştırmalar ve MTE'in geliştirilmesine ilişkin çalıştaylarda en çok üzerinde 
durulan sorunlar, MTE'e yön veren çeşitli örgütlerin tutumları, staj uygulamaları, 
finansman sorunları, öğrenci profilleri ve öğrencilere ilişkin olumsuz algılar, sanayi- okul 
işbirliklerindeki yetersizlikler, alt yapı eksiklikleri ve teknolojiyle uyumsuzluğu olarak 
sıralanmaktadır. MTE'in geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi konusu 
ülkemizde  güncelliğini korumaktadır."Nasıl bir öğrenci profili mesleki eğitim almayı 
tercih etmektedir?", "Öğrenci ve akademisyenlere göre, (i) Sınavsız geçişin sakıncaları ve 
yararları, sürdürülebilirliği,(ii) eğitimleri süresince alınan derslerin içeriği ve kendilerini 
yeterli algılayıp almadıkları, (iii) akademik lise mezunlarının da bu okullara 
yönlendirilmesine ilişkin algıları nasıldır?  (iv) mesleki teknik eğitimin sorunları ve çözüm 
önerileri nelerdir?" araştırmanın problemini ve alt amaçlarını oluşturmaktadır. 

Yöntem:MTE'in sorunları ve çözüm önerilerinin öğrenci ve öğretim elemanı 
görüşlerine göre değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasının amaçlandığı 
bu araştırma tarama modelinde olup nitel araştırma yaklaşımı ile yürütülmüştür. 2016-2017 
öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilen araştırmaya Sinop Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulundan (MYO) 65 öğrenci, 7 öğretim elemanı destek vermiştir. Araştırmanın verileri 
yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve toplanan veriler betimsel ve içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada  öğrencilere geriye dönük olarak hem "meslek lisesi 
eğitimleri" hem de "meslek yüksek okulu" (MYO) eğitimlerine ilişkin sorular 
yöneltilmiştir. 
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Bulgular: Araştırmaya destek veren öğrencilerden meslek lisesindeki eğitimlerine 
ilişkin değerlendirmelerinden elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan 65 öğrencinin 
tümü meslek lisesi çıkışlıdır. 65 öğrencinin 34'ü sınavsız geçişle, 31'i YGS puanı ile 
yerleşmiştir. Katılımcı öğrenciler, en çok meslek sahibi olmak amacıyla (n=46), ailelerinin 
isteğiyle (n=12), diğer sebeplerle (n=10) ve diğer liselerde zorlanacakları için (n=6) meslek 
lisesini tercih etmiştir. Lise eğitimleri sırasında öğrencilerin çoğunluğu (n=54) dersaneye 
devam etmemiştir.  Lisede aldıkları eğitimin LYS, YGS gibi sınavlarda yeterli puanı 
alabilecekleri nitelikte olmadığını (n=39) belirtmişlerdir. "İş olanağı verilseydi yine de 
meslek lisesinden sonra meslek yüksek okuluna (MYO) devam eder 
miydiniz?" sorusuna  katılımcıların 34'ü hayır, 31'i evet yanıtı vermiştir. Dolayısıyla iş 
olanağı olsa da olmasa da öğrencilerin yaklaşık yarısı yine de eğitimlerini sürdüreceklerini 
belirtmiştir. MYO'na girişte YGS baraj puanı olması gerekliliğine ilişkin öğrenci görüşleri 
de birbirine yakındır. 37 öğrenci olmalı derken, 28 öğrenci olmaması gerektiğini 
belirtmiştir. Akademik liselerden MYO'na öğrenci alınmasına grubun çoğunluğu olumsuz 
yaklaşmaktadır (n=51). Öğrenciler MYO'da aldıkları eğitimi de lise eğitimlerinde olduğu 
gibi gelecekte mesleklerini gerçekleştirecek donanımı kazandırma konusunda yeterli 
bulmadıklarını (n=42) belirtmiştir. Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girip girmeme 
konusundaki soruya grubun büyük bölüme gireceklerini (n=44) belirterek yanıt vermiştir. 
Dolayısıyla gelecek ideallerinin eğitimlerini sürdürme konusunda olumlu olduğu 
söylenebilir. KPSS'de mesleki bilgilerine ilişkin sorular olup olmaması gerektiği konusunda 
ise grubun çoğunluğu hayır yanıtı vermiştir (n=46). Özetle öğrencilerin lisede aldıkları 
kültür derslerinin müfredat içindeki ağırlıkları ve niteliği üniversite eğitimlerini 
sağlamaktan uzak biçiminde değerlendirilmektedir. Öğretim elemanları (n=7) ise, YGS 
barajı ya da sınavsız geçiş gibi uygulamaların öğrenci niteliğini artıracağını ancak yine de 
kültür derslerinin az, dersane koşulları yetersiz olmaksızın  devamının uygun olacağını 
belirtmektedir. Belirlenen sorunlar alt yapı,finansman, malzeme, programdaki eksiklikler, 
teknik donanım eksiklikleri başlıkları altında toplanabilir. Her iki grup da birbirini yetersiz 
algılamaktadır. Öğretim elemanları MYO'ya gelen öğrenci niteliğini sorun olarak görürken 
öğrenciler de öğretim elemanlarının niteliklerini yeterli bulmamıştır. 

Anahtar Kelimeler : Mesleki teknik eğitim, meslek yüksek okulu, mesleki eğitim 
sorunları, meslek lisesi 
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(10566) TURİZM EĞİTİMİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK 

ANALİZİ 

CEYHUN AKYOL 1 
1 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

ceyhunakyol@artvin.edu.tr 

Son yıllarda gerek ulusal gerekse de uluslararası anlamda sıkıntılı bir süreç geçirse 
de, turizm endüstrisi ülkeler için önemli bir ekonomik girdidir. Türkiye dünya turizm 
liginde gelen turist sayısı sıralamasında altıncı, elde ettiği turizm geliri bakımından da on 
ikinci sırada yer almaktadır. Turizmin ekonomide yarattığı değere baktığımızda, gelirlerin 
Gayri Safi Millî Hasıla içindeki payının % 6.2, ihracata oranının ise % 21.9 olduğu 
görülmektedir. Rakamlarla da desteklenen turizm endüstrisinin önemine karşın, ülkemizde 
turizm eğitimine yeteri kadar önem verilip verilmediği tartışılmaktadır. Turizm endüstrisini 
diğerlerinden ayıran en temel özelliği hizmet kavramıdır. Hizmet işlemlerinde oluşabilecek 
en ufak bir aksaklık, sunulan hizmet kalitesinin düşmesine sebep olacaktır. Bu nedenle 
turizm endüstrisindeki en temel ihtiyaç eğitimli ve nitelikli personeldir. Turizm eğitimi; her 
düzeydeki öğrencinin turizm bilincini ve konukseverlik anlayışını geliştirme, endüstrinin 
genel ve mesleki teorik ve pratik bilgilerini artırma ve endüstriye uygulayıcı ve yönetici 
yetiştirme faaliyetlerinin tümüdür. Ülkeye daha fazla turistin gelmesini sağlamak, kaliteli 
ve sürdürülebilir bir hizmet verebilmek için turizm eğitimi önemli bir noktadır. Dünya 
genelinde de önem verilen turizm eğitimi konusunda ülkemizdeki resmi kurumların, sivil 
toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin bu alanda çalışmaları bulunmaktadır. Toplumun 
her kesiminden yapılan çalışmalar değerli olmakla birlikte, özellikle üniversitelerin turizm 
eğitimi konulu çalışmalarının özel bir önemi bulunmaktır. Akademik bakış açısı ile yapılan 
çalışmalar, turizm eğitiminin doğru bir biçimde algılanması ve endüstriyel anlamda karşılık 
bulmasına katkı vermektedir.Bu doğrultuda, çalışmada Türkiye’de turizm eğitimi alanında 
yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Türkiye’de bugüne kadar 
yapılmış ve Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında kayıtlı 309,954 
yüksek lisans, 81.768 doktora ve 1384 sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 393.106 
lisansüstü tez içerisinden anahtar kelimesi “turizm eğitimi” olan tezler dâhil edilmiştir. 
Yapılan tarama sonucunda anahtar kelimesi turizm eğitimi olan, farklı alanlarda yapılmış 
toplam 48 lisansüstü tez olduğu tespit edilmiştir.Bu çalışmada, turizm eğitimi konulu 
lisansüstü tezlerin içerik analizi yapılarak, ülkemizde bu konuda yapılan akademik 
çalışmalar incelenerek bu konudaki eğilim ve yönlendirmeler araştırılacak ve 
değerlendirilecektir. Çalışma neticesinde, turizm eğitimi almış, almakta olan ve almayı 
düşünen öğrenci ve kişilere de bir yol çizmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Turizm Eğitimi, Lisansüstü, Tez 
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(10742) "KENDİN YAP" PROJELERİNİN TEKNİK EĞİTİME KATKISI VE 

YETERS İZ TÜRKÇE İÇERİK PROBLEMİ 

ÖMER NURİ ÇAM 1, DEMET AZİME GÜLSEREN 1 
1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

onc@uludag.edu.tr 

Teknik eğitimde en önemli şeylerden biri öğrencinin derste aldığı teorik bilginin 
pratiğe çevrilmesidir. Teknik eğitim için pratiğe çevrilmeyen çoğu bilgi gereksiz 
görülmekte ve unutulmaya terkedilmektedir. Ülkenin kalkınması açısından da en büyük 
eksiklerden biri pratiğe ve/veya ürüne çevrilemeyen teknik bilgidir. Ülkemiz teorik açıdan 
bakıldığında, dünyadaki eğitimler içerisinde benzer müfredatı vermektedir. Fakat okulda 
aldıkları benzer eğitimlere rağmen, eğitim hayatı içinde ve sonrasında daha farklı 
üretkenlikler görülmektedir. Bunun temel nedeni öğrencilerin okul eğitimi dışından da 
beslenmeleri ve yönlendirilmeleri olabilir. 

Bu çalışma ile, teknik eğitim verilen öğrencilerin bilgilerinin pratiğe çevrilmesinde 
"kendin yap" projelerinin, öğrenci motivasyon ve gelişmesine katkıları aktarılarak, Uludağ 
Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Mekatronik öğrencilerinin başarıları incelenmiş, 
önerileri ve şikayetleri anket yoluyla toplanmıştır. En büyük engellerinin, araştırmalarda 
ingilizce içerik ile çok karşılaşmaları olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda "kendin yap" 
projelerinin öğrenciye katkıları ve yetersiz türkçe içerik problemine dikkat çekilmiştir.   

Anahtar Kelimeler : Kendin yap, sosyal siteler, forum, teknik bilgi 
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(11002) TÜRKİYE DE MESLEK YÜKS EKOKULLARINDAKİ MÜFREDAT 

FARKLARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

RUKİYE TUĞLA 1 
1 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

rkockar@kastamonu.edu.tr 

Meslek yüksekokulları iş dünyasının kalifiye elaman ihtiyacını karşılamak 
amacıyla kurulan eğitim kurumlarıdır. Teknik bilgiye sahip, üretken, pratik düşünebilen 
bireylerin sektöre kazandırılması, iş dünyasındaki verimin ve kalitenin artmasında önemli 
role sahiptir.  Birçok programı bünyesinde barındıran meslek yüksekokulları iş dünyasında 
köprü görevinde olan elemanları yetiştirmektedir. Aynı programdan mezun olacak 
öğrencilerin iş hayatında aynı düzeyde verimli olabilmeleri temel de aynı eğitimden 
geçmeleri ile mümkündür. Bu nedenle meslek yüksekokullarında verilen öğretimin içeriği, 
öğrenciye kazandırdığı mesleki  yeterlilikler oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de farklı meslek yüksekokullarında bulunan inşaat 
bölümleri ele alınmıştır. Meslek yüksekokullarında yer alan inşaat bölümlerindeki 
müfredatlar incelenmiş, inceleme sonucunda karşılaşılan benzer ya da farklı dersler, bu 
derslere ait ders içerikleri, ders saatleri, AKTS ve kredi bilgileri belirtilmiştir. 

Bu çalışma sonucunda müfredat farklılıklarının nedenleri araştırılmış, bu durumun 
eğitim ve iş hayatında öğrencilere yaşattığı olumlu/olumsuz durumlar tespit edilerek çözüm 
önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : İnşaat Bölümü, Müfredat Farkları, Ders İçerikleri 
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(11003) YAPI DENETİMİ PROGRAMI ÖZELİNDE MESLEK 

YÜKS EKOKULLARINDA VERİLEN EĞİTİMİN İŞ DÜNYASINA 

KATKILARININ İNCELENMES İ 

RUKİYE TUĞLA 1 
1 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

rkockar@kastamonu.edu.tr 

Son zamanlarda hızla gelişen teknoloji, kullanılan malzeme ve yöntem 
çeşitliliğindeki artış iş sektöründe ara eleman ihtiyacı doğurmaktadır. Meslek 
yüksekokulları sektörün kalifiye iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet veren eğitim 
kurumlarıdır.  İhtiyaç duyulan hemen hemen her alanda hizmet veren bu eğitim kurumları 
birçok bölüm ve bu bölümlere bağlı programlardan oluşmaktadır. En yaygın olan 
bölümlerden bir tanesi de İnşaat Bölümü’dür. 

Bu çalışma Meslek Yüksekokulları İnşaat Bölümü bünyesinde yer alan Yapı 
Denetim Programları özelinde yapılmıştır. Yapı denetim programlarından mezun olan 
öğrencilerin sahip oldukları mesleki yeterlilikleri, mesleki hakları iş dünyasının beklentileri 
ile ilişkilendirilmiştir. Yapı denetim kuruluşlarının meslek yüksekokullarından beklentileri 
ve önerileri de dikkate alınarak meslek yüksekokulların da verilen yapı denetim eğitimi 
gözden geçirilmiş, eksikliklerin tespiti yapılmıştır. Teorik bilgilerin uygulama alanında 
kullanılabilirliğ inin artırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yapı denetim programı, Yapı denetim kuruluşları, Meslek 
yüksekokulları eğitimi 
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(10301) YÜKS EKÖĞRETİM KURUMLARI GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

MÜFREDATINDA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN YERİ VE MEVCUT DURUMU 

İBRAHİM ÇÖLGEÇEN 1, ZİŞAN ÇÖLGEÇEN 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

izcolgecen@gmail.com 

Türkiye’de çalışan insanı koruma hareketleri ilk kez 1865 yılında yayınlanan 
“Dilaver Paşa Nizamnamesi” ile başlamıştır. Bu gelişim 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu 
çıkarılması ile gerçekleşmiştir. 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun çıkarılmasıyla ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı modern hükümlerle 
donatılmış bulunmaktadır. Tüm bu çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin uygulanabilmesi ve 
denetlenmesi için denetçilerin ve çalışanların eğitilmesi ihtiyaç hatta kanunda da belirtilen 
bir zorunluluktur. İş güvenliği kanununda belirtilen iş güvenliği uzmanları işletmelerde 
denetçi görevinde bulunan ve çeşitli raporlama ve işletme çalışanlarının eğitilmesinde 
görev alan personel olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
verilerine göre ülkemizde 2016 yılı itibari ile 17637 A sınıfı, 12189 B sınıfı ve 74333 C 
sınıfı İSG uzmanı belgelendirilmiştir. İş güvenliği eğitimini alarak iş güvenliği uzmanı 
olabilen meslek dallarından biri de gıda mühendisliğidir. 

Gıda endüstrisi, birçok farklı alt sektörleri bünyesinde barındırmakta ve 
Türkiye’de üretimde ilk on sektör içerisinde yer almaktadır. Üretim ve çalışan sayısı 
bakımından büyük bir sektör olması gıda sanayinde farklı riskleri barındırabileceği ve bu 
risklerden etkilenen çalışan sayısının fazla olabileceği sonucunu doğurmaktadır. Dünya 
genelinde 2,3 milyondan fazla çalışanın iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını 
kaybettiğini ve 317 milyonun üzerinde iş kazası yaşandığı saptanmıştır. Ülkemizde 
meydana gelen iş kazaları incelendiğinde, gıda sektöründe meydana gelen iş kazalarının 
toplam iş kazalarının yaklaşık %10’luk bir kısmını oluşturduğu görülmektedir. Sosyal 
Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre 2015 yılında ülkemizde gıda sektöründe toplam 
12003 iş kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar geçici iş göremezlik süresi olarak 129.548 
gün iş günü kaybına neden olmuştur. 2015 yılında gıda ürünleri imalatında iş kazası sonucu 
toplam 23 kişi hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu iş kazalarını azaltma amacıyla 
işletmelerde yetkili ve üst pozisyonlarda görev alabilen gıda mühendislerinin iş güvenliği 
konusunda eğitilmeleri ve işletmelerde bulunabilecek risk etmenleri konusunda 
farkındalıkların ın arttırılması gerekmektedir. 

Çalışmamızda mühendislik meslek grubundan olan gıda mühendisliği 
bölümlerinde iş güvenliği eğitiminin mevcut durumu incelenecektir. Çalışmamızda literatür 
taraması ve istatistiki veri derlemesi ile elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. 
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Mühendislik eğitiminde genel olarak verilen mühendislik konularının yanında 
artık disiplinler arası konularının da öğretilmesi elzem haline gelmektedir. Bunun nedeni 
işletmelerdeki mühendis profilinin değişmiş olmasıdır. Özellikle büyüyen ve gelişen üretim 
yöntemlerinin yanı sıra farklı kültürlerden olan çalışanlarla uyum içerisinde çalışma 
yeteneği mühendislik eğitiminin temeli niteliğindedir. İş güvenliği kültürünün iş yerinde 
yaygınlaşması da mühendislere dolaylı yüklenen bir sorumluluk haline gelebilmektedir. Bu 
sorumluluklar vardiya içerindeki işleyiş ve kaza durumlarından işyeri bünyesindeki 
çalışanların eğitilmesine kadar genişletilebilmektedir. Tüm değişimlerin yanında 
mühendislik eğitimi müfredatında ekleme ve çıkarmaların olması kaçınılmazdır. 

Ülkemizde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’ndan derlenen 
verilere göre 2016 yılında 67 üniversitede toplam 4440 kişilik gıda mühendisliği bölümü 
kontenjanı açılmıştır. Gıda mühendisi kontenjanı açan üniversitelerde bölüm müfredatları 
incelendiğinde 41 üniversitede iş sağlığı ve güvenliği dersinin olduğu ve bu 
üniversitelerden 21 tanesinde ders zorunlu, 20 tanesinde de seçmeli olarak bulunmaktadır. 
23 üniversitede gıda mühendisliği müfredatında iş sağlığı ve güvenliği dersinin hiç 
bulunmadığı saptanmıştır. Gıda mühendisliği eğitiminde sadece stajlardan önce 2 günlük 
zorunlu iş güvenliği eğitimi verilmektedir. 

Gıda mühendisleri sektördeki pozisyonları itibari ile iş güvenliği çalışmalarına 
doğrudan katılmaktadırlar. Gıda mühendislerinin çalışacakları sektöre ait riskler hakkında 
eğitilmeleri lisans düzeyinde başlaması gereken bir süreçtir. İş yerinde beyaz yaka olarak 
çalışan gıda mühendislerinin iş güvenliği konusunda eğitimli olması alt çalışanlarına da 
olumlu yansıyacak ve sektörel risklerin çalışanlar üzerindeki maruziyet frekansını 
azaltabilecek en etkili çözüm yöntemlerinden biridir. Kendi çalışma güvenliklerini 
sağlamalarının yanı sıra alt çalışanlarına karşı proaktif bakış açısıyla iş güvenliği 
konusundaki sorumluluk duygusunun gelişimine katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizde hızla artan iş güvenliği kültürünün gelişimi, gıda sektöründe yönetici 
pozisyonundaki gıda mühendislerinin lisans düzeyinde alacakları etkili iş güvenliği 
eğitimine bağlıdır. Birçok üniversitenin bu farkındalığı yakalaması sonucu lisans 
düzeyindeki bölümlerde iş güvenliği dersi zorunlu ya da seçmeli olarak sunulmaya 
başlanmış ve önümüzdeki yıllarda bu eğilimin tüm üniversitelerce benimsenmesi 
kaçınılmaz bir gerçekliktir. 

Anahtar Kelimeler : İş güvenliği, gıda mühendisliği, eğitim, yükseköğretim 
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(10376) MAKİNE MÜHENDİS LİĞİ EĞİTİMİNDE CAD PROGRAMLARININ 

ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA / A STUDY ON THE IMPORTANCE OF CAD 

PROGRAMMING IN MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION 

ÜMİT ZEYBEK 1 
1 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

uzeybek@kastamonu.edu.tr 

Mühendislik alanlarının tümünde önemli bir rol oynayan teknik resim, ayrıca bir 
mühendisin kariyerinin neredeyse tamamında yer almaktadır. Tasarlanan bir projenin ifade 
edilebilmesi gibi birçok mühendislik yaklaşımında kullanımı vardır. Sanayide, mühendis-
tekniker ve üretim elemanları arasında bir iletişim biçimidir. Özellikle makine mühendisliği 
alanında, tasarım ve üretim aşamalarında kullanılan ortak bir dil haline gelmiştir. Bununla 
birlikte kalite kontrol, montaj, servis-bakım-onarım, yan sanayi ve imalat sürecinin tüm 
aşamalarında teknik resime ihtiyaç duyulmaktadır. Teknik resimde üretilecek parçaların 
çeşitli görünüşleriyle birlikte, perspektif görünüşleri, ölçüler, ölçekler, toleranslar, yazılar, 
çizgiler, yüzey kalite durumu, diyagramlar, makine ve mekanizmaların montaj resimleri vb. 
teknik konular da anlam kazanır. Günümüzde makine sektöründe seri imalatın 
yaygınlaşması ve gelişen teknoloji ile birlikte çok daha hassas ölçüler elde edebilme, çok 
karmaşık şekilli parçaları kusursuz işleyebilme gibi hedeflerin yaygınlaşması, bu 
gereksinimlere yönelik teknik resmin elle çizilmesini hem daha zor hale getirmiş hem de 
zaman tasarrufu açısından önemsizleştirmiştir. Bunun yerine CAD (Computer Aided 
Design) veya BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım) olarak adlandırılan çizim programları 
önem kazanmıştır.  Bu programlar sayesinde kusursuz teknik resimler çizilebilir, revize 
edilebilir, çoğaltılabilir, depolanabilir, farklı açılarda görüntülenebilir. Böylece 
mühendislerin de bu programları öğrenmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları, mesleki 
kariyerlerinin gelişimine büyük oranda destek sağlamaktadır. Bu çalışmada, özel sektörde 
faaliyet gösteren firmaların makine mühendisi istihdamları incelenmiştir. İstihdam edilecek 
mühendisin CAD programlarını bilip bilmediği, aktif olarak kullanıp kullanmadığı gibi 
istatistiksel veriler ele alınmıştır. Söz konusu programların, makine mühendisliği 
departmanlarında kullanım sıklığı oranları karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda fakültelerin makine mühendisliği bölümünde bilgisayar destekli 
tasarım dersinin önemi görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Makine Mühendisliği, CAD, Bilgisayar Destekli Tasarım / 
Mechanical Engineer, CAD, Computer Aided Design 
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(9585) ÇOCUK GELİŞ İMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ 

DÖNEMDE BİLGİ TEKNOLOJİS İ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMES İ 

MÜZEYYEN SÜMER 1, EMİNE SİLDİR 1, ZEHRA İNCEDAL SONKAYA 1 
1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

muzeyyen.sumer@amasya.edu.tr 

Bilgi teknolojisi kullanımı günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çocuk 
gelişimi programı önlisans öğrencilerinin okul öncesi dönemde bilgi teknolojisi 
kullanımına ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada nicel araştırma 
desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde araştırmacılar 
tarafından oluşturulmuş 35 sorudan meydana gelen form kullanılmıştır. Araştırmanın 
evrenini bünyesinde örgün ve uzaktan eğitim çocuk gelişimi programı bulunan devlet 
üniversitelerinde öğrenimlerine devam eden çocuk gelişimi programı öğrencileri 
oluşturmaktadır (~2130 kişi). Örnekleme bu üniversitelerde 2015-2016 eğitim öğretim 
yılında öğrenimlerini sürdüren toplam 352 öğrenci dâhil edilmiştir (α =.05). Elde edilen 
veriler yüzde ve frekans değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Ayrıca yaş, cinsiyet, sınıf 
düzeyi, öğrenim şekli gibi değişkenler ile okul öncesi dönemde bilgi teknolojisi 
kullanımına ilişkin görüşler arasındaki ilişki ki kare testi ile irdelenmiştir. Sonuçta; 
katılımcıların bilgi teknolojisi kullanımında kendilerini yeterli buldukları ve okul öncesi 
dönemde bilgi teknolojisi kullanımının eğitimin kalitesini ve niteliğini artırdığı konusunda 
görüş birliğinde oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi, Bilgi Teknolojisi, Görüş  
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(9632) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FELSEFİ SORGULAMA BECERİLERİNİN 

GELİŞ İMİ: ‘ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİMİ’ 

FİLİZ KARADAĞ 1, VESİLE YILDIZ DEMİRTAŞ 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

filizkaradag89@gmail.com 

Genel tanımıyla felsefe, insan doğasını ve dünyayı daha iyi anlamak için, 
kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri açıklama eğilimi olan bir disiplindir 
(Brenifier, 2004). Felsefeyi doğuran en önemli etken merak ve bu merakın kaynağı olan 
anlama çabasıdır (Gülenç, 2006). Yıllardır süregelen tartışmalardan biri ise felsefenin 
çocuklar için uygun olup olmadığıdır. Çocuklarla felsefe (philosophy for children) akımının 
kurucusu olan Matthew Lipman bu iki kavram arasındaki karmaşayı, kavramlar arasındaki 
ilişkiyi açıklayarak çözmüş ve ‘philosophising’ teriminin ‘doing philosophy’ teriminin 
aktiviteye dönüştürülmesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle çocukların bir konu üzerinde 
felsefi yöntem ile düşünmesinin mümkün olduğunu, çocuklarla felsefe akımı ile 
göstermiştir (Lipman,1988; 1991). Cam (1995) felsefenin çocukların ilgi ve yeteneklerini 
yeniden yapılandırmaları ve sorgulamaları için iyi bir konu olduğunu ve çocukların felsefe 
öğrenemeyeceğini ama felsefe yapabileceğini ileri sürmüştür. Çocuklar için felsefe 
yaklaşımı Lipman’ın çalışmalarına ek olarak faklı felsefecilerin de bu alanda çalışması ile 
günümüzde çocuklarla felsefe ‘philosophy for children (PwC)’ olarak da bilinmektedir. Bu 
yaklaşımı destekleyen bir dizi uygulama vardır (Cassidy & Christie,2013; Kennedy, 1999; 
Vansieleghem & Kennedy, 2011; Vansieleghem, 2005). Bunlardan biri olan, Catherine 
McCall’un  ‘Community of Philosophical Inquiry (CoPI)’ ‘Felsefi Sorgulama Grubu’ 
olarak adlandırdığı çocuklarla felsefe metodu, McCall’un felsefe öğrencisi olarak 
deneyimlerinin ve Lipman ile 1980’lerde yaptığı çalışmaların bir ürünüdür (Cassidy, 2007; 
McCall, 2013). Çalışmamızın uygulama aşamasında aktif olarak kullanılan CoPI yöntemi, 
çocuk ve yetişkinlerle aynı formatta kullanılmaktadır. Bu metod; akıl yürütme, bir konuda 
yanılabilir olma, iletişim-etkileşimden anlam çıkarma, yaratıcı olma, sorgulama 
kapasitesine sahip olma becerileri üzerine inşa edilmiştir (Claire Cassidy & Donald 
Christie,2013; McCall, 2013). Literatürde de belirtildiği üzere çocuklarla felsefe eğitimi, 
çocukların düşünme, sorgulama, soru sorma, sorgulama süreçleri sonucunda uygun 
cevaplar verme ve iletişim becerilerini geliştirmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı, 
okul öncesi dönemdeki çocukların ‘çocuklarla felsefe eğitiminin’ çocukların sorgulama, 
soru sorma, sorulan sorulara sorgulama süreçleri sonucunda uygun cevaplar verme 
becerilerinin gelişimine etkisini incelemektir. 

Araştırmada öntest sontest yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubu okul öncesi dönemde 6 yaş grubundaki 14 çocuktan oluşmaktadır. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda “Çocuklarla Felsefe” eğitim oturumları çalışma grubu ile 
10 hafta süresince haftada 1 saat olmak üzere çocuklarla felsefe eğitimi uzmanı olan bir 
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okul öncesi öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda “Çocuklarla Felsefe” 
eğitimi CoPI metodu sürecine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu süreç, oturum 
yöneticisinin bir uyarıcı sunması, katılımcıların soru oluşturması, bu sorular arasından 
seçilen bir soru hakkında bir katılımcının fikir belirtmesi ile felsefi sorgulama sürecinin 
başlaması, fikir belirtmek isteyen katılımcıların “…’ya katılıyorum. Çünkü …” veya “…’ya 
katılmıyorum. Çünkü …” ifadeleri ile sürece dahil olması şeklinde ilerlemiştir. 10 hafta 
süren bu eğitim oturumlarının başında ve sonunda veri toplamak amacıyla çocukların 
felsefi sorgulama becerilerinin gelişimini değerlendirmek üzere birebir sorgulama oturumu 
gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda felsefi bir tema ile ilgili hikaye anlatılmış ve bu hikaye 
ile ilgili sorgulama süreçlerini destekleyen sorular sorulmuştur. Daha sonra çocuktan aynı 
tema ile ilgili sorular üretmesi istenmiştir. Her bir oturumda ses kaydı alınmış ve verilerin 
analiz edilmesi sürecinde çocukların sorgulama, soru üretme, sorulara cevap verme 
süreçleri 2 araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Öntest-sontest verileri içerik analizi 
ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular kongrede ayrıntılı olarak 
sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : okul öncesi, çocuklarla felsefe, sorgulama becerileri, felsefi 
sorgulama 
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(9737) MEB 0-36 VE 36-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

PROGRAMLARINDAKİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİN DAVRANIŞSAL ÖZ 

DÜZENLEME AÇISINDAN İNCELENMESİ 

NESLİHAN AVCI 1, SÜMEYYA TATLI 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 2 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

tatlisumeyya@gmail.com 

Öz düzenleme bireyin öğrenmelerini anlamlandırdığı, yönettiği ve bilgilere 
ulaşmayı hedeflediği süreçlerdir. Erken çocukluk dönemi öz düzenleme becerisinin hızla 
geliştiği ve sonradan kazanılan öz düzenleme becerilerinin de temelini oluşturan bir dönem 
olduğu için bu dönemde öz düzenlemenin temel süreçlerinin, yapısının ve erken çocukluk 
eğitimi programlarında ele alınışının araştırılarak ortaya konması son derece önemlidir. 
Nitel yöntemlerden durum deseniyle gerçekleştirilen bu çalışmada; Milli Eğitim Bakanlığı 
2013 yılına ait “0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı” ve “Okul Öncesi Eğitim 
Programı”nda yer alan kazanım ve göstergeleri çocukların davranışsal öz düzenleme 
becerileri açısından incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi 
yoluyla elde edilmiş ve betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Programlardaki her bir 
gelişim alanında yer alan kazanım göstergeler öz düzenlemenin dikkati odaklama, çalışan 
bellek ve önleyici kontrol alt yapılarına göre incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda; 
okul öncesi eğitim programının davranışsal öz düzenlemenin alt boyutlarından dikkati 
odaklama ve çalışan bellek temelli olduğu; fakat önleyici kontrol boyutu açısından 
sınırlılıklar taşıdığı düşüncesine sahip olunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi Eğitim Programı, Kazanım-Gösterge, Davranışsal 
Özdüzenleme. 
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(9745) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALARIN ÇOCUK 

GELİŞ İMİ VE EĞİTİMİ KONUSUNDA İHTİYAÇLARININ İNCELENMES İ 

CANSU TUTKUN 1, FATMA TEZEL ŞAHİN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

cansututkun06@hotmail.com 

Günümüzde aile yaşamının değişmesi, kadınların iş hayatına daha fazla katılımları, 
babaların hem ev ortamıyla hem de çocuğun bakım ve gelişimiyle ilgili sorumluluğu 
eşleriyle paylaşmaları sebebiyle babaların çocuklarının hayatındaki yeri ve önemi daha 
fazla göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak özellikle ülkemizde babaların çocuklarıyla 
ilişkilerini geliştirme, çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda onları bilinçlendirme, 
çocuklarının hayatlarına daha fazla katılım göstermelerini sağlama yönünden babaları 
desteklemek üzere hazırlanmış programlar çok fazla bulunmamaktadır. Babaların 
çocuklarını büyütürken pek çok sorunla karşılaşabilecekleri, bu konularda desteğe ihtiyaç 
duyabilecekleri ve yeterliliklerini artırma gereksinimi duyacakları düşünülmektedir. 
Babaların çocuğun gelişimi ve eğitimindeki rolü dikkate alındığında onları bu konuda 
desteklemeye yönelik eğitim programlarının hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Eğitim programlarının hedeflerine ulaşılması için öncelikle babaların merak ettikleri ve 
bilgi edinmeye gereksinim duydukları konuların belirlemesi gerekmektedir. Çünkü aileler 
daha çok ihtiyaç ve ilgi duydukları konularda verilen eğitim programlarına katılmak 
istemektedir. Bu doğrultuda araştırmada 3-6 yaş arası çocuğu olan babaların çocuk gelişimi 
ve eğitimi konusunda ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini, 
Ankara ili merkez ilçelerinde yer alan Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, 
Mamak, Sincan ve Yenimahalle’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam eden 3-6 yaş arası çocuğu olan babalar oluşturmuştur. Örneklemde yer 
alan babaların sayısının belirlenmesinde, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle %95 güven 
düzeyinde %5 duyarlılıkta yapılan hesaplama sonucunda 338 babaya ulaşılması gerektiği 
belirlenmiş ve her bir ilçeden rastgele okul seçilerek 422 baba araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan 
“İhtiyaç Belirleme Formu” ve “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 
babaların en çok olumlu disiplin yöntemleri, çocukta istenmeyen davranışları değiştirme, 
baba tutumlarının çocuk üzerindeki etkileri, baba, eş ve çocuklar arasında iletişim, empati 
ve işbirlikçi problem çözümü konularında bilgi sahibi olmak istedikleri ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca babaların en az bilgi almak istedikleri konular arasında çocuk beslenmesi, çocuk ve 
cinsellik, babalıkla ilgili boşanma, üvey babalık, bekar babalık gibi konular olduğu 
belirlenmiştir. Bu araştırmadaki sonuçlar göz önünde bulundurularak babaların çocuklarıyla 
ilişkilerine, tutumlarına ve baba katılımına ilişkin farkındalıklarını artıracağı ve onların 
ihtiyaçlarına uygun baba eğitim programlarının hazırlanarak uygulanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi dönem, baba eğitim programı, baba ihtiyaç belirleme  
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(9747) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN 

ANNE, BABA VE ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE 

İNCELENMES İ 

FATMA TEZEL ŞAHİN 1, CANSU TUTKUN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

cansututkun06@hotmail.com 

Çocuklar, ilk gelişim dönemlerinde çevresinde bulunan kişilerden özellikle anne, 
babalarından ve onların sosyal dünyalarından etkilenirler. Bu dönemde model aldıkları anne 
ve babalarının davranışlarını gözlemleyerek ve taklit ederek ilk sosyal becerilerini 
kazanırlar. Kişinin başkalarıyla etkileşiminde olumlu tepkiler vermesini sağlayan ve sosyal 
olarak kabul görmeyen davranışlardan kaçınmasına yardımcı olan sosyal beceriler, 
gelişimin önemli bir parçasıdır ve bu alandaki yetersizliklerin çocuk üzerinde uzun vadede 
etkileri bulunmaktadır. Çocukların sosyal becerilerinin desteklenmesi ve günlük hayatta 
arkadaşlarıyla etkileşiminde bu becerileri kullanabilmesi için de çocukların okul öncesi 
dönemden başlayarak sosyal becerilerinin değerlendirilmesine gereksinim vardır. Bu 
bağlamda, araştırmada okul öncesi dönemdeki 48-72 aylık çocukların sosyal becerilerinin 
anne, baba ve öğretmenlerinin değerlendirmelerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. 
Çocukların sosyal becerilerinin bazı değişkenlere göre incelendiği bu araştırma tarama 
modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde 
Ankara ili merkezinde yer alan, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 48-60 aylık 60 
çocuk ve 61-72 aylık 60 çocuk olmak üzere toplam 120 çocuk oluşturmuştur. Çocukların 
sosyal becerilerinin yaş, cinsiyet, kardeş sayısı ve doğum sırası değişkenlerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla Gresham ve Elliott (1990) tarafından 
geliştirilen ve Tutkun (2012) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Sosyal 
Becerileri Derecelendirme Sistemi (SBDS/ 3-5 yaş) öğretmen ve ebeveyn formu ve Genel 
Bilgi Formu kullanılmıştır. Sosyal Becerileri Derecelendirme Sistemi 120 çocuğun anne ve 
babaları ayrıca öğretmenleri (n=15) tarafından doldurulmuştur. Verilerin analizinde Mann 
Whitney U ve Kruskal Wallis-H Testleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda kız 
çocuklarının sosyal becerilerinin, erkek çocuklara göre yüksek, problem davranışlarının ise 
düşük olduğu, çocukların yaşı, kardeş sayısı ve doğum sırasının sosyal becerilerini 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmadaki sonuçlar göz önünde bulundurularak 
gelecek araştırmalarda anne baba tutumlarının, çocukların sosyal becerileri ve problem 
davranışlarını etkileyip etkilemediği, çocukların sosyal becerileri ve problem 
davranışlarının onların akademik başarılarını veya sosyal duygusal gelişimlerini yordayıp 
yordamadığı incelenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal beceri, okul öncesi dönem, anne - baba ve öğretmen 
değerlendirmeleri.  
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(9748) OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDA YER ALAN ETKİNLİK 

PLANININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

YASİN ÖZTÜRK 1, ZELİHA ÖZER 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ozerzlh@gmail.com 

Günümüzde eğitim kalitesini ve okul başarısını artırmak için bir dizi reformlar 
gerçekleşmektedir. Örneğin müfredat programları yenilenmekte, eğitim ortamları 
standartları geliştirilmekte ve öğretmen nitelikleri daha da iyileştirilmektedir. Bütün bu 
reformlarda en önemli rollerden birisini öğretmenler taşımaktadır. Okul öncesi eğitim 
düzeyinde de öğretmenler önemli bir role sahiptirler. Çocukların gelişimlerine ve eğitimin 
niteliğinin artırılmasına katkıda bulunması amacıyla hazırlanan okul öncesi eğitim 
programı, öğretmenlerin eğitimleri sürecinde programı doğru anlaması ve uygulaması 
ölçüsünde mevcut okul öncesi eğitiminin hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır. Bu çalışma, 
öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlik planı hazırlama 
süreçlerini ve süreçte yaşanan zorlukları ortaya koymayı amaçlamaktadır. 2016-2017 
eğitim-öğretim yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Okul Öncesi 
Öğretmenliğinde Özel Öğretim Yöntemleri-1 dersini alan ve daha önce etkinlik uygulama 
deneyimi yaşamamış 50 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Özel durum çalışması modeliyle 
desenlenmiş bu çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda mevcut durumu derinlemesine 
ortaya çıkarabilmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 
kullanılmıştır. Program eğitimi sonrasında her bir öğretmen adayından ders saati içinde her 
türden bir etkinlik planı hazırlaması istenmiş ve yine ders saati içerisinde hazırladıkları 
etkinlikleri diğer öğretmen adaylarıyla paylaşarak her bir etkinlik için akran dönütü 
almaları sağlanmıştır. Dönem sonunda hazırladıkları etkinlik planlarından birini seçip bir 
öğretmene uygulatmaları istenmiş ve etkinliklerinin uygulanma sürecini gözlemlemeleri ve 
bir değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca 50 öğretmen adayı içerisinden gönüllü 6 
kişi ile yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak etkinlik planını hazırlama 
süreçlerini daha iyi anlamak amaçlanmıştır. Doküman analizi ve mülakatlardan elde edilen 
veriler mevcut literatür ışığında analiz edilecektir. Çalışma devam etmekte olup bu çalışma 
sonucunda öğretmen adaylarının etkinlik planı hazırlama süreçlerini yakından takip 
etmenin ve süreçte yaşanan zorluklara ilişkin elde edilen verilerin okul öncesi eğitim 
programının daha etkin şekilde uygulanabilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Öğretmen Eğitimi, Okul Öncesi 
Programı, Etkinlik Planı 
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(9773) İLKOKULLARDAKİ VE ANAOKULLARINDAKİ OYUN ALANLARININ 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

ELİF MERCAN UZUN 1, DİLA YAZICI 1, EDA BÜTÜN KAR 2 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

dilayazici@hacettepe.edu.tr 

Bir çocuk, vazgeçemeyeceği şeylerin sıralamasını yaptığında şüphesiz ki oyun, listenin 
en üst sıralarında yer alacaktır. Özellikle açık hava oyunları çocuklar için çok faydalıdır. 
Çocukların merak duygularını ve keşfetme arzularını geliştirir, başta motor gelişim olmak üzere 
açık havada oyun oynamak çocuğun tüm gelişim alanlarını destekler. Risk alır, gözlem yapar, 
diğer canlıları gözlemler ve onlara nasıl davranması gerektiğini bilir. Ancak günümüzde 
özellikle yapılaşmanın artmasıyla birlikte çocukların dışarıda oynayacağı alanlar çok azalmıştır. 
Bu durum, aileleri çocuklarını evde oynanabilecek oyunlara ya da bilgisayara, tablete ve 
televizyonlara yönlendirmiştir. Özellikle bilgisayar oyunları ve televizyon, çocukların gelişimini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden oyun parkları ve okul bahçelerinde yer alan oyun 
alanları çocuk ve gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Buradan yola çıkılarak bu 
araştırmanın amacını Samsun’da yer alan okul öncesi eğitim kurumlarının bahçelerini ve oyun 
alanlarını incelemek oluşturmaktadır. Bu amaçla Samsun’da yer alan 36 okul öncesi ve ilkokul 
eğitim kurumunun bahçeleri ve burada yer alan materyaller incelenmiştir. Samsun’daki bu 
okulların dış mekanlarını incelemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel bir çalışma olup nitel 
araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak tasarlanmıştır. Durum çalışması, 
“araştırmacının gerçek yaşam, güncel sınırlı bir sistem ya da belli bir zaman içerisindeki çoklu 
sınırlandırılmış sistemler hakkında çoklu bilgi kaynakları aracılığıyla detaylı ve derinlemesine 
bilgi topladığı bir durum betimlemesi ya da durum temaları ortaya koyduğu nitel bir 
yaklaşımdır” (Creswell, 2013). Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 
okulların dış mekânları hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlayan “Gözlem Formu” ve bu 
okullarda çalışan birer öğretmenle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz yapılırken, gözlem 
formundan, görüşmelerde kullanılan sorulardan ve alınan notlardan hareketle, veri analizi için 
genel bir çerçeve hazırlanmıştır. Daha sonra veriler belirlenen çerçeveye uygun şekilde 
düzenlenmiş ve mantıklı bir bütün oluşturulmuştur. Düzenlenen veriler gerekli yerlerde 
doğrudan alıntılar yapılarak açıklanmıştır. Bu sırada gereksiz tekrar yapmaktan kaçınılmış ve 
anlaşılır bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular Samsun’daki okul 
bahçelerinin zeminin parke taşı ya da beton olduğu göstermektedir. Kullanılan materyaller 
açısından okullar incelendiğinde ilkokulların bahçesinde bankların dışında herhangi bir 
materyale rastlanmamışken, anaokullarının bahçesinde oyun parklarındaki gibi kaydırak ve 
salıncaklara yer verildiği görülmektedir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden hareketle, okul 
bahçelerinin yeterince kullanılamadığı, öğretmenlerin zemin özellikleri nedeniyle çocukların 
yaralanmalarından korktukları ve bu nedenle bahçeyi kullanmak istemedikleri söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler : oyun, oyun alanları, oyun parkı  
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(9774) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIFLARINDA 

KULLANDIKLARI GEÇİŞ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMES İ 

DİLA YAZICI 1, ELİF MERCAN UZUN 1, KAZIM ALAT 2 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 2 ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

dilayazici@hacettepe.edu.tr 

Geçiş, Rice ve O’Brien (1990) tarafından hizmetler ve hizmetleri sağlayan 
personeldeki değişim noktaları olarak tanımlamakta; Bredekamp (2014) ise geçişleri bir 
etkinlikten diğerine ya da başka bir yere geçiş olarak tanımlamaktadır. Küçük çocukların 
bakımı ve eğitimi, onların fiziksel çevresinde ve aktivitelerde çok sayıda değişimi içerir. 
Grup zamanında öğrenme merkezlerine geçerler, düzenli olarak yemek yerler, ellerini 
yıkarlar, tuvaleti kullanırlar, uyurlar, dışarı çıkar ve dönerler. Bu durumların her biri 
geçişleri içermektedir (İnan ve Aydemir, 2015; ss.251). Hume, Sreckovic, Synder ve 
Carnahan (2014), üç tür sınıf içi geçiş tanımlamaktadırlar. Birinci tür geçişler, öğretim 
yapan personeller arasındaki geçişlerdir. Sınıf içerisinde öğretimi sınıf öğretmeni yaparken, 
öğretimi yapan öğretmende değişiklik olması durumunda personeller arası geçiş ortaya 
çıkmaktadır. İkinci tür geçişler, ortam değişikliği gerektiren ya da gerektirmeyen 
etkinlikler, konular ve farklı öğretim tekniği, etkileşim tarzı, kuralları ve beklentileri 
olabilmektedir. Serbest oyundan masa başı etkinliğine geçiş, bireysel çalışmadan grup 
çalışmasına geçiş, küçük grup çalışmasından büyük grup çalışmasına geçiş bu tür geçişlere 
örnek olarak verilebilmektedir. Üçüncü tür geçişler ise, ortamlar arasındaki geçişlerdir. 
Sınıftan öğle yemeği için yemekhaneye geçiş, etkinliklerin/derslerin yapıldığı farklı 
sınıflara geçiş bu tür geçişler arasında yer almaktadır. Sıralanan bu farklı sınıf içi geçişler 
tek tek yapılabileceği gibi eş zamanlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Sınıf içi geçişlerin 
başarılı bir şekilde sürdürülmesi ile etkili bir sınıf yönetimi arasında yakın bir ilişki 
bulunmaktadır. Başarılı olan her bir geçiş, çocuğun etkinliklerde geçireceği zamanı 
artırmakta, böylece öğretim hedeflerine ulaşmada yardımcı olmaktadır. Ayrıca geçişler 
sınıftaki problem davranışların azalmasına da katkı sağlamaktadır (Ergin ve Bakkaloğlu, 
2015). Sınıf içi geçişlerde ışıkları açıp kapama, etiketler, etkinlik çizelgeleri, seçenek 
sunma, kronometre kullanma gibi değişik stratejiler bulunmaktadır. Geçişlerin, çocuğun 
gün içinde okulda bulunduğu zamanın yaklaşık olarak %25’ini kapsadığı düşünülecek 
olursa, okul öncesi eğitim kurumlarında geçişler önemli bir konudur. Burada yola çıkılarak 
bu çalışmanın amacını okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında kullandıkları geçiş 
stratejilerini tespit etmek ve bu stratejileri hangi sıklıkla ve hangi geçiş aralarında 
kullandıklarını belirlemeye çalışmak oluşturmaktadır. Bu amaçla şu sorulara yanıt 
aranmıştır: 

Okul öncesi öğretmenleri sınıflarında hangi geçiş stratejilerini kullanmaktadır? 

Okul öncesi öğretmenleri bu geçiş stratejilerini hangi sıklıkla kullanmaktadır? 
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Okul öncesi öğretmenleri bu stratejileri hangi geçiş aralıklarında kullanmaktadır? 

Bu araştırmada, nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma araştırma 
yöntemi kullanılmaktadır. Bütüncül bir bakış açısı ve derinlemesine analiz yapma fırsatı 
sunması açısından karma araştırma yöntemi seçilmiştir (Mercan Uzun, 2015). Araştırmada 
karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Açımlayıcı sıralı desen, 
iki ayrı etkileşimli alama ile gerçekleşir. Bu desende öncelikle nicel veriler toplanır ve 
çözümlenir. Ardından ikinci aşama olarak nitel yöntem, nicel verilerin sonuçlarını takip 
etme amacıyla gerçekleştirilir (Delice, 2014). Bu sebeple bu araştırmada öncelikle 
öğretmenlerin araştırmacılar tarafından geliştirilen anketin öğretmenler tarafından 
doldurulması sağlanacak, ardından bu verileri desteklemek amacıyla sınıflarda gözlemler 
yapılacaktır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen anket, iki bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölüm, öğretmenin kendisi ve sınıfı hakkında bilgiler hakkında 11 sorudan oluşan 
demografik bilgilerden oluşmakta, ikinci bölüm ise öğretmenin sınıfında kullanabileceği 
geçiş stratejileri ve bu stratejileri hangi sıklıkta ve hangi geçiş aralıklarında kullandığını 
belirlemeye yönelik anket formudur. Literatür taraması sonucu oluşturulan form, ardından 
beş alan uzmanına gönderilmiş ve gelen dönütler sonucu gerekli düzenlemeler yapılarak 
son hali verilmiştir. Araştırmanın nicel ayağına Samsun ilinde görev yapmakta olan 50 
öğretmen katılmış, nitel ayağında ise bu öğretmenlerden 10’ unun sınıfına gidilerek 
araştırmacılar tarafından 3 saat süreyle gözlem yapılmıştır. Araştırmada örneklem 
seçiminde seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme kullanılmıştır. Bu 
örnekleme yönteminde  evrendeki tüm birimler, örneğe seçilmek için eşit ve bağımsız bir 
şansa sahiptir; yani tüm birimlerin seçilme şansı aynıdır ve bir bireyin seçimi diğer 
bireylerin seçimini etkilememektedir. Araştırmanın verilerinin toplanması devam etmekte 
olup, bulgular ilgili literatür ışığında tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : geçiş, okul öncesi eğitim, sınıf yönetimi 
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(9779) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMES İ 

ÖZLEM OKYAY 1, CEREN MUTLUER 1, DİLEK SAHİLLİOĞLU 1 
1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

ozlemokyay@yahoo.com 

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların 
doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel 
sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel 
kavramdır. Çocukların ilk eğitim basamağında karşılaşacakları okul öncesi öğretmenlerinin 
çocuk hakları konusundaki görüşleri büyük önem taşımaktadır. Bu bakış açısıyla planlanan 
çalışmanın temel amacı, okul öncesi öğretmenlerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerini 
yaş, mesleki deneyim, ve çocuk haklarına ilişkin bir ders alma durumuna göre 
incelemektir.  Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada çalışma grubunu Bolu ve 
Ankara illerinde görev yapan 50 okulöncesi öğretmeni oluşturmuştur.  Katılımcıların çocuk 
haklarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme ormu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak 
değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; çalışmaya katılan öğretmenlerin bütün 
çocukların eşit haklara sahip olmasının gerekliliğine inandıkları, çocuk hakları 
sözleşmesinde yer alan tüm maddelere hakim olmadıkları, bu konuda bir eğitime ihtiyaç 
duydukları, eğitim programlarında çocuk haklarına yeteli düzeyde yer vermediklerini 
düşündükleri, mesleki deneyimlerinin çocuk hakları konusundaki bilgi düzeylerini 
etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi öğretmenleri, okul öncesi eğitim, çocuk hakları 
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(9790) ERKEN YAŞTA EVLENEN ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME 

TUTUMLARININ İNCELENMES İ 

RUKİYYE YILDIZ 1, ZEYNEP KURTULMUŞ 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

yildizrukiyye@gmail.com 

“Çocuk” kavramı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi‟nin 1. maddesinde “çocuğa 
uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına 
kadar her insan çocuk sayılır” şeklinde tanımlanmıştır(URL 1). Bireyin kendi kendine karar 
verebilmesi, sorumluluk üstlenebilmesi ancak bedensel ve zihinsel olarak belirli bir olgunluğa 
ulaşmasıyla gerçekleşir. Bu olgunluk da kanunen 18 yaşa karşılık gelmekte, 18 yaşının altındaki 
bireyler “çocuk” olarak kabul edilmekte ve 18 yaşın altında gerçekleşen evlilikler de “erken 
evlilik” ,“çocuk evlilikleri” , “çocuk gelinler” gibi farklı şekillerde adlandırılmaktadır(Özcebe& 
Biçer, 2013). Dünya genelinde erken yaşta evlilik yapan çocuklar arasında en fazla kız 
çocukların olduğu görülmektedir. Bu nedenle erken evlilik denilince ilk akla gelen kızlardır. 
Erken yaşta evlendirilen kız çocukları, başka bir ifadeyle “çocuk gelinler”, aile içinde eşitliğin 
olmadığı evliliklerde şiddete, cinsel istismara ve eşlerine karşı savunmasız kalmaktadırlar. 
Hamilelik durumunda ise fizyolojik olarak bedenleri ve zihinlerinin çocuk doğurmaya hazır 
olmaması nedeniyle doğum öncesi ve doğum sonrasında çoğunlukla sıkıntı yaşamaktadırlar. 
Bugün hala çocuk gelinler gerçeği dünyada ve Türkiye’de temel bir gerçek olarak yerini 
korumaya devam etmektedir. Bir gelenek gibi nesillerce devam ettirilen erken yaşta evlilikler, 
toplumda büyük bir hasara sebep olmakta, ülkenin gelişmişlik seviyesini ve daha ileriye 
gidebilme çabalarını doğrudan etkilemektedir. Erken yaşta evlenerek eğitimden yoksun kalan 
kadınlar anne olmakta ve toplumun geleceği olan çocuklarını yetiştirmek durumunda 
kalmaktadırlar. Erken yaşta evlenen kadınların erken evlilik olgusuna ve aile ilişkilerine olan 
tutumlarını belirlemeye yönelik çalışmalara yer verilmiş ancak bu bireylerin anne olmaya ve 
çocuklarına olan bakışları, çocuk yetiştirirken yaşadıkları deneyimler veya çocuklarını daha iyi 
yetiştirmek için neler yaptıkları konusunda araştırmalara rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmada 
erken yaşta anne olan bireylerin çocuklarını yetiştirme ile ilgili tutumları incelenecektir. 
Dolayısıyla çalışmanın amacı  küresel çapta çocuk ve insan hakları ihlali olarak tanımlanan ve 
Türkiye’ nin de önemli bir toplumsal sorunu olan “çocuk gelin” lerin çocuk yetiştirmeye yönelik 
tutumlarını ortaya koymaktır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden 
olgubilim(phenomelogy) deseni kullanılarak yapılacaktır. Nitel araştırmalar bir konuda 
araştırma yapılırken o konunun ‘ne kadar’ iyi olduğunun belirlenmesinden ziyade konuya daha 
geniş bakış açıları kazandırmayı planlayan çalışmalardır(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 
Karadeniz, Demirel, 2012 ) Araştırmanın verileri görüşme tekniği ile toplanacaktır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak katılımcıların her biriyle yüz yüze görüşülecek, 
görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilecektir ve sonrasında analiz için deşifre edilecektir. 

Anahtar Kelimeler : erken yaşta evlilik 
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(9942) ANKARA- TRABZON-ERZURUM ÖRNEKLEMİNDE ÇOCUKLARIN 

DEMOGRAFİK ÖZELİKLERİNE GÖRE BABA ÇOCUK İLİŞKİSİNİN 

İNCELENMES İ 

ZEYNEP NUR AYDIN KILIÇ 1, FATMA TEZEL ŞAHİN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

zeynep.nur.aydin@hotmail.com 

Bu çalışma Ankara, Trabzon, Erzurum örnekleminde çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna 
devam eden  babaların çocukların demografik özelliklerine göre baba çocuk ilişkisini 
incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında 
Ankara, Trabzon ve Erzurum illerinin merkez ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı bağımsız anaokullarına devam eden 4-6 yaş çocukların babaları oluşturmuştur. 
Araştırma kapsamında Ankara ilinden 297, Trabzon ilinden 325 ve Erzurum ilinden 248 
baba olmak üzere toplam 870 baba araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada 
çocukların demografik özelliklerini belirleyebilmek için , “Kişisel Bilgi Formu” ve baba 
çocuk arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için “ Çocuk Ebeveyn İlişki Ölçeği” (Özkan ve 
Tezel Şahin, 2014) kullanılmıştır. Elde edilen veriler , bağımsız değişkenlerin kategori 
sayısına göre, ilişkisiz ölçümlerde t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), 
Kruskall Wallis ile analiz edilmiş olup; anlamlı çıkan farklılıklarda grup farklılıklarını 
inceleyebilmek amacıyla LSD testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Yapılan 
istatistiklerde anlamlılık düzeyi olarak 0,05 seçilmiştir. Araştırma sonucunda Ankara, 
Trabzon ve Erzurum ilinde baba çocuk ilişkisinin illere göre benzer düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir. Çocuk Ebeveyn İlişki Ölçeği olumlu ilişki alt boyutunda Trabzon ilinde çocuğun 
yaşı değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. 5 yaşında 
çocuğu olan babalarının 4 yaşında ve 6 yaşında çocuğu olan babalara göre olumlu ilişki alt 
boyut puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çocuğun cinsiyeti, doğum sırası 
değişkenlerine göre ise iller bazında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Çatışma 
alt boyutunda Erzurum ve Trabzon illerinde çocuğun cinsiyeti, doğum sırası değişkenlerine 
göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Trabzon ilinde kız çocuk 
babalarının erkek çocuk babalarına göre çatışma alt boyut puanlarının daha yüksek düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. Erzurum’da yaşayan erkek çocuk babalarının ise çatışma alt boyut 
puanlarının kız çocuk babalarına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.Trabzon’da birinci 
çocuğu olan babaların çatışma alt boyut puanları ikinci ile üçüncü ve daha sonraki çocuğu 
olan babalara göre daha düşük iken Erzurum’da ise birinci çocuğu olan babaların çatışma 
alt boyut puanlarıikinci ile üçüncü ve daha sonraki çocuğu olan babalara göredaha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir.Ankara ve Erzurum illerinde ise çocuğun yaşı değişkenine göre 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Ankara’da 4 yaşında çocuğu 
olan babaların çatışma alt boyut puanlarının 5 yaşında ve 6 yaşında çocuğu olan babalara 
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Erzurum ilinde ise 4 yaşında çocuğu olan babaların 
çatışma alt boyut puanlarının 5 yaşında ve 6 yaşında çocuğu olan babalara göre daha 
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yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bağlanma alt boyutunda Trabzon ve Erzurum illerinde 
çocuğun cinsiyeti, doğum sırası değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu 
belirlenmiştir. Her iki ilde de kız çocukların babalarının erkek çocuk babalarına göre 
bağlanma alt boyut puanlarının daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında 
Trabzon’da ikinci çocuğu olan babaların bağlanma alt boyut puanlarının birinci ile üçüncü 
ve daha sonraki çocuğu olan babalara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Erzurum’da 
yaşayan babaların ise tersi olarak ikinci çocukları için aldıkları bağlanma alt boyut 
puanlarının birinci ile üçüncü ve daha sonraki çocukları için bağlanma alt boyut 
puanlarından daha düşük olduğu belirlenmiştir. Trabzon ilinde çocuğun yaşı değişkenine 
göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. 4 yaşında çocuğu olan 
babaların bağlanma alt boyut puanlarının, 5 yaşında ve 6 yaşında çocuğu olan babalara göre 
daha düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir.Araştırma sonuçlarına göre iller bazında 
bakıldığında baba çocuk ilişkisinin benzerlik gösterdiği ancak bununla beraber çocuk 
sayısı, çocuğun cinsiyeti, doğum sırası gibi değişklenlere göre baba çocuk ilişkisinin 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle baba çocuk ilişkisini desteklemek 
amacıyla çocuğun devam etiği okul öncesi eğitim kurumlarında babalara yönelik katılım 
programları planlanarak baba çocuk ilişkisinin  desteklenmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi dönem, baba çocuk ilişkisi, farklı iller 
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(10004) ORDU İLİ MERKEZİNDEKİ BAĞIMS IZ ANAOKULU BİNALARINA AİT 

TASARIMLARIN “ÇOCUĞA UYGUNLUK” İLKESİ YÖNÜNDEN İNCELENMES İ 

NALAN ARABACI 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

nalanarabaci@gmail.com 

Son yıllarda eğitimciler, mimarlar ve araştırmacılar okul binalarının ve sınıfların 
tasarımının çocukların davranışlarını büyük ölçüde etkilediğini ortaya koymuşlardır. 
Banning, “Biz binalara şekil veriyoruz, onlar da bize.” diyerek fiziksel çevrenin bireylerin 
davranışlarını oluşturmadaki önemini belirtmiştir. Sameroff ve Chandler (1975)’in işlemsel 
teorisine göre, çocuğun gelişimi sadece çocuğun biyolojik özelliklerine veya çevresine 
bağlı değildir. Çocuk ve fiziksel alan, zaman içerisinde bazı noktalarda birbirlerini 
etkilemektedir. İyi tasarlanmış bir fiziksel alan çocuk için çekici olmakta ve çocuk fiziksel 
alana olan olumlu duygularını okul, öğretmen ve arkadaşlarına yansıtabilmektedir. 
Çocuklar tüm gelişimlerine ilişkin temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları içine 
doğdukları aile ortamında kazanmaktadır. Bu açıdan aile, çocuğun bakımı, gelişimi ve 
eğitiminden sorumlu başlıca kurum olma özelliğini taşımaktadır. Aileden sonra, okul öncesi 
eğitim kurumları çocuğun gelişimini destekleme ve onu toplumsal yaşama hazırlamada 
aileyi destekleyen en önemli kurum olarak görülmektedir. Bu noktadan hareketle, okul 
öncesi dönemde çocuğa hizmet eden eğitim kurumlarının kalitesi ve niteliği gibi 
özelliklerin önemi de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Çevremizde, özellikle çocuğa 
hizmet eden eğitim kurumlarında, özgün mimari yapılar olmadığı gibi, bu binaları 
çevreleyen özgün açık alanların da yetersiz olduğu gözlenmektedir. Okul öncesi eğitimle 
elde edilmek istenen amaçlara ulaşmanın ön koşulu, çocuklara çeşitli olanakları sunabilecek 
şekilde tasarlanmış açık ve kapalı mekânların varlığını gerektirmektedir.   

Amaç: Bu araştırmada, Ordu İli merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
bağımsız anaokulu bina tasarımlarının, okul öncesi eğitimin hedefleri, standartları ve 
“çocuğa uygunluk” ilkesi yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırmanın ana materyalini, Ordu İlinin Altınordu merkez ilçesindeki 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren beş bağımsız anaokuluna ait bilgiler 
oluşturmuştur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde yapılan bu araştırmada, 
veri toplama, analiz ve sentez metodu kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, amaca uygun 
olarak konu ile ilgili alan yazının incelenmesi ve yarı yapılandırılmış “Bilgi Toplama 
Formu” kullanılmıştır. Araştırmada, okul binalarının özellikleri ile ilgili bilgilere ulaşmak 
için; Ordu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki idareciler, okul müdürleri, müdür 
yardımcıları ve öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler yapılarak ve aynı zamanda okullar 
bizzat yerinde incelenerek veriler elde edilmiştir. 
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Bulgular ve Sonuç: Elde edilen veriler, okul öncesi eğitim kurumlarında 
bulunması gereken fiziksel özelliklerle ilgili standartlar ve “çocuğa uygunluk” ilkesi 
yönünden değerlendirilerek, okulların yeterlilik/yetersizlik durumları ortaya konulmuş tur. 
Sonuçlar, elde edilen veriler doğrultusunda tartışılarak mevcut sorunların çözümüne 
yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimde öğrenme ortamları, okul 
binaları 
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(10048) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARDA SAĞLIK 

DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMES İ VE GELİŞTİRİLMES İ 

RUKUYE AYLAZ 1, MEHMET SAĞLAM 1 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

pdgsaglam@gmail.com 

Çocukların sosyal ve duygusal, akademik, bilişsel, dil ve fiziksel gelişimlerini 
sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için onları ve ailelerini destekleyen erken çocukluk 
eğitimi, gelişim süreci içerisinde çocuklara nitelikli eğitim ortamları ve imkanları 
sunulmasını sağlar. Çocuk açısından onu gelişimsel olarak destekleyen bu eğitim 
ortamlarında bir bütün olarak çocukların gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Okul 
öncesi eğitim programında çocukların bu gelişim alanları dikkate alınarak oluşturulan 
kazanımlarla çocukların çok yönlü desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çocuk açısından erken 
dönemde kazanılan davranışların önemi her alanda olduğu gibi sağlığa etki eden 
davranışların geliştirilmesi açısından da önemlidir. Çocuğun öz bakım becerilerinin yanında 
akıllı ilaç kullanımı gibi sağlık davranışlarının kazandırılması gelişimsel olarak çocuğu 
destekleyen önemli bir unsur olacaktır. Çalışma kapsamında erken çocukluk döneminde 
bulunan çocukların sağlık davranışlarının değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler ışığında 
çocuklarda sağlık davranışları eğitimi ve geliştirilmesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Tanımlayıcı tipte olan çalışmada 2-8 yaş grubu 94 çocuk yer almıştır. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak literatür bilgileri ışığında araştırmacılar tarafından hazırlanan bilgi 
formu kullanılmıştır. Bilgi formu araştırmaya katılan ebeveynlerin yaş, eğitim durumu, iş 
durumu, aile yapısı ve çocuk sayısı gibi sosyo-demografik özelliklerine ilişkin sorular ile 
çocukların sosyo-demografik özellikleri ile beslenme, dış fırçalama ve akılcı ilaç 
kullanımını içeren toplam 28 sorudan oluşmaktadır.  Bilgi formu uygulandıktan sonra 
çocuklara kendi sınıflarında araştırmacılar tarafından her biri 1 ders saati olmak üzere 
beslenme, diş fırçalama ve akılcı ilaç kullanımı konularında toplam 3 saatlik teorik eğitimi 
verilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzdelik, 
ortalama gibi betimleyici istatistiklerin yanında istatistiksel analiz için t testi, ki-kare testi 
kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar incelendiğinde çocukların yaş 
ortalaması 6.12 olduğu, %42.6’sının kız, %57.4’ünün erkek olduğu, boy ortalamaları 
118.10 cm, kilo ortalamaları 22.54 kg olduğu ve %95.7’sinin aşılarının tamamlanmış 
olduğu belirlenmiştir. Çocukların beslenme davranışları incelendiğinde %23.4’nün 
televizyon karşısında yemek yediği, en çok sevdikleri yiyeceklerin sıra ile %83.0 makarna, 
%60.6 et ve meyve,  %57.4 süt ve süt ürünleri ve %39.4 hamburger ve pizza olduğu 
belirlenmiştir. Çocuklara ebeveynlerin yemek yerdirme davranışları incelendiğinde ise; 
%55.3’ünün anlatma yöntemini kullandığı, %21.3’ünün ödülle yedirmeye, %9.6’sının zorla 
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yedirmeye çalıştıkları saptanmıştır. Bunun yanında öz bakım becerileri açısından 
değerlendirilen çocukların %52.1’nin dişlerini fırçalamadığı, %31.9’nun hasta olduğunda 
ilaç almayı reddettiği saptanmıştır. Bunların yanında çocuklardan elde edilen verilerin 
istatistiksel olarak analizleri yapılarak bulguların birbirleri olan ilişkisi de 
değerlendirilmiştir. 

Çalışma sonucunda çocukların sağlıklı beslenme kültürünün oluşturulması 
noktasında yetersizlikler olduğu, öz bakım becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi 
alanlarında eksiklikler bulunduğu belirlenmiştir. Çocuklarda sağlık davranışlarının 
geliştirilmesi okul öncesi eğitim programlarında çeşitli kazanımlarla ele alınmaya çalışılsa 
da ebeveynlerin bu konudaki farkındalık ve tutumlarının da belirleyici olduğu 
değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : : Erken çocukluk, sağlık davranışı, akılcı ilaç kullanımı 
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(10298) AWARENESS ABOUT SUSTAINABILITY IN THE CONTEXT OF 

NUTRITION IN EARLY CHILDHOOD 

NUR ALAÇAM 1, ELVAN SAHİN 1 
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

nalacam@metu.edu.tr 

Recent agenda in local and global context requires educators to have a closer look 
at the training programs in terms of integrating sustainability issues. This is a qualitative 
research study which aimed to explore nutrition and sustainability related awareness of 
freshmen pre-service early childhood teachers enrolled in the “Maternal and Child 
Nutrition” course. A total of 37 female pre-service early childhood teachers participated in 
the current study. A questionnaire which was developed by the researchers was used to 
collect the data. The responses provided for the open ended questions were analyzed while 
constituting the themes and categories. We also examined early childhood education 
program in detail in terms of the key determinants of sustainable food system (MoNE, 
2013). In the program, only one objective and a few indicators of it was reached regarding 
the sustainable eating patterns. This objective required concentrating on adequate and 
balanced nourishment of children and it was placed under the domain of self-care skills. As 
indicators of this objective, selecting healthy foods and being careful about eating during 
the meal times were mentioned.  Moreover, farming appeared among the significant places 
for field trips in the ECE program since it may provide natural and meaningful learning 
opportunities. A part from these, different learning centers are designed in the early 
childhood education classroom and as science center ingredients,  kitchen tools, legumes, 
salt, sugar, soda and panel of food pyramid were mentioned. The current context indicated 
that sustainable eating patterns had a place in early childhood education program in terms 
of healthy nutrition but it needed to be highlighted and revisited in terms of the interactions 
among human and natural systems. Regarding the pre-service teachers’ awareness about 
sustainable food systems, it was found out that more than half of the pre-service teachers 
couldn’t associate nutrition with sustainability issues. This might be interpreted as their 
lack of knowledge and awareness about local and global sustainability issues. The 
underlying reason of this problem might depend on the lack of a touch on this issue in early 
childhood teacher education program.  On the other hand, some of the pre-service teachers 
could explain the relationship between nutrition habits and sustainability from different 
perspectives. Some of these are; decreased interest in organic food production and 
consumption, wasting of foods and damaging environment and energy sources during 
production of prepared foods. As becoming similar to the expressions of pre-service 
teachers, sustainability requires to have feelings of concern in food choices in the current 
time. For instance, when local foods are bought, income is shared with local farmers and 
this contributes on sustaining their job. Moreover, interest in organic food provides a 
decrease in consumption of factory farming foods which necessitate energy, include 
chemicals and pollute environment (Boyle & Long, 2013). The other mentioned expression 
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which is wasting of foods is also a factor on nutrition related sustainability issues (Noakes, 
2012). While taking into consideration the pre-service teachers’ unawareness about the 
linkage between nutrition and sustainability, sustainable food systems could be integrated 
into the content of the nutrition-related courses in higher education programs.  

Anahtar Kelimeler : Nutrition, sustainability, early childhood education 
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(10299) THE SINE QUA NON FOR MAKING A REAL DIFFERENCE IN 

CHILDREN’S LEARNING OUTCOMES: PARENT INVOLVEMENT 

NUR ALAÇAM 1, REFİKA OLGAN 1 
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

nalacam@metu.edu.tr 

Parent involvement is a significant issue in early childhood education since the 
strengths of the home and the expertise of the school are combined via parent-school 
collaboration. Parents are the first nurturers, socializers, and educators of their children 
(Berger, 2008); therefore, they have the most influential role in their children’s life 
(Wheeler & Connor, 2009). It is essential to investigate parent involvement in the context 
of the teacher efficacy beliefs in Turkey since the relationship between teachers’ efficacy 
beliefs and their implementation of parent involvement practices has been investigated in 
different studies in the international context (Garcia, 2004; Hoover-Dempsey, Bassler & 
Brissie, 1987) and it has been concluded  that teachers’ parent involvement beliefs 
significantly and positively predict their parent involvement practices (Thompson, 2012; 
Garcia, 2004). Particularly, pre-service period is the time when teachers acquire the 
knowledge, skills, and confidence necessary to effectively work with parents (Tichenor, 
2010). In light of the significance of this period, the first rationale of this study is to 
examine pre-service early childhood teachers’ self-efficacy beliefs on parent involvement 
by using parent involvement self-efficacy scale which was adapted into Turkish by Alaçam 
(2015). In this phase of the study, participants were 122 pre-service early childhood 
teachers whom were third and fourth year students attending two universities in Ankara and 
the data were collected in the Fall Semester of 2015-2016 academic year. In the second 
phase of the study, participants were randomly selected from the 3rd year (n=3) and 4th 
year (n=3) pre-service early childhood teachers who have participated in the quantitative 
part of the study and their perceptions and self-efficacy beliefs concerning parent 
involvement were investigated through semi-structured interview questions. These 
questions were developed and then content validity was ensured with taking the expert 
opinions. In data analysis of quantitative data, descriptive analysis was conducted and it 
was found that pre-service early childhood teachers had high parent involvement self-
efficacy beliefs (M=52.46; SD=6.55) and third year (M=52.86) and fourth year students’ 
(M=52.03) self-efficacy beliefs did not differ. While analyzing the second phase of the data, 
main themes were extracted regarding ‘perceptions on definition, types, and benefits of the 
parent involvement’; ‘beliefs in planning and implementing parent involvement and parent 
education activities’; ‘beliefs in communication, volunteering, learning at home activities, 
and involving parents in decision making process’; and ‘barrier perceptions on parent 
involvement’. Qualitative findings revealed that although the third and fourth year pre-
service early childhood teachers shared similar ideas about the definition of the parent 
involvement, their perceptions and efficacy beliefs regarding parent involvement varied. 
More specifically, 3rd year students stated that since they do not take any related course(s) 
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they do not feel confident in using parent involvement strategies. Moreover although they 
were able to state different parent involvement strategies, their explanations lacked details 
when compared to explanations of the 4th year pre-service early childhood teachers. 
Moreover, both group of teachers mentioned a number of barriers for parent involvement 
and made suggestions in order to improve teacher education for overcoming those barriers 
sourcing from the teachers.  

Anahtar Kelimeler : Parent involvement, self-efficacy beliefs, barrier perceptions, early 
childhood education, pre-service teachers 
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(10352) RESİM ARACILIĞI İLE ÇOCUKTA KEŞFEDİLEN HAYAL DÜNYAS I 

MELEK MERYEM CERRAHOĞLU 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

mmcrrhgl17@gmail.com 

Çocuk Gelişimi, bir insanın yetişmesinde en önemli süreçtir. Çocuk, duygu ve 
düşüncelerini, yetişkin bireyler gibi ifade etmeyi bilmedikleri için, bu eksiklik ancak kendi 
eserleri resimlerinden anlaşılabilir. Bir çocuğun yapmış olduğu 3 veya 4 resmin analiz 
edilerek; çocuğun hayal dünyasını, aile hayatını ve kişilik başlangıcını tespit etmek 
mümkündür. Çocuk, insanın en temiz, yalın ve doğal halidir. Bu nedenledir ki; Resim 
Sanatı ve Eğitimi, Çocuk Gelişiminde en önemli bir yere sahiptir. Sanat Eğitimi, beynin sağ 
ve sol yarım küresini dengeli bir biçimde kullanmayı sağladığından, çocukta görsel 
algılama, estetik beğeni, düş gücünü kullanabilme, yaratıcı düşünceye yardımcı olmanın 
yanında, konuşma, okuma, yazma gibi becerilerin geliştirilmesine de katkıda bulunur. 

Okul öncesi kurumlarda Resim Sanatının gerekliliğinin düzeyinin araştırıldığı 
araştırma; 5-6-9 yaş guruplarında üç ana yapı üzerinde 12 çocuk üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcı çocuklara dokuz hafta süren Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesinin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) kursuna, ücret karşılığında alınmıştır. 

Araştırma sonucunda ulaşılan ilk verilerde; farklı düşünmekten bile haberi 
olmayan çocukların en fazla kişiselliklerinin bağımsız olabileceğini fark etmiş olmalarına 
sevindikleri gözlemlenmiştir. Çocukların en çok istedikleri; gerçek olmayan - hayali 
kahramanlar ya da hayali düşüncelerdir. Hayal gücü, farklı ve sıra dışı düşünebilme 
yeteneğinin geliştirilmesinin gerekliliğine ulaşılmıştır. Çocuk Gelişiminde Resim Sanatının 
önemi ve değerinin sağladığı katkıların ampirik yöntemlerle elde edilen kazanımların 
tartışılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Resim, Çocuk, Sanat, Hayal Kurmak 
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(10429) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN 

ERKEK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE İLİŞKİN ENDİŞ ELERİNİN 

İNCELENMES İ 

SEVDA YILMAZ ÜNAL 1, ÜMİT DENİZ 1, MAHMUT ÜNAL 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

sevdaylmz89@gmail.com 

Araştırma, Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi 
Öğretmenliği programında öğrenim gören erkek öğretmen adaylarının okul öncesi 
öğretmenliği mesleğine ilişkin kaygılarının ne düzeyde olduğunu incelemek amacıyla 
planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğrenim yılı bahar döneminde 
Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği programının 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında 
öğrenim görmekte olan erkek öğretmen adayları oluşturacaktır. Araştırma verilerini 
toplamak amacı araştırmacılar tarafından hazırlanacak olan yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılacaktır. Araştırma sonucunda erkek öğretmen adaylarının belirlenen kaygıları 
içerik ve söylem analizi yapılarak sunulacak ve literatür ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Kaygı, mesleki kaygı, okul öncesi öğretmenliği, öğretmen adayı, 
erkek öğretmen adayı 
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(10433) OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ZİHİN KURAMI 

GELİŞ TİRME DÜZEYİ VE ÇİZİMLERİNDEKİ SEMBOLİK TEMSİLLER 

ARASINDA İLİŞKİNİN BELİRLENMES İ 

HATİCE DARGA 1, TUĞBA KONTAŞ AZAKLI 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

hdarga@hotmail.com 

Çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının çizim çalışmalarındaki 
sembolik temsiller ile zihin kuramı geliştirme düzeyi arasında ilişki olup olmadığını ve yaşa 
göre değişip değişmediğini belirlemektir. Ordu İlindeki anaokulları çalışmanın evrenini 
oluşturmuştur. Ulaşılabilirliği esas alınarak Ordu ilindeki anaokulları sosyo-ekonomik 
özellikleri bakımından gruplanmış ve örneklem  tabakalı örneklem yoluyla 
seçilmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler toplama araçları, 
zihin kuramı geliştirme düzeyini belirleyebilmek için; birinci derece yanlış inanış görevi, 
ikinci derece yanlış inanış görevi ve faux pas testi; çocukların temsili çizimleri için; 
Golomb ve Farmer’ın (1983) “oynayan çocuklar çiz”, “içinde ağaçlar, çiçekler ve göl olan 
bir manzara çiz” görevleridir. Veriler bireysel ve grup uygulaması yapılarak 
toplanmaktadır. Çocukların zihin kuramı geliştirme düzeylerini belirlemek için bireysel 
uygulama yapılmaktadır. Çizimlerindeki sembolik temsilleri belirlemede ise çocuklara 
resim çizmeleri için yönerge verilerek grup halinde toplam üç uygulama 
yapılmaktadır.Değerlendirmeler bireysel olarak puanlama ile gerçekleştirilmektedir. Zihin 
kuramı geliştirme düzeyi ve sembolik temsiller için her bir çocuğun uygulaması için 
puanlama yapıldıktan sonra veriler SPSS paket programı ile analiz edilecektir. 

Çocuklar erken yaşlardan itibaren dünyayı anlama ve kendini ifade etme aracı 
olarak sembolleri kullanmaya başlar. Çocukların çizimleri onların yaşları, psikomotor ve 
bilişsel gelişimleri  kendilerini ve dünyayı algılamaları ile ilişkilidir (Keskin, 2010). 
Çocukların çizimleri ile ilgili yapılan çalışmalarda çizimin sembolik bir araç olarak hem dış 
dünyanın temsili hem de duyguların  ifadesi olabildiği belirtilmektedir. Dolayısıyla çizimin 
temsil ve ifade yönünü oluşturmaktadır. Çizimin temsili yönü perspektif, kağıdı kullanma 
ve resimde kullanılan ayrıntı olarak sınıflandırılırken (Thomas ve Silk, 1990) bunun yaşla 
ve bilişsel gelişimle birlikte arttığını belirleyen çalışmalar bulunmaktadır (Kındap ve Sayıl, 
2004). 

Çocukların gelişen temsil yeteneklerinin bir diğer ürünü ise zihin kuramınin bir alt 
görevi olan yanlış inanışı atfedebilme yeteneğidir (Perner, 1999). Başka insanların 
inanışları hakkında çıkarım yapma yeteneği anlamına gelen zihin kuramı üst bilişsel 
kapasitelerin kullanıldığı bir üst düzey düşünme becerisidir (Baron-Cohen, Leslie and Frith, 
1985). Zihin kuramınin gelişimini incelemek yalnızca başka insanların zihinlerini anlamak 
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için değil aynı zamanda kendi zihinsel durumlarımızı anlamak ve değerlendirmek için de 
önemli görülmektedir (Suddendorf ve Fletcher-Flinn, 1997) 

Keskin (2006), gelişmiş zihin kuramıne sahip olan çocukların, zihin kuramı 
gelişmemiş olan çocuklara göre sembolik temsilleri daha kolay bir şekilde 
anlayabildiklerini belirtmiştir. Ayrıca Keskin (2006), zihin kuramı sayesinde çocukların 
sembolik anlayışlarının geliştiği bu gelişen sembolik yeterliliğin çocukların sanat 
eserlerinin temsil ettiği gerçekliği yorumlamaya yardımcı olacağını belirtmektedir. 

Alan yazın incelendiğinde zihin kuramınin; hayal kurma, sembolik oyun, dil gibi 
sembolik temsil mekanizmaları ile olan ilişkileri incelenmiş olmasına karşın çocukların 
çizimlerindeki sembolik temsillerle olan ilişkisini araştıran çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu 
sebeple bu çalışmada Okul Öncesi dönem (4-5 yaş) çocukların çizimlerindeki sembolik 
temsiller ile zihin kuramı geliştirme düzeyi arasında ilişki olup olmadığını yaş değişkenini 
de dikkate alarak belirlemek amaçlanmıştır. Veri toplama süreci devam  etmektedir. Bildiri 
kabul edildiği takdirde sonuçlar kongrede paylaşılacaktır. Çalışma sonunda; yaş grubu 
arttıkça çocukların  zihin kuramı geliştirme düzeylerinin ve çizimlerindeki sembolik temsil 
becerilerinin artması beklenmektedir. Zihin kuramı geliştirme düzeyi yüksek olan 
çocukların çizimlerinde daha fazla sembolik temsiller görüleceği varsayılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi, çocuk, resim, 
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(10465) DÖRT TEMEL DİSİPLİN ESAS ALINARAK UYGULANAN SANAT 

ÇALIŞMAS ININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ YARATICILIKLARI VE 

DUYGUSAL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEME DÜZEYLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

HATİCE DARGA 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

hdarga@hotmail.com 

Araştırmanın amacı; ordu ili anasınıflarında uygulanan sanat çalışmalarının 
çocukların yaratıcılıklarını ve duygusal gelişimlerini destekleme düzeylerini süreç ve ürün 
değerlendirmeleri üzerinden belirlemektir. 

Yöntem: Ordu ilindeki okul öncesi dönem çocukları evreni oluşturmuştur. 
Ulaşılabilirliği esas alınarak ordu ili anasınıfları sosyo-ekonomik özellikleri bakımından 
gruplanarak örneklem tabakalı örneklem yoluyla seçilmiştir. Uygulama Ordu ili 
merkezinde bulunan 9 ilkokul bünyesindeki toplam 25 anasınıfında 400 çocuk ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Veri toplama aracı sanatın dört temel disipline dayalı ( estetik, sanat tarihi, 
uygulama ve eleştiri)   sorular, gözlem ve yoğurma maddesidir. Sorular her bir disiplini 
yansıtan ifadeler içermektedir.  

Problem durumu:Çocukların yaratıcı girişimleri bebekliklerinde kendi vücut 
bölümlerini ve bunlar ile yapabildiklerini keşfetmeleri ile gelişmeye başlar. İnsanoğlu 
deneyimlediği şeyi öğrenme özelliğine sahiptir. Bu nedenle her birey bir öncekinin yaşadığı 
süreçleri kendine göre yaşayarak tecrübe edinir ve gelişir. Bu sürecin etkili ve özgürce 
gerçekleşmesi ona sağlanan ortam ve gösterilen yaklaşım ile yakından ilgilidir. Çocuklar 
okul öncesi dönemde gelişim özellikleri açısından kendilerini çeşitli yollarla ifade ederler. 
Bu yollardan biri de yaratıcılıklarını özgürce ortaya koydukları serbest sanat çalışmalarıdır. 
Çocuklar kontrol edebildikleri ortam, materyal ve uygun yaklaşım sağlandığında 
yaptıklarından doyum sağlar ve süreçten zevk alır ortaya koyduğu üründen mutluluk ve 
gurur duyar. Okul Öncesi Dönemdeki çocuklar duyuları ile deneyim sağlayarak öğrenir ve 
gelişme gösterirler. Sanat çalışmaları çocukların birden fazla duyuyu bir arada 
kullanmasına olanak sağlar. Çocukları yapacağı çalışmada özgür bırakmak onun 
yaratıcılığını destekleyecektir. Ancak çocuklar rehberliğe de ihtiyaç duyarlar, onların 
düşünce ve isteklerini kısıtlamadan çalışma sırasında da uygun zamanda olumlu 
müdahalede bulunmak, değerlendirmeyi birlikte yapmak çocukların çalışma sürecinde 
baştan sona aktif olmalarını ve bir çalışmanın sürecini bütün olarak gözden geçirmelerini 
sağlayacaktır. bu onlarda duygusal doyum yaşatacaktır. Bu nedenle çocuklara sunulacak 
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sanat çalışmasının hem estetik,hem günümüz, hem geçmiş ile hem de kendini 
değerlendirerek eleştirel bakış açısı kazanımını desteklemek amacıyla bu çalışma 
yürütülmüştür. 

Uygulama- Bulgular ve Değerlendirme: Her bir disiplinin uygulama süreci ile 
soruların sorulması paralel yürütülmüştür. Estetik ve sanat tarihi ile ilgili sorular gruba 
yöneltilerek cevaplar beyin fırtınası şeklinde alınmıştır. Uygulama ve değerlendirme 
sürecinde ise her bir çocuk kendi çalışması ile ilgili uygulama ve değerlendirme sorularına 
cevap vermiş, arkadaşlarının çalışmasını ise sergide değerlendirme fırsatı verilmiştir. 
Çocukların cevapları kayıt altına alınmıştır. Cevaplar içerik analizine tabi tutulmuş, 
kodlamalar yapılmış ve kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmada sanat çalışması çocukların 
çalışmaktan zevk aldıkları yoğurma maddelerinden tuz seramiği ile yapılmıştır. Yoğurma 
maddelerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilerek sergilenmesi sürecine 
çocuklar aktif olarak katılmıştır. Çocuklar hamur ile istediklerini çalışma konusunda serbest 
bırakılmıştır. Uygulama sırasında çocukların istedikleri kadar hamur almalarına, hamura 
verdikleri şekli bozup tekrar yapmalarına izin verilmiştir. Çocukların tercihine göre hamur 
hazırlandıktan veya şekil verildikten sonra boyamaları sağlanmıştır. 

 Çalışma sürecindeki ve değerlendirmedeki gözlemler ve çocukların sorulara 
verdikleri cevaplar ile düşünce ve duygularını ifade eden cümlelerinden çalışmadan zevk 
aldıkları, her bir çocuğun farklı ve kendini zevklerini yansıtan ürünler ortaya koydukları 
belirlenmiştir. Cevaplar üzerindeki içerik analizine göre ise çocukların çalışmalarında öne 
çıkan özelliğin ortaya koydukları ürünlerin kendilerine özgü, sevdikleri ve yaşamlarında 
önemli olan şeyler olduğudur. Çocukların ürünleri sergilenmiş, fotoğrafları çekilmiş ve eve 
götürmelerine izin verilmiştir. Çoğunluğu hamurun kendi renginde yapılan çalışmada 
çocukların estetik, özgün, yaşamlarında önemli yer tutan şeylerin ürüne yansıdığı 
görülmüştür. Ayrıca ortay çıkan ürünlerin şekillerinin belirgin ve düzgünlüğü çocukların 
kısıtlanmadıkları durumlarda yaratıcı ve estetik ürünler ortaya koyduklarını 
göstermektedir.  Yapılan uygulama çocukların yaratıcılıklarını ve duygusal gelişimlerini 
olumlu yönde etkilemiştir.  

Anahtar Kelimeler : Çocuk, okul öncesi, yaratıcılık, sanat 
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(10520) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ 

STRATEJİLERİNİ YARARLI BULMA DURUMLARININ İNCELENMES İ 

EMEL DURMAZ 1, FATMA ÇAĞLAYAN DİNÇER 1, KAAN ZÜLFİKAR DENİZ 1 
1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

drmzemel@gmail.com 

Sınıf ortamında nitelikli bir eğitim öğretim süreci oluşturmak için öğretmenler etkili sınıf 
yönetimi stratejilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Öğretmenler; sınıf düzenine, eğitimde kullanılan 
yöntem ve tekniklere, davranış ve zaman yönetimine ilişkin sınıf yönetimi stratejilerine dikkat ederek 
etkili bir sınıf yönetimi oluşturabilirler (Emmer ve Stough, 2001). İlgili çalışmalar incelendiğinde 
öğretmenlerin uyguladıkları sınıf yönetimi stratejilerini yararlı bulmalarının önemi ortaya 
konulmuştur. Fakat öğretmenlerin yararlı buldukları sınıf yönetimi stratejilerinin etkinlik zamanında 
öğretmenler tarafından uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bir çalışma sonucuna alan yazında 
rastlanmamıştır. Bu çalışmada yer alan okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta uyguladıkları sınıf 
yönetimi stratejilerini yararlı bulma durumlarına ilişkin verilerin alana özgün bir katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bu araştırma ile okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde kullandıkları 
stratejiler ile sınıf yönetimi stratejilerini yararlı bulma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada belirlenen bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

1) Okul öncesi öğretmenleri sınıf yönetimine ilişkin stratejileri ne sıklıkta kullanmaktadır? 

2) Okul öncesi öğretmenleri sınıf yönetimine ilişkin stratejileri ne düzeyde yararlı bulmaktadır? 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli uygulanmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara il merkezindeki bağımsız anaokullarında ve ilkokula bağlı 
anasınıflarında çalışan ve “İnanılmaz Yıllar (The Incredible Years-IY) Öğretmen Sınıf Yönetimi 
Programının Sınıf Ortamına Uyarlanması: Türkiye Örneklemi” başlıklı TÜBİTAK projesinde yer alan 
72 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Sınıf Yönetiminde Öğretmen 
Stratejileri Envanteri” kullanılmıştır. 2008 yılında Webster- Stratton tarafından geliştirilen ve Dinçer, 
Akgün, Deniz ve Ulubey (2015) tarafından uyarlanan “Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri 
Envanteri” bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada envanterin sadece; 
“Özel Öğretim Teknikleri” alt ölçeğindeki veriler değerlendirilmiştir. Özel Öğretim Teknikleri 
bölümü otuz iki maddeden oluşmaktadır. 72 öğretmene bu envanter uygulanarak araştırmanın veri 
toplama süreci tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde SPSS (Statistical Package 
Program for Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı)) kullanılmaktadır. 
Veriler betimsel istatistikler, ANOVA ve Kruskal Wallis testi kullanılarak analiz edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi öğretmeni, sınıf yönetimi, sınıf yönetimi stratejileri. 
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(10585) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN ANNE ADAYLARININ 

SOSYAL DESTEK ALGILARININ İNCELENMESİ 

MÜNEVVER CAN YAŞAR 1, ÖZGÜN UYANIK 1 
1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

munevver2002@gmail.com 

Bu araştırma, okul öncesi dönemde çocuğu olan anne adaylarının sosyal destek 
algılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma korelasyonal ve karşılaştırma türü 
ilişkisel tarama modellidir.  Araştırmanın çalışma grubuna, Afyonkarahisar Zübeyde Hanım 
Doğum ve Bakımevi'ne hamilelik nedeniyle başvuran 150 anne adayı dâhil edilmiştir. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, hamile annelere ilişkin genel bilgileri toplamak 
amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, üç farklı kaynaktan (aile, arkadaş ve özel bir insan) alınan 
sosyal desteğin yeterliliğinin öznel değerlendirilmesi amacıyla Zimet ve ark. 
(1988)  tarafından geliştirilen, Eker ve Arkar (1995) tarafından geçerlik güvenirlik 
çalışması yapılan “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, Kruskal Wallis-H Testi kullanılmıştır. 
Anlamlı farklılıkların görülmesi durumunda Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testi ile 
aralarında farklılık olan gruplar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, Çok Boyutlu 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği toplam puanı bakımından hamilelik sırası, ailedeki çocuk 
sayısı ve anne öğrenim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p<0,05). 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, anne adayları, sosyal destek algısı 
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(10591) TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALANINDA İLKOKULA HAZIR 

BULUNUŞ LUĞA İLİŞKİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ 

SEZAİ KOÇYİĞİT 1, SANEM UÇA 2, YURDANUR DÖRTERLER 3 
1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - 2 ORDU ÜNİVERSİTESİ - 3 MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI 

sanemuca@gmail.com 

Okul olgunluğu ya da okula hazır bulunuşluk olarak telaffuz edilen ilköğretime 
hazır bulunuşluk; çocuğun fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda ilköğretimin gerekliliklerini 
karşılamaya hazır olması demektir. Çocuğun ön öğrenmeleri, kişisel özellikleri, ailesinin 
yaşadığı çevresi, sosyo-ekonomik yapısı ve eğitim düzeyi gibi değişkenler, bireyin okul 
başarısında önemli bir yeri olan ‘okul olgunluğu’ kavramını belirleyen etkenlerin başında 
gelmektedir. Ülkemizde sosyo-ekonomik ve kültürel olarak farklı bölgelerde yaşayan 
çocuklar arasında büyük farklar olduğu gibi aynı sınıfta bulunan öğrenciler arasında da 
büyük farklar (ön öğrenmeler, kişisel özellikler, ailenin yaşadığı çevre, sosyoekonomik 
yapı ve eğitim düzeyi gibi farklılıklar sayılabilir) olduğu bilinmektedir. Çocuk için en yakın 
gelecek ilköğretimdir. İlköğretimde çocuğun okuma-yazma-aritmetik beceriler yerine 
getirmesi gerekir. Çocuğun sosyal-duygusal-bilisel gelişimi için okuma-yazma-aritmetik 
becerilerini kazanmasında erken çocukluk yıllarında yapılan çalışmalar çok önemlidir. 
Erken çocukluk döneminde kazanılan sözel dil becerisi, ses farkındalığı, genel kültür 
bilgisi, alfabe bilgisi ve yazı öncesi çalışmalar okuma yazma öncesi kazanılması gereken 
temel becerilerdir. Bu temel becerilerin kazanılması iyi bir okul öncesi eğitimle 
gerçekleşebilir. Eğitim araştırmalarına ilişkin araştırma eğilimlerinin belirlenmesi, alanlarda 
tekrar edilen ve üzerinde az durulan konuların ortaya konulması, genel olarak çalışılan ve 
çalışılmayan örneklem gruplarının belirlenmesi, yöntem olarak yönelimlerin ortaya 
konulması, araştırma sonuçları ile ortaya konulan sorunlar ve çözümlerin belirlenmesi 
açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu araştırmada, Türkiye genelinde okul öncesi 
eğitim alanında önemli kavramlardan biri olan “ilkokula hazır bulunuşluk” alanındaki 
araştırma eğilimlerinin, 2012-2017 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezinde taranan 
lisansüstü tezler ve ULAKBİM veri tabanında taranan hakemli dergilerde yayınlanan 
makaleler temelinde belirlenmesi amaçlanmıştır. İlkokula başlama yaşında yeni düzenleme 
ile Türk Milli Eğitim Sisteminin iki temel kanunu olan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda 5 yaşını o yılın Eylül ayı sonunda 
dolduran öğrenciler ilkokula başlar hükmü gereğince, 2012 – 2013 öğretim yılından 
itibaren esasen 30 Eylül 2012 itibarıyla 60 ayını dolduran çocukların ilkokula başlamaları 
gerekmektedir. Söz konusu değişiklik sonrasında ilkokula hazır bulunuşluk ile ilgili 
tartışmalar alan yazında yer bulan “ilkokula hazır bulunuşluk” olgusuna yönelik 
araştırmalara kaynaklık etmiştir. Bu bağlamda 2012 yılından bu yana ilkokula hazır 
bulunuşluk teması çerçevesinde gerçekleştirilen lisansüstü tezler ve makaleler bu 
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araştırmanın çıkış noktasıdır. Araştırma tarama modelinde olup, araştırmada tematik içerik 
analizi kullanılmıştır. Tematik içerik analizi aracılığıyla nicel ve nitel araştırmalar 
incelenip, genel eğilim belirlenmekte, belirli bir konu üzerinde yapılmış araştırmaların 
temalar çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla derinlemesine ele alınması sağlanmaktadır. 
Araştırmada veriler konularına göre oluşturulmuş kategoriler temelinde sınıflandırılarak 
yapılma yılları, konuları, araştırma modelleri, veri toplama araçları, örneklem/çalışma 
grupları, sonuçlarına dayalı olarak analiz edilerek betimlenmiştir. Araştırmanın evrenini 
2012-2017 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezinde taranan lisansüstü tezler ve 
ULAKBİM veri tabanında taranan hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
oluşturmaktadır. YÖK Ulusal Tez Merkezinde taranan lisansüstü tezlerde 19 ve ULAKBIM 
veri tabanında yer alan hakemli dergilerde “ilkokula hazır bulunuşluk”, “okul olgunluğu”, 
“okula hazır oluş” ve “school readiness” anahtar kelimeleri ile 53 makale yer almaktadır. 
Bu tezler ve makalelerden tam metinlerine ulaşılabilen, çalışmaların anahtar kelimeleri bu 
araştırma kapsamında yer alan ve Türkiye’deki örneklem gruplarının yer aldığı ve 2012 ve 
2017 yılları arasında yapılmış toplam 12 tez ve 12 makale bu araştırmaya dahil edilmiştir. 
Araştırma verilerinin analizinde, makaleler numaralandırılmış ve numaralanan makaleler 
araştırmacılar tarafından bağımsız olarak araştırma değişkenleri başlıklarına göre 
kodlanmış ve temalaştırılmıştır. Oluşturulan kodlama anahtarları ve temalar görüş birliğine 
varılarak son haline kavuşturulmuştur. Araştırmaların çoğu, çocukların okul başarısısın 
olumlu yönde etkilenmesi için okula öğrenme için gerekli ön becerilerle başlamalarını 
savunmaktadır. Ancak bu hazır olmanın sadece çocuğun hazır olması değil,  okulların da 
çocuklar için hazır olması; uygun fizik ortamlar, ders programları, öğretmen tutumları ile 
eğitici- veli işbirliğinin etkisini göz ardı etmemek gerektiğini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Okulöncesi eğitim, ilkokula hazırbulunuşluk, okul olgunluğu, 
araştırma eğilimleri 
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(10605) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA 

İLİŞKİN TUTUMLARI 

HATİCE BEKİR 1, HANDE ŞAHİN 2, REMZİ AYDIN 1, NİLÜFER ÖZKURT 1, 

RAHİME ECE YÜCEKAN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 2 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

hande_k1979@yahoo.com 

Çocuk hakları; çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ahlaki ve 
ekonomik  bakımdan korunmasını ve gelişmesini güvence altına almak için geliştirilmiştir. 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 42. Maddesinde çocuk haklarının yetişkinlere ve çocuklara 
öğretilmesi öngörülmüştür. Böylece çocukların yasalar ve sözleşmelerle kendilerine tanınan 
hakları bilmeleri, onların temel hakkı olarak kabul edilmektedir. Bu hakların bilinmesinde 
başrol oyuncu öğretmendir. Okul öncesi öğretmenlerin çocuk haklarına ilişkin tutumları, 
hem bu hakların çocuklara öğretilmesinde, hem de çocuklara karşı davranışlarında önemli 
bir belirleyicidir. Bu nedenle bu araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk 
haklarına ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini 
Gazi Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı Okul Öncesi Eğitim 
A.B.D’da öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise 
bu bölümlerde 2016 - 2017 akademik yılı güz döneminde 1.,2.,3. ve 4.sınıflarında öğrenim 
gören ve çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden 200 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin 
toplanmasında öğrencilerin bireysel özelliklerinin ve Kepenekçi (2006) tarafından 
geliştirilen " Çocuk Haklarına İlişkin Tutum Ölçeği ( ÇHTÖ ) " nin bulunduğu anket formu 
kullanılmıştır. Araştırma sonuçları tam metinde verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : çocuk hakları, öğretmen adayı, okul öncesi 
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(10614) 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN EMPATİ BECERİLERİ İLE 

ANNELERİNİN KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES İ 

DİCLE AKAYDIN 1, GÜLÜMSER GÜLTEKİN AKDUMAN 1, HATİCE ÖZASLAN 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

haticedizmanozaslan@yahoo.com 

Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış 
açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi 
ve bu durumu ona iletmesi süreci empati olarak tanımlanmaktadır. Annelerin psikolojik 
durumlarının, çocukların empati becerileri üzerinde önemli bir etken olduğu düşüncesinden 
hareketle planlanan bu araştırma, annelerin kaygı düzeylerinin, çocuklarının empati 
becerilerine etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 
eğitim öğretim yılı içerisinde Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan resmi ilköğretim 
okullarının anasınıfları ile resmi bağımsız anaokullarına devam 60 ay ve üzeri çocuklar ile 
anneleri oluşturmuştur. Evrenden basit tesadüfi örnekleme metodu ile en az 89 denek sayısı 
belirlenmiş olup, ulaşılan 206 çocuk ve annesi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 
Çocukların empati becerilerini belirlemek için “Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği” 
ve annelerin kaygı düzeylerini belirlemek için “Sürekli Kaygı Ölçeği”  kullanılmıştır. Bu 
araştırmada, araştırmaya katılan çocukların annelerin kaygı düzeyleri ve çocukların empati 
becerisine ait çeşitli demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı, bağımsız 
değişkenlerin kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) ile SPPS 20 paket programında incelenmiştir. Değişkenler 
arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. 
Yapılan istatistiklerde anlamlılık düzeyi olarak 0,05 seçilmiştir. Araştırma sonucunda, 
empati düzeyi ile annelerin kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 
görülmüştür (p>0,05) Araştırmaya katılan çocukların, empati becerilerine ilişkin bulgularda 
çocukların annelerinin eğitim düzeyine ve yaşına göre anlamlı farklılıkların bulunduğu 
belirlenmiştir (p<0,05).   

Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi Eğitim, Empati, Sürekli Kaygı 
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(10618) 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE 

ANNELERİNİN UMUTS UZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMES İ 

HATİCE ÖZASLAN 1, GÜLÜMSER GÜLTEKİN AKDUMAN 2, DİCLE AKAYDIN 2 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

haticedizmanozaslan@yahoo.com 

Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitimi alan 6 yaş grubu çocukların duygusal 
zekaları ile annelerinin umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılı içerisinde Ankara’nın 
Çubuk ilçesinde bulunan resmi ilköğretim okullarının anasınıfları ile resmi bağımsız 
anaokullarına devam 60 ay ve üzeri çocuklar ile anneleri oluşturmuştur. Evrenden basit 
tesadüfi örnekleme metodu ile en az 89 denek sayısı belirlenmiş olup, ulaşılan 206 çocuk 
ve annesi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çocukların duygusal zekalarını 
belirlemek için “Sullivan Çocuklar Duygusal Zeka Ölçeği”, annelerin umutsuzluk 
düzeylerini belirlemek için“Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmada, 
araştırmaya katılan çocukların annelerin umutsuzluk düzeyleri ve çocukların duygusal zeka 
düzeylerine ait 4 alt boyutun (yüzler, hikayeler, anlama, yönetme) çeşitli demografik 
özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı, bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, 
bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile SPPS 20 
paket programında incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Momentler 
Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Yapılan istatistiklerde anlamlılık düzeyi 
olarak 0,05 seçilmiştir. Araştırma sonucunda, duygusal zeka ve annelerin umutsuzluk 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür (p>0,05). Araştırmaya 
katılan annelerin umutsuzluk düzeylerinin annenin mesleğine göre istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Anahtar Kelimeler : Duygusal Zeka, Umutsuzluk, Okul Öncesi Eğitim 
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(10619) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GELİŞİMS EL GERİLİĞİ OLAN 

ÖĞRENCİLERİNDE İZLEDİKLERİ YOLLAR 

ÖZLEM ERSOY 1, PELİN PEKİNCE 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 2 GAZİ ÜNİVERSİTESE 

pelinpekince@gmail.com 

Gelişimsel değerlendirme, çocukların güçlü ve zayıf yönlerini belirler. Bu güçlü ve 
zayıf yönlerin bilinmesi, çocuğun gelişimsel olarak kendi gelişim hızında desteklenmesi ve 
varsa sorunların tespit edilip erken dönemde ele alınabilmesi açısından önemlidir.  Okul 
öncesi dönemde çocuğa en yakın olan kişilerden biri olan öğretmen, bu dönemde yaşanılan 
sorunların farkına varabilecek bireylerden birisidir. Okul öncesi öğretmenlerinin gelişimsel 
geriliği olan bir çocuğu fark ettiklerinde izleyecekleri yöntemler ise bu nedenle kritik bir 
öneme sahiptir. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması türünde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini kartopu örnekleme yöntemi ile seçilen 15 
öğretmen oluşturmaktadır. Veriler öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak 
toplanmıştır. Elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. 
Çözümlemeler sırasında çalışmanın güvenirliğini sağlamak açısından; nitel çalışma ve 
kaynaştırma konusunda bir uzmanla, yazarlar veri üçgenlemesi yapmışlardır. Elde edilen 
veriler incelendiğinde, öğretmenlerden gelişimsel geriliği olan bir öğrenci fark ettiklerinde 
nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini bilenlerin olmasının yanı sıra, sadece idareyi ve aileyi 
bilgilendirme yolunu izleyen öğretmenlerin de olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi dönemde gelişimsel değerlendirme, Gelişimsel gerilik 
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(10623) MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ MATEMATİK 

ETKİNLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ADALET KANDIR 1, DİDEM TÜRKOĞLU 1, ALİ İBRAHİM CAN GÖZÜM 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 2 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

didem.0688@gmail.com 

Matematiği öğrenme, matematiksel düşünme ile temel matematik kavram ve becerilerinin 
kazanılmasıyla mümkün olur. İletişim, neden sonuç bağlantısı kurabilme, muhakeme becerisini 
geliştirme, problem çözme ve temsilleştirme gibi zihinsel işlerliği amaç edinen matematiksel 
düşünme, bu özellikleri ile temel matematik kavram ve becerilerinin öğrenilmesinin temelini 
oluşturur. Okul öncesi eğitim programında matematik eğitimi başlı başına matematik etkinlikleri ile 
ya da matematik etkinliklerinin programdaki diğer etkinliklerle bütünleştirilmesi aracılığıyla verilir. 
Temel matematik becerilerinin gelişiminde matematik etkinlikleri kritik rol oynadığından bu 
araştırmanın amacı, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nın matematik etkinlikleri yönünden 
değerlendirilmesidir. “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”; matematik etkinlikleri ile 
kazandırılacak olan iletişim, bağlantı (ilişkilendirme), muhakeme, problem çözme ve temsil etme 
(görselleştirme) becerilerine yönelik olarak programın kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme 
ögeleri yönünden incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma metodu kullanılırken, bu metoda uygun 
doküman analizi yöntemi ile veriler toplanmıştır. Programda yer alan kazanımlar, öğrenme süreci ve 
değerlendirme boyutlarının bir kategori oluşturduğu düşünülerek, her bir kategoriye yönelik doküman 
analizi yöntemine uygun içerik analizi tekniği ile veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, 
“MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı” matematik etkinlikleri yönünden incelendiğinde; 
kazanımlar boyutunun iletişim, bağlantı (ilişkilendirme), muhakeme, problem çözme ve temsil etme 
(görselleştirme) becerileri yönünden genel olarak yeterli kazanımla temsil edildiği bulunmuştur. 
Programın öğrenme süreci dikkate alındığında, çocuklarda matematiksel sorgulama becerisini 
geliştirme, varsayımlar geliştirip bunları deneyebilme, problem çözebilme, akıl yürütebilme ve 
matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilmeye vurgu yapıldığı görülmüştür. Bununla 
birlikte, öğretmenlerin mümkün olduğunca gerçek nesnelerle çalışmalarına ve günlük hayatta 
karşılaşılan örneklere yer verilmesine değinilmiş olmasına rağmen, öğretmenlerin matematik 
etkinlikleri uygulamaları gözlendiğinde gelenekselci bir yaklaşımla konu ve içerik odaklı öğrenme 
süreçlerine yer verdikleri tespit edilmiştir. Özellikle temel matematik becerilerinden sayı ve geometri 
becerilerine ilişkin etkinliklere ağırlık verildiği, çocukların matematiksel dile yeterli düzeyde maruz 
kalmadığı, öğretmenlerin açık uçlu sorularla çocukların alternatif düşünme becerilerini destekleme 
konusunda çeşitli sorunlar yaşadığı görülmüştür. Bununla birlikte, matematiğin sınırlı bir zaman 
diliminde konu odaklı uygulanarak matematiksel düşünmenin diğer etkinlik alanları ile 
bütünleştirilmesinde sıkıntılar yaşandığı saptanmıştır. Programın değerlendirme boyutunda; okul 
öncesi dönem çocuklarının genel gelişim özelliklerinin değerlendirilmesine yer verilmiştir. Bu genel 
gelişim özelliklerinin matematiksel düşünme becerileri ile ilgili özelliklere yeterince vurgu yapmadığı 
tespit edilmiştir. Bu ise diskalkuli gibi erken yıllarda kendini gösteren matematik öğrenme 
bozukluklarının erken müdahalesinde önemli rol oynamaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi eğitim, okul öncesi program, matematik etkinlikleri 
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(10629) OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNDA UYGULANAN SOSYAL MEDYA 

TEMELLİ ANNE KATILIM PROGRAMI’NA YÖNELİK YÖNETİCİ VE 

ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISI 

ASLI BALCI 1, FATMA TEZEL ŞAHİN 2 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

asli.balci@atauni.edu.tr 

Araştırma annelere yönelik hazırlanan Sosyal Medya Temelli Anne Katılım 
Programı’nı öğretmen ve yönetici görüşlerine göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Sosyal 
Medya Temelli Anne Katılım Programı 4-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin öğretmenle olan 
işbirliği-iletişimini sosyal medya araçlarından Facebook ile geliştirmeyi amaçlayan 12 haftalık 
bir programdır. Araştırma sürecinde her sınıfın öğretmeninin Facebook grup yöneticisi olduğu 
iki ayrı Facebook grubu açılmış ve iki sınıfta yer alan 33 çocuğun annesi ve kurum yöneticisi 
Facebook grubuna dâhil edilmiştir. Programda Facebook grubu üzerinden annelerle düzenli 
olarak annelerin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş eğitim videoları, broşürler;  anne çocuk 
iletişimini desteklemek üzere hazırlanmış evde yap etkinlikleri; annelerle öğretmenlerin iletişim 
ve işbirliğini sağlamak üzere haber mektupları, yazışmalar, fotoğraflar ve görüntülü bireysel 
görüşmeler kullanılmıştır. Sosyal Medya Temelli Anne Katılım Programı’na yönelik görüşlerin 
belirlenebilmesi için Erzurum İl Merkezi Palandöken İlçesi’nde bulunan ve özel bir 
anaokulunda görev yapan 2 sınıfın öğretmenleri, uygulama yapılan kurumun yöneticisi 
araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından alan yazın ve uzman görüşleri alınarak hazırlanan “Öğretmen Görüşme 
Formu” ve “Yönetici Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin 
ve kurum yöneticisinin Facebook’u aile katılımı için kullanılabilir bir araç olarak 
değerlendikleri, uygulanan programı faydalı buldukları, programın annelerle olan iletişimlerini 
geliştirdiği görüşünü belirttikleri görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenler ve kurum 
yöneticisinin Facebook sayesinde annelerle hızlı ve kolay bir iletişim sağladıkları,  oluşturulan 
Facebook grubu sayesinde annelerin birbiriyle olan ilişkilerinin geliştiği, bazı annelerin yüz 
yüze görüşmeye başladığı görüşünü bildirdikleri belirlenmiştir. Öğretmenler ve kurum yöneticisi 
anneleri topluca Facebook grubu üzerinden bilgilendirme, Facebook’un yaygın kullanımı, 
zamandan tasarruf etme ve paylaşımların annelere ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilmeyi 
programa yönelik avantaj olarak belirtmişlerdir. Programın dezavantajlarına yönelik olarak ise 
internet kotası problemleri ve yapılan eğitimlerin uzaktan olması gibi görüşler bildirmişlerdir. 
Öğretmenler ve kurum yöneticisi benzer bir programın yüz yüze yapılması durumunda katılımın 
sağlanamayacağını, programı Facebook üzerinden uygulamanın katılımı sağlama ve kolaylık 
açısından avantajlı olduğunu ancak etkisinin yüz yüze yapılan programlara göre sınırlı 
kalabileceği görüşünü bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucuna bağlı olarak 
sosyal medya araçlarının özellikle aile katılımının önünde bulunan birçok engeli (vakit 
ayıramama, ulaşım, maliyet vb.)  kaldırmada ve aileleri aktif bir biçimde çocuklarının eğitim 
süreçlerine dâhil etmede alternatif bir yol olarak kullanılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Aile Katılımı, Sosyal Medya, Facebook  
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(10652) OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK 

OLUŞTURULAN MOBİL UYGULAMALARIN İNCELENMESİ 

AYŞE KILIÇKAYA 1, ŞEYMANUR BATTAL 1, TURGUT USLU 1 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

akilickaya@erzincan.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemindeki çocuklara yönelik geliştirilen 
mobil uygulamaları; eğitim, eğlence, çocuğa uygunluk, çocuk dostu olma ve teknik 
özellikleri açısından değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada nitel araştırma 
deseninden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, App Store'da editör 
tarafından seçilme veya ailelerin tercihleri sonucunda ödüllendirilme  kriterlerine uyan 
ücretsiz 6 mobil uygulama incelenmiştir.  Araştırmada veri toplama aracı olarak, 
araştırmacılar tarafından oluşturulan "Okul Öncesi Dönemindeki Çocuklara Yönelik Mobil 
Uygulamaları İnceleme Formu" kullanılmıştır. Oluşturulan formda; eğitim, eğlence, çocuğa 
uygunluk, çocuk dostu olma ve teknik özellikler başlıkları altında toplam 55 madde 
bulunmaktadır. Araştırma bulgularına göre, eğitim alt başlığı altında, incelenen mobil 
uygulamaların tamamının çocuk merkezli ve oyun temelli olduğu, ırk ve cinsiyet ayrımının 
yapılmadığı saptanmıştır. İncelenen uygulamaların yaratıcılığı geliştirme, kültürel ve 
evrensel değerlere yer verme konusunda yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, mobil 
uygulamalarda özbakım becerileri, psikomotor ve sosyal-duygusal gelişim alanlarından 
ziyade bilişsel ve dil gelişim alanlarına daha çok yer verildiği bulunmuştur. Eğlence alt 
başlığında, uygulamaların tamamı eğlenceli, görseller gerçekçi ve anlamlıdır. Çocuğa 
uygunluk alt başlığında ise, araştırma kapsamında ele alınan bütün uygulamaların, okuma 
bilmeyen çocukların rahatlıkla uygulamayı kullanmasına fırsat verdiği görülmüştür. Ayrıca 
uygulamaların içerikleri hedeflenen yaş grubuna uygun olduğu tespit edilmiştir. Çocuk 
dostu alt başlığında, uygulamaların tamamı çocuğun hareketlerine hızlı ve açık şekilde 
cevap verirken, pozitif sosyal modeller içermediği saptanmıştır. Son olarak teknik özellikler 
alt başlığında ise, tüm uygulamalarda kolay kurulum, çocuğun programdan istediği zaman 
çıkabilmesine izin verme, kendini güncelleme, renk çeşitliliği ve kaliteli animasyon 
kullanımı bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Mobil uygulamalar, eğitim 
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(10662) OKUL ÖNCESİNDE “ – MIŞ GİBİ OYUNLAR”: ÖĞRETMEN 

DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

SADİYE KELEŞ 1, ÖZLEM YURT 2, ADALET KANDIR 3 
1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 3 GAZİ 

ÜNİVERSİTESİ 

ozlemyurt37@gmail.com 

Oyunun kavramsallaştırılmasında, birçok farklı dilde ve kültürde olduğu gibi 
Türkçe’de de semantik çeşitliliğe rastlanmaktadır. Oyunun kavramsallaştırılmasındaki 
çeşitlilik yalnızca semantik açıdan değil, aynı zamanda pedagojik açıdan da varlığını 
göstermektedir. Bu pedagojik çeşitliliğin kaynağında, oyuna ilişkin öne sürülen kuramlar 
(klasik ve modern kuramları) yatmaktadır. Klasik oyun kuramları, oyunun neden var 
olduğunu ve hangi amaçlara hizmet ettiğine işaret ederken, modern oyun kuramları 
yukarıda ifade edilenlerin yanı sıra oyunun çocuk gelişimindeki rolünü belirlemeyi 
amaçlamaktadır.  Modern oyun kuramları arasında yer alan Piaget’in Bilişsel Gelişim 
Kuramı ile Vygotsky’nin Kültürel-Tarihsel Kuramı –mış gibi oyunların çocuk gelişiminde 
rolü açısından farklı düşünceler  öne sürmüştür. Vygotsky’nin erken çocukluk dönemi ile 
ilgili yazıları incelendiğinde, oyun ve hayalgücü ifadelerini birlikte kullandığı ve oyunun 
tanımını okul öncesi ya da ilkokul döneminde çocukların dramatik veya –mış gibi oyunları 
ile sınırlandırdığı görülmektedir. Vygotsky, oyunu nitelerken, birbiriyle ilişkili üç temel 
öğenin varlığını vurgulamaktadır. Bunlar: (a) İmgesel bir durum yaratma (b) rol alma ve (c) 
imgesel durumdaki dolaylı kuralları takip etmedir. Her oyun, oyundaki roller ya da hayali 
senaryolar tarafından çerçevelenen birtakım davranışlar olarak nitelendirilen kurallara 
sahiptir. –Mış gibi oyunun doğası gereği sahip olduğu örtük kurallar, rollerin dağılımını, 
oyundaki davranışları ve olayları yönetmektedir. Çocuklar kuralları sahneye koydukça, 
sosyal normları, beklentileri ve bunları takip etmek için çaba göstermeleri gerektiğini anlar 
duruma gelirler. Ayrıca –mış gibi oyun sürecinde, çocuklar çeşitli rolleri üstlenirken ya da 
üstlendikleri rollere ilişkin konuşmalar gerçekleştirirken sunulan dışsal destek ve kuralları 
ve rolleri hatırlatmaya yönelik olarak kullanılan hatırlatıcı ipuçları, çocukların 
davranışlarını düzenlemesi bakımından önemlidir. Eğitim ortamında bu hatırlatıcıları, 
ipuçlarını ve dışsal desteği sunan birçok bağlamsal faktör bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz bu 
bağlamsal faktörlerin başında öğretmenler, çocuklar ve fiziksel çevre gelmektedir. Bu 
açıdan önemli bir bağlamsal faktör olan öğretmenlerin, -mış gibi oyunlar sırasındaki 
konuşmalarının, davranışlarının ve üstlendikleri rollerin çeşitlilik gösterdiği bazı 
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, okul öncesi dönem 
çocuklarının – mış gibi oyunlarında öğretmen davranışlarının incelenmesidir. Araştırma, 
nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen çerçevesinde kurgulanmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubu ise amaçlı örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi 
temelinde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda meslek yılları ve görev yerleri çeşitlilik gösteren 
gönüllü 32 okul öncesi öğretmeni çalışmaya dahil olmuştur. Veri toplama aracı olarak 
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araştırmacılar tarafından oluşturulmuş 9 adet hipotetik senaryo kullanılmıştır. İlgili 
hipotetik senaryolar Vygotsky’nin – mış gibi oyuna ilişkin görüşleri temelinde 
düzenlenmiştir. Geçerlik amacıyla elde edilen ham veriler ayrıntılı olarak yazıya geçirilmiş 
ve araştırma bulguları içinde katılımcıların görüşlerine doğrudan alıntılar yoluyla yer 
verilmiştir. Güvenirlik için kodlayıcılar arası uyum kullanılmıştır: Araştırmacılardan biri ile 
araştırma konusunda bilgi verilen bir Türkçe Eğitimi uzmanı tarafından yapılan tüm 
kodlamalar üzerine Güvenirlik = Görüş Birliği/Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı x 100 formülü 
uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise kategorisel analiz ve frekans analizi olmak 
üzere iki farklı içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 
bulgular, - mış gibi oyunların işlevi ve Vygotsky’nin Kültürel-Tarihsel Kuramı temelinde 
tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : okul öncesi, oyun gelişimi, dramatik oyun, hayali oyun, erken 
çocuklukta oyun 
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(10670) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN HİKAYE KİTAPLARININ 

KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMAS I 

ALİ İBRAHİM CAN GÖZÜM 1, DİDEM TÜRKOĞLU 2, ADALET KANDIR 2, ADNAN 

KAN 2 
1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

a_ibrahimcan@hotmail.com 

Hikâye kitapları, erken yıllarda çocuklara sağlanacak önemli bir eğitim materyali 
iken, okul öncesi öğretmenleri ise bu erken yıllardan itibaren çocukların kitaba ve 
öğrenmeye karşı ilgi, istek ve tutumlarını şekillendirmede temel olmaktadırlar. Çocukların 
duygusal ve düşünsel dünyalarının gelişimi ile kitaba olan gereksinimlerinin bilincinde olan 
öğretmenlerin, erken yıllarda kazandıracağı nitelikli bir okuma sevgisinin etkisi çok 
önemlidir. Bu bağlamda çocuklara erken yıllarda kitap sevgisinin kazandırılmasında, uygun 
ve donanımlı bir çevrenin düzenlemesi ve program bileşenlerine ek olarak, öğretmenlerin 
hikaye kitaplarına yönelik tutumları’da önem taşımaktadır. Bu araştırmada, okul öncesi 
öğretmenleri için hikaye kitaplarının kullanımına yönelik tutum ölçeği geçerlik ve 
güvenirlik çalışması amaçlanmıştır. 

Çalışma grubu,  2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara, Kars, Kayseri, Samsun, 
Sivas, Urfa il merkezleri il milli eğitim müdürlüğüne bağlı, bağımsız  anaokullarında görev 
yapmakta olan toplam 266 okul öncesi öğretmeninden oluşmuştur.  Ölçek geliştirme süreci, 
ölçek geliştirme aşamalarına göre belirli bir sistematik izlenerek tamamlanmıştır. Ölçek 
formunda yer alan maddeler, tutum ölçeklerinin üç bileşeni olan bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal boyutları dikkate alınarak, ilgili alan yazın ve araştırmalar incelenerek ölçek 
maddeleri yazılarak, madde havuzu oluşturulmuştur. 

Geçerlik çalışmalarına göre kapsam ve yapı geçerliği yapılmıştır. Yapı geçerliliği 
sonucun incelendiğinde, veri setinin KMO değeri .779’dur. Yapılan faktör analizi 
sonucunda ölçek, “aile”‚ “etkinlik”, “istek ” ve “araştırma”  adlarında dört faktörden 
meydana gelmiştir. Ölçme aracının açıkladığı varyans oranı,  % 42.06’dır.  Açımlayıcı 
Faktör Analizi (AFA)  sonrasında elde edilen yapının doğruluğunu test etmek amacıyla, 
Doğrulayı Faktör Analizi (DFA) yapılmış ve faktör yapısının uyum değerleri ölçütleri 
doğrulanmıştır. 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları sonucunda, ölçeğin güvenirlik değeri  α) = .815 
olduğu, alt faktörlerin ise  “aile” faktörünün α) = .839,  “etkinlik” faktörünün α) = .730 
, “istek ”  faktörünün α) = .735 ve “araştırma” faktörünün α) = .720 olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Yapılan madde analizleri sonucunda her faktörün altında bulunan maddelerin ayırt 
edici özellikte olduğu tespit edilmiştir. Nihai ölçekte kalan maddelerin,  madde toplam 
korelasyon değeri (r> .30) dur. 

Bu yapılan analizler sonucunda 17 madde, faktör yapısı binişiklik ilkesi ve madde 
analizleri sonucunda çıkartılmıştır. Ölçek 31 maddeden oluşmuştur.  Buna göre okul öncesi 
öğretmenleri için hikaye kitaplarının kullanımına yönelik tutum ölçeği geçerlik ve güvenilir 
bir veri toplama aracı olduğu kabul edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Tutum Ölçeği, Okul Öncesi Öğretmenleri, Hikaye Kitapları 
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(10712) ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN EV ORTAMINDA 

DESTEKLENMES İ 

ELÇİN YAZICI 1, ADALET KANDIR 2 
1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

yazici.elcin@gmail.com 

Ev ortamı, çocukların okuryazarlık becerileri ile karşılaştığı ilk ortamdır. Özellikle 
yaşamın ilk yıllarında çocukların içinde yaşadığı ev ortamının sağladığı olanaklar, erken 
okuryazarlık becerilerinin kazanımını büyük ölçüde etkiler. Çocuklara ev ortamında 
okuryazarlık becerilerini destekleyici yönde sunulan etkinliklerin niceliği ve niteliği, 
çocukların hem akademik hem de bilişsel süreç becerilerini geliştirmeye katkı sağlar. 
Ayrıca çocukların ev ortamında çabaları desteklendiğinde, daha başarılı oldukları ve 
başardıkça öğrenen bir birey olarak olumlu duygular geliştirdikleri bilinmektedir. Bu 
doğrultuda ailelerin; okuryazarlıkla ilgili zengin bir ev ortamı oluşturmaları, doğal okuma 
gelişiminin mümkün olduğuna inanmaları, çevredeki harf ve sözcüklere çocukların ilgisini 
çekmeleri, harf, sözcük ve sesleri vurgulayan okuryazarlıkla ilgili oyun ve etkinlikler 
kullanmaları, aile-çocuk etkileşimini destekleyici okuryazarlık etkinliklerini zevkli birer 
deneyime dönüştürmeleri, okuryazarlık etkinliklerinde doğal, yaratıcı, özendirici ve teşvik 
edici olmaları yönünde desteklenmeleri son derece önemlidir. İlgili alan yazın 
incelendiğinde erken okuryazarlık becerilerinin ev ortamında desteklenmesinin “Aile-
Çocuk Etkileşimi, Okuryazarlık İlgisi Oluşturma, Aile Okuryazarlık Etkinlikleri, 
Okuryazarlık Becerilerini Etkileyen Faktörler gibi unsurlara bağlı olduğu görülmüştür. Bu 
araştırma, bu unsurlar yönünden erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesi ile ilgili 
çalışmaların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi 
yöntemiyle ilgili alan yazın değerlendirmesi yapılarak, ev ortamında erken okuryazarlık 
becerileri ile ilgili yurt dışında yapılan ve bilimsel nitelik taşıyan 2010 ve sonrası doktora 
tez çalışmaları, doküman olarak kabul edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan tez 
çalışmaları “Aile-Çocuk Etkileşimi, Okuryazarlık İlgisi Oluşturma, Aile Okuryazarlık 
Etkinlikleri,” Okuryazarlık Becerilerini Etkileyen Faktörler” başlıkları altında incelenmiş 
ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada dokümanların Aile-Çocuk Etkileşimi boyutuna 
göre en çok paylaşımlı ve etkileşimli kitap okuma etkinlikleri; Okuryazarlık İlgisi 
Oluşturma boyutuna göre evde okuryazarlık ortamının oluşturulması ve ailenin okuma 
alışkanlıkları; Aile Okuryazarlık Etkinlikleri boyutuna göre kitap okuma ve oyun 
etkinlikleri; Okuryazarlık Becerilerini Etkileyen Faktörler boyutuna göre ise aile modelleri, 
okuma ortamı, okuma sıklığı, okuma inançları ve sosyo-ekonomik düzey unsurlarına yer 
verildiği görülmüştür. Bu sonuçlar ışığında, erken okuryazarlık becerilerinin ev ortamında 
desteklenmesine yönelik boylamsal ve deneysel çalışmaların yapılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Erken okuryazarlık, ev ortamı, erken çocukluk  
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(10732) ÖĞRETMENE GÖRE KALİTE NEDİR? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN KALİTES İ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

ÜZERİNE ÖZEL DURUM ÇALIŞMAS I 

YASİN ÖZTÜRK 1, ZELİHA ÖZER 1, MERAL BESKEN ERGİSİ 1, MERVE GANGAL 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ozerzlh@gmail.com 

Küreselleşen dünyada daha mücadeleci ve başarılı vatandaşlara sahip olabilmek 
için birçok devlet, kaliteli eğitim arayışı içerisindedir. Eğitimin ilk basamağı olan okul 
öncesi eğitimde kalite ise çocukların gelişim ve davranışlarındaki başarılı sonuçları 
hedeflemektedir. Eğitimin hedeflenen başarılı sonuçlara ulaşmasında öğretmenler çok 
önemli bir role sahiptirler (OECD, 2012). Öğretmenlerin eğitimleri, inançları, tutumları ve 
algıları çocuklar için başarılı sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıracağı gibi yaşanan sorunların da 
başlıca nedeni olabilir. Bununla ilgili olarak Litjens ve Taguma (2010) yaptıkları çalışmada 
zenginleştirilmiş ufuk açıcı ve uyarıcı ortamların ve yüksek kaliteli pedagojinin ancak daha 
nitelikli ve kaliteli öğretmenler tarafından korunmakta ve geliştirilmekte olduğunun altını 
çizmişlerdir. Nitelikli ve kaliteli öğretmenler tarafından ortaya konan kaliteli pedagoji ise 
daha iyi öğrenme çıktılarına öncülük etmektedir. 

Öğretmen kalitesini belirlemede çeşitli özellikler göz önünde bulundurulmuştur: 
hizmet yılı, alınan eğitim süresi ve programın niteliği, öğretmenlik sertifikası, alan bilgisi, 
ve öğretmenin kişisel yeterlikleri (Rice, 2003). Kaliteli öğretmen ve eğitimde kalitenin 
tanımlanması ile ilgili birçok farklı fikrin ortaya atıldığı görülmüştür. Bunun bir nedeni 
Harvey ve Green (1993)’ in belirttiği gibi “kalite” tanımının,  kalite kavramına yüklenen 
anlama göre değişiklik göstermesi olabilir. Bir başka deyişle, “kalite” farklı insanlar için 
farklı anlamlar içerebildiği gibi içinde bulunduğu koşullarla ve bu kavramı kullanan 
kişilerle yakından ilgilidir. Hatta aynı kişi farklı zamanlarda farklı kavramlaştırmaları 
benimseyebilir. Bu “kimin kalitesi” meselesini akla getirmektedir (Harvey ve Green, 1993; 
Tam, 2001). Dolayısıyla, kalitenin farklı birçok tanımı yapılabilmekle birlikte öğretmenin 
eğitimde kaliteye ilişkin algısının, kaliteyi nasıl tanımladığının ve öğretmenin yeterliğinin 
eğitimin ve öğretmenin kalitesini etkilediği görülebilir. Öğretmenin tanımladığı “kalite” 
kavramı ve kendi algısındaki kalite standartları, yakalanması hedeflenen “kalite” ile 
örtüşmüyor veya öğretmen mesleki yaşantısına dahil edecek kadar bu kavramı 
önemsemiyorsa yapılan reformlar/yenilikler kaliteyi artırmada etkisiz kalabilecektir. 
Mevcut literatürde kalite, farklı referans kaynaklarına göre (örneğin yönetici ve akran 
görüşleri veya öğrenci çıktıları gibi) belirlenmekte öğretmenlerin kendi görüşlerine çok az 
yer verilmektedir (Westerman, 1991). 

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim öğretmenlerinin öğretmen kalitesi 
hakkında görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Öğretmenler, öğretmen kalitesini nasıl 
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tanımlamaktadır? Onlara göre hangi özellikleri kaliteyi etkilemektedir? Kaliteli öğretmen 
nasıl olmalıdır? Bu araştırma sorularına cevap bulmak için nitel araştırma yöntemlerinden 
özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış mülakat, 
doküman analizi ve gözlem yoluyla elde edilecektir. Katılımcılar anaokulunda çalışan 
gönüllü dört okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Her bir öğretmenle üçer mülakat 
yapılacak, ayrıca öğretmenlerin eğitim faaliyetlerini incelemek ve nitelendirdiği kaliteli 
öğretmen özelliklerinin eğitim faaliyetlerine yansımaları hakkında fikir sahibi olmak 
amacıyla üç ay süre ile her ay birer gözlem yapmak üzere üçer gözlem yapılacaktır. Bu 
şekilde her bir öğretmenin yarım günlük eğitim faaliyetlerinin gözlemlenmesi 
planlanmaktadır. Konuyla ilgili var olan dokümanlar incelenerek diğer verilerin 
üçgenlenmesinde kullanılacaktır. Çalışmadan elde edilen veriler NVivo 10 nitel veri analizi 
programı kullanılarak analiz edilecektir. Araştırma uygulama aşamasında olup, sonuç ve 
öneriler literatür ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen Kalitesi, Öğretmen Eğitimi 
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(10778) “BANA BİR OYUN ÇİZER MİSİN?” OKUL ÖNCESİ DÖNEM 

ÇOCUKLARININ OYUNLARININ RİSKLİ OYUN BAĞLANMINDA 

İNCELENMES İ 

SADİYE KELEŞ 1 
1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

skeles@sakarya.edu.tr 

İstemsiz yaralanmalar, tarih boyunca insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit 
eden unsurlardan biri olmuştur. Gelişimsel dönemler açısından incelendiğinde, 
yaralanmalar en sık çocukluk döneminde yaşanmaktadır. Yaralanmaların bir kısmı çocuk 
ölümleri ile sonuçlanırken bir kısmı da günlük yaşam kalitesinin düşmesine neden 
olmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkeler açısından 
da çocuk yaralanmaları önemli bir sorundur: Avrupa’da ölümcül istemsiz yaralanmalara 
neden olan başlıca yaralanmalar trafik kazaları, boğulma, zehirlenmeler, yanma ve 
düşmelerdir. Türkiye’de ise 2013-2014 yıllarında çocuk ölümlerinin nedenleri 
incelendiğinde, 1-14 yaş arasındaki çocukların ölüm nedenleri arasında, dışsal yaralanma 
ve zehirlenmeler olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada, yaralanmaya bağlı çocuk ölümlerinin 
önlenmesinde, çocuklarda yaralanma riski içeren davranışların analiz edilmesi ve bu 
davranışlarla ilişkili olan faktörlerin tespit edilmesi, uygulanacak önleme programları 
açısından değer kazanmaktadır. Ancak bu önleme programlarında çocukların gelişimsel 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurulması son yıllarda önemle üzerinde durulan bir konudur. 
Heyecan verici ve fiziksel yaralanma riskinin bulunduğu ortamda oynanan oyunlar olarak 
tanımlanan riskli oyunun, çocukların çeşitli gelişim alanlarını desteklediği ve 
öğrenmelerine katkı sağladığı bilinmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı, okul 
öncesi eğitime devam etmekte olan 48-60 ay arasındaki çocukların oyunlarının riskli oyun 
temelinde incelenmesidir. Araştırmanın alt amacı ise, akran varlığının (tek başına oyun - 
sosyal oyun) riskli oyunlardaki etkisinin saptanmasıdır. Araştırma betimsel tarama 
modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Sakarya’da okul öncesi eğitime devam eden 48 
– 60 ay arasında 96 çocuk dahil olmuştur. 5 çocuk uygulama sonrasında kendisine sorulan 
sorulara yanıt vermek istemediği için bu çocukların oluşturdukları çizimler analiz dışı 
bırakılmış ve 91 çocuğun çizimleri (toplam 182 çizim) analize dahil edilmiştir. 
Araştırmanın verileri çocuklarla yapılan bireysel görüşmeler aracılığıyla, iki aşamada 
toplanmıştır. Çocuklar ilk olarak, okullarının içerisinde bulunan, uyaranlardan yalıtılmış bir 
ortama davet edilmiş ve çocuklara “Bana tek başına oyun oynayan bir çocuk çizer misin? 
sorusu yöneltilmiştir.  Ardından resmini tamamlayan çocuğa “Bu çocuğun oynadığı oyunun 
adı var mı? Oyunun adı ne?”, “Çocuk bu oyunu ne ile oynuyor?”, “Çocuk bu oyunu nerede 
oynuyor?”, “Çocuğun oynadığı oyunun kuralı var mı? Kurallar ne?” olmak üzere çeşitli 
sorular yöneltilmiştir. Bu uygulamanın ardından ikinci aşama olarak 15 gün sonra tekrar 
benzer bir süreç izlenmiş ve çocuğa “Bana oyun oynayan iki çocuk çizer misin?” Sorusu 
yöneltilmiştir. Verilerin analizinde Sandseter’in riskli oyun kategorileri (büyük 
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yükseklikler, yüksek hız, tehlikeli aletler, tehlikeli doğal elementler, itiş-kakış oyunları ve 
saklanma/kaybolma) kullanılmış, analizin güvenirliği kodlayıcılar arası uyum temelinde 
hesaplanmıştır. Bulgular incelendiğinde araştırmaya dahil olan erkeklerin %19’unun tek 
başına oyunlarda, %25’inin ise sosyal oyunlarda riskli oyunu temsil eden çizimler 
yaptıkları; kız çocukların ise %14’ünün tek başına oyunlarda, %21’inin sosyal oyunlarda 
riskli oyunu temsil eden çizimler yaptıkları saptanmıştır. Bulgular ışığında riskli oyunlarda 
cinsiyet değişkenine ek olarak akranların varlığının da belirleyici bir bağlamsal faktör 
olabileceği tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : riskli oyun, okul öncesi, tek başına oyun, sosyal oyun 
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(10876) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN AÇIK ALAN (BAHÇE) 

ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMES İ VE ÖRNEK BİR 

BAHÇE DÜZENLEME ÇALIŞMAS I 

NALAN ARABACI 1, ŞENEL ÇITAK 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

nalanarabaci@gmail.com 

Türkiye’de, okul öncesi eğitim kurumlarını fiziksel donanımlar açısından 
inceleyen çeşitli çalışmalarda temizlik, ses yalıtımı, güvenlik, bahçe ve oyun alanları 
düzeni, eğitsel malzemelerin uygunluğu, malzemelerin nicel yeterliliği ve kullanım şekli 
gibi konular önemli eksiklikler olarak gösterilmektedir. Gallahue (1982), çocuğun motor ve 
sosyal yeteneklerinin geliştirilmesinde düzenli ve sistemli, nitelikli bir öğretme-öğrenme 
ortamına ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır. Çocuklar ancak iyi düzenlenmiş bir uyarıcı 
ortamda ilgilerine ve ihtiyaçlarına göre çeşitli etkinliklere yönelebilir ve yaratıcılıkları 
desteklenebilir. Sınıf içi ya da sınıf dışındaki öğrenme merkezlerinden beklenen faydanın 
sağlanabilmesi, öğrenme merkezlerinin istenilen biçimde düzenlenebilmesine bağlıdır.  Bu 
bilgiler doğrultusunda, eğitim ortamlarının tasarım boyutu göz ardı edilmemeli ve bilinçli 
olarak tasarlanmalıdır. Özellikle, okul bahçesinin planlamasında, sadece açık alan 
ayırmakla konuya çözüm getirilemez. Açık alanlar okulun niteliği, eğitim derecesi, şekli, 
fonksiyonu, bulunduğu çevrenin sosyal yapısı ve rekreasyon olanakları gibi kriterler göz 
önünde bulundurularak planlanmalıdır. Okul bahçelerinin tasarımında, öğrenci, eğitimci, 
okul aile birliği üyeleri, karar verici ve uzmanların sürece katılımı önemlidir (Akdoğan, 
1972 ; Willams, 1983 ; Gallahue, 1989 ; Oğuzkan et al., 2000 ; Algan & Uslu, 2009 ; 
Özdemir & Yılmaz, 2009 ; Biehl, 2011 ; Pınar, 2012). 

Türkiye’de, okul öncesi eğitim kurumlarında, gün boyunca yapılan etkinliklerin 
çoğu sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir. Sınıf dışı öğrenme ortamlarının başında yer 
alan okul bahçeleri ise, sıklıkla özel gün ve kutlamalar ile törenler için kullanılmaktadır. 
Hareket, müzik, dans, drama vb. etkinlikler için ayrılmış bir mekan çoğu zaman ortamda 
yoktur. Böyle durumlarda, mekan kısıtlamaları çoğu etkinliklerin öğretmenler tarafından 
programdan çıkarılmasına neden olmaktadır. Sınıf içinde veya bahçede yapılacak mekânsal 
düzenlemeler, eğitimin verimliliğinin artmasına katkı sağlayabilir.  İyi düzenlenmemiş ya 
da niteliği bozulmuş okul bahçelerinin, okul ve bulunduğu mahalle hakkında olumsuz 
mesajlar verdiği, aktif ve dinamik okul bahçelerinin ise her ikisine de canlılık kattığı 
gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalara göre; okul bahçeleri doğru bir şekilde 
düzenlendiğinde bahçede oyun, spor, eğitim ve sosyal-kültürel etkinliklere yönelik 
olanaklar oluşmakta ve böylece çocukların birçok alanda gelişimlerine katkı sağlanmaktadır 
(Takahashi, 1999 ; Fjørtoft & Sageie, 2000 ; Menino, 2000 ; Fisman, 2001 ; Corson, 2003 ; 
Özdemir & Yılmaz, 2008 ; Miller et al., 2009 ; Sabırlı, 2012). 
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Amaç: Bu araştırmada, okul öncesi eğitim alanındaki en önemli hedef kitle olan 
çocukların  “açık alan (bahçe) etkinlikleri” ile ilgili görüşleri incelenerek; bu görüşlerden, 
Okul Öncesi Eğitim Programı ve ilgili yönetmeliklerden yola çıkılarak amaca uygun 
özellikte örnek bir bahçenin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yapılan deneysel desenli bu 
araştırmada amaçlı örneklem kullanılarak, yapılandırılmamış boş bir arsaya sahip 
anaokulunda çalışma gerçekleştirilmiştir.  Anaokuluna devam eden 3 yaş grubunda 13, 4 
yaş grubunda 13 ve 5 yaş grubunda 20 çocuk olmak üzere toplam 46 çocuk araştırmanın 
çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve çocukların verdikleri cevaplar içerik analizi 
yapılarak değerlendirilmiştir. Uygulamada; çocuklarla tanışma oyunları oynanarak etkinliğe 
başlanmış, “açık alan (bahçe) etkinlikleri” ile ilgili sorular çocuklara yöneltilerek cevapları 
yazılı olarak kayıt altına alınmıştır.  İkinci aşamada çocuklara “açık alan (bahçe) 
etkinlikleri” ile ilgili iki adet video izlettirilmiş ve bu videodaki etkinlikler ve çocuklarla 
ilgili duygu ve düşünceleri sorularak bu cevaplar da yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. 
Üçüncü ve son aşamada, çocuklardan hayal ettikleri bahçenin resmini yapmaları 
istenmiştir. Çalışmada ayrıca aile katılımı etkinlikleri çerçevesinde konu ile ilgili bir haber 
mektubu anne-babalara ulaştırılarak, açık hava etkinliklerinin çocuğun çeşitli gelişim 
alanları üzerindeki olumlu etkileri vurgulanmış, amaca uygun örnek bir bahçe 
oluşturulmasında artık materyal desteği ile katılımda bulunabilecekleri konusunda 
bilgilendirilmişlerdir. Çocuklardan alınan cevaplar ve resimlerinin değerlendirilmesi 
neticesinde, amaca uygun örnek bir bahçenin oluşturulması ile ilgili planlamalar yapılarak 
uygulamaya konulmuştur. 

Bulgular ve Sonuç: Sonuçlar, çocukların cevaplarından elde edilen veriler 
doğrultusunda tartışılarak sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir. Örnek 
bahçenin yapılandırılması ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimde öğrenme ortamları, okul 
bahçeleri 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
669 

(11026) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNDE 

KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

MELTEM DURAN 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ A.B.D. 

meltemduran2@gmail.com 

Buna göre bu araştırmanın amacı,  okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimi 
sürecinde yaşadıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik öğretmen görüşlerini 
belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın 
verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim–öğretim yılında Giresun ili merkez okullarında görev 
yapan 12 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Görüşmeler sonucunda elde edilen nitel 
veriler araştırmacılar tarafından analiz edilerek değerlendirilmiş ve araştırmadan elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Fen öğretimi, okul öncesi öğretmen, sorun, görüş. 
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(11997) OKULÖNCES İ FEN BİLGİS İ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN BETİMS EL ANALİZİ 

AYŞE ÖZAYDIN 1, SİNAN ÇINAR 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

ayseaydin9034@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, 2006-2016 yılları arasında ülkemizde okul öncesi fen bilgisi 
eğitim alanında yürütülen çalışmaların hangi noktalarının çalışıldığını ve eksikliklerin neler 
olduğunu ortaya çıkarmaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak içerik analiz 
yöntemlerinden biri olan betimsel içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin 
kullanılma amacı, okul öncesinde fen bilgisi eğitim alanında birbirinden bağımsız olarak 
yapılan nitel ve nicel çalışmaları inceleyip düzenlenmek ve alandaki genel eğilimleri 
belirlemektir. Böylece, araştırma sonucunda ilgili alanda çalışma yapan ve yapmak isteyen 
araştırmacılara genel eğilimin ne olduğu gösterilebilinir. Elde edilen verilere göre, okul 
öncesi fen eğitim alanında en çok araştırmanın 2015 yılında yapıldığı, en çok araştırılan 
konunun   okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin fen öğretimine karşı tutum, 
görüş ve yeterlikleri konusunun olduğu ve en az çalışma konusunun okul öncesi öğretmen 
ve öğrencilerinin bilim insanı algısı konusundaki çalışmaların olduğu görülmektedir. 
Ayrıca araştırma deseni olarak da nitel araştırma yaklaşımına dayalı araştırma yöntemlerin 
kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Kullanılan veri toplama araçları incelediğinde ise 
çoğunlukla bilimsel süreç beceri testinden yararlanıldığı ve mülakat, gözlem, öz yeterlik 
algı ölçeği, doküman inceleme, görüşme formunun daha az tercih edildiği 
görülmektedir. Alan yazındaki eksikliklerin belirlenmesinin bu alanda çalışan araştırmacılar 
için aydınlatıcı bir rol üsteleneceği umulmaktadır 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, fen bilgisi eğitimi, betimsel analiz 
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(9499) WHAT DEMOTIVATES AN EFL TEACHER? : A TURKIS H CASE STUDY 

TURGAY HAN 1, ŞAHİN SARI 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ - 2 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 

sahinsari@hotmail.com.tr 

The purpose of this qualitative case study is to represent the current level of 
motivation of a Turkish EFL teacher at a secondary school in Turkey and her 
demotivational reasoning. The data was collected from four sources: a) interview, b) self-
reflection papers, c) face-to-face conversations, and d) a diary maintained by the 
participant. The analysis was based on pattern matching. The findings showed that lack of 
self-motivation is one of the most important issues that causes demotivation. Further, the 
study showed that extrinsic factors are also effective for the demotivation of the EFL 
teacher. 

Anahtar Kelimeler : Teacher motivaton, demotivation, Turkish EFL teacher 
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(9601) EMPATİK EĞİLİM VE PROSOSYAL DAVRANIŞLAR ÜZERİNDE 

İLETİŞ İM DERSLERİNİN ETKİS İNİN İNCELENMESİ 

NAŞİDE NUR KARAMAN 1, SÜMEYYA TATLI 1, MUSTAFA YAVUZEKİNCİ 1 
1 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

m.yavuzekinci@kilis.edu.tr 

Prososyal davranışlar, bireyin kendi isteği ile diğer bir bireyin/bireylerin yararına 
olabilecek yardım etme amacı taşıyan olumlu sosyal davranışlar örüntüsü şeklinde 
tanımlanmaktadır. Toplumsal bağlam içinde yer edinmeye çalışan birey için oldukça önem 
taşıyan prososyal davranışlar sosyalleşme sürecinde etkili olan temel faktörleri 
oluşturmaktadır. Prososyal davranışları açıklamak adına pek çok katkı sağlayan faktörden 
bahsetmek gerekir. Empati; bireyin kendisi dışındaki diğer bireylerin davranışlarını ve 
hislerini, hayal gücünü kullanma yolu ile anlayabilme duyarlılığıdır. Bu çalışma dahilinde 
empati ve iletişim gibi sosyal davranış kavramlarının çok boyutlu olarak ele alınması 
gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle temel faktörler bakımından etki eden 
empati kavramı prososyal davranışlarla ilişkilendirilmektedir. Empatik eğilimli olmak, 
prosoyal davranışların gösterilmesinde tek başına yeterli olmamasına karşın bu anlayışın 
oluşması için bireyin karşısındaki diğer bireylerin yararına düşünmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Öğrenilmek zorunda olmayan prososyal davranışların, edinilmesi durumunda 
toplum içinde sağlıklı iletişim kurmayı öngördüğü düşünülmektedir. 

Bu araştırma kapsamında öğrencilerin empatik eğilimleri ve prososyal davranışları 
üzerinde almış oldukları iletişim derslerinin etkisi olup olmadığını belirlemek 
amaçlanmaktadır. İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Programlarına 
devam eden ve katılıma istekli olan 308 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında 
“Kişisel Bilgi Formu”, “Empatik Eğilim Ölçeği” ve  “Yetişkin Prososyallik Ölçeği” 
kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi 
ile test edilmiş olup normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu nedenle analiz 
işlemlerinde non-parametrik testler olan Mann Whitney U-Testi ve Kruskal-Wallis Varyans 
Analizi ile  Spearman Sıra Korelasyonu Analizi kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda; iletişim derslerini alan öğrencilerin empatik ve prososyal 
davranış eğilimlerinin iletişim dersi almayanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Ayrıca cinsiyet, herhangi bir kuruluşa gönüllü üye olunması, kardeş sayısı ve anne-baba 
eğitim seviyesi değişkenlerinin de empatik ve prososyal eğilimler açısından farklılık 
meydana getirdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Empati, Prososyallik, İletişim.  
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(9702) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

AHMET DİKBAYIR 1, GİZEM ENGİN 1 
1 EGE ÜNİVERSİTESİ 

gizem.engin@ege.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının görüşlerine göre pedagojik formasyon 
eğitimi sertifika programını (PFESP)Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği öğretmen 
yeterlik alanları açısından değerlendirmektir. PFESP uzun yıllardan beri öğretmen 
yetiştirmeye kaynaklık etmektedir. Özellikle son zamanlarda öğretmen adayları 
PFESP’ndan daha kısa sürelerde mezun olmaktadırlar. Bu nedenle PFESP’nın öğretmen 
yeterlikleri açısından değerlendirilmesi önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacına 
ulaşmak için PFESP’na devam eden yedi öğretmen adayı belirlenmiş ve görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Görüşme formu araştırmacılar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
belirlediği öğretmen yeterlikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Görüşmeler katılımcıların 
onayı alındıktan sonra ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve transkripsiyonu 
yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz 
edilmiştir. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının programın süresinin kısa olmasına, 
içeriğin (bazı derslerde) gereği gibi sunulmadığına, (bazı) öğretim üyelerinin programa 
yönelik olumsuz söylemlerine, sınıfların fiziki ve donanımsal olarak yetersizliğine yönelik 
olumsuz eleştirilerde bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak öğretmen adayları PFESP 
kapsamında aldıkları uygulamalı derslerin önemli derecede öğretmenlik yeterliğine katkı 
sunduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının PFESP ilişkin olumsuz 
eleştirileri olsa da programdan öğretmen yeterliklerini kazanma anlamında faydalandıkları 
sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler : Pedagojik formasyon, öğretmen yetiştirme 
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(9741) ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÜNİVERSİTEDEKİ DERSLER” 

KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMES İ: BİR METAFOR 

ANALİZİ ÇALIŞMAS I 

GÜLAY EKİCİ 1, ÖZGE CEREN ÇELİK 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

cerenozge@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerdeki dersler kavramıyla ilgili 
geliştirdikleri metaforları belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modeli kapsamında 
olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 116 öğretmen adayı 
oluşturmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının üniversitelerdeki dersler kavramıyla ilgili 
metaforları yarı yapılandırılmış bir formla belirlenmiştir. Bu formda öğretmen adaylarından 
“Üniversitedeki Dersler……. gibidir/benzer; Çünkü…….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. 
Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliği; [Görüş birliği 
/ (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu formülle 
kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik değeri % 92 olarak bulunmuştur. 

Araştırma sonunda, öğretmen adaylarının üniversitelerdeki dersler kavramıyla ilgili 
toplam 78 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının üniversitelerdeki dersler 
kavramıyla ilgili en fazla oyun, bulmaca, fobi, kış mevsimi, sakız, robot vb metaforları 
belirtmişlerdir. Geliştirilen bu metaforlar toplam 4 farklı kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler 
en fazla metafor kapsamaları bakımından “Olumsuz tutum boyutu”, “Eğlence boyutu”, 
“Akademik boyutu”, “Gereklilik boyutu” olarak sıralanmaktadır. Üniversitelerdeki dersler 
kavramı için canlı metaforlar da geliştirilmiş olmasına rağmen genellikle cansız metaforların 
geliştirildiği belirlenmiştir. Bu kapsamda en fazla frekansa sahip olan boyutun olumsuz tutum 
boyutu olduğu belirlenmiştir.  Bu noktada öğretmen adaylarının oyun, hoşlanmadığım yemek, 
zaman kaybı gibi metaforlar belirtmişlerdir. Bu metaforlar öğretmen adaylarının derslerde 
bulunmaktan mutlu olmadıklarının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü yoğunluklu 
olarak derslerde bulunmaktan mutlu olmadıkları, çok fazla ders olduğu, derslerin hep birbirinin 
tekrarı olduğu, derslerin erken saatlerinde olduğu gibi açıklamalar yaptıkları belirlenmiştir. 
Diğer taraftan öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramıyla ilgili belirttikleri 
metaforların önemli bir bölümünün de “Akademik boyutu”, “Gereklilik boyutu” vurguladığı 
belirlenmiştir. Bu boyutlarda ise ekmek, hayatın kendisi, yemek, meslek vb gibi metaforlar 
belirtilmiştir. Belirtilen metaforların ise insanları hayata bağlayan, yaşam için gerekli olan, 
meslek için öğrenilmesi gereken bilgiler olduğu, yeterince emek verilmediğinde karşılığının 
alınmayacağı gibi açıklamalar belirtilmiştir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının 
üniversitelerdeki dersler kavramıyla ilgili geliştirdikleri metaforların, zengin, yaratıcı ve 
duyuşsal bakış açılarını oldukça anlamlı açıkladıklarını söylemek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayı, üniversitelerdeki dersler, metafor, nitel araştırma 
modeli  
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(9743) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ DERSİNDE 

ANALOJİ (BENZEŞ İM) KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ÖRNEKLERİ 

JÜLİDE SARIGÖL 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

julidesarigol@hotmail.com 

Fen Bilgisi eğitimi ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar, ilköğretim 
seviyesindeki öğrencilerin fenle ilgili konularda çeşitli kavram yanılgılarına sahip 
olduklarını ve soyut kavramları anlamakta zorluk çektiklerini ortaya koymaktadır. Kavram 
öğretiminde ve kavram yanılgılarının giderilmesinde önemli rol oynayan analojiler, uzun 
bellekte yer alan ve çok iyi bilinen bilgilerin yeni öğrenilecek bilgilerin yakalanmasında 
kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada;  Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 10 haftalık bir süreçte 
kendilerinin oluşturdukları analoji örneklerinin, içerik, özellik ve uygulanabilirliği 
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın başlangıcında öğretmen adaylarına analoji ve uygulamaları hakkında 
bilgi verilmiş, kaynaklar sunulmuş ve sonrasında hangi konuya yönelik analoji 
hazırlayacakları belirlenerek, çerçeve bir program hazırlanmıştır. 

45 son sınıf öğrencisi Fen Bilgisi öğretmen adayından oluşan çalışma grubuna, 
çalışma öncesinde 6 açık uçlu sorudan oluşan ön test uygulanmıştır. Ön test ve son test 
sonucunda, öğretmen adaylarının görüşleri ve hazırladıkları analojiler analiz edildiğinde, bu 
konu hakkında olumlu tutum geliştirdikleri ve bilinç kazandıkları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Fen Eğitimi, Öğretmen Adayı, Analoji 
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(9785) OPINIONS OF PRESERVICE TEACHERS OF SOCIAL STUDIES 

EDUCATION CONCERNING THE CONTRIBUTION OF THE COURSE OF 

SPECIAL NEEDS EDUCATION FOR TEACHERS 

SÜLEYMAN BALCI 1 
1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

meb.suleyman@gmail.com 

Teachers play effective role on building students’ behaviors. Purpose of this study 
is to describe opinions of preservice teachers of social studies education (n=58) concerning 
the contribution of the course of special needs education for teachers, who are seniors in 
social studies education department at Education Faculty in 2015-2016 academic calender. 
Purposeful sampling technique were used to determine the participants and the opinions of 
preservice teachers of social studies education were analysed qualitatively. An open-ended 
question were asked to participants and their responses were taken in written form in order 
to collect necessary data. Moreover, after analysing their written responses, content of 
written responses were clustered into groups and themes. Subsequently, frequency value of 
each group and each theme were calculated. Eventually, themes about the opinions of 
preservice teachers of social studies education concerning  the contribution of the course of 
special needs education for teachers were interpreted by supporting discussions from 
literature and opinions of preservice teachers. Analysis is in progress and the results will be 
presented in congress. According to the results of the study,most of the preservice teachers 
think that contribution of the course of special needs education is remarkably effective for 
preservice teachers. 

Anahtar Kelimeler : Preservice Teachers of Social Studies Education, Opinions of 
Preservice Teachers of Social Studies Education, Course of Special Needs Education 
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(9786) VIEWS OF PROSPECTIVE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 

REGARDING THE CONTRIBUTION OF THE COURSE OF INTRODUCTION TO 

TEACHING PROFESSION FOR TEACHERS 

SÜLEYMAN BALCI 1 
1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

meb.suleyman@gmail.com 

Teachers possess important roles in educating students due to their influence on 
students’ behaviors. Purpose of this study is to describe views of prospective physical 
education teachers (n=40) who are graduates of coaching education department and 
completed preservice teacher education curriculum (pedagogical education program) at 
education faculty in 2015-2016 academic calender. As the method of this study purposeful 
sampling technique were used to determine the participants and the views of prospective 
physical education teachers were analysed qualitatively. An open-ended question were 
asked to participants and their responses were taken in written form in order to collect 
necessary data. Moreover, after analysing their written responses, content of written 
responses were clustered into groups and themes. Subsequently, frequency value of each 
group and each theme were calculated. Eventually, themes concerning views of prospective 
physical education teachers about the contribution of the course of introduction to teaching 
profession for teachers were interpreted by supporting discussions from literature and views 
of teacher candidates. According to the analysis of views stated by participants, it is seen 
that the contribution of the course of introduction to teaching profession were remarkably 
positive for prospective physical education teachers. 

Anahtar Kelimeler : Prospective Physical Education Teachers; Views of Prospective 
Physical Education Teachers; The Course of Introduction to Teaching Profession 
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(9877) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL 

ÖYKÜLERİN KONUŞMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

YASEMİN BAKİ 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ysmnbaki@gmail.com 

Bu araştırmada dijital öykülerin Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının konuşma 
becerilerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin durum çalışması 
deseniyle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu örnekleme yoluyla 
belirlenmiş olan katılımcılar, 2016 akademik yılı bahar döneminde Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Pedagojik formasyon eğitimi kapsamında eğitim gören 8 erkek, 31 kız olmak üzere 
toplam 39 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde yedi açık 
uçlu sorudan oluşan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu (YYGF)” formu kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan formun kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla, form öncelikle ölçme 
ve değerlendirme alanından bir uzman ve Türkçe eğitiminden üç uzmanının görüşüne sunulmuş, 
uzmanların önerileri doğrultusunda forma son şekli verilmiştir. Hazırlanan formlardaki soruları 
anlaşılabilirlik ve uygulanabilirlik açısından kontrol etmek amacıyla, gönüllülük ilkesine bağlı 
olarak çalışma grubu dışında aynı düzeyde 7 kişiden oluşan bir gruba pilot deneme yapılmış ve 
deneme sonucunda herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Bu aşamalardan sonra forma son 
şekli verilmiştir. 

İki aşamadan oluşan araştırma süreci öncesinde katılımcılara dijital öykü kavramı ve 
bu süreçte gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin beş ders saatini kapsayan bir seminer 
verilmiştir. Bu seminer sürecinde dijital öykülerin oluşturulması ve değerlendirilmesine ilişkin 
detaylı bilgi verilmiş ve örnek dijital öyküler incelenmiştir. Bu süreçte kullanılacak programlar 
uygulamalı bir şekilde öğretmen adaylarına tanıtılmıştır. Bu sürecin ardından araştırmacı 
tarafından hazırlanan “Dijital Öykü El Kitabım” adlı kılavuz kitap öğretmen adaylarına 
verilmiştir. Seminerin ardından öğretmen adaylarının her birinin birer dijital öykü oluşturmaları 
sağlanmış ve hazırlanan dijital öyküler sınıf ortamında tek tek sunularak değerlendirilmiştir. Bu 
uygulamanın ardından Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının dijital öykülerin konuşma 
becerilerine etkilerini tespit etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda elde edilen veriler, içerik analiziyle değerlendirilerek oluşturulan kod ve 
temalar tablolar halinde öğretmen adaylarının görüşleriyle desteklenerek sunulmuştur. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgulara göre dijital öykülerin öğretmen adaylarının konuşma 
becerilerinin gelişimine olumlu katkılar sağladığı ve mevcut öykü türüne göre konuşma becerisi 
üzerinde daha etkin bir işlevi olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Türk dili ve edebiyatı öğretmen adayları, dijital öykü, konuşma 
becerisi.  
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(9945) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 

ZAMANLA ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ ALGILARINDAKİ DEĞİŞ ME 

FATMANUR ÖZEN 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

fozen2010@gmail.com 

Öğretmenlik, bireylerin öğrenmelerinin belli bir amaç doğrultusunda başlatılması, 
yönlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi sürecine ilişkin etkinlikleri kapsar ve bu etkinlikleri 
yapan kişi de öğretmendir. Her meslekte olduğu gibi öğretmenlikte de uyulması gereken 
etik ilkeler vardır. Öğretmenlik mesleğinde etik, öğretmenlik mesleğini yerine getirirken 
öğrenciler, toplum ve aynı meslek grubundaki bireylerle olan ilişkilerinde uyması gereken 
kurallar ve ilkeler bütünü, yerine getirilmesi gereken sorumluluklardır. Bu çalışmada, 
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev yapan öğretmenler ile halen 
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim 
Dalında öğrenimlerini sürdüren (1, 2, 3, 4. Sınıf) sınıf öğretmeni adayının zamanla 
öğretmenlik meslek etiği algılarında ki değişmenin araştırıldığı bu araştırma nicel araştırma 
yöntemlerinden tarama türündedir. Verilerin toplanmasında aslı Manalova-Yalçın’a ait 
“Mesleki Etik İlkeler Ölçeği” izni dahilinde  kullanılmıştır. Çalışmada sınıf öğretmenlerinin 
aldıkları öğretmenlik eğitiminin öğretmenlik meslek ettiği algıları üzerindeki değişme 
zamana bağlı olarak değerlendirilecektir.  Araştırma kapsamında bu güne kadar alanda 
çalışan sınıf öğretmenlerinden 120 kişiye, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel 
Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenimlerini sürdüren (1, 2, 3, 4. 
Sınıf) sınıf öğretmeni adaylarından da yaklaşık 400 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmaya ait veri 
girişi sürmektedir. 

Anahtar Kelimeler : mesleki etik, öğretmenlik meslek etiği, öğretmen adayı 
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(10259) DERS ANALİZİ DESTEKLİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

MÜJGAN BAKİ 1, DERYA ÇELİK 1, NESLİHAN SÖNMEZ 1, MUSTAFA GÜLER 1, 

ADNAN BAKİ 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

mujgan@ktu.edu.tr 

Son zamanlarda öğretmen eğitimi geleneksel yaklaşımdan uygulama ağırlıklı 
yaklaşıma yönelme eğilimindedir. Araştırmacılar öğretmen eğitiminin bu açıdan nasıl 
geliştirilmesi gerektiğine dair tartışmalar yapmaktadırlar (Forzani, 2014; McDonald, 
Kazemi ve Kavanagh, 2013). Öğretme faaliyetlerinden öğretmeyi öğrenme, bu anlamda 
kullanılabilecek bir yaklaşım olarak görülmektedir. Ders analizi, öğretme uygulamalarından 
öğretmeyi öğrenme fırsatı sağlayan yollardan birisidir. Ders analizi yapma, yapılan 
öğretimin etkililiğini değerlendirmek için öğrencinin düşüncesini yakalama ve yorumlama 
yollarını geliştirmeyi amaçlar (Barnhart & van Es, 2015). Dolayısıyla öğretmen adaylarının 
ders analizi yapacak şekilde uygulamalara katılması öğretme bilgilerinin gelişimine ve dersi 
öğrenci boyutundan ele almalarına fırsat sağlayacağı için önemlidir. 

Öğretmenlik Uygulaması dersi öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamında 
öğrenciye yönelik yaptığı ilk uygulamaları içerdiği için çok önemli bir aşamadır. Öğretmen 
adayları bu ders kapsamında alana dair öğretme bilgisini geliştirecek uygulamalara katılır 
ve öğretmenlik mesleğine dair ilk deneyimlerini yaşar. Adaylar teorik olarak öğrendiği 
bilgileri uygulamaya çalışır. Öğretmenlik Uygulaması dersi üzerine yapılan bazı 
araştırmalar adayların öğretme bilgileri açısından yetiştirilmesinde birtakım sıkıntıların 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yüzden Öğretmenlik Uygulaması gibi uygulamaya 
yönelik derslerde adayların öğretme bilgilerini geliştirme adına yapılacak araştırmalar 
önemlidir. Bu çalışma matematik öğretmeni adayları ile Öğretmenlik Uygulaması dersi 
kapsamında yürütülmüştür. Bu bağlamda ders öğretmen adaylarının ders analizi becerilerini 
geliştirecek etkinlikleri içerecek şekilde düzenlenmiştir. Bu türden bir uygulama ile 
öğretmen adaylarının öğrenci fikirlerinin farkında olma, öğrenci fikirlerinden hareketle 
öğrencilerin öğrenmelerine ilişkin akıl yürütme ve kendi sınıf içi pratiklerinde 
kullanabilecekleri deneyimler kazanma fırsatına sahip olacağı düşünülmüştür. Bu 
çalışmanın amacı, ders analizi destekli Öğretmenlik Uygulaması dersinde öğretmen 
adaylarının öğretme bilgisi açısından nasıl bir değişim gösterdiğini değerlendirmektir. 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. 
Karadeniz bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliği 
programında Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 12 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. 
Araştırmacı (ilk yazar) aynı zamanda Öğretmenlik Uygulaması dersini yürüten öğretim 
elemanıdır. Bu ders kapsamında öğretmen adaylarının öğretme pratikleri videoya çekilerek 
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kendi öğretimlerinin analizi yapmaları istenmiştir. Her bir öğretmen adayının 4 ders saati 
dersin sorumlusu tarafından videoya çekilmiş ve aynı gün içerisinde öğretmen adaylarına 
verilerek ders analizi yapmaları sağlanmıştır. Üniversitedeki haftalık rutin toplantılarda da o 
haftaki video çekimlerinden önceden belirlenmiş biri (olumlu veya olumsuz örnek 
oluşturabilecek) üzerinde tüm öğretmen adaylarının katılımı ile öğrencinin güçlük çektiği 
noktalar, bunların sebepleri ve çözüm önerileri üzerine tartışma ortamı oluşturulmuştur. 
Öğretmen adaylarının yapılan uygulamaların hangi noktalarda kendi gelişimlerine katkı 
sağladığını belirlemek amacıyla dönem ortasında yapılan bir toplantı sırasında her bir 
adayın sözlü olarak görüşleri alınmıştır. Bu görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Ayrıca 
dönem sonunda dersin değerlendirmesi her bir adaydan yazılı olarak istenmiş ve adaylar 
değerlendirmelerini online olarak dersin hocasına göndermişlerdir. Sözlü ve yazılı olarak 
alınan görüşler, araştırmacının alan notları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu 
veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu öğretimlerini video aracılığıyla analiz 
ederek kendi eksikliklerini görme ve öğretimlerini eleştirme fırsatı yakaladıklarını 
belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının hepsi öğrenci merkezli yaklaşımın uygulanması 
noktasında yani derslerin öğrenci açısından ele alınması gerektiği bilinci oluşturduklarını 
ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının ders analiz sırasında dersleri öğrencinin anlayıp 
anlamadığı noktasında yorumlamalarının ve bu noktalar üzerinde tartışma yapılmasının bu 
bilinç seviyesini yükselttiği söylenebilir. Üniversite ortamında yapılan toplantılarda 
adaylar, video üzerinden birbirlerinin öğretimini izlemenin öğrencilerin nerelerde 
zorlandıklarını belirlemeyi, bu zorluklar karşısında nasıl davranmaları gerektiği noktasında 
matematiği öğretme bilgisi açısından kendilerini geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca 
adaylar konuları daha iyi nasıl öğreteceklerine dair fikir oluşturmada tartışma ortamının 
etkili olduğunu vurgulamışlardır. Kısacası ders analizi yapmanın öğretmen adaylarının 
kendi yaptıklarından ziyade öğrencinin yaptıklarının önemli olduğu bilincini 
oluşturmalarında etkili olduğu söylenebilir. Öğretmenlik Uygulaması dersinin içeriği ders 
analizi yapma etkinlikleri ile geliştirilerek düzenlenebilir. Fakat bu derslerin alan eğitimi 
alanında uzman kişilerce takip edilmesi, haftalık dönütlerin düzenli bir şekilde verilmesi ve 
bu sürecin öğretmen adayları ile tartışma ortamları oluşturularak desteklenmesi 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Matematik öğretmeni adayı, ders analizi, Öğretmenlik Uygulaması 
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(10275) ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK ETİĞİNE BAKIŞLARIN 

İNCELENMES İ  

SİBEL IŞIK MERCAN 1 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

smercan@sinop.edu.tr 

Öğretmenlik mesleği geçmişten günümüze kutsallığını koruyan bir 
meslektir.  Özellikle son yıllarda öğretmenlik mesleğinde  etik kavramı önemli hale 
gelmiştir. Bu gerçekten yola çıkarak amacımız öğretmen adaylarının meslek etiğine bakış 
açılarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma paradigmasının esas alındığı 
araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Sinop Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’nde farklı anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 50 öğretmen adayı 
yine aynı üniversitede ile formasyon eğitimi alan 50 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada, 
araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu 5 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. 
Elde edilen veriler analiz aşamasındadır. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmenlik Mesleği, Meslek Etiği, Öğretmen Adayları 
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(10294) İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN 

İŞLEDİKLERİ DİSİPLİN SUÇLARI İLE ALDIKLARI DİSİPLİN CEZALARININ 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMES İ 

HALİL TAŞ 1, KASIM KIROĞLU 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ,  

egitimci1@hotmail.com 

Problem: Her örgütte olduğu gibi, eğitim örgütlerinde de çalışanların uymak 
zorunda olduğu birtakım kurallar vardır. Bu kurallar, örgütün daha verimli çalışması ve 
hedeflere daha çabuk ulaşılması için gereklidir. Çalışanların inanarak ve isteyerek örgütün 
kurallarına ve düzenine uygun davranış göstermelerini sağlamada disiplin önemli bir 
güçtür. Disiplin, birey ya da grupların eğitimin amaçlarına ulaşması için davranışlarını 
kontrol altına almaya yönelik etkinliklerin tümüdür  (İlgar, 1996; Eren, 2000). Her kurum, 
amaçlarını gerçekleştirmek için disiplin kurallarını uygulamak zorundadır (Başaran, 2000). 
Disiplin suçu, kamu hizmetinin yürütülmesinde ve kamu yararında devamlılığın 
sağlanmasına yönelik ödev ve sorumlulukların; kamu personeli tarafından yerine 
getirilmemesi, eksik yerine getirilmesi veya zamanında yerine getirilmemesi ya da yasal 
sorumlulukların ihlali sonucu oluşan suçtur (Arıca, 2000). Disiplin suçlarına uygulanan 
disiplin cezaları, kamu çalışanlarının görevlerini yetki ve sorumlulukları dahilinde yerine 
getirmelerini sağlamak, çalışma düzenini ve çalışma ortamını bozucu eylemlerde 
bulunmalarını önlemek, diğer kamu görevlilerine örnek olmak, kamu görevinin yasalarla 
belirlenen usul ve esaslar dahilinde yerine getirilmesi amacını taşır (Akgüner, 1992). 
Disiplin cezaları öğretmenlerin özlük haklarını ciddi boyutta etkilemektedir. Disiplin 
cezalarının istenmeyen bu etkileri, öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını düşürmekte, 
meslektaş, öğrenci ve veli nezdinde güven kaybına yol açmaktadır. Bundan dolayı disiplin 
suçlarının ve uygulanacak yaptırımların net olarak belirlenmesi, disiplin cezalarının amaca 
hizmet edip etmediğinin ortaya konması, bu cezaların bireysel ve mesleki gelişmeye 
etkilerinin tespit edilmesi önemlidir. Bu çalışmanın, öğretmenlerin işledikleri disiplin 
suçları ile aldıkları disiplin cezalarının oranlarının tespit edilmesi, disiplin cezası 
alınmasına neden olan durum ve davranışların neler olduğu, işlenen disiplin suçları ve 
alınan disiplin cezaları ile bazı değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının 
tespit edilmesi, disiplin cezalarının sonuçları itibari ile öğretmenlerde istenmeyen 
davranışları azaltma ya da artırma durumları ile bu yaptırımların öğretmenlerin bireysel ve 
mesleki gelişmeleri üzerinde ne tür etkileri olduğunun tespit edilmesi ve disiplin cezalarını 
en aza indirebilecek öneriler geliştirmesi bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. 
Araştırmanın temel problemi, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri 
disiplin suçları ile aldıkları disiplin cezalarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesidir. 
Bu temel problemden hareketle aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 
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Alt Problemler:  İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri 
disiplin suçları nelerdir? İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin aldıkları 
disiplin cezaları nelerdir? İşledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile 
öğretmenlerin cinsiyeti, branşı, meslekteki kıdemi, sendika üyeliği ve daha önce disiplin 
cezası almış olması arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Cezalandırılan öğretmenler ile bu 
öğretmenlerin görev yaptıkları okulların yöneticilerinin işlenen disiplin suçlarına ve verilen 
disiplin cezalarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

YÖNTEM 

Evren – Örneklem: Araştırmanın evrenini, Ordu ilinde 2010-2017 yılları arasında 
resmi ilköğretim okullarında görev yapmış ve disiplin suçu işleyip disiplin cezası almış 
öğretmenler oluşturmaktadır. Evrenin tamamı araştırma kapsamına alındığından ayrıca 
örneklem belirlenmemiştir. 

Araştırma Modeli: Bu araştırma, doküman incelemesi yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilen betimsel bir çalışmadır. Yıldırım ve Şimşek’e (2013: 216) göre doküman 
incelmesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsar. 

Ayrıca, cezalandırılan öğretmenlerin ve bu öğretmenlerin görev yaptıkları 
okulların yöneticilerinin işlenen disiplin suçlarına ve verilen disiplin cezalarına ilişkin 
görüşlerini tespit etmek amacıyla görüşme tekniği kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e 
(2013: 216) göre görüşme tekniği, katılımcıların deneyimlerine, görüşlerine, duygu, 
düşünce ve inançlarına ilişkin derinlemesine bilgi sağlayan bir tekniktir.  

Verilerin Toplanması: Araştırma için gerekli istatistiki veriler, Ordu İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlığı’nın arşiv kayıtlarından, MEBBİS 
üzerinde bulunan e-personel modülünden ve il milli eğitim müdürlüğünün istatistik 
bölümünden elde edilmiştir. 

Cezalandırılan öğretmenlerin ve bu öğretmenlerin görev yaptıkları okulların 
yöneticilerinin, işlenen disiplin suçlarına ve verilen disiplin cezalarına ilişkin düşüncelerini 
tespit etmek için ise görüşme formu kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi: Araştırmada elde edilen verilerin çözümlemesinde betimsel 
analiz yaklaşımı tercih edilmiştir. Bu çalışmada, yapılan görüşmeler ve dokümanların 
incelenmesiyle elde edilen veriler rakamlara dönüştürülerek (nicelleştirilerek) nitel verilerin 
sayısal analizi yapılmış (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 274); ulaşılan veriler mantıklı, tutarlı ve 
anlaşılır bir şekilde betimlenmiş, yorumlanmış ve neden-sonuç ilişkileri irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Disiplin suçu, Disiplin cezası, Soruşturma, Öğretmen  
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(10324) TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ SOSYAL BECERİLERİ VE ÖZ YETERLİK İNANÇ 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

MURAT ÇETİNKAYA 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

mcetinkaya@odu.edu.tr 

Evrensel toplum değerlerinin en önemli bileşenleri sosyal dayanışma ve 
yardımlaşmadır.  Toplumsal bütünleşmenin sağlanabilmesi adına her yaşta ve eğitim düzeyinde 
gönüllülük esasında topluma hizmet bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bireyin içerisinde 
bulunduğu toplumsal yaşantı kendi gelişimini de doğrudan etkilemektedir. Toplumsal işbirliğine 
dayalı bir etkinliğin parçası olmak bireylerin sosyal becerilerinin ve özgüveninin gelişimine de 
olumlu yönde katkılar sağlayacaktır. Böyle bir durum, eğitim fakültelerine büyük bir sorumluluk 
getirmektedir. Öğretmen eğitiminin amaçları arasında toplumsal sorumluluk bilinci ve öz güven 
kazandırma, işbirliği, dayanışma gibi değerler ön plana çıkmaktadır. Bu tür değerlerin öğretmen 
adayları tarafından içselleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde davranışa dönüşecek olan tutumlarının 
yansımaları da ilerideki profesyonel meslek hayatlarında kendi öğrencilerinde görülebilecektir. Bu 
sebeple eğitim fakültelerinde sosyal sorumluluk projelerinin aktif olarak işbirliğine dayalı uygulandığı 
topluma hizmet uygulamaları dersi önemli bir yere sahiptir. Çalışmanın amacı, topluma hizmet 
uygulamaları projelerinin öğretmen adaylarının sosyal beceri ve öz yeterlik inanç düzeylerinde 
etkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, Ordu üniversitesi eğitim fakültesi fen bilgisi 
öğretmenliği (N=32), sınıf öğretmenliği (N=32), matematik öğretmenliği (N=55) ve okulöncesi 
öğretmenliği (55) bölümlerinde okuyan 174 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan tüm 
bölümler topluma hizmet uygulamaları dersini alarak gruplar düzeyinde bir proje çalışması 
gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma 
araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve 
öğrenci öz değerlendirmelerine yer verilmiştir. Nitel verilerin analizi içerik analizi yaklaşımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin toplanmasında ise, ise croanbach alfa iç tutarlılık katsayısı .94 olan 
90 maddelik sosyal beceriler ölçeği ve croanbach alfa iç tutarlılık katsayısı .86 olan 29 maddelik öz 
yeterlik inanç ölçeği kullanılmıştır. Bu iki ölçek çalışmanın başında ve sonunda ön test-son test 
şeklinde öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Nicel verilerin analizi, “tek gruplu ön test-son test 
deneysel desen” kullanılarak her bölüm kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Elde edilen ön test ve son 
test verileri, “bağımlı örneklemler için t testi” kullanılarak analiz edilmiştir. Bölümler ve grupların 
danışmanlarının farklı olmasından dolayı nicel veriler bölümler arasında karşılaştırılmamıştır. Elde 
edilen nicel verilerin, derinlemesine analizinin yapılabilmesi için nitel verilerle birlikte 
değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinin sonuçlarından, amacına uygun olarak 
gerçekleştirilen topluma hizmet uygulamalarının öğretmen adaylarının sosyal becerilerini ve öz 
yeterlik inanç düzeylerini pozitif yönde anlamlı derecede etkilemesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Topluma hizmet uygulamaları, sosyal proje, öz yeterlik, sosyal 
beceri, tutum. 
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(10334) ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİ 

BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMAS I 

ÜMİT DENİZ 1, OĞUZ SERDAR KESİCİOĞLU 2, ADNAN KAN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

kesiciogluserdar@gmail.com 

Toplumun bir grup olarak kadınların ve bir grup olarak da erkeklerin 
göstermelerini beklediği özellikler, rol ve faaliyetlere toplumsal cinsiyet kalıpyargıları 
denir. Öğretmenin sahip olduğu kalıpyargıların kırılması, öğrencilerine karşı tutum ve 
davranışlarında ve de eğitimlerinde cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yaklaşması, öğretmenlik 
eğitimi sırasında kasıtlı olarak kazandırılması gereken özelliklerdendir. Öğretmen 
adaylarının toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitilmeleri 
önem taşır. Çalışmada öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını belirlemeye 
yönelik ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi 
ve Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültelerindeöğrenim görmekte olan 750 öğretmen adayı 
oluşturmuştur.Araştırmada verileri toplamak amacı ile kullanılan “Öğretmen adaylarının 
toplumsal cinsiyet rollerini belirleme ölçeğinin” kapsam geçerliği için uzman görüşü 
alınmış, yapı geçerliğini belirlemek için varimax döndürme ile temel bileşenler analizi 
kullanılarak Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Ölçeğin birinci faktörünün faktör 
yükleri, .40 ile .87 arasında değişen 22 maddeden, ikinci faktörünün faktör yükleri .41 ile 
.70 arasında değişen 28 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Maddelerin içerikleri dikkate 
alınarak birinci faktöre  “Kadınsı cinsiyet rolleri”, ikinci faktöre “Erkeksi cinsiyet rolleri” 
isimleri verilmiştir. AFA ile ortaya konulan yapının doğruluğunun test edilebilmesi için 
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin alt boyutları ve toplam 
güvenirlikleri için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri, cinsiyet özellikleri 
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(10374) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK 

TUTUMLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH ETME SEBEPLERİ 

AÇISINDAN İNCELENMES İ 

MUHAMMET FATİH ALKAN 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

mfatihalkan@hotmail.com 

Meslek seçimi, bireyin yaşamını önemli oranda etkileyen bir unsurdur. Bireylerin 
kendi özellik ve istekleri doğrultusunda bir meslek seçmesi, hem toplumsal hem de bireysel 
açıdan önem arz etmektedir. Ayrıca toplumun kalkınması noktasında da uygun meslek 
seçimi göz önünde bulundurulması gereken noktalardan birisidir. Özellikle öğretmenlik 
gibi toplumu şekillendiren bir mesleği tercih sebepleri dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. 

İlgili alanyazın incelendiğinde, öğretmenlik mesleğini tercih etme sebeplerine 
ilişkin çeşitli kategoriler oluşturulduğu görülmektedir. Araştırmacıların bir kısmı 
öğretmenlik mesleği tercih sebeplerini içsel, dışsal, özgecil ve işle ilgili olmak üzere dört 
kategoriye ayırmaktadır (Chuene, Lubben, & Newson, 2006; Çermik, Doğan, & Şahin, 
2010). Araştırmacıların diğer bir kısmı ise öğretmenlik mesleği tercih sebeplerini içsel, 
dışsal ve özgecil olarak üç kategoriye ayırmaktadır (Bastick, 2000; Boz & Boz, 2008; 
Kyriacou & Coulthard, 2010; Low, Lim, Ch'ng, & Goh, 2011; Ubuz & Sarı, 2008). Bir 
kısım araştırmacı ise özgecil nedenleri içsel kategorisi altında ele almaktadır (Moran, 
Kilpatrick, Abbott, Dallat, & McClune, 2010). İçsel nedenler çocuklara bir şeyler öğretmek, 
mesleği sevmek, öğretmeyi sevmek gibi faktörlerden; dışsal nedenler tatil imkânları, 
atanma koşulları, iş garantisi ve statü gibi faktörlerden ve özgecil nedenler ise çocukların 
başarılı olmasına yardım etmek, toplumun gelişimine katkıda bulunmak, insanlara hizmet 
etmek gibi faktörlerden oluşmaktadır. 

Bu araştırma kapsamında ele alınan bir diğer değişken olan tutum bireyin, belirli 
bir kişi, grup, nesne ve olaya yönelik olumlu veya olumsuz düşünmesine, hissetmesine ya 
da davranmasına yol açan istikrarlı ve yargısal bir eğilim olarak tanımlanmaktadır (Budak, 
2005). Öğretmen veya öğretmen adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını 
inceleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Eraslan & Çakıcı, 2011; Çapa & Çil, 2000; 
Üstüner, 2006; Baykara Pehlivan, 2008; Üstüner, Demirtaş, & Cömert, 2009). 
Alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde, bu araştırmaların öğretmenlik mesleğine tutum 
değişkenini genelde yaş, cinsiyet gibi demografik değişkenler açısından inceledikleri 
görülmektedir. Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerini tercih etme değişkeninin, 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutum değişkeni ile ilişkili olabileceği düşüncesinden 
hareketle böyle bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen 
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını öğretmenlik mesleğini seçme 
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nedenleri ve demografik değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 
aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmaktadır: 

- Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyet, yaş, 
bölüm ve sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

- Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları öğretmenlik 
mesleğini tercih etme nedenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli 
değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan bu araştırma ilişkisel tarama modeli ile 
gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeli birden fazla sayıdaki değişken arasında birlikte 
değişim varlığını ve/veya derecesini saptamayı amaçlayan bir araştırma modelidir (Karasar, 
2006). Bu araştırmanın katılımcılarını 2014-2015 eğitim-öğretim yılında orta ölçekli bir 
devlet üniversitesinde öğrenim gören 300 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmanın verileri 
iki veri toplama aracıyla gerçekleştirilmiştir. İlk olarak katılımcıların demografik bilgileri 
ve öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar 
tarafından bir form hazırlanmıştır. Bu formda demografik bilgilere yönelik soruların yanı 
sıra “eğitim fakültesini tercih etmenizin en önemli sebebi nedir?” şeklinde bir açık uçlu 
soru bulunmaktadır. İkinci veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Çetin (2006) tarafından geliştirilen 
“Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Beşli likert tipinde hazırlanan ölçekte 
15 olumsuz ve 20 olumlu olmak üzere toplam 35 madde yer almaktadır. Ölçek, sevgi, değer 
ve uyum olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar ayrı ayrı 
değerlendirilebileceği gibi toplam puan alarak analizleri gerçekleştirmek de mümkündür. 
Ölçekten en az 35, en fazla ise 175 puan alınabilmektedir. 

Bu aşamada öğretmenlik mesleğine yönelik tutumların yaş, cinsiyet ve 
öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri açısından bir farklılık gösterip göstermediğini 
incelemek için bağımsız örneklem t-testi gerçekleştirilecektir. Aynı değişkenin sınıf ve 
bölüm değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise tek yönlü varyans analizi ile 
incelenecektir. Bulgular, Sonuç ve Tartışma ve Öneriler bölümleri analizler 
gerçekleştirildikten sonra hazırlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : tutum, öğretmenlik mesleği, öğretmen adayı 
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(10399) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

CEVDET EPÇAÇAN 1 
1 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 

epcacan@gmail.com 

1973 tarihli 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda: “Öğretmenlik; devletin 
eğitim, öğretim ve bununla ilgili öğretim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas 
mesleğidir”. şeklinde tanımlanmakta ve aynı kanunun devamında “hangi kademede olursa 
olsun öğretmen adaylarının yüksek öğretimden geçmeleri esastır ve öğretmenlik mesleğine 
hazırlık, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır” hükmüyle de 
öğretmen adaylarının yüksek öğretimden geçmeleri ve bazı nitelikleri taşımaları gerektiği 
vurgulanmaktadır. Öğretmenlerin taşıması istenen bu nitelikler aynı zamanda etkili bir 
öğretmenin özellikler olarak kabul edilir. 

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimini alan öğretmen adaylarının 
etkili öğretmenlikte aradıkları özellikler hakkındaki görüşlerini betimlemektir. 
Araştırmanın bu amacı doğrultusunda  öğretmen adaylarına  etkili öğretmenliğin  boyutları 
ile ilgili olarak "Öğretmen adaylarının etkili öğretmenin niteliklerine ilişkin genel 
görüşleri nelerdir?" problem cümlesi altında aşağıdaki  soru maddelerine en az üç en fazla 
beş  özelliği anlatan cevaplar vermeleri istenmiştir.   

Öğretmen adaylarının 

" Genel kültür" açısından öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerine ilişkin görüşleri 
nelerdir? 

"Konu alanı bilgisi" açısından öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerine ilişkin 
görüşleri nelerdir? 

"Öğrenme öğretme stratejileri" açısından öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerine 
ilişkin görüşleri nelerdir? 

"Öğretim araç ve gereçleri" açısından öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerine 
ilişkin görüşleri nelerdir? 

"İletişim" açısından öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerine ilişkin görüşleri 
nelerdir? 

"Sınıf yönetimi" açısından öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerine ilişkin 
görüşleri nelerdir? 
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"Ölçme değerlendirme" açısından öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerine ilişkin 
görüşleri nelerdir? 

"Kişisel özellikleri" açısından öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerine ilişkin 
görüşleri nelerdir? 

"Kural koyma" açısından öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerine ilişkin görüşleri 
nelerdir? 

"Ceza ve ödülü kullanma" açısından öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerine 
ilişkin görüşleri nelerdir? 

Araştırmanın amacı doğrultusunda nitel bir araştırma örneği olan olgubilim 
modeline başvurulmuştur. Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve 
ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış olan açık uçlu sorulara dayalı yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  Yarı yapılandırılmış görüşmelerdeki açık 
uçlu sorular, araştırmacıya keşfetme ve toplanan verilerden yola çıkarak esnek bir 
yaklaşıma ulaşma imkanı sağlar (Yıldırım&Şimşek, 2005, 92). Ölçme  aracının kapsam ve 
görünüş geçerliğinin uzman görüşleriyle  değerlendirilebileceği gerçeğinden hareketle, 
araştırma soruları  araştırmada görev almamış eğitim bilimci   üç öğretim üyesi tarafından 
kapsam ve görünüş geçerliliği açısından  incelenmiştir. Ayrıca soruların açıklık ve 
anlaşılırlığını kontrol etmek amacıyla iki Dil ve edebiyat uzmanından görüş alınmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde pedagojik 
formasyon eğitimini alan Fen edebiyat fakültesi  ve İlahiyat fakültesi son sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğrenciler 1. dönemde 10 haftalık pedagojik 
formasyon eğitimi almış, 2. dönemde de öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında  Milli 
Eğitime bağlı okullarda en az 8 hafta gözlem yapmış ve ders anlatmış öğrencilerdir. 
Görüşlerine başvurulan öğrencilerden, görüşme formunu eksik ve ilgisiz dolduran 
öğrenciler ayıklandıktan sonra kalan 100 civarındaki öğrencinin görüşme formu nitel analiz 
için değerlendirilmiştir. 

Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinin amacı, 
çok sayıdaki   metin yığınından, araştırma sorusu açısından önem arz eden ortak bilgileri 
tespit edip, değerlendirerek verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. 
İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve 
temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayacağı biçimde 
düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  Araştırmada verilerin analiz 
süreci halen devam etmekte olup ortaya çıkacak bulgulardan hareketle, yorum ve önerilerde 
bulunulacaktır 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen Adayı, Etkili Öğretmen, Sınıf Yönetimi, Mesleki 
Yeterlilik, Alan Bilgisi.  
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(10413) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 5., 6., 7., VE 

8. SINIF MATEMATİK ÖĞRENME ALANLARINDA KENDİLERİNİ YETERLİ 

GÖRME DÜZEYLERİ 

İSMET ERYILMAZ 1, BÜŞRA KAŞLIKÖSE 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

ismeterylmz@gmail.com 

Eğitim-öğretim süreci sürekli kendini yapılandırıp gelişen çağa ayak uydurmaya 
çalışmaktadır. Çağa ve ihtiyaçlara uygun yeni öğrenme alanları, yeni temalar, yeni konular 
ve kazanımlar eğitim sistemi içerisine girmektedir. Kapsamı değiştirilenler veya etkisini 
kaybedenlerde müfredattan çıkarılmaktadır. Eğitim-öğretim sistemindeki bu yenileşme 
hareketinin durması sistemin aksamasına neden olmaktadır. Eğitim-öğretim sisteminin bir 
parçası olan öğretmen ve öğretmen adayları da bu dönüşüme ayak uydurmak zorundadır. 
Geleceğin öğretmen adayları da adaylık süreçlerinde eksiklerini gidermeli ve alanlarına 
hakim olmaları gerekmektedir. Bu sayede daha etkin ve daha verimli olacaklardır. 
Eksiklerini adaylık sürecinde gideremeyen öğretmen adayları, görev başında işi öğrenmekte 
bu süreçte öğrencileri olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamdan yola çıkılarak bu araştırmada 
ilköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının 5. 6. 7. ve 8. sınıf konularında 
kendilerini ne derece yeterli gördükleri belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırma nitel 
araştırma yöntemlerinden durum deseni şeklinde yürütülecektir. Araştırma kapsamında elde 
edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri belirlenecektir. Ayrıca öğretmen adaylarının 
kendilerini yetersiz gördükleri konular öğretmen adaylarının cevapları doğrultusunda 
nedenleri ile ortaya konulacaktır. Araştırma sonuçları elde edilen veriler ışığında ortaya 
konulacaktır. Ayrıca çalışma sırasında ve çalışma sonunda çalışma ile ilgili öneriler 
sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Matematik, Matematik Konuları, Matematik Öğretmenliği, Öğretmen 
adayları 
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(10472) ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGILARI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

ZEYNEP NALAN YILMAZ 1, ÖZGE AYDIN ŞENGÜL 2 

1 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ - 2 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

znalkan@gmail.com 

Öğretmenlik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde “Devletin eğitim, 
öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” şeklinde 
tanımlanmıştır. Öğretmenliğin kuramsal temelini işe koşarak bireyin davranışlarında hem bireyin hem 
de toplumun yaşamına kalite katacak değişmeler olmasına kılavuzluk eden kişi öğretmendir (Şahin, 
2009). Kutsal bir meslek olarak görülen öğretmenliğin statü ve saygınlığı kültürlere göre 
değişmektedir. Eğitim Fakültelerinde adaylara öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yanı sıra genel 
kültür ve genel yeteneklerini geliştirmeye yönelik dersler verilmektedir. Öğretmen adaylarının Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yürüttükleri uygulama dersleri de onların mesleki deneyimlerine 
zemin hazırlamaktadır. Öğretmenlik alan bilgisine sahip olan adayların bilgi birikimlerini mesleki 
uygulamalarına yansıtmaları da beklenmektedir. Literatür incelendiğinde, öğretmen adaylarının 
meslek algılarını ve mesleğe ilişkin özyeterliliklerini inceleyen çalışmalara rastlanmaktadır. Öğretmen 
adaylarının kendi yetkinliklerinin hangi düzeyde olduğunun tespit edilmesi, kendilerini geliştirmeleri 
açısından önemlidir. Öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının yanı sıra mesleğe yönelik 
kaygılarının da çalışılması gerektiği düşünülmektedir. Kaygı; “üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa”; 
“bireylerin, toplumsal kümelerin herhangi bir güçlü istek ya da güdülerinin gerçekleşememesi 
olasılığı karşısında duydukları tedirginlik” (TDK,2005) olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde 
üniversite öğrencilerinin sıkıntı yaşadıkları problem alanlarını saptamaya yönelik yapılan çalışmalara 
bakıldığında kariyer edinme, mezun olunca ne olacaklarını bilememe ve mesleki kaygıların en sık 
problem yaşanılan ilk üç alandan biri olduğu görülmektedir (Kaymak, 1997; Doğan, Sarı, Kazak, 
Saya ve Altıntaş, 2007; Gizir, 1998; Özbay, 1997; Özdemir, 1985; Şahin, Sezgin, Taş ve Rugancı, 
1989. Aktaran: Doğan ve Çoban, 2009; Cabı ve Yalçınalp, 2013). Bu araştırmada, öğretmen 
adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin belirlemesi amaçlanmıştır. Nicel veri toplama yönteminin 
kullanıldığı araştırmada; veriler Cabı ve Yalçınalp (2013) tarafından geliştirilen “Öğretmen 
Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ)” ile toplanmıştır. Araştırmada, öğretmen 
adaylarının mesleki kaygı düzeyleri ile cinsiyet ve bölümleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı 
incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Dumlupınar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika 
Programına katılan öğretmen adaylarından seçkisiz örnekleme yoluyla oluşturulmuştur. Araştırmanın 
verileri SPSS 22.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda kişisel bilgilerin 
değerlendirilmesinde betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Öğretmen adaylarının ölçek 
maddelerine verdikleri cevapların cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek üzere t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) 
kullanılmıştır. Veri analizi süreci devam etmektedir. Bulgular ve sonuç bölümüne daha sonra yer 
verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayı, mesleki kaygı düzeyi 
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(10486) ÖĞRETMEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ BİLİMS EL ÇALIŞMA 

EĞİLİMLERİNİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA DAYALI OLARAK 

BETİMLENMES İ 

SANEM UÇA 1, EMEL BAYRAK ÖZMUTLU 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

sanemuca@gmail.com 

Bilimsel çalışmalar alandaki araştırma eğilimlerinin pek çok açıdan 
gözlemlenebileceği bir bakış açısı sağlamaktadır.  Eğitim araştırmaları zamandizinsel 
olarak incelendiğinde başta alandaki araştırma eğilimleri olmak üzere tekrar eden 
çalışmalar, üzerinde az durulan konular, yaygın olarak üzerinde çalışılan ve/veya 
çalışılmayan örneklem/çalışma grupları, genel metodolojik yönelim, dönemsel olarak öne 
çıkan alternatif konu ve/veya metodolojiler, araştırma sonuçlarına dayalı olarak alanda 
belirlenen sorunlar, araştırılması gerektiği en fazla vurgulanan konular görülebilir hale 
gelmektedir. Bilimin birikimselliğinin bir gereği olan bu durum, bilimsel çalışma yapacak 
olan bireylerin her şeyden önce alanın araştırma zeminini dikkate alması gerektiğini 
göstermektedir. Bu açıdan alandaki araştırma eğilimlerinin, bilimsel bilginin en temel 
kaynağını oluşturan eğitim araştırmaları temelinde sistematik olarak analiz edilmesinin 
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye genelinde öğretmen eğitimi 
alanındaki araştırma eğilimlerinin, ULAKBİM veri tabanında taranan hakemli dergilerde 
yayınlanan makaleler temelinde belirlenmesidir. Bu araştırma tarama desenindedir. 
Araştırmada amacına uygun olarak tematik içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, 
birbirine benzer verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 
yorumlamak olarak tanımlanmaktadır (Creswell, 2012). Araştırmada veriler konularına 
göre oluşturulmuş kategoriler temelinde sınıflandırılarak yapılma yılları, konuları, araştırma 
modelleri, veri toplama araçları, örneklem/çalışma grupları, sonuçlarına dayalı olarak analiz 
edilerek betimlenmiştir. Araştırmanın evrenini ULAKBİM veri tabanında taranan hakemli 
dergilerde yayınlanan makaleler oluşturmaktadır. ULAKBIM veri tabanında yer alan 
hakemli dergilerde “öğretmen eğitimi” anahtar kelimesi ile 337 makale yer almaktadır. Bu 
makalelerden tam metinlerine ulaşılabilen, çalışmaların anahtar kelimelerinde “öğretmen 
eğitimi” kapsamında yer alan ve örneklem grubunda Türkiye’deki öğretmenlerin/öğretmen 
adaylarının yer aldığı toplam 145 makale bu araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma 
verilerinin analizinde, makaleler numaralandırılmış ve numaralanan makaleler 
araştırmacılar tarafından bağımsız olarak araştırma değişkenleri başlıklarına göre 
kodlanmış ve temalaştırılmıştır. Oluşturulan kodlama anahtarları ve temalar görüş birliğine 
varılarak son haline kavuşturulmuştur. Araştırma kapsamına dahil edilen makalelerin 
ağırlıklı olarak 2002 ile 2016 yılları arasında gerçekleştiği görülmektedir. Araştırma 
kapsamında ele alınan ve araştırmacılar tarafından bağımsız olarak kodlanan makaleler 
öncelikle “Kuramsal Çalışmalar”, “Betimsel Çalışmalar”, “Etki Çalışmaları”, “Araştırma 
Eğilimleri”, “Mesleki Bilgi Çalışmaları”, “Program Değerlendirme Çalışmaları”, 
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“Karşılaştırmalı Program Değerlendirme Çalışmaları” temaları altında kategorize 
edilmiştir. Araştırmada “Kuramsal Çalışmalar” teması altında yer alan makaleler, öğretmen 
eğitiminde yer verilen yöntemlere yönelik, öğretmen eğitimi programları, Türkiye’de 
öğretmenlik ve öğretmen eğitimi ve öğretmen eğitiminin doğası alt temalarında; “Betimsel 
Çalışmalar” teması altında yer alan makaleler öğretimin bileşenleri, öğretmen eğitimi, 
öğretmen profili, öğretmenlerin pedagojik yeterlikleri ve öğretmen sorunları alt 
temalarında; “Etki Çalışmaları” teması altında yer alan makaleler öğretmen/öğretmen 
adaylarının öğretme becerisine odaklanan ve öğretmen/öğretmen adaylarının tutum ve 
özyeterliklerine odaklanan çalışmalar alt temalarında; “Program Değerlendirme 
Çalışmaları” teması altında yer alan makaleler program değerlendirme ve algıya dayalı 
program değerlendirme alt temalarında kategorize edilmiştir. Türkiye’de öğretmen eğitimi 
araştırmalarının ağırlıklı olarak “Betimsel Çalışmalar” ve “Kuramsal Çalışmalar” 
temalarında yer aldığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : öğretmen eğitimi, araştırma eğilimleri, içerik analizi 
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(10496) TÜRKİYE, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE AVUSTRALYA 

EĞİTİM FAKÜLTELERİ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMAS I 

AHMET AYKAN 1, ŞEFİK KARTAL 2 
1 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - 2 GAZİOSMANPAŞA 

ÜNİVERSİTESİ 

sefik .kartal@gop.edu.tr 

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına başvuran öğrencilerin aldığı 
eğitim her ülkenin ulusal ve uluslararası amaçları doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu 
doğrultuda da öğretmenlerden beklentiler farklılaşmaktadır. Ama genel olarak bakıldığında 
öğretmen yetiştiren kurumların temel olarak belirlediği alanların; meslek bilgisi, alan bilgisi 
ve öğretim becerilerinden oluştuğu görülmektedir. Her ne kadar ülkelerin öğretmen 
yetiştiren kurumlardan ve yetiştirilen öğretmenlerden beklentilerinde farklılaşmalar olsa da 
her ülkenin ahlaklı, üretken ve donanımlı bireyler yetiştirme hedeflerinin ortak olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerin başarılarının altında yatan eğitim sistemleri 
ve eğitim sistemlerinin adeta can damarı olan öğretmenlerin yetiştirilme sürecinin 
incelenmesi daha da anlamlı hale gelmektedir. Özellikle küreselleşen dünyada hızla gelişen 
ve başarılı olan ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi ve bu sistemlerin 
iyi analiz edilmesi gelişmekte olan ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Gelişmiş 
ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’nın eğitim açısından oldukça önde 
oldukları görülmektedir. Öğretmen adaylarına öğrencilerin gelişim ve öğrenme düzeyleri 
hakkında bilgi verme, onlara etkili sınıf yönetimi kabiliyetini edindirme ve ayrıca yöntem 
ve teknikleri etkin kullanabilme becerisi kazandırma gibi birçok hedefi olan meslek bilgisi 
derslerinin bu iki ülkede ve Türkiye’de nasıl verildiği konusunda yapılacak karşılaştırmalı 
çalışmaların oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.  Bu doğrultuda yapılan bu 
çalışmanın temel amacı, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’daki öğretmen 
yetiştiren programların meslek bilgisi derslerinin karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda 
Amerika Birleşik Devletleri’nden Pennsylvania Üniversitesi, Avustralya’dan Queensland 
Üniversitesi ve Türkiye’den ise YÖK’ün öğretmen yetiştirme programının meslek bilgisi 
dersleri ve bu derslere ait içerikler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yöntemlerinden yatay 
yaklaşımın kullanıldığı bu araştırmada, veri toplamada nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda; üç ülkedeki meslek 
bilgisi derslerinin isimler, içerikler ve ders saatleri açısından benzer ve farklı yönlerinin 
olduğu görülmüştür. Bu bulgular temelinde ülkemizdeki meslek bilgisi dersleri ile ilgili 
birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, Karşılaştırmalı Eğitim, 
Türkiye, ABD, Avustralya.  
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(10509) SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SÖZLÜ TARİH 

YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

ADEM BELDAĞ 1, MEHMET BALCI 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

abeldag@gmail.com 

Eğitimin amaçlarından biri, öğrencilere sürekli gelişen ve değişen dünyaya karşı 
gerekli beceri, bilgi ve değerler kazandırmanın yanı sıra onların sosyal yönden de 
gelişmelerini sağlamaktır. Geçmişten günümüze değişimin farkında olan donanımlı 
bireylerin yetiştirilmesi toplumların devamı için önem taşımaktadır. Geleceğe yön vermede 
geçmişi yani tarihi bilmenin önemi göz ardı edilemez. Tarih; yakın zamana kadar; geçmişte 
olup bitenleri, toplumların yaşadıkları dönemleri yer ve zaman belirterek anlatan ve 
geçmişte yaşanan olaylar arasında nedensel ilişkiler kurmaya çalışıp bu ilişkileri belge ve 
kanıtlara dayandırarak sistematik bir şekilde inceleyen bir disiplin olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak günümüz tarih anlayışında yakından uzağa, genelden özele, kişiden topluma doğru 
giden bir anlayış vardır. Çünkü geçmişte yaşanmış olayları görünür kılmak ve gün yüzüne 
çıkarabilmek için insani boyut kazandırarak yeni bir tarih yaklaşımına gereksinim 
duyulmaktadır. Bundan dolayı sözlü tarih geleneksel tarih yaklaşımının görmediği ya da 
ilgilenmediği alanları göstermeye çalışmaktadır. Temel eğitimde tarih bilimine ait konular 
daha çok sosyal bilgiler dersi içerisinde yer almaktadır. Sosyal bilgiler dersi yapısı 
itibarıyla birçok bilimi içinde barındıran disiplinler arası bir anlayışa sahiptir. Bu bağlamda 
tarih bilimi için önemli yöntemlerden biri olan sözlü tarih uygulamalarının temel eğitimde 
kullanım alanı yoğun olarak sosyal bilgiler dersidir. Ancak programın uygulayıcıları olan 
öğretmenlerin yönteme ilişkin farkındalık düzeyleri çok önemlidir. 

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretim programının 
uygulayıcıları olan sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin sözlü tarih yöntemine ilişkin 
görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada bir durumu derinlemesine araştırmayı amaçlayan 
nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına uygun kurgulanmıştır. Veri toplama aracı 
olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10 
sınıf ve 10 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde nitel veri 
analiz yaklaşımlarından betimsel analiz ve içerik analiz tekniği birlikte kullanılmıştır. Elde 
edilen bulgular alanyazın doğrultusunda tartışılarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, Sözlü Tarih, Sınıf Öğretmeni 
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(10513) TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ 

DOĞRULTUS UNDA UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN 

İNCELENMES İ 

YASEMİN ABALI ÖZTÜRK 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

yaseminzeren1979@gmail.com 

Gelişen ve değişen çağın gereklerine uygun birey tipini yetiştirmek temel eğitimle 
birebir ilişkilidir. Temel eğitimin kaliteli ve doğru işleyen bir eğitim sistemine dayanması ise 
sistemin en etkili girdilerinden olan öğretmenin niteliği ile doğru orantılıdır. Benimsenen eğitim 
modeli ne olursa olsun modelin ana yapıtaşlarından olan “öğretmen”in niteliğinden farklı bir 
hizmet üretmesi beklenmediğinden dolayı; temel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesi büyük 
önem arz etmektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’yla öğretmen yetiştirme görevi 
Yüksek Öğretim Kurumlarına bağlı Eğitim Fakültelerine verilmiştir. Eğitim Fakülteleri 
bünyesinde yer alan öğretmen yetiştirme programları teorik ve uygulama olmak üzere iki 
boyuttan oluşmakta ve uygulama boyutu kapsamında öğretmen adayları genellikle son sınıfta 
uygulama okullarında “Öğretmenlik Uygulaması” dersi bünyesinde staj yapmaktadır. Hizmet-
öncesi eğitim kapsamında; öğretmen adayları fakülteden görevlendirilen öğretim elemanları ve 
uygulama boyutunda öğretmen adayına katkıda bulunacak, rehberlik yapacak “uygulama 
öğretmenleri” gözetiminde öğretmenlik becerilerini kazanmaya çalışmaktadır. MEB tarafından 
uygulama öğretmeni “uygulama okulunda görevli, öğretmenlik formasyonuna sahip, alanında 
deneyimli öğretmenler arasından seçilen, öğretmen adayına öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği 
davranışları kazanmasında rehberlik ve danışmanlık yapan sınıf veya ders öğretmeni” olarak 
tanımlanmıştır.  Uygulama öğretmenlerinin sahip oldukları yeterlilikler öğretmen adaylarının 
yeterliliklerini doğrudan etkilediğinden dolayı; uygulama öğretmenlerinin gerek alan gerekse 
öğretmen adaylarına rehberlik etme konusundaki yeterliliklerinin önemi göz ardı edilemez. Bu 
çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının görüşlerinden yola çıkarak uygulama öğretmenlerinin 
yeterliliklerini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli 
kullanılmış ve veriler İstanbullu (2012) tarafından geliştirilen “Öğretmen adaylarının görüşlerine 
göre uygulama öğretmenlerini değerlendirme anketi” ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 
temel eğitim öğretmen adayları; örneklemini ise Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesinde  2016-2017 eğitim-öğretim yılında Temel Eğitim Bölümü bünyesinde yer alan 
Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dallarında hizmet-öncesi eğitim alan 
dördüncü sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel 
istatistikten faydalanılarak veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma 
esnasında elde edilen bulguların analiz süreci devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Temel eğitim öğretmen adayı, öğretmenlik uygulaması, uygulama 
öğretmeni  
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(10519) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTEDEKİ 

ÖRTÜK PROGRAMA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMES İ 

ÇAVUŞ ŞAHİN 1, YASEMİN ABALI ÖZTÜRK 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

yaseminzeren1979@gmail.com 

Belirlenen hedefler doğrultusunda bireylerin yetiştirilmesi eğitim programı 
vasıtasıyla gerçekleştirilir. Posner (1995) eğitim programının sahip olduğu işlevlerine göre 
farklılaştığını ve bu anlamda eğitim kurumlarında resmi (açık), uygulamadaki  (gerçek), 
geçersiz (ihmal edilen), ekstra ve örtük (gizil, saklı) program olmak üzere beş tür eğitim 
programından bahseder.   Örtük eğitim programı; resmi programda açık olarak 
belirtilmediği halde öğrencilerin yaşantılarını etkileyen, toplumun norm ve değerlerini 
içeren programdır (Demirel; 2012:4) ve bazı durumlarda resmi  programlardan daha fazla 
etkili olabilmektedirler. 

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının üniversitedeki örtük 
programa ilişkin algılarını tespit etmektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden 
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Akbulut ve Aslan 
(2016) tarafından geliştirilen 21 maddeden oluşan, beşli likert tipi “örtük program ölçeği” 
ile toplanmıştır. 

Araştırmanın evrenini Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında hizmet-öncesi 
eğitim alan öğretmen adayları, örneklemini ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde  Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalının 1., 
2., 3. ve 4.sınıfında eğitim-öğretim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada 
elde edilen verilerin analizinde betimsel  istatistikten yararlanılmış ve veriler SPSS paket 
programıyla analiz edilmiştir.  Araştırma esnasında elde edilen bulguların analizi devam 
etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi öğretmen adayı, örtük program 
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(10547) ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA 

İLİŞKİN KAYGILARI VE GELECEK ALGILARI 

ZEYNEP UĞURLU 1 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

zeynepugurlu2002@yahoo.com 

Problem: Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile ilk olarak 2002 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Sınavın amacı, kamu 
kurumlarında personel istihdamının adaletli ve şeffaf biçimde yapılmasının sağlanması, 
personel niteliğinin artırılması olarak belirtilmektedir.  Öğretmen adayları da diğer 
memurlar gibi,  kamu okullarında görev alabilmek için KPSS Eğitim Bilimleri ve Genel 
Kültür Sınavlarına girerek istihdam edilebilmektedir. Son olarak getirilen sözleşmeli 
öğretmenlik uygulaması ile birlikte asaleten mesleğe atanma koşulları daha da ağırlaşmış ve 
bu durum öğretemen adayları üzerinde daha fazla baskı yaratmıştır.  Bu tür sınavların etkisi 
üzerinde farklı görüşler mevcuttur. Bir kısım görüşe göre, bu tür sınavların öğretmen 
adaylarının yetkinliklerini kanıtlamaları ile öğretmen niteliğinin bu yolla artırılması 
üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Eğitim sisteminde öğretmen niteliği artırılmaksızın 
yapılacak hiç bir uygulamanın başarı şansı yoktur. Sistemdeki iyileştirmelerde nitelikli 
öğretmen kilit faktördür. Ancak öğretmen adaylarının bakış açısı daha olumsuzdur. 
Genelde öğretmen adaylarının üzerinde yaratılan sınav baskısının lisans düzeyindeki dersler 
aşamasından itibaren seçme sınavına odaklı çalışmalarına neden olduğu, bu nedenle 
fakültede görülen ders içeriğinden yeterince yararlanamadıkları berlirtilmektedir. Bir başka 
konu da pedagojik formasyonla atanacak öğretmen adayı sayısının kabarıklığının atamada 
yaşanan rekabeti daha da ağırlaştırdığı yönündedir. Bu araştırmada Eğitim Fakültesi ve 
Pedagojik Formasyon kursuna devam eden öğrencilerin KPSS sınavına ilişkin algıları 
araştırılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin kaygıları ve 
gelecek algıları nasıldır? sorusuna yanıt aranmıştır. 

Yöntem:Tarama modelindeki araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin 
birlikte kullanıldığı karma araştırma yaklaşımı ile yürütülmüştür. Araştırmaya Sinop 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Okul Öncesi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği 
Programlarından 25'i erkek, 70'i kız olmak üzere toplam 95 öğrenci; Pedagojik Formasyon 
kursuna devam eden 38'i erkek, 120'si kız toplam 158 öğrenci destek vermiştir. Her iki 
gruptan katılan toplam katılımcı sayısı 253'tür. Araştırmanın verileri, 2016-2017 güz 
döneminde Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesinden ve aynı dönemde pedaojik formasyon 
kursuna devam eden Tarih, Edebiyat ve çeşiti branşlardan başvuran öğrencilerden nitel 
araştırmada yarı-yapılandırılmış görüşme formu, nicel araştırmada ise Beck Anksiyete 
Ölçeği ile toplanmıştır.  Araştırmadanın nitel kısmında toplanan veriler betimsel ve içerik 
analizine tabi tutulmuştur.  Araştırmanın nicel kısmında kullanılan veri toplama aracı, 
Aaron T. Beck tarafından oluşturulan, kişide ansiyete şiddetini ölçmekte tarama amaçlı 
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kullanılan ve uluslararası geçerliliği olan bir araç olarak kabul edilmektedir. Ölçekte 21 
soru vardır ve minimal, hafif, orta ve şiddetli  anksiyete düzeyleri yer almaktadır. 

Bulgular: Araştırmada elde edilen nitel bulgulara göre, 253 katılımcıdan 240'ında 
geleceğe dair olumsuz beklentiler ve umutsuzluk, atanamayacağı düşüncesi, 
162'sinde  strese bağlı uyku bozuklukları, 120'sinde yeme alışkanlıklarında değişme, 
52'sinde arkadaş ilişkilerinde sorunlar, 14'ünde halen devam eden depresyon tedavisi rapor 
edilmiştir. Araştırmada elde edilen nicel bulgulara göre ise, katılımcıların % 52'sinde hafif 
düzeyde, % 21'inde orta düzeyde, %16'sında minimal düzeyde, %11'inde şiddetti düzeyde 
anksiyete belirlenmiştir. Nitel bulgularda kaygılar daha üst düzeyde belirlenirken (uyku ve 
yeme bozuklukları ve geleceğe dair umutsuzluklar, sınava hazırlanma konusunda 
sıkıntıların dile getirilmesi), ölçek değerleri daha düşük bulunmuştur. Araştırmada Eğitim 
Fakültesi öğrencilerinde Pedagojik Formasyon öğrencilerine nazaran  daha yüksek düzeyde 
kaygı tespit edilmiştir. Diğer branşlar için formasyonun yeni bir umut açığa çıkardığı ifade 
edilmiştir. Nitel ve nicel bulgular arasındaki farklılığın kaynağı alana tekrar dönülerek 
yoklanmış ve yeniden görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde sınava ilişkin kaygıların 
nitel boyutta daha çok dile getirilirken ölçekle toplanan verilerde tıbbi amaçlı yardım alma 
konusundaki yönlendirmeye yönelik olduğu düşüncesiyle buna ihtiyaç duyulmadığı 
belirtilmiştir. Öğrencilerin profesyonel destek ya da danışmanlık desteği alma konusunda 
fazla gönüllü olmadıkları görülmüştür. Sonuç olarak, KPSS sınavının öğretmen adaylarında 
her iki grupta da kaygı oluşturduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcılar, 
sınavın  kendilerine korku, umutsuzluk, kızgınlık, yoğunluk, endişe, yetiştirme telaşı, hayal 
kırıklığı, engelleri aşma korkusu sonucunda bunalım, hayata 1-0 yenik başlama düşüncesi, 
mesleğe geç başlama düşüncesi, sınavlara karşı güvensizlik nedeniyle adaletsizlik kuşkusu, 
tedirginlik hissettirdiğini belirtmiştir. Ayrıca sınavların içeriği, yapılış biçimi, soru 
seçimlerine gereken önemin verilmediği, sınavların oturumlu oluşu, sonuçların analizlerinin 
güvenilir olmadığı yönünde eleştiriler dile getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), gelecek 
kaygısı, sınav kaygısı, atama sorunları 
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(10577) BULANIK MANTIK YÖNTEMİ KULLANILARAK ADAY ÖĞRETMEN 

YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

RIDVAN ŞAHİN 1, FATMA ÇALIK 1 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

mat.ridone@gmail.com 

Türkiye de 2015 ve öncesi dönemlerde uygulanmakta olan aday öğretmenlik 
sürecinde adayın herhangi bir uygulamalı yetiştirme sürecine tabi olmadan sınıf 
sorumluluğu alması ve görev esnasında performans değerlendirmesine tabi olması söz 
konusuydu. Ancak 2016 yılı Şubat atama döneminde mevcut aday öğretmen yetiştirme 
sürecinde bazı yenilikler yapılmıştır. Bu yenilikler ile adayın öncelikle uygulamalı bir 
eğitim alarak sınıfa daha donanımlı ve hazır olarak girmesi amaçlanmıştır. Nitelikli ve 
deneyimli öğretmenler yetiştirmek amacıyla geliştirilen bu süreçte, sürece dâhil olan aday 
öğretmenlerin ortak bazı mesleki ölçütlere göre değerlendirilmesi, sürecin daha doğru ve 
objektif olmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada, yeni uygulamaya konulmuş olan aday 
öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi bulanık mantık yöntemiyle modellenmiş 
olup, bu model diğer birçok alanda benzer uygulamalar için örnek bir model oluşturması 
bakımından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci, Bulanık Mantık Yöntemi, 
Değerlendirme 
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(10625) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTAS YON 

TABANLI BİLİM ÖĞRENME SÜRECİNDE YANSITICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİ 

FUNDA HASANÇEBİ 1, TUBA MUTLU 1, MERVE NUR AKGÜN 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

fndysldg@gmail.com 

Yapılandırmacı öğretimin önemli bir parçası olan yansıtıcı düşünme, öğrenme 
sürecinde farkındalık yaratan, bilgi ve deneyimlerin dikkatle değerlendirilmesiyle sonraki 
uygulamalara yön verebilen bir düşünme becerisidir (Başol & Gencel, 2013). Yansıtıcı 
düşünme, hem öğretmen hem de öğrenci için bir şeyi yaparken gerçekte neyi yaptığını 
düşünmelerini ve yaptıkları işi tekrar gözden geçirme fırsatı vererek öğrencilerin ders 
sırasında neyi niçin öğreneceklerini sorgulamalarını, öğrenme sürecinde bilinçli ve aktif 
olmalarını bunula birlikte öğretmen ise, ders sonrasında, kendi yaptıklarını dikkatli bir 
şekilde gözden geçirmelerini sağlamaktadır (Tok, 2008). Duban  ve Yanpar-Yelken (2010) 
fakültelerde öğretmen adaylarına birçok bilişsel bilgi verilmesine rağmen  mezun olduktan 
sonra öğretmenliğe başladıklarında bu bilişsel bilgilerle gerçek uygulamalar arasında 
bağlantı kurmakta zorlanmalarına dikkat çekmekte ve bu durumun öğretmen adaylarının 
uygulamalarda karşılaştıkları sorunları çözebilme becerisine sahip olmaları  yolu ile 
çözülebileceğini ileri sürmüşlerdir.  Bu konuda araştırmacılar özellikle öğretmenlerin 
yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirilmesini ve karşılaştığı sorunları çözebilen bireylerin 
yetiştirilebilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.  Dolayısıyla yansıtıcı öğretimin öğretmen 
eğitiminde önem arz ettiği görülmektedir. Günümüz şartlarını da dikkati aldığımızda bilgiyi 
seçebilen, sorgulayabilen, toplayabilen ve kullanabilen, bilimsel tartışmalara katılan ve 
doğru kararlar alabilen genç bireylerin yetiştirilmesini olan ihtiyaç göze çarpmaktadır 
(Aslan, 2010; Milli Eğitim Bakanlığı, 2006).  Bu bireylerin yetiştirilmesi için onların 
argümantasyonun doğasını anlamaları ve bilimsel bir konuda bunu pratik etmeleri 
gerekmektedir (Kaya & Kılıç, 2008). Bu ihtiyaca cevap verebilecek olan Argümantasyon 
Tabanlı Bilim Öğrenme yaklaşımı; öğrencilere soru sorma, kanıtları sınama, bunların 
paralelinde iddialar oluşturma ve iddialarını mevcut bilimsel bilgilerle karşılaştırırken karar 
alma stratejilerini kullanma fırsatı sunmaktadır (Hand, Wallace & Yang, 2004). Böylece 
öğrenciler fen derslerini yaparak-yaşayarak ve zihinsel becerilerini kullanarak, yani birer 
bilim insanı gibi çalışarak öğrenecekler ve dolayısıyla da fen öğretimi, ezberlenen bilgi 
yığını olmaktan çıkacaktır (Akpınar & Ergin, 2005). Ayrıca süreç içerisinde oluşturulan 
argümanın sözlü ve yazılı olarak (ATBÖ rapor formu aracılığıyla) tartışılması ve 
paylaşılması bireylerin kendi bilgilerini/ürünlerini gözden geçirme ve sunma imkanı 
vermektedir.  Süreç boyunca yazdıkları ATBÖ raporlarında da bu iddia ve delillerini 
yazarak yaptıkları etkinliği yeniden sınama ve ne öğrendiklerini düşünme fırsatı 
bulmaktadırlar (Burke, vd., 2006). Aynı zamanda ATBÖ rapor formatının fikirlerinin nasıl 
değiştiği ile ilgili bölümünde yansımalarını yazarak ne yaptıklarının farkına varmaları 
beklenmektedir. Çünkü öğrenciler; yansımaların konuyu anlamalarında önemli bir yer 
tutuğunu, konu ile ilgili ne yaptıklarının farkına varmalarını sağladığını ve dahası onların 
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çalışmalarının ardında anladıkları ve konuştukları arasında bağlantı kurmalarına yardımcı 
olduğunu düşünmektedirler (Burke, vd., 2006). Bu bağlamda bu çalışmanın amacı 
argümantasyon tabanlı bilim öğrenme sürecinden geçen fen bilgisi öğretmen adaylarının 
yansıtıcı düşünmeye dair fikirlerini, yansıtıcı düşünme düzeylerini ve öğrenme süreçlerinde 
sahip oldukları yansıtıcı düşünme fırsatlarını araştırmaktır. 

 Araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 
2016-2017 öğrenim yılı güz döneminde Doğu Karadeniz Bölgesindeki bir üniversitenin 
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 65 
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları bir dönem boyunca Genel Fizik III 
laboratuvarı dersini ATBÖ uygulamaları ile yapmıştır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak araştırmanın nicel boyutunda öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerini 
belirlemek için Kember (2000) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Başol ve 
Evin Gencel (2013) tarafından yapılan “Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği 
(YDDBÖ)” ve nitel boyutunda da yansıtıcı düşünme hakkındaki bilgi düzeyini belirlemek 
için açık uçlu sorulardan oluşan bir form kullanılmıştır.YDDBÖ verilerinin 
güvenilirlik  katsayısı .77 olarak belirlenmiştir.  Verilerin analizinde; (YDDBÖ) ölçeğinden 
elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek betimsel analiz yönteminden 
ortalama, yüzde ve frekans ile ifade edilmiştir. Açık uçlu sorulardan oluşan nitel verilere 
içerik analizi uygulanmış, veriler kodlanarak frekans değerleri belirlenmiştir. Araştırma 
sonunda Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme yaklaşımı ile ders gören öğretmen 
adaylarının yansıtıcı düşünme becerisinin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. 
Ölçeğin alt boyutlarına göre bakıldığında öğretmen adaylarının yansıtma ve anlama alt 
boyutlarındaki ortalama puanları kritik yansıtma ve alışkanlıktan alınan puanların 
ortalamasından daha fazla olduğu tespit edilmiştir. ATBÖ sürecinde öğretmen adaylarının 
en çok ATBÖ raporunu yazarken yansıtıcı düşünme fırsatı buldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Argümantasyon, Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme, Yansıtıcı 
Düşünme, Yansıtıcı Düşünme Düzeyi, Öğretmen Eğitimi 
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(10638) FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARININ KELİME 

İLİŞKİLENDİRME YÖNTEMİ İLE MATERYAL TASARIMI KAVRAMI 

HAKKINDA GÖRÜŞLERİ 

AHMET SALMAN 1, RIDVAN KETE 2, SEMRA ERTEM 2 
2 DEÜ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ  

salmanahmet92@gmail.com 

Sürekli gelişen bilgi teknolojileri, çağdaş eğitim sistemlerinde eğitim 
teknolojilerinin etkin kullanımını ortaya koymaktadır. Sınıf içi iletişimini en uygun şekilde 
ortaya koymak için öğrenci duyu organlarına daha çok etki eden materyaller 
kullanılmalıdır. Öğretimin gerçekleştiği ortamlarda öğretime katkı oluşturmak amacıyla 
kullanılan ders içeriğine ait ürünler öğretim materyalidir. Biliyoruz ki öğretim materyali, 
öğrenme-öğretme ortamında bilgi taşıyan her türlü malzeme olarak açıklanmaktadır. 
Yelken (2015)’e göre öğretim materyali genel olarak hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 
araçlardan faydalanarak yapılan ders sunum içeriklerini kapsamaktadır. Son yıllarda 
yapılan çalışmalarda ders programı değişikliklerinde ders materyali hazırlama ve kullanma 
becerileri de yer almaktadır. 

Eğitimin niteliğini arttırmada önemi bilinen ders materyalleri, derste öğrencilerin 
kazanımlarını gerçekleştirmek üzere yaratıcı bir bicimde sentezleri materyal hazırlama ve 
tasarım ilkelerini kullanarak geliştirmelidir. Öğretim ilke ve yöntemlerine ait ortaya 
konulan model yer almaktadır. Verimlilik arttırma ve kalıcı bilgi oluşturmada çoklu zeka ve 
yapılandırmacı öğretim modellerini göz önüne almak gerekmektedir. Yapılandırmacı 
öğretim modelini Piage; önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurma olarak 
tanımlamaktadır (Tan, 2015). Bu öğretim modelinde öğrenci merkezli aktiviteler yer 
almaktadır. Buna bağlı olarak ölçme değerlendirme teknikleri de gelişmektedir. İlgili 
araştırmalarda yapılandırmacı öğrenme kuramının tamamlayıcı (altenatif) ölçme-
değerlendirme düşüncesini etkilemektedir. 

Bu bağlamda ortaya çıkan tamamlayıcı ölçme değerlendirme de, kelime 
ilişkilendirme testleri önemli bir ölçme olmaktadır. Bu tekniğin öğretmenler tarafından 
kolayca uygulanabileceği araştırmalarda belirtilmektedir. Bu teknikte anlamlı ve kavramsal 
düzeyde bilgi ölçülebilmektedir. Araştırmalarda, birbirinden bağımsız ve düzensiz 
bilgilerin klasik değerlendirme yöntemleri ile ölçülmesi yerine, birbirine ilişkili iyi 
yapılandılandırılmış bilgi ağının değerlendirilebileceği belirtilmektedir. 

Bu araştırmada; formasyon öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme yöntemi ile 
materyal tasarımı kavramı hakkında düşünceleri belirlemek araştırmanın amacını 
oluşturmaktadır. Araştırma modeli olarak kelime ilişkilendirme testleri insanların 
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kavramlar arasında oluşturduğu ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanan bir 
tamamlayıcı ölçme yöntemidir. Öğrencilerin bilişsel yapısını ve kavramlar arası bağları, 
yeni bilgi ağlarını çözümlemek, uzun dönemli hafızadaki kavramlar arası ilişkileri yeterli 
veya anlamlı olup olmadığını tespit edilmesi amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte; 
öğrencilere bir kavram hakkında belli bir süre içinde ilişki olabilecek 10 kelimeyi yazmaları 
istenir. Burada verilen süre birçok akademik araştırmada 30 saniye olmasının en uygun 
olduğu belirtilmektedir (Bahar at all.,1999). 

Araştırmanın evrenini; 2016-2017 öğretim yılı İzmir Buca Eğitim Fakültesi 
formasyon derslerine katılan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 
ise biyoloji alan mezunu, materyal tasarım derslerini almakta olan 20 şer öğretmen adayı 
random usulü seçilerek oluşturmaktadır. Veri toplamak için kelime ilişkilendirme test 
tekniği kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme testini oluşturmak için örnek çalışmalar 
incelendikten sonra Materyal Tasarımı kelimesi ana kavramı oluşturdu. Böylece ana 
kavram üzerinde oluşturulan kavram ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Veri analizinde, 
kelime ilişkilendirme testi uygulandıktan sonra öğretmen adaylarının anahtar kavrama 
verdikleri cevap kelimeler tek tek incelendi. Toplamda kaç çeşit kavram ortaya çıktığı ve 
bunların kaçar defa tekrarlandığı tespit edildi. Böylece frekans tablosu hazırlandı. Anabilim 
dallarına göre ayrı ayrı belirlenen frekansların karşılaştırılması yapıldı. Elde edilen 
frekansların kesme noktaları tespit edildi. Kesme noktası (KN) tekniği araştırmacı Bahar at 
all (1999) a göre belirlendi. Buna göre frekans tablosunda, kelime ilişkilendirme testinde en 
fazla verilen cevap kelimenin 3-5 sayı aşağısı kesme noktası olarak kullanıldığı 
açıklanmaktadır.         

Sonuçta; oluşturulan kavrama formasyon öğretmen adaylarının verdiği cevapların 
frekanslarına bağlı olarak kavramlar arasında ilişki kurma becerilerinin geliştirilmesine 
çalışıldı. Alternatif-tamamlayıcı ölçme ile öğrenciler kalıcı bir bilgi oluşturmanın mümkün 
olduğu ortaya konulmaya çalışıldı. 

Anahtar Kelimeler : Formasyon, öğretmen adayı, kelime ilişkilendirme, materyal 
tasarımı. 
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(10651) ÖĞRETMENLERLE YÜRÜTÜLEN MENTÖRLÜK UYGULAMALARININ 

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

AYŞEGÜL SAĞLAM ARSLAN 1, NEDİM ALEV 1, TUNCAY ÖZSEVGEÇ 1, 

ALPASLAN ŞAHİNOĞLU 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

asaglam-arslan@ktu.edu.tr 

Eğitim alanında gelişmiş ülkelerde öğretmenlerin özellikle mesleki gelişimlerini 
desteklemek amacıyla geniş uygulama alanına sahip mentorluk uygulamaları, bu araştırma 
kapsamında mevcut öğretim programının sınıf içi uygulamalarını desteklemek amacıyla 
kullanılmıştır. Mentorluk uygulamalarının farklı araştırmalarla ortaya konan etkileri analiz 
edildiğinde akademik başarı, kariyer ve kişisel gelişim, davranış ve tutumlarda pozitif 
gelişim, motivasyonu sağlama yönelim gibi etkilerinin olduğu görülmektedir. 
Öğretmenlerde gelişen bu özelliklerle beraber öğrencilerin de akademik başarılarının 
artacağına inanılmaktadır.   Bu durum dikkate alınarak bu çalışmada fizik dersi 
öğretmenlerinin mevcut öğretim programını uygulama süreçlerini mentorluk çalışmaları ile 
desteklemek ve bununla beraber değişen öğrenci başarılarını ölçmek hedeflenmiştir. 
Mentörlük uygulamaları kapsamında gönüllülük esasına dayalı olarak üç fizik öğretmeni ile 
çalışılmış ve yürütülen uygulamaların öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkilerini 
tespit etmek amacıyla çalışma kapsamında geliştirilen başarı testlerinden yararlanılmıştır. 
Bu kapsamda katılımcı öğretmenlere ait bir dokuzuncu ve iki onuncu sınıf olmak üzere üç 
sınıfta öğrenim gören toplam 86 öğrenciye başarı testleri uygulanmıştır. Mentörlük 
uygulamaları öncesi ön-test uygulanırken mentörlük uygulamaları sonrası son-test 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler daha önceden belirlenen anlama seviyelerine (Anlamama 
[0], Hatalı Anlama [1], Kısmen Hatalı Anlama      [2], Kısmen Anlama [3], Anlama [4] ) 
göre analiz edilmiştir. Verilerin analizi, mentörlük uygulamalarının öğrencilerin fizik dersi 
akademik başarılarını etkilediğini göstermektedir. Buradan hareketle öğretmenlerin 
profesyonel gelişimini hedefleyen ve sağlayan mentörlük uygulamalarının bu 
öğretmenlerinin öğrencilerinin akademik başarılarına da olumlu yönde etkilediği 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen eğitimi, Mentörlük uygulamaları, Akademik başarı. 
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(10729) TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA 

BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

YASEMİN ABALI ÖZTÜRK 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

yaseminzeren1979@gmail.com 

Türkiye’de eğitim programları boyutunda köklü değişimlerden biri 2005 yılında 
ilerlemecilik eğitim felsefesine dayanan yapılandırmacı kurama dayalı eğitim 
programlarına geçişin sağlanmasıdır. Yapılandırmacı kuram; ezbersel bilgiye sahip 
bireylerden ziyade bilgiyi üretebilen, bilgiyi kullanabilen, problem çözebilen, 
sorgulayabilen, eleştirebilen/eleştirilebilir bireyler yetiştirmeyi temel alır. Çağın gereklerine 
uyum sağlayabilecek bu nitelikteki bireyleri yetiştirebilmek ise; eğitim-öğretim 
programlarının uygulayıcıları olan öğretmenlere bağlıdır. Öğretmenler eğitim-öğretim 
programları vasıtasıyla istenilen bireyin özelliklerini öğrenenlere kazandırmaya çalışırlar. 
Ancak öğretmenin bu misyonu etkili bir biçimde yerine getirebilmesi kendisinin de bu 
özelliklere sahip olmasıyla birebir ilişkilidir. Bu açıdan öğretmen niteliklerinin ele alınması 
eğitim-öğretim programlarının başarıya ulaşması bakımından oldukça önmelidir. Özellikle 
eğitimin ilk kademelerini oluşturan okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki eğitimler; bireyin 
formal eğitim kapsamındaki öğrenme yaşantısının temelini oluşturmaktadır. Bu 
kademelerdeki öğretmenlerin öğrencilerin hayatında rol-model olmaları açısından önemi 
yadsınamaz.       

Bu araştırmanın amacı, temel eğitim öğretmen adaylarının çağımızın gereklerinden 
olan sorgulama becerilerine ne derece sahip olduklarını tespit edebilmektir. Araştırmada 
betimsel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada 
kullanılan veriler Aldan Karademir (2013) tarafından geliştirilen beşli likert tipi “sorgulama 
becerileri ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf 
Eğitimi Anabilim Dallarında hizmet-öncesi eğitim alan öğretmen adayları, örneklemini ise 
2016-2017 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Okul Öncesi 
Öğretmenliği ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dallarında eğitim-öğretim gören öğretmen adayları 
oluşturmaktadır. “Sorgulama becerileri ölçeği”nden elde edilen veriler SPSS paket 
programıyla analiz edilerek temel eğitim öğretmen adaylarının sorgulama beceri düzeyleri 
çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma esnasında elde edilen bulguların 
analiz süreci devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi öğretmen adayı, sınıf öğretmeni adayı, sorgulama 
becerisi 
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(10752) ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİK SOSYOBİLİMS EL 

KONULARA YÖNELİK İMGELEMLERİ 

MEHMET BAHAR 1, YEŞİM YENER 1, NACİYE SOMUNCU DEMİR 1 
1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ  

ncsomuncu@gmail.com 

Bu çalışmada, fen ve teknoloji öğretmen adaylarının biyoloji alanında tartışmalı 
sosyobilimsel konularına ilişkin sahip oldukları zihinsel algılarının zihinsel haritalama 
tekniği ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Batı Karadeniz Bölgesindeki 
bir ilde bulunan ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 30 
öğretmen adayı ile 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında haftada iki saat olmak üzere 14 
hafta boyunca Biyolojide Özel Konular dersi kapsamında sosyobilimsel konular üzerinden 
argümantatif bir şekilde dersler işlenmiştir. Dönem sonunda bu konulara ilişkin öğretmen 
adaylarının zihinsel algıları zihinsel haritalama tekniği ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Bu tekniğin uygulanma aşamasında öğretmen adaylarına 2 saat teorik, 1 saat uygulama 
olmak üzere toplam 3 saatlik zihin haritalama tekniği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Öğretmen 
adaylarına ulusal ve uluslararası alandan toplanan farklı konular üzerine yapılmış zihin 
haritaları örnekleri gösterilmiştir. Öğretmen adayları ile uygulamalar sonrasında elde edilen 
zihin haritası veri seti, nitel araştırma analiz yöntemlerinden, “içerik analizi” tekniği 
kullanılarak analiz edilmiştir. Her bir öğretmen adayına ait analiz birimini oluşturacak zihin 
haritasında, imge üzerinde yazan kavram ile birlikte kodlama işlemi gerçekleştirilmiş ve bu 
kodlardan yola çıkarak ara bağlantılılar ile birlikte temalar oluşturulmuştur. Araştırmanın 
kodlayıcı güvenirliği bakımından tekrarlanabilirliğinin sağlanmasında, öğretmen adaylarına 
ait olan zihin haritalarının içerdiği imgeler tespit edilirken yardımcı araştırmacıya 
başvurulmuştur. Araştırma bulgularına göre incelenen sosyobilimsel konular içerisinde 
öğretmen adaylarının daha çok çevre (biyokaçakçılık), gıda (gıda güvenliği, besin alerjisi, 
hazır gıda, helal gıda, gıda katkı maddeleri ve GDO), biyoetik (kürtaj ve taşıyıcı annelik) ve 
alternatif tıp konularında diğer alanlara göre daha fazla imgeler ürettikleri tespit edilmiştir. 
Ortaya konan zihin haritalarında özellikle önem teşkil eden ara bağlantıların zayıf olduğu 
görülmüş ve bu bağlantıların genellikle gıda katkı maddeleri ile hazır gıdalar arasında, 
genetik mühendisliği ile klonlama ve GDO arasında olduğu görülmüştür. Bununla birlikte 
ara bağlantılarda ortaya çıkan ilginç kavram yanılgıları da tespit edilmiştir. Bunlardan 
bazıları, helal gıda ile deney hayvanlarında kullanılan kedi, köpek ve tavşan cinslerine ait 
hayvanlar arasında yapılan bağlantı ile gıda katkı maddeleri ile GDO arasında kurulan 
bağlantılar olmuştur. Bu sonuçların ortaya çıkmasında kültürel değerlerin, cinsiyet 
faktörünün ve anlatımlar sırasında gerçekleştirilen tartışmaların ne denli etkili olduğu 
konusu tartışmaya açık bir konu olmuştur.  

Anahtar Kelimeler : öğretmen adayı, sosyobilimsel konular, zihin haritaları  
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(10760) ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOPYA ÇEKMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI 

İLE AKADEMİK SAHTEKÂRLIK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMES İ 

ADNAN TAŞGIN 1, REMZİ Y. KINCAL 2, ADNAN KÜÇÜKOĞLU 2, CEYHUN 

OZAN 2, BÜLENT DÖNMEZ 2 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

adnantasgin@gmail.com 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının kopya çekmeye ilişkin tutumları ile 
akademik sahtekârlık eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel 
tarama türündeki bu araştırma 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın evreni bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 
öğretmen adaylarından oluşurken, örneklemi ise aynı fakültede farklı sınıflarda ve farklı 
bölümlerde öğrenim gören 635 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 
“Kopya Çekmeye İlişkin Tutum Ölçeği” ve “Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği”nden 
elde edilmiştir. Verilerin analizinden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığı kontrol 
edilmiştir. Öğretmen adaylarının kopya çekmeye ilişkin tutumları ile akademik sahtekârlık 
eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet değişkeni bakımından 
kopya çekmeye ilişkin tutumlarda ve akademik sahtekarlık eğiliminde erkek öğretmen 
adayları lehine, sınıf değişkeni bakımından kopya çekmeye ilişkin tutumlarda ise 1. sınıf ile 
3. sınıf öğretmen adayları arasında 1. sınıf lehine, 2. sınıf öğretmen adayları ile 3. Sınıf 
öğretmen adayları arasında 2. sınıf lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Kopya çekme, Akademik sahtekârlık, Öğretmen adayları 
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(10803) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİN VATANDAŞLIK 

ALGILARININ İNCELENMESİ 

CEREN ÇEVİK KANSU 1, MELEK BABA ÖZTÜRK 2 
1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - 2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

ceren.cevik.67@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının etkin vatandaşlık algılarını 
çizdikleri resimler ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla incelemektir. Çalışma 2016-
2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 45 sınıf öğretmeni 
adayı katılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılarak 
gerçekleştirilen çalışmanın verileri çiz-ve-anlat tekniği ve yarı yapılandırılmış görüşmeler 
ile toplanmış, verilerin toplanması sırasında, çalışmaya katılan öğrencilerden “etkin 
vatandaşlık” ile ilgili bir resim çizmeleri ve çizdikleri resimleri açıklamaları istenmiştir. 
Ayrıca gönüllü öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmadan elde 
edilen veriler analiz edildiğinde sınıf öğretmeni adaylarının çizimlerinde genellikle güncel 
olaylarla ilgili öğelere yer verdikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının güncel 
olaylar üzerinde yoğunlaştıkları, vatan ve millet sevgisi gibi konulara, savaş ve barış gibi 
konulara değindikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının çizimleri incelendiğinde çevre 
kirliliğine dikkat eden, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevgisi gibi özelliklere sahip olan 
bireylerin etkin vatandaşlık bilincine sahip olacağını vurgulayarak çizimlerinde bu 
davranışları ön plana çıkaran durumlara daha sık yer verdikleri gözlemlenmektedir. 
Çizimler ayrıca öğretmen adaylarının kendi davranışları ve çevrelerindeki kişilerin 
davranışlarıyla özdeşleşerek buna müdahale edip etmediklerini de ortaya çıkarmaktadır. 
Öğretmen adaylarının çizimleri ile yarı yapılandırılmış görüşme verileri örtüşmektedir. 
Öğretmen adaylarının etkin vatandaşlık bilincinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Bu 
durum öğretmen yetiştirme ve etkin vatandaşlık bilincine sahip bir nesil yetiştirme adına 
önemlidir. Sınıf öğretmeni adayının daha hizmet öncesinde bu önemli görevi yerine 
getirebileceği düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmeni adayı, etkin vatandaşlık algısı. 
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(10825) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNİN GÜDÜLENME VE ÖĞRENME 

STRATEJİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA OLAN ETKİS İ 

MURAT AKDAĞ 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

mrtkdg@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı Sınıf Eğitimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin 
güdülenme ve öğrenme stratejilerinin akademik başarılarına olan etkisini bazı değişkenler 
açısından incelemektir. Araştırmaya 2016-1017 eğitim öğretim yılında bir devlet 
üniversitesinde sınıf eğitimi bölümünde öğrenim gören öğrenciler çalışma grubunu 
oluşturacaktır. Araştırmada orijinal formu Pintrich, P:R, Smith, D.A.F., Garcia, T. ve 
McKeachie, W.J. (1991) oluşturulan ve Türkçe’ye Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş., Akgün, 
Ö.E., Kılıç-Çakmak, E. ve Demirel, F. (2004) tarafından çevrilen, Güdülenme ve Öğrenme 
Stratejileri Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu 
kullanılacaktır. Bu  ölçekler yoluyla sınıf eğitimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerden 
veri toplanacaktır. Toplanan verilerin analizinde t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) testi kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Güdülenme, Öğrenme Stratejileri, Akademik Başarı 
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(10832) ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE 

MİZAH KULLANIMINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 

GÖRÜŞLERİ 

MÜCAHİT AYDOĞMUŞ 1 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

mucahitaydogmus19@gmail.com 

Mizah, yaşamın birçok alanına yansıyan bir olgu ve sosyal bir varlık olan insanoğlunun 
hayatı ile iç içe geçmiş bir kavram olarak karşımıza çıkar. Mizahı ortaya çıkaran durumlar 
gülme ve güldürme eylemleridir. Gülmenin olduğu her yerde mizahın olduğunu söylemek 
mümkündür. Mizah eğitim ve öğretimde güdüleyici ve motive edici bir değişken olarak 
kullanılabildiği gibi doğrudan bir öğretim metodu olarak da kullanılabilir. Derslerde kullanılan 
mizah içerikleri, akademik başarı açısından etkili olduğu gibi öğrencilerin derse hazır hale 
getirilmesinde de rol oynar. Mizahın kullanılış şekli toplumlar arası farklılıklara neden olduğu 
gibi mizahın bireyselliği de mizahın algılanış tarzını etkilemektedir. Mizahın kullanılış ve 
algılanış tarzlarının farklılığı ise eğitim- öğretim ortamında olumlu ve olumsuz etkilere yol 
açabilmektedir. Derslerinde mizahı etkili kullanan öğretmenler olumlu bir öğrenme- öğretme 
ortamı oluşturabiliyor iken yıkıcı mizahın kullanılması olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. 
Öğretmen yetiştirme açısından bakıldığında; lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 
öğretmenlik mesleğine başlayacak ve ilkokul öğrencileri ile etkileşim kuracak sınıf öğretmeni 
adaylarının mizahı derslerinde etkili kullanmaları ve mizahın eğitim öğretim ortamına 
yansıtılabilecek tüm özelliklerinden faydalanabilecek donanıma sahip olmaları gereklidir. 
Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı; sınıf eğitimi lisans programında ders veren öğretim 
elemanlarının mizahı derslerinde ne düzeyde ve nasıl kullandıklarına ilişkin sınıf öğretmeni 
adaylarının görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. 
Öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesinde yarı yapılandırılmış görüşmelerden 
faydalanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin sınıf eğitimi 
lisans programında öğrenim gören altmış sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışma için 
gereken veriler 2017 yılında toplanmıştır. Veriler betimsel analiz tekniğine göre analiz 
edilmiştir. Verilerin analizi; öğretim elemanlarının derslerde mizah kullanma durumları, 
öğretmen adaylarının mizah anlayışları, öğretim elemanlarının mizah anlayışının öğrencilere 
yansımaları, öğretmen adaylarının mizah kullanımının gerekliliğine ilişkin görüşleri, mizah 
kullanımının ders ortamına ve akademik başarıya etkileri olmak üzere çeşitli boyutlarda ele 
alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları; öğretim elemanlarının mizah 
kullanımının yetersiz olduğu, derslerde mizahın etkili olarak kullanılmadığı, öğretim 
elemanlarının zaman zaman yıkıcı mizah kullandıklarına ilişkin görüş bildirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf Öğretmeni, Mizah, Öğretmen Adayı, Öğretmen Yetiştirme, 
Sınıf Eğitimi  
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(10862) EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VE FORMASYON 

ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK METAFORLARI 

MURAT AKDAĞ 1, AYŞEN DÜLGER 2, CANSU YAZOĞLU 3 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

mrtkdg@gmail.com 

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Araştırma örneklemini iki farklı 
üniversitede eğitim gören eğititim fakültesi öğrencileri ve farklı bölümlerden formaston 
eğitimi alan 120 öğrenci oluşturmaktadır. Metafor, insanların farkında olduğu kavramları, 
bir nesneye benzeterek açıklamasıdır. Bu bağlamda katılımcılardan öğretmenlik mesleğini 
bir nesneye benzetmeleri istenmiştir. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz 
edilmektedir. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
algıları ortaya çıkarılıp, katılımcıların algıları ile öğretmenlik mesleği açıklanmaya 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmenlik mesleği, metafor, metafor analizi, formasyon eğitimi 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
714 

(11184) TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN 

BENİMS ENEN EĞİTİM FELSEFELERİNİN İNCELENMES İ 

YASEMİN ABALI ÖZTÜRK 1, ZEHRA BİLGEN 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

yaseminzeren1979@gmail.com 

Her toplum yetiştirmek istediği bireyin özelliklerini gelecek nesillere eğitim 
programları vasıtasıyla kazandırmaktadır. Eğitim programları ise bilimsel bir süreçle 
program geliştirme sürecinin tarihi, psikolojik, toplumsal, felsefi, bireysel, ekonomik ve 
konu alanı olmak üzere kuramsal temellerine dayandırılarak hazırlanmaktadır. Kuramsal 
temeller içerisinde yer alan felsefi temel; felsefi akımlara dayalı eğitim felsefeleri ile 
ilgilidir. Eğitim felsefesi, eğitim politikalarına ve uygulamalarına yön veren varsayım, 
inanç, karar ve ölçütleri inceler, tutarlık ve anlam yönünden kontrol ederek eğitim 
sistemlerinin temeline konan insan anlayışlarını değerlendirir (Ergün, 2009: 5). Eğitim 
programının dayandığı, temele aldığı eğitim felsefesi anlayışı “niçin?” sorusunun cevabını 
içinde barındırır ve yetiştirilmesi amaçlanan bireyin özelliklerini ortaya koyar. Eğitim 
programlarının temelinde olan eğitim felsefesine uygun bireylerin yetiştirilmesinde eğitim 
programlarının uygulayıcıları olan öğretmenlerin sahip oldukları eğitim inançlarının önemi 
gözardı edilemez. Çünkü eğitimciler farkında olarak ya da olmayarak belirli bir eğitim 
felsefesine sahiptirler ve öğretmenlerin farklı eğitim felsefelerine olan yakınlıkları ya da 
uzaklıkları, işlevsel bir şekilde, öğrencilerin nasıl eğitileceğini etkilemektedir (Yılmaz, 
Altınkurt & Çokluk, 2011: 336). Bu açıdan yetiştirilmek istenen bireylerin şekillenmesinde 
temel eğitim öğretmenlerinin benimsediği eğitim felsefesi  eğitim-öğretim programlarının 
felsefi temelinin başarıya ulaşması bakımından oldukça önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı, temel eğitim öğretmen adaylarının benimsediği eğitim 
felsefelerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nicel 
araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve veriler Yılmaz, Altınkurt ve 
Çokluk (2011) tarafından geliştirilen beşli likert tipi “eğitim inançları ölçeği” ile 
toplanmıştır. 

Araştırmanın evrenini Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümünde hizmet-öncesi 
eğitim alan öğretmen adayları, örneklemini ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel Eğitim Bölümünde eğitim-öğretim gören 
öğretmen adayları oluşturmaktadır. “Eğitim inançları ölçeği” ölçeği”nden elde edilen 
veriler SPSS paket programıyla analiz edilmekte olup elde edilen bulguların analiz süreci 
devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Eğitim felsefesi, sınıf öğretmeni adayı, okul öncesi öğretmen adayı  
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(11295) TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK 

MOTİVAS YON VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN KAYGI 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMES İ 

SEZGİN BİLGEN 1, ZEHRA BİLGEN 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

sezginbilgen@comu.edu.tr 

Akademik motivasyon, eğitim alanında bireyin bir eylemi gerçekleştirmesi için 
gerekli olan, onu harekete geçiren ve amacı doğrultusunda devam etmesini sağlayan içsel 
veya dışsal bir güç olarak tanımlanabilir. Kaygı ise, bireyin kendisine yönelik bir tehdit 
olarak gördüğü durumlarda hissettiği gerginlik duygusu, bir uyarılma halidir. Bu 
araştırmanın amacı, temel eğitim bölümü öğretmen adaylarının akademik motivasyonları 
ile öğretmenlik mesleğine ilişkin kaygı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından 
incelemektir. Alanyazında bu iki bağımlı değişkenin bir arada incelendiği bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Araştırmada nicel araştırma modellerinden betimsel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Vallerand ve arkadaşları (1992) tarafından 
geliştirilen ve Karagüven (2012) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılan 
“Akademik Motivasyon Ölçeği” ile Cabi ve Yalçınalp (2013) tarafından geliştirilen 
“Mesleki Kaygı Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim 
yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde 
hizmet-öncesi eğitim alan öğretmen adayları, örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak 
katılan öğretmen adayları oluşturmaktadır. “Akademik Motivasyon Ölçeği” ve “Mesleki 
Kaygı Ölçeği”nden elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmekte olup elde 
edilen bulguların analiz süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Akademik motivasyon, mesleki kaygı, sınıf öğretmeni adayı, okul 
öncesi öğretmen adayı 
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(12262) PEDAGOJİK FORMAS YON EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRETİM 

TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİNE YÖNELİK 

BEKLENTİLER 

ZEYNEP TATLI 1, ESRA GÜNDOĞDU 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

zeynepktu@hotmail.com 

Öğretim teknolojileri materyal geliştirme öğretmenlik formasyonunun en temel 
derslerinden birini oluşturmaktadır. Günümüz öğrenen neslinin farklılaşan öğrenen 
özelliklerine cevap verebilecek nitelikte materyal geliştirebilmek öğretmenlerin sahip 
olması gereken nitelikler arasındadır. Bir anlamda farklı bölümlerden mezun olmuş 
öğrenciler için Öğretmenliğe Giriş eğitimi Pedagojik formasyon eğitimidir. Bu araştırma 
kapsamında öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik 
görüşleri ve dersten beklentileri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 
Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi Pedagojik Formasyon 
Eğitimi Sertifika Programı Türk Dili ve Edebiyatı grubunda eğitim gören öğretmen adayları 
oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında uygun örnekleme ile 27 öğretmen adayına ulaşılmış, 
nitel araştırma modelinde toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlemiştir. Elde 
edilen bulgulara göre öğretmen adayları kendilerini bu alanda yeterli görmemekte ancak 
dersin kendileri için gerekli olduğuna inanmaktadırlar. Öğretmen adayları ders sonunda 
alanlarında kullanacakları materyalleri geliştirebilmeyi istemekte ve derslerinde nasıl 
kullanacakları konusunda uygulamalı eğitimler almayı beklemektedirler. Ayrıca öğretmen 
adaylarının teknoloji entegrasyonu konusunda eğitimlere gereksinimleri olduğu çalışmanın 
bulguları arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Öğretim teknolojileri, materyal geliştirme, pedagojik formasyon 
eğitimi 
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(12448) GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK 

MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMES İ 

ENVER YOLCU 1, LEVENT ÇETİNKAYA 2 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

enveryolcu@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı resim öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin öğretmenlik 
mesleğine ilişkin tutumlarının, farklı değişkenler açısından belirlenmesidir. Araştırmanın 
çalışma grubunu, 2016–2017 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim 
Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 109 öğrenciden 98 öğrenci 
oluşturmaktadır. Betimsel modelin benimsendiği araştırmada geçerlik ve güvenirlik 
çalışması Üstüner (2006) tarafından yapılan ve toplam 34 maddeden oluşan “Öğretmenlik 
Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin ölçüt ölçek geçerliği .89, 
güvenirlik katsayısı .72, ölçeğin iç tutarlık katsayısı ise (Cronbah Alpha) .93’tür. Yapılan 
istatistiksel analizlerde, resim öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet, devam edilen sınıf düzeyi ve mesleği tercih 
sebebine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Genel olarak kız 
öğrencilerin erkek öğrencilere göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının daha 
olumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumların, sınıf 
ilerledikçe arttığı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Tutum Ölçeği, resim öğretmenliği, öğretmen adayları 
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(9598) ÖĞRETMENLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN SINIF İÇİ 

YARATICILIĞI DESTEKLEYİCİ DAVRANIŞ LARA ETKİS İ 

FEYZULLLAH ŞAHİN 1, TANER ATMACA 1, MUHAMMED BAHTİYAR 1, MURAT 

GENÇ 1, YAHYA AYDIN 1, DİLEK ŞAHİN 1 
1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

feyzullahsahin@duzce.edu.tr 

Günümüz dünyasında, yaratıcı düşünme becerileri insanları akıllı makinelerden 
üstün kılan en önemli düşünsel özelliğidir. Eğitimin başarısı, öğretmen yeterliliklerine 
paraleldir. Öğretmenler bu yaratıcı düşünme becerilerini öğrencilerine, nasıl daha yaratıcı 
düşüneceklerini öğreterek, söz konusu becerileri sergilediklerinde sağladığı dönütlerle ve 
kendi sergileyip onlara model olarak kazandırabilir. Bir öğretmen ise yaratıcı düşünme 
becerilerine sahip olabildiği kadar öğrencilerine bu becerileri kazandırabilmesi beklenir. Bu 
çalışmanın genel amacı, öğretmenlerin yaratıcılık düzeyleri, yaratıcı kişilik özellikleri ile 
yaratıcılığı destekleyici sınıf içi davranışları sergileme düzeyi arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir. Bu genel amaç kapsamında çalışmada; 

Öğretmenlerin beş büyük kişilik özellikleri (deneyimlere açıklık, dışa dönüklük, 
nevrotiklik, sorumluluk ve uyumluluk) ve yaratıcılık düzeyleri ile yaratıcılığı destekleyici 
sınıf içi davranışları arasında bir ilişki var mıdır? 

Öğretmenlerin cinsiyetine ve branşına (sınıf ve diğer branşlar) göre yaratıcılığı 
destekleyici sınıf içi davranışları sergileme düzeyleri anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

Öğretmenlerin beş büyük kişilik özellikleri ve yaratıcılık düzeyleri ile sınıf içi 
yaratıcılığı destekleyici davranışları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Öğretmenlerin beş büyük kişilik özellikleri ve yaratıcılık düzeyleri sınıf içi 
yaratıcılığı destekleyici davranışları ne kadar yordamaktadır? 

Sorularına yanıt aranacaktır. Çalışma evreni, Düzce İl Merkezinde hizmet veren 
ilk ve/veya ortaokullarda görev yapan sınıf ve branş öğretmenleridir. Çalışma, betimsel 
desende kesitsel olarak sürdürülecektir. Evrenden, kolay ulaşılabilirlik göz önünde 
bulundurularak rastsal örneklem yöntemi ile örneklem seçilecektir. Çalışmada veri toplama 
aracı olarak, Sıfatlara Dayalı Kişilik Özellikleri (Bacanlı, İlhan ve Aslan, 2009), Kaufman 
Alanları Yaratıcılık Ölçeği-Türkçe Formu (Şahin, 2016) ve Yaratıcılığı Destekleyen 
İlköğretim Öğretmenleri İndeksi Ölçeği (Dikici ve Soh, 2015) kullanılacaktır. Proje 
kapsamında, 18 okuldan 223 öğretmenden veri toplanmış,  verilerin girişi sürdürülmektedir. 
Çalışma sonucu, öğretmenlerin yaratıcılık potansiyelleri ile yaratıcı kişilik özelliklerinin 
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sınıf içi yaratıcılığı destekleyici davranışlara ne ölçüde yansıdığı saptanacaktır. Bu 
çalışmada elde edilecek veriler; öğretmenlerin sınıf içi yaratıcı davranışlar sergileme 
düzeyleri üzerinde önemli bir etmen olan yaratıcılık potansiyeli ile yaratıcı kişilik 
özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve sınıf ve branş öğretmenlerinin bu 
özelliklerinin karşılaştırılabilmesi boyutları ile özgün olacaktır. 

*BU ÇALIŞMA, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜBAP.2016.10.04.512 NOLU BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA PROJESİ İLE DESTEKLENMİŞTİR. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmeni, yaratıcılığı destekleyici kişilik özellikleri, sınıf içi 
yaratıcılığı desteklenmesi. 
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(9633) ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ BİR UYGULAMA: 

DESTEK EĞİTİM ODALARI 

FİLİZ KARADAĞ 1, SILA DOĞMAZ 1, HALİL ÖZTÜRK 1, MUSTAFA ERCAN 2 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 2 KAYAKÖY ORTAOKULU 

filizkaradag89@gmail.com 

Özel yetenekli bireyler, zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel 
akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireylerdir (Özel 
eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2006). Özel yetenekli çocukların genel özelliklerine 
bakıldığında; geniş ilgi alanına sahip olma, oldukça gelişkin bir hayal gücüne sahip olma, 
yüksek düzeyde yaratıcı olma, ilgi ve dikkat çeken konularda uzun süreli yoğunlaşma 
yeteneğine sahip olma gibi özellikler görülmektedir (Levent, 2013). Günümüzde özellikle 
özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini kullanamamalarının altında sebeplerden biri 
okulda yapılan eğitim ve değerlendirmenin çocukların ürünlerini sergileme ve 
öğrenmelerinde yetersiz olmasıdır. Bu çocukları anlamak, tüm potansiyellerini 
kullanabilmelerini sağlamak ve başarı sağlayabilecekleri eğitim metotları üretebilmek üzere 
geliştirilen teorilere göre; öğrencilerin hayata dair farklı hedefleri vardır. Başarılı 
olabilmeleri için yaptıklarının onlar için anlam taşıması ve tanımlanması gerekmektedir 
(Stenberg, Jarvin ve Grigorenko, 2010:213). Ülkemizde özel yetenekli çocuklar için 
uygulanan eğitim modelleri; gruplama, hızlandırma, zenginleştirme ve mentörlüktür. Bu 
modellerden zenginleştirme modeli 18 Mayıs 2015 tarihinde çıkarılan genelgeden öncesine 
kadar sadece Bilim Sanat Merkezleri üzerinden uygulanmaktaydı. Ancak 5157845 sayılı 
genelgede belirtilen(MEB, Destek Eğitim Odaları, 2015): 

“Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği 
olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim gördüğü okul ve 
kurumlarda ‘Destek Eğitim Odası’ açılması zorunludur.” 

ifade ile birlikte özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda destek odası açılması 
zorunlu hale gelmiştir. Bu uygulamada yaşanabilecek sorunların en aza düşürülebilmesi 
için tüm illlerde formatör öğretmenler yetiştirilerek bu formatörlerin bulundukları illlerdeki 
yönetici ve öğretmenlere eğitim vermeleri sağlanmıştır. Ancak uygulamada bu konu 
hakkında öğretmen ve yöneticilerin aksaklıklar yaşadıkları görülmüştür. Bu problemden 
yola çıkılarak çalışmanın amacı ilkokul ve ortaokulların destek eğitim odalarında özel 
yetenekli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin uygulamaya yönelik görüşlerinin 
değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılanmış görüşme tekniği ile 
yapılmıştır. Yapılanmış görüşmede, genel olarak hangi soruların ne şekilde sorulacağının 
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belirlendiği ve görüşmeciye çok az hareket özgürlüğü veren, görüşme planının birebir 
uygulandığı bir yöntem olması, yapılanmamış görüşmede ise görüşmeciye yargı serbestliği 
veren ve gelişmelere göre yeni sorular sorma esnekliği sağlaması nedeniyle yarı yapılanmış 
görüşme yöntemi tercih edilmiştir (Karasar, 2007). Görüşmeler sonucunda elde edilen 
veriler analizinde içerik analizi çeşitlerinden “kategorisel analiz” yapılmıştır. Veri toplamak 
amacıyla oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formunda öğretmenlere aşağıdaki 
sorular yönlendirilmiştir: 

Destek odasında çalışmak üzere hizmet içi eğitim aldınız mı? 

Aldığınız hizmet içi eğitimin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 

Okulunuzdaki destek odasında özel yetenekli bireylere yönelik yeterli donanım, 
materyal vb bulunduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 

Destek odalarının kullanılması, faaliyetlerin yürütülmesi vb konularında 
yönetimsel problemler olduğunu düşünüyor musunuz? Cevabınız ‘Evet’ ise bunlar 
nelerdir? 

Çalışma verileri destek odalarında çalışan öğretmen yeterliği, materyal ve donanım 
yeterliği, bilgilendirme ve yönetimsel boyutu olarak kategorilendirilerek  kongrede detaylı 
olarak sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : üstün yetenek, özel yetenek, destek eğitim 
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(9648) ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

EĞİLİMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMES İ 

SILA DOĞMAZ 1, HALİL ÖZTÜRK 1, FİLİZ KARADAĞ 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

siladogmaz@gmail.com 

Başarılı öğretmen yetiştirme programlarının geliştirilmesi için öncelikli olarak 
öğretmen adayının bireysel özellikleri incelenmelidir (Foster, 2006). Bu özellikler 
bireylerin grupsal özelliklerinden, hazır bulunuşluk düzeylerinden ve öğrenme stillerinden 
oluşur (Şimşek, 2002). Öğrenme stili, bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini ya da 
tercihlerini gösteren özelliklerdir. Bu özellikler bireyin öğrenmeyi nasıl algıladığını, 
çevresiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve çevresindeki öğelere nasıl tepkide 
bulunduğunu gösterir. Bireyin öğrenmesi kadar önemli olan bir diğer kavram ise, insana 
özgü bir nitelik olarak tanımlanan ‘düşünmedir’. Düşünme, bireyin içinde bulunduğu 
durumu anlayabilmesine yönelik etkinlikleri içeren zihinsel bir süreçtir. Gerek öğrenme, 
gerek düşünme kavramlarının ne olduğunun yanı sıra önemli olan bir diğer nokta bunların 
nasıl gerçekleştiğidir. Öğrenme sürecinde bireyin etkin olabilmesinin ya da bireyin daha iyi 
öğrenebilmesinin ilk basamağı, nasıl öğrendiğini bilmesi olarak belirtilmektedir (Renzulli 
ve Dai, 2001; Özer, 1998). Nasıl öğrendiğini bilen birey, öğrenmeye yönelik kendi 
özelliklerini, başka bir deyişle “öğrenme stilini” bilir. Düşünme açısından incelendiğinde 
ise, ne düşünüleceğinden çok nasıl düşünülmesi gerektiği önem kazanmakta ve bu anlayış 
eleştirel düşünme kavramını ortaya çıkarmaktadır (Güven ve Kürüm, 2008). Eleştirel 
düşünmenin teorik dayanağını hem bilişsel süreçler hem de düşünme odaklı felsefi 
yaklaşımlar oluşturmaktadır. Eleştirel düşünmenin özünü oluşturan bileşenler analiz etme, 
yorum yapma, öz düzenleme, çıkarımda bulunma, açıklama ve değerlendirmedir (Facione, 
1998). Eleştirel düşünmenin kendiliğinden gerçekleşmesi olanaklı ya da sağlıklı 
olmayabilir. Bu nedenle, eleştirel düşünme becerilerinin öğretilmesinde eğitim vazgeçilmez 
bir araçtır. Nitekim yapılan araştırmalar eleştirel düşünmenin öğrenilebilir ve öğretebilir bir 
beceri olduğunu ortaya koymaktadır (Kökdemir, 1999; Uysal, 1998; Barrt, 1996). Eleştirel 
düşünmenin öğrenilebilir ve öğretilebilir bir beceri olduğunu destekleyen araştırmaların 
yanı sıra, bu becerilere sahip olmanın getirilerini belirlemeye dönük araştırmalar da 
yapılmaktadır.  Bu fikirden yola çıkılarak özel eğitim öğretmenliği bölümünde eğitimlerine 
devam eden öğretmen adaylarının çeşitli değişkenler bağlamında eleştirel düşünme 
eğilimleri ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Bu araştırmada, özel eğitim öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel 
düşünme eğilimleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki çeşitli değişkenler (cinsiyet, mezun 
olunan lise türü, mezun olunan lise bölüm türü, bölüm tercih sırası) açısından incelenmiştir. 
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Araştırma Dokuz Eylül üniversitesinde 3. ve 4. sınıfa devam eden toplam 160 özel eğitim 
öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Kökdemir tarafından (2003) 
Türkçe’ye uyarlaması yapılan “California Eleştirel Düşünme Eğilimleri ölçeği”, Antony 
F.Grasha ile Sherly Reichmann tarafından geliştirilen ve Süral (2008) tarafından Türkçeye 
çevrilip, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Grasha–Reichmann Öğrenci Öğrenme 
Stili Ölçeği” ve öğretmen adaylarının kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla kullanılan 
“Kişisel Bilgi Formu” yoluyla toplanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Özel eğitim öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile öğrenme 
stilleri arasındaki ilişkiye ek olarak özel eğitim öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve 
eleştirel düşünme eğilimleriyle cinsiyet, mezun olunan lise türü, mezun olunan lise bölüm 
türü ve bölüm tercih sırası arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma uygulamaları yapılmış 
olup verilerin analizi devam etmektedir. Bulgular ve sonuçları alan yazın ışığında tartılarak 
kongrede sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : özel eğitim, eleştirel düşünme, öğrenme stili 
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(9652) ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ZİHİN KURAMI İLE İLİŞKİS İ 

SILA DOĞMAZ 1, ALEV GİRLİ 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

siladogmaz@gmail.com 

Bireyler, çevresiyle iletişim kurabilmek için diğer insanları anlama ve onların 
davranışlarını yordama yeteneğini kullanırlar. Bu yetenek bebek doğduğu andan itibaren 
gelişmeye başlar. Çocuğun günlük hayattaki sosyal deneyimleri, oyun ortamları, iletişimin 
niteliği ve niceliği çocuğun zihinsel süreçleri öğrenmesine dolayısıyla zihin kuramı 
yeteneklerinin gelişmesine neden olur. Bu yetenekler, gelişim sırasına göre 3-4 yaşlarında 
birinci-derece yanlış inanç ile başlar, ikinci derece yanlış inanç, metafor, imayı anlama 
(ironi) algısını kavrama ve son olarak da 9-11 yaşlarında gaf yapma kavramı ile zihin 
kuramı gelişimi tamamlanır. Bazı durumlarda çocuklarda zihin kuramının gelişiminde 
yetersizlikler ya da bozukluklar görülebilir. Bu yetersizlikler diğer insanların 
davranışlarının altında yatan niyetin anlaşılmasında, sosyal uyaranları işleme becerisinde 
eksikliğe, çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmada ve bağımsız yaşama becerilerini kazanma ile 
ilgili sorunlar yaşamasına yol açar. Bu yetersizliklerden birinin ya da birden fazlasının 
görülmesi çocuğun çevresiyle olan iletişimini, okul başarısını, mesleğini ve benlik saygısını 
olumsuz etkilemektedir. Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) tanısı almış çocukların en önemli 
özellikleri okuma yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zihinsel gelişim 
düzeyine oranla düşük başarı göstermesi, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etmede 
sorunlar yaşamasıdır. Özellikle özel öğrenme güçlüğü ve iletişim bozukluğu eş zamanlı 
olarak görülmektedir (Korkmazlar, 2008; Öktem, 1999). Sosyal becerilerdeki 
bozukluklarından dolayı arkadaşları ve akranları ile oyun ortamı gibi iletişimsel 
ortamlardan uzak kalmaları, zihin kuramı gelişimsel yeteneklerinin geri kalmasına neden 
olmaktadır. 

Bu çalışma ile özel öğrenme güçlüğü ve zihin kuramı ilişkisine değinen 
araştırmalar incelenerek hem zihin kuramının doğasını açıklamak hem de az sayıda 
çalışmaya konu olan özel öğrenme güçlüğünün özellikleri hakkında bilgi vermek 
amaçlanmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü tanımı ve genel özellikleri, ÖGG’li bireylerle 
yapılan zihin kuramı araştırmalarından bahsedilmiştir. Yapılan çalışma için Ebsco Host, 
Wiley Interscience, Sage Online, Springer Link, Taylor&Francis, Oxford arama 
motorlarında “zihin kuramı” “özel öğrenme güçlüğü” “duygu tanıma” “yüz ifadeleri” ve 
zihin kuramı kapsamındaki diğer terimler anahtar sözcükler olarak kullanılmış ve toplam 13 
yayına ulaşılmıştır. Ancak derlemenin şekillenmesinde bu 13 yayının kaynaklarından alınan 
başka araştırmalardan da yararlanılmıştır. Çalışmanın temel amacı genel bir özet vermek 
olduğundan yazı tarihsel, karşılaştırmalı ya da betimsel herhangi bir önem taşımamaktadır. 

Sonuç olarak özel öğrenme güçlüğü ve zihin kuramı ilişkisi konusunda alan 
yazında sınırlı sayıda kaynağa ve çelişkili sonuçlara rastlanmıştır. Ancak bu konunun 
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araştırmacılar tarafından giderek daha fazla önemsendiği görülmektedir. Yapılmış olan 
araştırmaların sonuçları incelendiğinde özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin sosyal 
becerilerine dair değişik verilerin elde edildiği gözlenmektedir. ÖÖG grubundaki 
katılımcıların kendilerinin dışındaki kişilerin kendilerinden farklı bir zihne sahip olduğunu 
fark edebilme, kendisinin veya başkalarının niyet, inanç, istek ve bilgi gibi durumlarını 
anlayabilme, imayı anlama ve gaf yapmayı fark etme gibi zihin kuramı yeteneklerinin daha 
az geliştiği söylenebilir. ÖÖG’li bireylerin yaşadıkları sosyal uyum zorluğunun temelini 
zihin kuramı yetersizliği oluşturuyor ya da bu zorlukların artmasına neden oluyor olabilir. 
Ancak yapılmış çalışmaların bazılarında özel öğrenme güçlüğü olan bireyler ile normal 
gelişim gösteren bireyler arasında zihin kuramı ve sosyal uyum açısından fark saptanmamış 
olduğu için bu alanda daha fazla çalışma yapılmasına gereksinim olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : özel öğrenme güçlüğü, zihin kuramı, duygu tanıma, empati 
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(9656) FEN BİLİMLERİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME 

YÖNTEMİ KULLANIMININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN 

SORGULAYICI ÖĞRENME BECERİ ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

SILA BALIM 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

silabalim@gmail.com 

Fen Bilimleri öğretim programı öğrencilerin; araştıran-sorgulayan, etkili kararlar 
verebilen ve Fen’e yönelik olumlu tutum, algı, değerlere sahip, yaşam boyu öğrenen ve 
sürdürülebilir kalkınma bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu 
özelliklere sahip bireyler yetiştirilirken öğrenme surecinin planlanması ve tasarlanmasında, 
probleme dayalı öğrenme, argumantasyona dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, 5E 
öğrenme döngüsü modeli ve ortak bilgi inşa modeli gibi öğrenci merkezli yöntemlerin 
kullanılması temel alınmıştır (MEB, 2013). Söz konusu yöntemlerden Probleme Dayalı 
Öğrenme (PDO) sayesinde, öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama, eleştirel düşünme, yaratıcı 
düşünme, sorunlar karşısında mantıklı çözümler üretme, analiz-sentez yapabilme ve kendilerini 
ifade edebilme becerilerini de geliştirebilecekleri düşünülmektedir (Yurd, 2007; Oğuz-Ünver ve 
Yürümezoğlu, 2014). Bu araştırmanın amacı, ustun yetenekli tanısı konulmuş ve Bilim ve Sanat 
merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin Fen bilimleri dersinde probleme dayalı öğrenme 
yöntemini kullanarak; öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme beceri algıları etkilerini araştırmaktır. 
Araştırmada fen bilimleri dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin etkililiğini belirlemesi 
amacıyla, deney öncesi modellerden tek grup on test son test model kullanılmıştır. Araştırma 
modeli, deney öncesi modeller olarak tanımlandığı gibi, zayıf deneysel desen olarak da 
tanımlandığından evren örneklem seçimine gidilmeyerek çalışma grubu üzerinden 
yürütülmüştür. Araştırma 2015-2016 öğretim yılında İzmir ilinde yer alan Konak Bilim Sanat 
Merkezindeki (BİLSEM) beşinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri 
toplamak amacıyla, araştırmacı Balım ve Taşkoyan (2007) tarafından geliştirilmiş olan likert tipi 
ölçek kullanılmıştır. Ülkemizde 1990’lı yıllardan sonra Probleme Dayalı Öğrenme yöntemi 
genel olarak ortaöğretim ve daha üst düzey eğitim aşamalarında uygulanmaya başlanmıştır 
(Karamustafaoğlu ve Yaman, 2006). Son yıllarda ise probleme dayalı öğrenmeye yönelik 
çalışmalar ortaokul düzeyinde de yapılmaya başlanmış ve yöntemin öğrencilerin öğrenmesinde 
etkili olduğu görülmüştür (Aksoy, 2005; İnel, 2012; Moralar, 2012; Tandoğan, 2006; Yıldız, 
2010). Ancak bu araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizi sonucunda, probleme dayalı 
öğrenme yöntemiyle derslerin işlendiği deney grubundaki öğrencilerin deneysel uygulama 
sonrasında on test-son test öğrencilerin akademik başarıları, fen bilimleri dersine yönelik 
tutumları ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler : Fen Bilimleri Oğretimi, Probleme Dayalı Oğrenme, Sorgulayıcı 
öğrenme 
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(9685) BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ EĞİTİM GÖREN ÖZEL 

YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMS EL YARATICILIK DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMES İ 

SILA BALIM 1, SILA DOĞMAZ 1, KEMAL YÜRÜMEZOĞLU 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

silabalim@gmail.com 

Toplumların gelişebilmesi, bilim, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda ilerleyebilmesi 
o toplumdaki bireylerin yaratıcılığıyla yakından ilişkilidir. Wakefield (1992)’e göre 
yaratıcılık; bireyin kendi düşüncesi ve yetenekleriyle problemin tanımlanmasını ve 
çözülmesini gerektiren herhangi bir durum için anlamlı cevaplar üretmesi, bu cevapları 
uygun ortamlara uyarlayabilmesidir. Yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesi, ilkokuldan 
üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerinde önemli bir amaç olarak görülmektedir. 
Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan Fen Bilimleri öğretim programlarında da, 
yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir (MEB, 2005; MEB, 2013). 
Bilimsel yaratıcılık, yeni bir ürün ortaya koyma ya da var olan bir ürünü olağan durumlar 
için geliştirirken hangi bilimsel basamakların kullanıldığına yani problemin nasıl 
çözüldüğüne ve problemin nasıl fark edildiğine bağlıdır (Aktamış ve Ergin, 2007). Çağdaş 
eğitim sürecinde bir toplumun gelişmesinde ve yükselmesinde, sanat, eğitim, bilim ve 
teknoloji gibi alanlarda özel yetenekli bireylerin katkısı göz ardı edilemez bir gerçektir 
(Ciğerci, 2006). Bu nedenle araştırmanın amacı, özel yetenekli tanısı konulmuş ve Bilim ve 
Sanat merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerini 
belirlemektir. Araştırma 2016-2017 öğretim yılında İzmir ilinde yer alan Bilim Sanat 
Merkezilerindeki (BİLSEM) altıncı ve yedinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada, Hu ve Adey (2002) tarafından geliştirilen Deniş Çeliker ve Balım (2012) 
tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan yedi maddeden oluşan “Bilimsel Yaratıcılık 
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama 
modeli kullanılmıştır. Araştırma da  Bilim Sanat Merkezine devam eden özel yetenekli 
öğrencilerin sınıf düzeylerine ile bilimsel yaratıcılıkları düzeyleri arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Araştırma uygulamaları yapılmış olup verilerin analizi devam etmektedir. 
Bulgular ve sonuçları alan yazın ışığında tartışılarak kongrede sunulması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Bilim ve Sanat Merkezi, Bilimsel Yaratıcılık, Özel Yetenekli 
Öğrenciler 
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(9769) ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK 

HALİL ÖZTÜRK 1, FİLİZ KARADAĞ 1, SILA DOĞMAZ 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

halilozturk.18@gmail.com 

Türk eğitim sisteminde, öğretmen yetiştirme, öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri, 
özlük hakları veya yer değiştirmesi gibi öğretmenleri doğrudan ilgilendiren temel sorunlar uzun 
yıllardır tartışılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında öğretmen istihdamında 
yapılan değişikliklerle ortaya çıkan ücretli öğretmenlik sistemi de öğretmenlerin yaşadıkları 
sorunlara yeni bir sorun olarak eklenmiştir (1). Ücretli öğretmenlik ile ilgili Türk Eğitim-Sen 
tarafından 2012 yılında yapılan araştırmaya göre 64 ildeki ücretli öğretmen sayısı 52 bin 
937’dir. Bunların 21 bin 126’sı eğitim fakültesi mezunu, 22 bin 72’si lisans mezunu, 9 bin 
712’si ise ön lisans mezunudur(2). Aynı sendika tarafından yapılan araştırmaya göre 62 ilden 
elde edilen verilere göre 2016 yılında ücretli öğretmenlerin sayısının 60 bin 983 olduğu ve bilgi 
alınamayan illerinde katılmasıyla bu sayının 73 ilde 70 bin 293’e ulaşabileceği belirtilmiştir (3). 
Yıllar içerisinde elde edilen sayılar incelendiğinde ücretli öğretmenlerin sayısının her geçen yıl 
arttığı ve Türk eğitim sistemini derinden etkileyecek düzeyde olduğu söylenebilir. Bundan 
dolayı ücretli öğretmenlik sistemi toplumun her kesiminde tartışılmaya devam etmektedir. 
Ücretli öğretmenliğin etkilediği öğretmenlik alanlarından biriside özel eğitim alanıdır. Zihinsel, 
görme veya işitme engelliler sınıf öğretmenliği özel uzmanlık gerektiren öğretmenlik 
alanlarından birisidir. Ancak özel eğitim alanında çalışan ücretli öğretmenler incelendiğinde 
birçok ilde özel eğitim sınıf öğretmeni olarak ön-lisans mezunlarının ücretli öğretmen olarak 
görevlendirildiği ve bazı illerde ücretli öğretmen olarak görev yapan ön lisans mezunu sayısının 
eğitim fakültesi mezunlarından daha fazla sayıda olduğu belirtilmektedir (3). Örneğin 
Kocaeli’nde özel eğitim sınıf öğretmeni olarak 37 eğitim fakültesi mezunu, 95 lisans mezunu, 
71 ön lisans mezunun zihinsel, görme veya işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı 
belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleğine getirdiği eksikliklerinin yanında özel uzmanlığın 
gerektiği ve özel gereksinimli öğrencilerle çalışırken farkı uygulamalarının yapılmasını 
gerektiren özel eğitim öğretmenliğinde ortaya çıkan ücretli öğretmenliğinin özel eğitim alanına 
ve ücretli öğretmen olarak çalışanlara getirdikleri ve etkilerinin incelenmesi önemli olacaktır. Bu 
amaçla özel eğitim alanında ücretli öğretmenlerin ve bu öğretmenlerle çalışan yöneticilerin özel 
eğitim alanında gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik hakkındaki görüşlerini saptamaktır. 
Araştırma, özel eğitim alanında çalışan ücretli öğretmenlik konusunda yönetici görüşlerine ve 
ücretli öğretmenlerin özel eğitim alanıyla ilgili görüşlerine yer vermesiyle önem arz edeceği 
düşünülmektedir. Bununla birlikte elde edilen bulgular aracılığıyla özel eğitim alanında çalışan 
öğretmenlerin yeterliliği ile ilgili yeni bir bakış açısı kazandırılacağı ve özel eğitimde bulunan 
tüm kesimleri ilgilendiren güncel bir konuyu inceleyeceği düşünülmektedir.  Bu amaç 
doğrultusunda ortaya çıkartılacak bu çalışma da veri toplama aracı olarak nitel analiz yöntemleri 
içerisinde bulunan görüşme tekniklerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılacaktır. 
Araştırmada elde edilen bulgular ve sonuçlar kongrede sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : özel eğitim, ücretli öğretmenlik  
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(9787) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN 

BİLGİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİ 

HALİL ÖZTÜRK 1, SILA DOĞMAZ 1, FİLİZ KARADAĞ 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

halilozturk.18@gmail.com 

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar normal veya normalin üzerinde zeka düzeyine 
sahip olmalarına ragmen kendilerinden beklenen performansı ortaya koyamayan 
çocuklardır ve belirgin problem olmayan bu çocuklar okul yaşantılarının başlamasıyla 
birlikte çeşitli zorluklar yaşamaya başlarlar ve belirgin derecede yaşıtlarıyla olan beceri 
farklılıkları ortaya çıkmaya başlar (Saenz ve diğ., 2005).  Öğrenme güçlüğü olan çocukların 
en fazla güçlük yaşadıkları alanlar okuma, yazma, matematik veya yazılı anlatım gibi 
akademik becerilerdir. Çocuğun ilkokula başlamasıyla karşısına çıkan bu becerilerde 
zorlanarak yaşıtlarından geri kalması öğrenme güçlüğünün ilkokul birinci sınıftan itibaren 
tanı konulmasına imkan vermektedir. Ancak öğrenmede güçlük yaşayan bu çocukların okul 
öncesi dönemde güçlük yaşamaya başladıkları bilinmektedir. Okul öncesi eğitim çocukların 
zihinsel öğrenme yeteneklerinin hızla gelişip biçimlenmesine yardımcı olarak, beyin 
gelişimleri için belirleyici deneyimler sunar ve bununla birlikte çocuklara temel çalışma 
alışkanlıkları kazandırır (Senemoğlu,2004; Kandır, 2003).  Yine bu dönem çocukların 
öğrenme yeteneklerinin geliştiği bir dönemdir ve bu dönem özel kritik dönemleri içerir 
(Demir, 2005). Öğrenme güçlüğü çoğunlukla ilkokula başlayınca ortaya çıkar ancak okul 
öncesi dönemde erken belirtiler gösteren yani riskli çocukların öğrenme güçlüğü açısından 
değerlendirilmesi erken tanı ve çocuğun doğru bir eğitimle yönlendirilebilmesi açısından 
önemlidir çünkü erken tanının konulmasıyla ve yardım alınmasıyla birlikte çocuklar 
yaşıtlarına yetişebilmekte ve gerçek potansiyellerini gösterebilmektedir (Korkmazlar, 
2003). Yapılan çalışmalar öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sorunun a�le tarafından fark 
ed�ld�ğ� yaş (6:9) �le öğrenme güçlüğü tanısı alıp müdahale ed�lmeye başlandığı yaş (7:11) 
arasında anlamlı b�r fark olduğunu göstermekted�r (Dem�r, 2005). Öğrenme güçlüğünün 
erken belirtileri genel olarak çocuğun motor gel�ş�m�nde, �ş�tsel ve görsel algısında, d�l ve 
konuşma gel�ş�m�nde, d�kkat becer�ler�nde gec�kmeler ve problemler olarak kend�n� 
göstermekted�r. Şek�ller�, renkler� ve büyüklükler� farklı olan nesneler� b�rb�r�nden ayırt 
etmede zorluklar, zaman kavramlarını anlamada zorluk, zayıf el-göz koord�nasyonu, 
h�perakt�v�te, b�r şekle bakarak kopyalamada zorluk, ver�len �şler� tamamlamada yavaş 
olma, yönergeler� tak�p edememe, �stekler�n� �fade etmede zorluk, b�r f�k�r ve konu üzer�nde 
takılma, unutkanlık, düşünmeden hareket etme, hayal kırıklığı yaşadığı durumları kabul 
edememe, akran ilişkilerinde problemler, arkadaşları ile oyunları sırasında aşırı tepkiler, 
uygunsuz duygusal tepkiler izlenir (Diken, 2010). Çocuğun bu davranışları göstermesi 
öğrenme güçlüğü açısından risk grubunda olduğunu gösterebilir. Çocuğun yaşıtlarından 
farklı olarak göstermiş olduğu bu davranışları gözlemleyebilecek ve yaşıtlarına göre 
değerlendirebilecek olan en iyi elemanlardan biri de okul öncesi öğretmenidir. Okul öncesi 
öğretmeninin risk grubunda yer alabilecek bu çocukların sahip olabileceği özellikleri 
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bilmesi çocuğun erken tanı alabilmesi ve uygun müdahalenin yapılması açısından önem 
taşımaktadır. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü hakkında bilgi 
sahibi olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmeni olarak görev 
yapmakta olan öğretmenlerin öğrenme güçlüğü hakkında sahip oldukları bilgileri ve 
görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda ortaya çıkartılacak bu çalışma da 
karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 
okul öncesi öğretmenlerininin öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek 
amacıyla bir bilgi testi oluşturulmuştur. Öğretmenlerin okul öncesi dönemde öğrenme 
güçlüğü için risk grubunda bulunan çocukları belirleyebilme düzeylerini ölçmek için ise 
nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular ve sonuçlar kongrede sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : öğrenme güçlüğü, okul öncesi, erken tanı 
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(9795) PAYLAŞIMLI KİTAP OKUMA SIRASINDA NORMAL GELİŞ İM 

GÖSTEREN, OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE ZİHİNS EL YETERSİZLİĞİ 

OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN KULLANDIKLARI ETKİLEŞ İM VE DİLİ 

DESTEKLEME STRATEJİLERİNİN BETİMLENMESİ 

AYŞENUR ÇELİK 1, EMİNE RÜYA ÖZMEN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

aysenur.celik@gazi.edu.tr 

Dil ve iletişim becerileri, bağımsız yaşam için sahip olunması gereken çok önemli 
becerilerdendir. Dil gelişimi alanında ortaya çıkan bir sorun diğer tüm gelişim alanlarını 
etkileyeceğinden, çocukların dil gelişimi, gelişim aşamalarına uygun olarak 
desteklenmelidir (Diken & Ülke-Kürkçüoğlu, 2010, s. 153). Otizm spektrum bozukluğu ve 
zihinsel yetersizliği olan çocukların, iletişim ve dil becerilerinde sorunlar yaşadığı 
bilinmektedir. Bu çocukların iletişim, etkileşim ve dil becerilerinin çeşitli bağlamlarda 
desteklenmesi gerekmektedir. Bu desteklerin özellikle erken çocukluk döneminde 
sunulması çocuğun dil becerilerinin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır (Paul, 2001, s. 
116-164). Erken çocukluk döneminde özellikle dil ve iletişim becerilerinin 
kazandırılmasında ebeveyn çocuk etkileşimleri önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, 
etkileşime dayalı bir yöntem olan paylaşımlı kitap okuma ebeveynler tarafından 
kullanılabilecek müdahalelerden biridir. Paylaşımlı kitap okuma (shared book reading), 
resimli hikaye kitabına bakarken veya kitabı okurken yetişkin ve çocuk/çocuklar arasında 
ortaya çıkan etkileşimi betimlemek için kullanılmaktadır (Ezel & Justice, 2005, s. 2). 
Paylaşımlı okuma, küçük çocukların dil ve okuryazarlık becerilerini geliştirmek amacıyla 
çocuklar ile birlikte kitap okurken kullanılabilecek çeşitli stratejileri içine alan bir 
uygulamadır (Clearinghouse, 2007). Alanyazın incelendiğinde, paylaşımlı kitap okuma 
sırasında ebeveynlerin kullandıkları stratejilerin ya belirli yetersizlik gruplarında (dil 
geriliği) (Crowe, 2000) ya da normal gelişim gösteren çocuklarda (Bus, Belsky, van 
IJzendoorn & Crnic, 1997; Sénéchal, Cornell & Broda, 1995) incelendiği göze 
çarpmaktadır. Zihinsel yetersizlik ya da otizm spektrum bozukluğu gibi yetersizlik 
gruplarında ebeveynlerin kullandıkları stratejileri betimleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Ebeveynlerin, farklı gelişimsel yetersizlik gruplarında olan çocukları ile paylaşımlı kitap 
okurken kullandıkları stratejilerin belirlenmesi, kullanılan bu stratejilerin sıklığının 
yetersizlikten etkilenen çocukların ve normal gelişim gösteren çocukların ebeveynlerine 
göre farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması önemlidir. Bu araştırmada, normal 
gelişim gösteren, otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel yetersizliği olan çocukların 
annelerinin, çocuklarıyla paylaşımlı kitap okuma sırasında kullandıkları dili ve etkileşimi 
destekleme stratejilerinin betimlenmesi ve strateji kullanımları arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
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Bu araştırma, paylaşımlı kitap okuma sırasında annelerinin kullandıkları stratejileri 
inceleyen betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 15 normal gelişim 
gösteren, 15 otizm spektrum bozukluğu olan ve 15 zihinsel yetersizliği olan toplam 45 
çocuğun annesi oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplamak amacıyla Türkçe Erken Dil 
Gelişimi Testi, Demografik Bilgi Formu, Anne-Çocuk Paylaşımlı Resimli Kitap Okuma 
Görüntü Kaydı ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Paylaşımlı Resimli Kitap Okuma 
Dereceleme Ölçeği kullanılmıştır. Paylaşımlı Resimli Kitap Okuma Dereceleme Ölçeği’nin 
üç alt boyutu bulunmaktadır. Bunlar; dikkati kitaba çekme ve sürdürme stratejileri, 
etkileşimi destekleme stratejileri, dili anlama ve üretim becerilerini destekleme 
stratejileridir. Verilerin toplanmasında çıkacak aksaklıkları belirleyebilmek amacıyla ön 
uygulama yapılmış ve gerekli düzenlemeler yapılarak araştırmanın uygulaması 
yürütülmüştür. Birinci araştırmacı tarafından, toplam 45 Anne-Çocuk Paylaşımlı Resimli 
Kitap Okuma Görüntü Kaydı izlenmiş ve Paylaşımlı Resimli Kitap Okuma Dereceleme 
Ölçeği kullanılarak veriler puanlanmıştır. Kodlanan veriler SPSS 20 paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Annelerin çocuklarıyla paylaşımlı kitap okurken kullandıkları 
stratejilerin sıklığını belirlemek amacıyla betimsel istatistikler kullanılmıştır. Kullanılan 
stratejilerin gruplar arasında farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Kruskal 
Wallis testi yapılmıştır.  

Araştırma sonucunda, paylaşımlı kitap okuma sırasında etkileşim ve dili 
destekleme stratejilerinin, normal gelişim gösteren, otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel 
yetersizliği olan çocukların anneleri tarafından kullanım düzeylerinin ve sıklığının çeşitlilik 
gösterdiği söylenebilir. Normal gelişim gösteren, otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel 
yetersizliği olan çocukların annelerinin etkileşim ve dili destekleme stratejilerini 
kullanımlarında, gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamakla birlikte; dereceleme 
ölçeğinin alt maddelerinden biri olan dili anlama ve üretim becerilerini destekleme 
stratejilerini kullanımlarında, gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bununla 
birlikte dereceleme ölçeğinin diğer alt maddeleri olan dikkati kitaba çekme ve sürdürme 
stratejileri ve etkileşimi destekleme stratejilerinin kullanımlarında gruplar arasında anlamlı 
fark bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler : paylaşımlı kitap okuma, paylaşımlı kitap okuma stratejileri, ebeveyn-
çocuk etkileşimi, etkileşim ve dil gelişimi 
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(9799) ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL 

EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ BİRLEŞTİRİLMES İNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

SEVİL BÜYÜKALAN FİLİZ 1, AYŞENUR ÇELİK 1, SELMA TUFAN 1, BANU 

KARAAHMETOĞLU 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

banuunver90@gmail.com 

Bu çalışmada özel eğitim alanında görev yapan öğretim üyelerinin birleştirilmiş 
özel eğitim programına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan 
yarı yapılandırılmış veri toplama aracı araştırmacılar tarafından ilgili alanyazın incelenerek 
geliştirilmiş ve araca ilişkin alanında uzman 3 öğretim üyesinden görüş alınmıştır. 12 
öğretim üyesiyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma 
yöntemlerinden içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, öğretim üyeleri 
engel gruplarına göre ayrıştırılmış lisans programların en fazla uygulamalı dersler, atama, 
müfredat ve nitelik konularında yetersizliklerinin olduğunu belirtmişlerdir. Birleştirilen 
özel eğitim lisans programının bu yetersizlikleri atama ve müfredat konularında giderdiği 
ancak, bu programın da öğretim elemanı yetersizliği, içeriğin belirsiz olması, nitelik kaygısı 
ve alt yapı konularında yetersizlikleri olduğu üzerinde durulmuştur.  Öğretim üyelerinin 
birleştirilmiş programa ilişkin en fazla öğretim elemanı yetiştirilmesi, işbirliği yapılması, alt 
yapının geliştirilmesi ve uzmanlaşma konularında önerilerde bulundukları görülmüştür. 
Elde edilen bulgular, ilgili alanyazın ve ülkemizdeki özel eğitim öğretmeni yetiştirme 
sistemi kapsamında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : öğretmen yetiştirme, program değişikliği, özel eğitim 
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(10162) YARDIMCI TEKNOLOJİLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ 

GELİŞ TİRME ÇALIŞMAS I 

CEM ASLAN 1, ADNAN KAN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

cemaslan@gazi.edu.tr 

Bu çalışmada, yardımcı teknolojilere yönelik tutumları belirlemek üzere bir ölçek 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesinde sistematik bir işlem süreci 
uygulanmıştır. Geliştirilen ölçek toplam 638 kişiye uygulanmıştır. Katılımcılar random 
yöntemle iki alt gruba ayrılmıştır (n1=328, n2=310). Birinci grubun verileriyle açımlayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. İkinci grup üzerinde doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 18 madde ve dört faktörden oluştuğu tespit 
edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. 
Ölçeğin tamamına ait Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .88 olarak belirlenmiştir. Alt 
faktörlerin güvenirlik katsayıları .71 ile .83 arasında değişmektedir. Elde edilen bulgular, 
ölçeğin yardımcı teknolojilere yönelik tutumları ölçmek için geçerli ve güvenilir olduğunu 
göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler : Yardımcı teknolojilere yönelik tutum, yardımcı teknoloji, ölçek 
geliştirme, tutum, özel eğitim 
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(10203) ÜSTÜN YETENEKLİ\ZEKALI ÖĞRENCİLERİN OYNADIKLARI 

EĞİTS EL VE TİCARİ OYUN KAHRAMANLARINDA CİNSİYET ROLLERİ 

HÜSEYİN MERTOL 1, AYŞE ALKAN 2 
1 BİLSEM - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ayshe_alkan@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli\zekalı öğrencilerin oynadıkları eğitsel ve 
ticari oyunlarda kahramanların toplumsal cinsiyet rollerinin incelenmesidir. Son dönemde 
bilgisayar oyun kahramanları popüler kültürün özeliklerini yansıtmakla birlikte bir çok 
anlamda da kütürler  arası aktarım da sağlamıştır. Çalışmanın birinci aşamasında 
öğrencilerin oynadıkları eğitsel ve ticari oyunların tespiti yapılmaya çalışılmıştır. İkinci 
aşamada ise öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma tekniklerinden 
görüşme tekniği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden öğrencilere uygulanmıştır. 
Araştırmacılar tarafından çalışmaya katılan öğrencilere eğitsel ve ticari oyunlardaki 
kahramanlar hakkında görüşleri alınmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler 
sonucunda;  bilgisayar oyun kahramanlarının; toplumsal cinsiyet rolleri karşısındaki tutumu 
belirlenmiştir. İncelemeden elde edilen bilgilere göre kadının çok uzun bir süre erkek 
egemenliği altında yaşadığı; fakat toplumsal gelişmeler ve değişimler sayesinde özellikle 
kadının iş hayatına atılmasıyla birlikte erkek egemenliğini biraz daha hafifleten ve kadının 
da artık toplumsal cinsiyet rolleri içersinde kadın kahramanların ya da cinsiyetçi söylemin 
azalmasına doğru gidiş bulgulanmıştır. Özelikle erkeklere atıf edilen güçlü ya da savaşçı, 
yenilmez, ezilmez durumlar kadın kahramanlarda da karşımız çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Üstün yetenekli\zekalı, Eğitsel Oyun, Ticari Oyun, Toplumsal 
Cinsiyet 
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(10228) EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BÜTÜNLEŞ TİRME (KAYNAŞTIRMA) 

EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMES İ 

FERHAT ARSLAN 1, LEVENT YAYCI 2 
1 MEB GİRESUN ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA OKULU - 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

ygtlev@yahoo.com 

Bu çalışmanın amacı, Giresun İl Merkez’indeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve 
liselerde görev yapan eğitim yöneticilerinin (müdür ve müdür yardımcılarının) 
bütünleştirme (kaynaştırma) eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Betimsel 
tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak “Bütünleştirme 
Uygulamalarına İlişkin Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri Ölçeği” uygulanmıştır. “Basit 
tesadüfi örnekleme yöntemi” ile seçilen 104 eğitim yöneticisi çalışmanın 
örneklemini  oluşturmuştur. Araştırma sonunda eğitim yöneticilerinin çoğunluğunun (% 
74,0) özel eğitime ilişkin bilgi seviyesinin orta düzeyde olduğu, okulunda özel eğitim 
gereksinimi olan öğrenci bulunmasını tercih eden, engeli ne olursa olsun tüm öğrencilere 
normal sınıflarda uygun eğitim ve ilgili hizmetler sağlanması gerektiğini düşünen, özel 
eğitime gereksinim duyan öğrencilerin normal sınıflarda bütünleştirme eğitimi aldıklarında 
başarılı olma ihtimallerinin yüksek olduğuna inanan eğitim yöneticilerinin oranı %40-55 
arasında değişmektedir. Kalabalık sınıfların, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin 
eğitimini olumsuz etkilemesi bütünleştirme eğitiminin başarısını etkileyen en önemli etken 
olarak görülmektedir. Eğitim yöneticilerinin %30’a yakını özel eğitime gereksinim duyan 
öğrencilerin normal sınıflarda öğrenim görmelerinin, normal öğrencilere sağlanan eğitimin 
niteliğine müdahale olduğunu belirtirken, %85’e yakını özel eğitime ihtiyacı olan 
öğrencilere okulunda özel ilgi gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bulgular ilgili literatür 
ışığında yorumlanıp tartışılmıştır 

Anahtar Kelimeler : Bütünleştirme, Özel Eğitime İhtiyacı Olan Birey, Eğitim Yöneticisi 
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(10276) KARŞILIKLI TAKLİT EĞİTİMİ'NİN TAKLİT EDİLDİĞİNİN FARKINA 

VARMA DAVRANIŞ LARI ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ 

GÖKHAN TÖRET 1, EMİNE RÜYA ÖZMEN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

gtoret@hotmail.com 

  

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, yetişkin tarafından taklit edildiklerinde 
sosyal iletişimsel davranışlar sergilerler. Bu araştırmada, Karşılıklı Taklit Eğitimi’nin otizm 
spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların taklit edildiğinin farkına varma davranışları 
sıklık düzeyleri üzerindeki etkililiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın deseni, 
tek denekli deneysel desenlerden denekler arası çoklu başlama düzeyi desenidir. 
Araştırmanın çalışma grubunu, 26-42 ay aralığında bulunan OSB olan üç denek 
oluşturmuştur. Araştırma sonuçları, KTE’nin az gelişmiş TEFV davranışları ile gelişmiş 
TEFV davranışları arasından sosyal iletişimsel davranış sıklık düzeyleri üzerinde sadece bir 
denekte etkili olduğu; test etme davranışı sıklık düzeyleri üzerinde ise tüm deneklerde 
olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, erken çocukluk döneminde OSB olan 
çocuklarda sosyal iletişim öğretimine yönelik alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Otizm spektrum bozukluğu, Karşılıklı Taklit Eğitimi, taklit 
edildiğinin farkına varma davranışları. 
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(10278) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 

OLAN ÇOCUKLARDA İLETİŞ İM İŞLEVLERİNE UYGUN DİL VE İLETİŞİM 

BECERİLERİ 

GÖKHAN TÖRET 1, ARİF BABACAN 2, ZAHİDE TÖRET 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 2 DÜŞÜN ÇOCUK AKADEMİSİ 

gtoret@hotmail.com 

OSB olan çocukların erken dönemden itibaren sosyal iletişimi başlatma ve 
sürdürmede yetersizlikler yaşadığı bilinmektedir. Bu araştırmada genel olarak ilgili 
araştırmalar doğrultusunda OSB olan çocukların bağlama uygun dil ve iletişim becerileri 
kullanım düzeylerinin a) nesne isteme, b) nesne reddetme, c) eylem isteme, d) eylemi 
reddetme, e) bilgi isteme ve f) yorumlama iletişim işlevlerine göre hizmet etme 
düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda ilk olarak 
OSB'nda iletişim işlevlerine ilişkin kuramsal çerçeveye yer verilmiş; ikinci olarak, iletişim 
işlevleri tanıtılmıştır. Üçüncü olarak ise OSB olan çocukların iletişim işlerine uygun dil ve 
iletişim becerileri sergileme özelliklerini inceleyen ilgili araştırma bulguları sunularak 
alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır. Dördüncü ve son olarak, alanyazın doğrultusunda, 
Türkiye’de OSB olan çocuklara iletişim işlevlerine uygun dil ve iletişim becerileri 
kullanımının desteklenmesine yönelik araştırma ve uygulama önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Otizm spektrum bozukluğu, iletişim işlevleri, bağlama uygun dil 
kullanımı. 
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(10305) ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE ERİŞEBİLİRLİK (İNÖNÜ ÜNİVERSİTES İ 
ÖRNEĞİ) 

MAHMUT AÇAK 1, SERKAN DÜZ 1, RAMAZAN BAYER 1 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

m.acak@hotmail.com 

Kamuya açık olan özel ve resmi kurumların engelli bireylere uygunluğu için 
verilen süreler dolmuştur. Biz bu çalışmada üniversite kampüsü içerisindeki binaların dış ve 
iç mekânların engelli bireylere uygunluğu araştırılmıştır. Bu çalışmada 14 fakülte, 4 
yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu dış ve iç mekânları ile ortak kullanım alanları 
(Sosyal Tesisler, Kütüphane, Yemekhane vb) ile bağlantı yolları incelenmiştir. Eksiklikleri 
tespit etmek için 28 soru içeren Bina Gözlem Formu geliştirildi ve engellilere uygunluğuna 
bakıldı. Veriler kategorik değişkenler için (n) ve yüzde (%) olarak gösterildi.Araştırma 
sonuçlarına göre, binaların giriş merdivenlerinin % 42’si standartlara uygun olduğu, 
binaların girişinde engelliler için yapılan rampaların %  59,5’i, bina giriş kapılarının % 
71,7’si engellilerin kullanımına uygun olmadığı, binalarda bulunan asansörlerin % 60,7’i 
engellilere uygun olmadığı, binaların hiçbirinde engelli danışma merkezinin bulunmadığı, 
binaların % 82’inde tuvalet ve lavaboları engellilere uygun olmadığı, bina içinde bulunan 
odaların % 95’nin dizaynı engellilere uygun olmadığı, elektrik düğmeleri, prizler ve 
cihazların % 92,7’sinin standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. 

İnönü üniversitesindeki binaların ve dış mekanlarınengelliler için çok büyük 
eksikliğinin olduğu tespit edilmiştir. Binalarda sonradan engelliler için yapılan birçok 
düzeltmelerinde standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Engelli, Engellilere Yönelik Tasarımlar, Üniversite Kamu Binaları 
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(10312) İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARDA YAŞAMIN İLK YILLARI: ÖNEMİ VE 

ÖNERİLER 

NAGİHAN BAŞ 1, ZERRİN TURAN 1 
1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

nagihanbas@anadolu.edu.tr 

Embriyonik dönemde bebeklerin sinir sistemleri ve beyinleri gelişmeye başlamaktadır. 
Sinir hücrelerinin çoğalması ile başlayan ve birçok sinirsel faaliyeti içeren bu dönemde 
sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan nöral bağlantıların kurulması ve uyarılmayan 
bağlantıların, sinir hücrelerin işlevini yitirmesi gibi belli bir sırada gerçekleşen bu olaylar 
insan hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Kişinin taşıdığı genetik kodlar ve 
çevresinde bulunan çeşitli uyaranlar sonucu kişinin nöral bağlantıları yeniden şekillenerek 
değişebilir. Bu değişimler, beynin esneklik özelliği olan beyin plastisitesi ile 
açıklanmaktadır. Beyin plastisitesi ile beyinde meydana gelen hasarlar ve bozulan işlevler, 
deneyim ve yaşantılar ile insan ömrünün belli dönemlerinde daha hızlı belli dönemlerinde 
daha yavaş olarak yeniden kazanılmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında bahsedilen bu yeniden 
kazanma süreci daha hızlı olmaktadır. Önce  0-5, daha sonra 0-3 ve en son 0-2 yaş aralığına 
indirgenen bu döneme kritik  dönem denilmektedir. Kritik dönemde sinir sistemi, duyu 
organlarına hitap eden uyaranları almakta ve bu uyaranlara ilişkin sinir hücrelerinde, nöral 
bağlantılarda değişiklik yapmakta daha fazla rol oynamaktadır. Doğuştan İşitme Kayıplı 
Çocuklar (DİKÇ) ise embriyonik dönemden itibaren işitsel uyarandan ya kısmen ya da 
tamamen mahrum kalmaktadırlar. Bu durum  işitme kayıplı çocuklarda işitsel uyaranlara 
ilişkin kurulan nöral bağlantıların sınırlı sayıda olmasına sebep olmaktadır.  Normal işiten 
akranlarına göre bu dezavantajla doğan DİKÇ işitsel uyaranları anlamlandırarak konuşma 
diline ait kuralları öğrenmekte zorlanmakta, ilerleyen yaşlarda da akademik becerilerini 
geliştirmekte normal işiten akranlarından geride kalmaktadırlar. Bu durum çocukların 
sosyal-duygusal gelişimlerini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Söz edilen 
olumsuzlukları en aza indirmek için  DİKÇ’nin, kritik dönemi kaçırmadan işitme cihazı 
veya koklear implant yoluyla sağlanacak  işitsel uyaranlara ve bu uyaranları kullanmayı 
öğrenecekleri etkileşim ortamları içerisinde bulunmaya ihtiyaçları vardır. Bu çalışmada ise, 
alan yazından faydalanılarak çocuklarda  kritik dönemin ve erken deneyimlerin önemi ile 
birlikte bu dönemde işitme kayıplı çocuklar için yapılması gerekenler ve  işitme kayıplı 
çocukların en erken dönemde tanılanarak eğitimlerine başlanabilmesi için tanıdan eğitime 
farklı alanlarda çalışan uzmanlar arası işbirliğinin önemini açıklamak amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : işitme kayıplı çocuk, beyin plastisitesi, kritik dönem, erken 
müdahale, 
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(10313) ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMI 

FARKLILAŞ TIRMASI: ÜYEP ÖRNEĞİ 

GÜLŞAH AVCI 1 
1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

gulsahavci@gmail.com 

Bireysel farklılıkların göz ardı edildiği eğitim ortamlarının ürünü olarak tek tip 
bireyler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle eğitim-öğretim programları öğrencilerin bireysel 
özellikleri temel alınarak geliştirilmelidir. Okullarda eğitim ve öğretim programlarının 
ortalama yetenek düzeyine sahip öğrencilere göre hazırlanması özel yetenekli öğrenciler 
açısından dezavantajlara neden olmaktadır. Ortalama yetenek düzeyine göre hazırlanmış bir 
eğitim programına devam eden üstün yetenekli bir öğrenci, ortaya çıkan yeteneğini 
kaybedebileceği gibi gizil kalmış potansiyelini de hiçbir zaman açığa çıkaramayabilir. Bu 
öğrenciler genel öğretim programına karşı yeterince ilgi göstermeyebilir, program içeriğini 
yetersiz ve sıkıcı bulabilirler. Ortalama zekâ düzeyindeki öğrencilere göre hazırlanmış olan 
genel öğretim programlarının üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak 
düzenlenmesi gerekli ve önemlidir. Üstün yeteneklilerin eğitimi alanında çalışmalarda 
bulunan uzmanlar bu öğrencilerin okullardaki standart eğitim-öğretim programlarının yanı 
sıra farklı bir programa da gereksinim duyduklarını belirtmektedirler (Davis, Rimm ve 
Siegle, 2014; Maker ve Schiever, 2010; VanTassel-Baska ve Stambaugh, 2006). 

Öğretim programlarındaki farklılaştırmalar, öğrencilerin gelişim ve zekâ düzeyleri, 
hazırbulunuşluk seviyeleri, ilgileri, öğrenme profilleri ve sosyal-duygusal açıdan 
gelişmişlik durumları çerçevesinde yapılmaktadır. Farklılaştırmada dikkat edilmesi gereken 
ilkeler ise hız, karmaşıklık, derinlik, zorlayıcılık, yaratıcılık ve soyutluk unsurları olarak 
belirtilmektedir. Farklılaştırma; genel eğitim programının hedefleri temelinde, öğretim 
programının içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamı boyutlarında, farklılaştırma ilkeleri 
çerçevesinde uygulanmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde öğretim programı 
boyutlarından en az biri farklılaştırılarak öğretimde farklılaştırma sağlanabilir. 
Farklılaştırmalar, çeşitli öğretim programı modellerinde farklı biçimlerde 
uygulanabilmektedir. Öğretim programının boyutlarını kapsayan stratejiler, üstün yetenekli 
öğrencilere yönelik olan çeşitli program modeli önerilerinde (Kaplan, 2009; Maker ve 
Schiever, 2010;  Reis ve Renzulli, 2009; Renzulli, 2009; Tomlinson, 2009; Tomlinson ve 
Jarvis; 2009) yer almaktadır. Kaplan (2009) Izgara Modeli’nde üstün yetenekli öğrencilere 
yönelik öğretim programlarının farklılaştırılmasını içerik, süreç ve ürün boyutlarında 
incelerken, Maker ve Schiever (2010) bu boyutlara öğrenme ortamı boyutunu da 
eklemektedir. Izgara Modeli’nde içerik, süreç ve ürün boyutlarının kesişimi ile öğrencilerin 
elde edeceği öğrenme deneyimleri vurgulanmaktadır. 
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Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yıllardaki çalışmaları üstün 
yeteneklilerin eğitimlerinde iyileştirilmelere gidildiğini göstermektedir. 2013-2017 yılları 
arasını kapsayan üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili stratejik plan raporunda, üstün 
yetenekli öğrencilerin etiket nedeniyle sosyal ve duygusal gelişimlerinin olumsuz 
etkilenmemesi ve toplumda ayrıcalıklı bir grup oluşturmamak için ilkokul ve ortaokul 
yıllarında bu öğrencilerin normal sınıflara ve normal okullara devam etmeleri ancak okul 
sonrasında özel yeteneklerine uygun farklılaştırılmış eğitim almaları önerilmiştir (MEB, 
2013). 2015 yılında sunulan genelge ile de üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin, 
okulların bünyesinde destek eğitim odalarının açılması ile desteklenmesine karar verilmiştir 
(MEB, 2015).  Okullar bünyesinde açılan destek eğitim odalarının sayısı oldukça az olup 
program farklılaştırmaları ile ilgili çalışmalara yeni başlanmıştır. Hâlihazırda uygulaması 
devam eden programlar ise özel okullar bünyesinde açılan özel sınıflar ile okul dışında 
yürütülen programlardır. Okul sonrası programlar, Bilim Sanat Merkezleri ile üniversiteler 
bünyesindeki programları kapsamaktadır. Bu çalışmada 2007 yılında Anadolu 
Üniversitesi’nde kurulmuş üniversite tabanlı bir program olan Üstün Yetenekliler Eğitim 
Programları (ÜYEP) ele alınmıştır. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine yönelik olarak 
okul sonrasında hizmet veren ÜYEP; kendine özgü tanılama ve müfredatı olan kapsamlı bir 
eğitim programı modelidir (Sak, 2009). ÜYEP müfredat modeli; kendine özgü düşünme 
becerilerini içeren hızlandırma ve zenginleştirme stratejilerinin kullanıldığı, kuramsal 
çerçevesini Sternberg’in başarılı zekâ kuramının oluşturduğu, kazanımlarını ise başarılı 
zekâ kuramı ile yaratıcılık ve problem çözme alanlarında yapılan araştırmaların temel 
alınarak geliştirildiği bir modelden oluşmaktadır (Sak, 2009). 

Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine yönelik öğretim 
programlarında farklılaştırmaya neden gereksinim duyulduğunun açıklanması, yapılacak 
farklılaştırmanın ilkelerinin belirtilmesi ve önerilen bazı modelleri inceleyerek alandaki 
çalışmalarla etkililiği ortaya konmuş olan ÜYEP modeli ve öğretim programının 
incelenmesidir.  

Anahtar Kelimeler : üstün yetenekliler eğitimi, öğretim programı, farklılaştırma, ÜYEP 
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(10384) GENÇ YETİŞ KİN GÖRME ENGELLİLERE GÜNLÜK YAŞAM 

BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA EŞ ZAMANLI İPUCU İŞLEM 

SÜRECİ İLE YAPILAN ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ 

SÜMEYYE OKYAR 1, SALİH ÇAKMAK 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

salih_cakmak@gazi.edu.tr 

İnsanlar günlük yaşamlarına bağımsız bir şekilde devam edebilmek için birçok 
temel beceriyi kazanır ve yaşamları boyunca sürdürürler. Bu beceriler günlük yaşam 
becerileri olarak adlandırılır. (Cavkaytar, 2005) Günlük yaşam becerileri ev içinde ve 
dışında bağımsız olarak yaşamı sürdürebilmek ve kişisel bakım ve görünüşü koruyabilmek 
için gerekli olan tüm becerileri kapsamaktadır (Varol, 2011). Günlük yaşam becerilerinin 
bir çoğu daha yaşamın ilk yıllarında çevreden alınan görsel girdiler ve taklit yoluyla 
kazanılır ve yetişkinlik döneminde geliştirilerek uygun biçimde sergilenir. Örneğin 
çocukluk döneminde annesini bulaşık yıkarken, sofra toplarken, halı süpürürken, yemek 
yaparken gören ve zamanla bu becerileri kazanmış olan çocuk artık yetişkinlik döneminde 
bu becerileri kendisi bağımsız olarak yapabilmektedir. İnsanları taklit etmede ve dış 
dünyayı algılamada görme duyusunun birincil duyu olduğu tahmin edilmektedir  (Özyürek, 
1995 ). Ancak görme engelli bireyler çevresindeki insanları taklit etmekte görme 
duyusundan yararlanamayacaktır. Görme Engelli bireylerde günlük yaşam becerilerin 
edinimi ve sürdürülebilirliğinde yaşantı eksikliği, taklit etmekte görme duyusundan 
yararlanamama, uygun öğretimin yapılmaması gibi nedenlere bağlı gecikmeler veya 
beceriyi kazanamama durumları yaşanabilir. 

Bu araştırmanın amacı, görme yetersizliğinden etkilenmiş üç genç yetişkin bireye 
kazak katlama, halı süpürme ve bulaşık yıkama becerileninin kazandırılmasında eş zamanlı 
ipucu işlem süreci ile yapılan öğretimin etkili olup olmadığını, bireylerin kazandıkları 
becerileri öğretimden sonra sürdürüp sürdüremediğini ortaya koymaktır. 

Araştırmada tek denekli deneysel desenlerden “beceriler arası çoklu yoklama 
modeli” kullanılmıştır. 

Araştırmanın deneklerini, 2015–2016 öğretim yılında Altı Nokta Körler 
Derneği'ne bağlı rehabilitasyon merkezine devam eden ve yapılan kaba değerlendirme 
sonucunda günlük yaşam becerilerine gereksinimi olduğu belirlenen iki yetişkin görme 
engelli birey ve herhangi bir eğitim kurumuna devam etmeyen ancak yapılan kaba 
değerlendirme sonunda çeşitli günlük yaşam becerilerine ihtiyaç duyan başka bir yetişkin 
görme engelli birey oluşturmaktadır. 
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Araştırma verilerinin toplanabilmesi için, öğretmen ve aile görüşme formları, 
beceri kontrol listesi, ölçüt bağımlı ölçü araçları ve eş zamanlı ipucu işlem süreciyle 
öğretim yapılırken, öğretimde ilerlemelerin kaydedileceği kayıt çizelgeleri, uygulama 
güvenirliği formları geliştirilmiş ve kullanılmıştır.   

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, genç yetişkin görme engelli bireylerinin 
kazak katlama, bulaşık yıkama ve halı süpürme becerilerini kazanmasında eş zamanlı ipucu 
işlem sürecini ile yapılan öğretimin etkili olduğu izlenmiştir. 

Eş zamanlı ipucu işlem süreciyle yapılan öğretimin genç yetişkin görme engelli 
bireylerin kazandığı kazak katlama, bulaşık yıkama ve halı süpürme becerilerini, öğretim 
bittikten 7, 14, 21 gün sonra da sürdürmesinde etkili olduğu izlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Görme Engelliler, Günlük Yaşam Becerileri, Yetişkin Eğitimi 
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(10386) GÖRME ENGELLİ VE GÖRME ENGELLİ OLMAYAN ÖĞRENCİ 

ANNELERİNİN YILMAZLIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMES İ 

SALİH ÇAKMAK 1, YILMAZ AVCI 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 2 MEB 

salih_cakmak@gazi.edu.tr 

Bu çalışmada, görme engelli çocuğu olan ve olmayan annelerin, yılmazlık 
özelikleri incelenmiştir. 

Yılmazlık, dayanıklılık ve mücadelecilik gibi pek çok kavramı bünyesinde 
barındıran karmaşık bir yapıya sahip olduğu alan yazın araştırmalarından ortaya 
çıkmaktadır. Yılmazlık denince, bir zorluk ile karşılaşıldığında bu durumdan daha güçlü bir 
şekilde çıkmayı, bir kriz durumunda gelişim göstermeyi ve dayanıklı olmayı sağlayan aktif 
bir süreç olduğu (Walsh, 2006)’da çalışmasında belirtmektedir. Çocuk sahibi olmak 
insanlar için gurur kaynağıdır. Bir güven bir gelecektir. Fakat görme engelli çocuk sahibi 
olmak ebeveynlerin mükemmel olarak kurguladığı çocukla ilgili bir takım olumsuzluklar ve 
yılmazlık durumlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Görme engelli çocuğu olan ve 
olmayan ailelerin en önemli ortak noktaları çocuk sahibi olmanın vermiş olduğu 
sorumluluklarıdır. 

Çalışma, 20176-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara İl sınırları içinde bulunan ve 
Yenimahalle ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı  “Mitat ENÇ Göme Engelliler İlkokulu” 
ve Altındağ’a bağlı “Gören Eller Görme Engelliler İlkokulunda” öğrenim gören 
öğrencilerin annelerine uygulanmıştır. Ayrıca görme engelli olmayıp normal ilkokulla 
devam eden ve rastgele okullardan seçilen öğrenci anneleri oluşturmaktadır. Yenimahalle 
ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan ‘‘Emniyetçiler ve Hacı Mustafa 
Tarman İlkokullarında aynı yolla anketler dağıtılıp toplanmıştır. Çalışma toplamda 200 
anne üzerinde yürütülmüştür. 

Araştırmada ‘‘Demografik (Kişisel Bilgi) Anketi’’ ve “Anne Yılmazlık Ölçeği’’ 
uygulanmıştır. 

Yapılan ankette, araştırma grubunu oluşturan annelerin demografik özelliklerini 
(yaş, eğitim durumu, algılanan gelir düzeyi, çocuğun cinsiyeti, Çocuğunuz görme engelli 
mi, ailede başka bir engellinin bulunup bulunmaması, anne-babanın birlikte olup 
olmaması). Anket verilerinin betimleyici frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmış, sonra 
ölçeğin toplam puanları için aritmetik ortalama () ve standart sapma (ss) değerleri 
saptanmıştır. 
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Araştırmanın bulgularına göre, görme engelli olan ve olmayan öğrenci annelerinin 
yılmazlık düzeylerini etkileyen faktörler incelendiğinde bu faktörlerden olan; İyimserlik-
Yaşama Bağlılık, Mücadelecilik, Öz- Yetkinlik, Sosyal Destek, Başarıya-Amaca 
Güdülenme, Yeniliklere Açık Olma, Riskleri Öngörmedir. Sosyal Destek  puanlarının engel 
durumu ve çocuğun cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. AYÖ 
sosyal destek puanlarının çocuğun cinsiyeti değişkenine göre hangi gruplar arasında 
farklılaştığını belirlemek üzere yapılan Mann Whitney U testi sonucunda söz konusu 
farklılığın erkek ile kız arasında erkek lehine olduğu belirlenmiş. Aynı zamanda analizde 
görme engelli olmayan öğrenci annelerinin puanlarını daha yüksek çıkmıştır. 

Diğer taraftan, cinsiyet ve yaş faktörlerinin ebeveynin sürekli kaygı ve yaşam 
doyumları üzerinde etki sahibi olmadığı saptanmıştır. Annelerin yılmazlık düzeylerini 
etkileyen sosyal destek göz önünde bulundurularak onlara gerekli desteğin sağlanması ve 
bireysel gelişimleri adına eğitim programlarının varlığı önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Yılmazlık, Görme Engelliler, Anne Yılmazlık 
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(10387) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ AZ GÖREN ÇOCUĞUN ODAKLANMA 

BECERİLERİNİN GELİŞ İMİNDE İŞLEVSEL GÖRME ETKİNLİK 

PROGRAMININ (İGEP) ETKİSİ 

PINAR DEMİRYÜREK 1, SALİH ÇAKMAK 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

salih_cakmak@gazi.edu.tr 

Bu araştırmanın genel amacı, okul öncesi dönemdeki az gören bir çocuğun işlevsel 
görme becerilerinden odaklanma becerilerinin gelişiminde İşlevsel Görme Etkinlik 
Programı’nın (İGEP) etkililiğini belirlemektir. Araştırmada, programın etkililiği 
değerlendirilirken, nitel araştırma yöntemlerinden “örnek olay çalışması” kullanılmıştır. 
Araştırmaya, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde bulunan Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı Göreneller Görme Engelliler İlkokulu’na devam eden az gören tanısı 
almış 4 yaşındaki bir erkek çocuğu katılımcı olarak dahil edilmiştir. 

Araştırmada, az gören çocuğun yakın görme alanı içerisinde yer alan işlevsel 
görme becerilerinden odaklanma becerilerini sergilemedeki performans düzeyini 
desteklemek ve geliştirmek amacıyla İGEP (Odaklanma) hazırlanmıştır. Hazırlanan 
program, az gören çocukların işlevsel görme becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesini 
amaçlayan çeşitli araştırmalar incelendikten sonra; Gazi İşlevsel Görme Değerlendirme 
Aracı (GİGDA) kapsamında yer alan performans göstergelerinden (odaklanma becerileri) 
uyarlanarak geliştirilmiştir. 

Araştırmanın uygulama süreci, uygulama ve değerlendirme oturumları dahil 
toplam 17 oturumda tamamlanmıştır. Bu oturumların 11’i uygulama ve 6’sı değerlendirme 
oturumu olarak yapılmıştır. Uygulama oturumlarında katılımcı çocuğa İGEP uygulanarak, 
çocuğun işlevsel görme becerilerinden odaklanma becerilerinin geliştirilmesi ve 
desteklenmesi amaçlanmıştır. Değerlendirme (ön, ara, son, izleme) oturumlarında ise 
katılımcı çocuğa İGEP’in uygulanması sonucu, çocuğun işlevsel görme becerilerinden 
odaklanma becerilerini sergilemedeki performans düzeyinin belirlenmesi ve çocuğun 
performans düzeyindeki ilerleme ve değişikliklerin izlenmesi amaçlanmıştır. Katılımcı 
çocukla gerçekleştirilen bütün oturumlar video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Daha 
sonra, bu kayıtlar izlenerek elde edilen veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen İşlevsel 
Görme Etkinlik Programı Değerlendirme Aracı’na (İGEPDA) kodlanmıştır. Kodlanan 
veriler, İGEPDA üzerinden analiz edilerek araştırmanın veri analizleri tamamlanmış ve 
araştırma bulguları elde edilmiştir. 

Araştırmanın veri toplama ve analiz süreçleri sonunda katılımcı çocuğun genel 
performans düzeyi ve İGEP’ in etkililiğine ilişkin elde edilen bulgular şu şekildedir: 
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Katılımcı çocuğun işlevsel görme becerilerinden odaklanma becerilerini sergilemedeki 
genel performans düzeyi ön değerlendirmede %12,2, ara değerlendirmede %57,5, son 
değerlendirmede %72,7, 1. izleme oturumunda %72,7, 2. izleme oturumunda %70,2 ve 3. 
izleme oturumunda %73,5 olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak elde edilen bulgular, 
İGEP’de yer alan etkinlikler kapsamında daha ayrıntılı incelendiğinde; katılımcı çocuğun, 
ön değerlendirmedeki performans düzeyi ile 3. izleme değerlendirme oturumunda ki 
performans düzeyi arasında önemli bir artışın olduğu görülmektedir. 

Tüm bu verilerin sonucunda, bir az gören çocuğun işlevsel görme becerilerinden 
odaklanma becerilerini sergilemedeki performans düzeyi üzerinde İşlevsel Görme Erkinlik 
Programı’nın etkili olduğu ve etkili sonuçlar verdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Az Görenler, İşlevsel Görme Becerileri, Odaklanma Becerisi 
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(10406) TEMEL TEPKİ ÖĞRETİMİNİN OTİZMLİ ÇOCUKLARDA İFADE EDİCİ 

DİL BECERİLERİNİN KAZANIMINA ETKİSİ 

ŞENOL DEMİRTAŞ 1, ÇIĞIL AYKUT 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

demirtas9296@gmail.com 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren çocukların yaygınlığının giderek artış 
göstermesi ve araştırmaların, OSB gösteren çocukların ifade edici dil becerilerinde 
genellikle gecikme gösterdiklerini veya konuşma becerilerini edinemediklerini ortaya 
koyması, sözel dil becerilerinin desteklenmesi için geliştirilmiş delile-dayalı yöntemlerin 
önemini daha da artırmaktadır. 

Bu bağlamda, tek denekli desenlerden eş zamanlı olmayan çoklu başlama 
modelinin kullanıldığı araştırmada, OSB gösteren çocuklarda sosyal iletişim becerilerinin 
desteklenmesi için geliştirilmiş olan Temel Tepki Öğretimi (TTÖ) yönteminin, ifade edici 
dil becerisi olmayan üç OSB’li çocuğa sözel dil becerilerinin kazandırılmasındaki etkililiği 
incelenmiştir. Verilerin görsel analiz yoluyla değerlendirildiği çalışmada, araştırma 
sonuçları TTÖ’ nün etkili olduğunu gösterirken denekler arasında önemli farklılıklar 
gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Temel Tepki Öğretimi, Otizm, İfade Edici Dil Becerileri 
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(10415) ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN YARDIMCI TEKNOLOJİLERE 

YÖNELİK TUTUMLARI 

CEM ASLAN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

cemaslan@gazi.edu.tr 

Günümüzde genel eğitimde olduğu gibi özel eğitim alanında da özel olarak 
tasarlanmış pek çok araç-gereç kullanılmaktadır. Bunlar genel anlamda yardımcı teknoloji 
(assistive technology) olarak bilinmektedirler. Yardımcı teknolojiler en genel anlamı ile 
engelli bireylerin yaşam becerilerini kolaylaştırmak, bu becerileri arttırmak ve geliştirmek 
amacıyla özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış her türlü araç-gereç (cihaz) şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin yardımcı 
teknolojilere yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-
2017 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin çeşitli illerinde resmi okullarda ve özel özel eğitim 
kurumlarında görev yapan toplam 251 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma 
tarama modeline göre desenlenmiştir ve nicel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Verilerin 
toplanmasında Aslan ve Kan tarafından geliştirilen "Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutum 
Ölçeği" ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen 
veriler SPSS paket programı üzerinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
istatistiksel işlemleri uygulanarak analiz edilmektedir. Araştırmanın veri analiz süreci 
cinsiyet, yaş, mezun olunan bölüm, yardımcı teknoloji hakkında ders  alma durumu ve 
yardımcı teknoloji ile ilgili herhangi bir eğitime katılma durumu değişkenleri açısından 
devam etmektedir. Bu nedenle, istatistiksel analizlerden elde edilecek bulguların ise, kongre 
sırasında katılımcılarla paylaşılması planlanmaktadır. 

Aslan, C., & Kan, A. (incelemede). Yardımcı teknolojilere yönelik tutum ölçeği geliştirme 
çalışması.  

Anahtar Kelimeler : Yardımcı Teknoloji, Özel Eğitim Öğretmeni, Tutum, Özel Eğitim, 
Eğitim Teknolojisi. 
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(10425) OTİZMLİ BİREYLERİN ÖĞRETİMİNDE MOTİVAS YONU 

DESTEKLEMEK İÇİN GELİŞ TİRİLEN TEKNİKLER 

ŞENOL DEMİRTAŞ 1, ÇIĞIL AYKUT 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

demirtas9296@gmail.com 

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal etkileşim alanlarında meydana gelen 
güçlükler ile bireylerin tekrarlı ve sınırlı biçimde gerçekleşen; davranış, ilgi ve aktiviteler 
sergilemesiyle tanımlanan nöro-gelişimsel bir bozukluktur [American Psychiatric 
Association (APA) 2013]. 

Otizmli çocuklarda sık rastlanan yetersizliklerden biri de dil gelişiminde meydana 
gelen gecikmelerdir (Fombonne, 1999, McDuffie, Yoder, & Stone, 2005). Otizm spektrum 
bozukluğuna (OSB) sahip çocuklarda dil becerilerini desteklemek için en sık kullanılan 
yaklaşımlar ise öğrenme ve edimsel koşullanma teorisine dayalı olan (Lovaas, 1987) 
uygulamalı davranış analizinden türemiştir. Yapılandırılmış öğretim yöntemleri (Ayrık 
Denemelerle Öğretin, Lovaas, Teacch vb.) ve doğal dil öğretim yöntemleri uygulamalı 
davranış analizine dayanan başlıca öğretim yöntemleridir.   

Ayrık denemelerle öğretim olarak da adlandırılan yapılandırılmış uygulamalı 
davranış analizinde sadece bir amacı kapsayan kazanımlar ele alınarak uyaran-davranış ve 
sonuç bağlamında art arda gerçekleşen denemeler ile hedeflerin kazandırılması amaçlanır. 
Bu süreçte öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla yetişkin tarafından seçilen öğretim 
materyalleri tekrarlı olarak bireye sunulur. Ön uyaran, ipucu basamakları ve sonuçlar 
üzerinde uyarlamalar yapılarak hedef davranış şekillendirilirken sembol pekiştireçler veya 
sosyal pekiştireçlerle desteklenen yiyecek pekiştireçleri doğru tepkilerin ardından öğrenciye 
sunularak becerinin kazandırılması ve sürdürülmesi hedeflenir (Landa 2007). 

Ancak, literatürde yapılandırılmış uygulamalı davranış analizine dayalı tekniklerle 
yürütülen müdahalelerde üç büyük sınırlılık tespit edilmiştir. Bu sınırlılıklar genel olarak; 
a) kazanımların oldukça uzun bir zaman diliminde gerçekleştirildiği, b) becerilerin 
genellenemediği, c) bireylerin öğretim için motive edilemediği ve buna bağlı olarak 
problem davranışların açığa çıkması olarak gösterilmektedir (R. L .Koegel, Camarata, 
Koegel, Ben-Tall, & Smith 1998). 

Diğer yandan, Otizmli çocuklarda müdahale planı geliştirirken motivasyonun 
artırılması için kullanılacak tekniklerin göz önünde bulundurulması oldukça önemlidir. 
Çünkü yapılan araştırmalar, zihinsel ve gelişimsel yetersizlik gösteren çocukların özellikle 
ekstra çaba gerektiren durumlarda oldukça isteksiz davranışlar gösterdiklerini ortaya 
koymuştur  (Koegel & Mentis, 1985, page 185). Bu durumun, normal gelişim gösteren 
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akranları gibi merak duygusuna ve içsel motivasyona sahip olmayan ve bu nedenle 
çevrelerindeki uyaranlara yönelik herhangi bir tepkide bulunmayan Otizmli çocuklar için 
de geçerli olduğunu varsaymak mümkündür (Koegel & Egel, 1979). Otizmli çocuklarda 
görülen bu tür motivasyon sorunu, yetersizlikten etkilenen bireylerin eğitim ortamındaki 
performanslarını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu bağlamda, Otizmli çocuklara yönelik 
sağaltımlarda motivasyonu artıracak tekniklerin müdahale planına dahil edilmesi uygun 
olacaktır. 

Yapılandırılmış öğretim yöntemleri ile edinilen becerilerin sürdürülmesi ve 
genellenmesindeki sınırlılıklar ile çocuklarda görülen motivasyon yetersizliğini önlemek 
için alan yazında etkili olduğu görülen ve çocukların ilgi ve liderliklerinin göz önünde 
bulundurulduğu doğal davranışsal yöntemler (Hancock, Kaiser 2002; L., Koegel, 
Koegel,  Harrower, ve Carter, 1999a; l., Koegel, Koegel, Shoshan, ve McNerney, 1999b) 
geliştirilmiştir. 

Alanyazında çocukların iletişim becerilerini desteklemek amacıyla geliştirilen ve 
doğal öğretim yöntemlerinden biri olan Temel Tepki Öğretimi (TTÖ) yönteminin etkili 
olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır. TTÖ, uygulamalı davranış analizi 
(UDA) ilkelerine dayalı olup OSB sahip çocuklarda; direkt olarak bireylerin yetersizlik 
gösterdiği spesifik becerilere odaklanmaktan ziyade (L. K. Koegel, Koegel, Harrower ve 
Carter, 1999; Prizant ve Rubin, 1999), onlar için hayati olduğu ve ele alındığında 
hedeflenmeyen becerilerin de ortaya çıkmasına fırsat sağlayan temel alanların (R. L. 
Koegel, Koegel ve Carter, 1999) geliştirilmesiyle öğretim hedeflerine ulaşmayı amaçlayan 
doğal davranışsal bir öğretim yöntemidir. 

Motivasyonun temel tepki öğretimindeki gözlenebilir tanımı çocuğun hedef 
uyarana yönelik tepkileri ile ifade edilmektedir. Bu bağlamda motivasyonun geliştirilmesi 
sonucu bireylerin sosyal ve çevresel uyaranlara vereceği tepkilerin oranında artışın 
meydana gelmesi beklenmektedir (L., Koegel, Carter ve Koegel, 1998).  TTÖ’ de seçenek 
sunma, doğal pekiştireç kullanma, bireyin hedef davranışla ilgili girişimlerini pekiştirme, 
çalışma becerilerinde değişiklik yapma, önceden kazanılmış becerilerle yeni kazandırılacak 
becerileri harmanlayarak sunma teknikleri kullanılarak motivasyonun geliştirilmesi 
amaçlanır (Koegel, O’Dell, & Dunlap, 1988; R. L. Koegel, O’Dell, & Koegel, 1987). 

Anahtar Kelimeler : Otizm, Motivasyon 
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(10428) ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

YARDIMCI TEKNOLOJİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

TAMER KARAKOÇ 1, CEM ASLAN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

tarcem@gmail.com 

Yardımcı teknolojiler, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek, 
bağımsızlıklarını artırmak için kullanılan özelleştirilmiş araç, hizmet ve düzenlemeler 
olarak tanımlanmaktadır (Tuncer, 2005; Reed ve Browser, 2005; Çakmak, 2016). 
Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin bağımsız yaşamlarını destekleyebilmek için alanda 
onlarla çalışacak özel eğitim öğretmenlerinin yardımcı teknolojilere ilişkin; değerlendirme, 
planlama, uyarlama ve öğretim bakımından olumlu tutum, yeterli bilgi ve beceriye sahip 
olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede özel eğitim öğretmen adaylarının alanda çalışmaya 
başlamadan önce yardımcı teknolojilere yönelik olarak tutumları araştırmacılar tarafından 
değerlendirilmek istenmiştir.  Dolayısıyla bu araştırmada, özel eğitim bölümlerinde okuyan 
dördüncü sınıf öğrencilerinin yardımcı teknolojilere yönelik tutumlarının incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında farklı üniversitelerin özel eğitim 
bölümüne bağlı görme engelliler, işitme engelliler ve zihin engelliler öğretmenliği lisans 
programlarında öğrenim gören toplam 387 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma da 
betimsel yöntemlerden tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplanma sürecinde Aslan ve Kan 
tarafından geliştirilen "Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutum Ölçeği" ve araştırmacılara 
tarafından oluşturulmuş Bireysel Bilgi Formu'na yer verilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 
paket programı üzerinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistiksel işlemleri 
uygulanarak analiz edilmiştir. 

Araştırma bulguları incelendiğinde, dördüncü sınıf özel eğitim öğrencilerinin 
tutum puanlarında; farklı lisans programlarına, yardımcı teknolojilere ilişkin ders alma ve 
almamalarına, yine yardımcı teknolojilere ilişkin herhangi bir eğitim alma ya da almama 
durumlarına ve yaş faktörüne göre anlamlı düzeyde farlılık bulunurken; Öğrencilerin 
cinsiyetleri bakımından herhangi bir farklılık bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler : Tutum, Yardımcı Teknoloji, Özel Eğitim. 
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(10448) ZİHİNS EL ENGELLİ ERGENLERE İPAD ARACILIĞI İLE ALIŞVERİŞ 

YAPMA BECERİS İNİN ÖĞRETİMİ 

SALİH ÇAKMAK 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

salih_cakmak@gazi.edu.tr 

Zihinsel engelli bireyler, günlük yaşam becerilerini gerçekleştirmede ve bu 
becerilerde bağımsızlaşmakta zorluklar yaşayabilirler. (Westling , D. & Fox, L.  (2009). 
Toplu taşım araçlarının kullanımı, yemek hazırlama, kişisel temizlik, alışveriş yapabilme 
gibi becerileri içeren günlük yaşam becerilerinin edinimi zihinsel engeli olan bireyler için 
oldukça önemlidir (Matson, Dempsey, and Fodstad 2009; Matson, Rivet et al. 2009). 
Zihinsel ve gelişimsel yetersizliği olan bireylerin günlük yaşam becerilerini öğrenebilmeleri 
için farklı öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri “in-vivo 
instruction” dır. Bu yöntem zihinsel engelli çocuklara çeşitli günlük yaşam becerilerinin 
öğretiminde;  Morrow and Bates (1987), Hutcherson et al. 2004; Stokes and Baer 1977) 
tarafından kullanılmıştır. Başka bir öğretim yöntemi “videobased instruction” dır. Bu 
yöntem de yine günlük yaşam becerilerin öğretiminde (VBI; Rayner et al. 2009; Sturmey 
2003,;e.g., Rehfeldt et al. 2003; Sigafoos et al. 2005 and e.g., Norman et al. 2001) 
tarafından kullanılmıştır. Bir diğer öğretim yöntemi ise “computer-based intervention” dır. 
Bu yöntemi günlük yaşam becerilerinin öğretiminde Ramdoss, Lang et al. 2011; Ramdoss, 
Mulloy et al. 2011; Higgins and Boone 1996; Mechling et al. 2005 kullanmışlardır. Bu 
öğretim yöntemlerine ek olarak “picture-based systems” ve “direction instruction” 
kullanılmıştır.  Bu öğretim yöntemleri, günlük yaşam becerilerinin öğretiminde 
kullanılabildiği gibi akademik becerilerin öğretiminde de kullanılmaktadır. 

Zihinsel engelli ergenlerin, günlük yaşam becerilerini bağımsız olarak 
gerçekleştirmelerinin öneminden dolayı bu çalışmada, lise düzeyinde eğitim görmekte olan 
zihinsel engelli ve otizim tanılı gençlere “iPad aracılığı ile sunulan ve etkileşime dayalı 
alışveriş becerisini gösteren animasyon uygulamasının” bağımsız olarak alış veriş 
yapabilme becerisini kazandırmasının etkisi incelenmiştir. 

Çalışmaya 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin Ankara ilinde bulunan 
ve lise düzeyinde eğitim veren Ümit Kaplan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde 
öğrenim görmekte olan 3 zihinsel engelli ve otizim tanılı öğrenci katılmıştır. Araştırmaya 
katılan öğrenciler 17- 19 yaş aralığındadır. Çalışmaya katılan öğrenciler farklı sınıf 
ortamlarında eğitim görmektedirler. Çalışmaya katılan öğrencilerin belirlenmesinde; 
okuma-yazma becerilerine, alıcı ve ifade edici dil becerilerine, iki basamaklı sayıları okuma 
ve yazma becerilerine, iki basamaklı tam sayıları zihinden toplayabilme becerilerine ve 
para kavramına sahip olma becerileri önkoşul beceriler olarak belirlenmiş ve katılımcılar bu 
önkoşula sahip öğrenciler arasından seçilmiştir. 



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
755 

Çalışmada, Apple ürünü olan iPad 3’ ün içerisinde yüklü olan “Morfo Booth” ve 
“Puppetpals HD Little” uygulamaları kullanılmıştır. Morfo Booth, 3D yüz fotoğraflarını 
seslendiren bir uygulamadır. Bu çalışmada öğrencilerin kendi yüz figürleri kullanılmıştır. 
Çalışmaya katılan her öğrencinin yüz figürü uygulamacı tarafından fotoğraflanmıştır. Daha 
sonra her bir öğrenci yüzü, uygulayıcı tarafından seslendirilerek alışveriş becerisinin nasıl 
yapılacağı yüz figürüne anlattırılmıştır. Puppetpals HD Little, animasyon oluşturmaya 
yardımcı uygulamadır. Çalışmanın yapılacağı süper market içerisinde yer alan bütün 
reyonlar, reyonlardaki ürünler, alışveriş sepeti, kasiyerler, ürün rafları arasında bulunan 
koridorlar geniş açılardan fotoğraflanmıştır. Bu uygulama ile fotoğraflanan kareler 
birleştirilmiş ve öğrenci kendi yüz ifadesinin bulunduğu karakter ile market içerisinde; 
alışveriş arabası alma, ürünlere yönelme, sepete ürün koyma, kasaya yönelme, ücret ödeme 
vb aşamaları iPad üzerinde dokunsal olarak gerçekleştirebileceği animasyon uygulamaları 
hazırlanmıştır. 

Çalışmada, katılımcıların marketten alışveriş yapabilme becerisini gerçekleştirme 
düzeyini belirlemeyi amaçlayan “alışveriş becerisi gerçekleştirme ölçü aracı” ve çalışmanın 
sosyal geçerliliğini belirleyebilmek için, araştırmaya katılan öğrencilerin annelerine 
uygulanan “Sosyal Geçerlilik Formu” ile görüş alınmıştır. 

Çalışmanın bağımlı değişkeni katılımcıların marketten alışveriş becerisini 
gerçekleştirme düzeyleridir. Bağımsız değişken ise iPad aracılığı ile sunulan ve etkileşime 
dayalı alışveriş becerisini gösteren animasyon uygulamalarıdır. Araştırmanın deseni tek 
denekli deneysel desenlerden “deneklerarası Çoklu Yoklama Deseni” kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda, zihinsel engelli ve otizm tanılı üç çocuğa iPad aracılığı ile 
marketten alışveriş yapabilme becerisi öğretilmiştir. Bu becerinin öğretim bittikten 5 ve 10 
gün sonraki kalıcılığı da incelenmiştir. Araştırma bulguları, “iPad aracılığı ile sunulan ve 
etkileşime dayalı alışveriş becerisini gösteren animasyon uygulamasının” bağımsız olarak 
alış veriş yapabilme becerisini kazanmalarında etkili olduğunu, katılımcıların marketten 
alışveriş yapabilme becerisini öğretim sona erdikten 5 ve 10 gün sonra da 
koruyabildiklerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Zihinsel Engelli, Günlük Yaşam Becerileri, Beceri Öğretimi, 
Öğretim Teknolojileri 
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(10481) İLKOKUL TÜRKÇE KİTAPLARINDA YER ALAN GÖRSELE DAYALI 

ETKİNLİKLERİN AZ GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULUNLUĞUNUN 

BELİRLENMES İ 

SALİH ÇAKMAK 1, HATİCE CANSU YILMAZ 1, HACER DAMLANUR IŞITAN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

haticecansuyilmaz@gmail.com 

Ders kitabı bilgiyi, bilgiye ulaşma yollarını aktaran en eski ve önemini yitirmemiş 
öğretim aracıdır. Bu kitaplar, özellikle ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf Türkçe derslerinde çok 
önemli bir yere sahiptir; çünkü ilkokul, okumayı sevdirme ve iyi okuma alışkanlığı 
kazandırmada bir başlangıç dönemidir. İlkokul seviyesi için yazılacak ve basılacak Türkçe 
ders kitapların niteliği çok önemlidir. Yazı karakterleri, kullanılan renkler, çizimler, görsel 
elemanların boyutları ve çeşitliliği, kitap boyutları, kitap cildi gibi görsel tasarım 
elemanlarının seçimi çocuğun yaş seviyesine uygun bir şekilde seçilmelidir. Metinler 
görsellerle mutlaka desteklenmelidir. Bu sayede kitap, daha ilgi çekici bir hal alacaktır. 
Metin Tasarımı, Görsel Elemanların Tasarımı, Sayfa Tasarımı, Kapak Tasarımı ve Üretime 
Yönelik Dış Yapı Özelliklerinden oluşan görsel tasarım ilkeleri, kitaplarda eksiksiz 
uygulanmalıdır. Bu sayede öğrenciler, imgelerle metin arasında, yazınsal ve figüratif 
sözcükler arasında akıcı bir biçimde yer değişikliği yapabilecek, görsel dilleri 
gelişebilecektir. 

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı, Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 
ile eğitimin tüm kademelerinde okutulacak olan kitaplarında bulunması gereken özellikleri 
de belirlemiştir. Bu yönetmelikte ders  kitaplarının; hem görünüş hem de içerik bakımından 
temel bazı özelliklere sahip olması gerektiği üzerinde durulmuştur(MEB, 2012). Bu 
özellikler, dış görünüş ve içerik bakımından sınıflanarak belirtilmese de metin tasarımı, 
görsel ögelerin tasarımı, sayfa tasarımı, yazı tasarımı ve üretime yönelik özellikler gibi beş 
temel başlık altında değerlendirilebilir. Ders kitaplarının öğrencilerin bilgi ve becerilerini 
geliştirebilmesi, onların öğrenme ilgilerini çekebilmesi için hem içerik hem de görsel 
tasarım bakımından iyi hazırlanmaların ı gerekir (Karatay, Pektaş 2012). 

Ülkemizde görme engelliler okullarında ve kaynaştırma sınıflarında eğitim 
görmekte olan görme engelli çocuklar da, genel eğitim içerisindeki gören akranları ile aynı 
programı işlemektedirler. Eğitim-öğretim yılının başında dağıtılan ders kitapları, total 
görme engellilere Braille baskılı, az gören öğrencilere ise gören öğrencilere dağıtıldığı gibi 
basılı olarak dağıtılmaktadır. Son yıllarda, Türkçe öğretimi amacıyla yazılmış çok çeşitli 
ders kitapları ortaya çıkmıştır. Bu kitaplar arasından hem gören hem de az gören öğrenciler 
için en uygun olanı seçmek, dikkatli bir inceleme ve değerlendirme yapmayı 
gerektirmektedir. Bu kitaplar MEB tarafından gören öğrencilere basılı az gören öğrencilere 
ise basılı, cd formatında veya tablet bilgisayarlara yüklenerek dağıtılmaktadır. Söz konusu 
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kitaplar az gören öğrenciler için uygun formatta dağıtılsa da, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflara 
ait Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinlikler incelendiğinde görselliğin 
ön planda yer aldığı görülmektedir. Görselliğin ön planda olduğu etkinlikler de az gören 
öğrencilerde zorluk yaşayabilmektedirler. Etkinlikte yer alan resimlerin karmaşıklığı, 
kullanılan renk tonlarının birbirine yakınlığı, resimlerdeki kontrast miktarının düşük 
olması, etkinliklerin puzzle ve bulmaca şeklinde olması, etkinlikler için ayrılan metin 
kutularına yazı yazmanın zorluğu vb. etmenler az gören öğrencilerin Türkçe çalışma 
kitaplarında yer alan etkinlikleri gören akranları gibi bağımsız gerçekleştirememelerine 
neden olmaktadır. 

Bu araştırmanın genel amacı, ilkokul Türkçe Çalışma kitaplarında ki görsellerin, 
görsel tasarım ilkeleri açısından az gören öğrenciler için uygunluğu belirlemeye 
çalışmaktır. Bu doğrultuda 1.2.3. ve 4. Sınıf Türkçe dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarında yer 
alan temalar arasından rastgele bir tema belirlenmiş ve o tema içerisinde yer alan etkinlikler 
doküman incelemesi yöntemi ile incelenmiştir. Belirlenen 44 etkinliğin az gören öğrenciler 
için görsel tasarım ilkeleri açısından uygunluğu analiz edilerek,  araştırma bulguları elde 
edilecektir. 

Anahtar Kelimeler : özel eğitim, görme engellilerin eğitimi 
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(10482) ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANAN 

MATEMATİK MÜDAHALELERİNİN İNCELENMES İ 

UFUK ÖZKUBAT 1, EMİNE RÜYA ÖZMEN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

ozkubat@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul düzeyinde bulunan öğrenme güçlüğü olan 
öğrencilere yönelik geliştirilen matematik müdahalelerini çeşitli değişkenler açısından 
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, 2006-2016 yılları arasında, ortaokul düzeyinde 
bulunan öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ile yapılmış 17 araştırma incelenmiştir. 
Araştırmalar, a) problem çözme amacıyla kullanılan bilişsel ve üstbilişsel stratejiler, b) 
problem çözme becerilerini artıran görselleştirme ögelerini içeren yaklaşımlar ve c) 
problem temelli öğretim yaklaşımı olarak üç temel başlık çerçevesinde incelenerek 
açıklanmıştır. Araştırma bulguları öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrenciler 
kapsamında tartışılmış ve uygulamalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Öğrenme Güçlüğü, matematik, öğretimsel stratejiler, problem çözme, 
ortaokul. 
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(10484) ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK 

PROBLEMİ ÇÖZME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: SESLİ DÜŞÜNME 

PROTOKOLÜ UYGULAMAS I 

UFUK ÖZKUBAT 1, EMİNE RÜYA ÖZMEN 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

ozkubat@gmail.com 

Bu çalışmada, öğrenme güçlüğü olan  öğrencilerin matematik problemi çözme 
sürecinde kullandıkları bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin değerlendirilmesinde kullanılan 
sesli düşünme protokolünün (Think A Loud Protocols) alanyazın çerçevesinde incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda, birinci olarak, öğrenme güçlüğü olan 
öğrencilerin matematik problem çözme güçlüklerine ilişkin kuramsal çerçeve tartışılmış, 
ikinci olarak, matematik problemi çözmede bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin 
ölçümlenmesinde sesli düşünme protokolünün kullanımına ilişkin bilgi verilmiş ve örnek 
bir sesli düşünme protokolü üzerinden analizin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Son olarak 
öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ve akranlarının kullandıkları bilişsel ve üstbilişsel 
stratejileri inceleyen araştırmaların ihtiyacına değinilerek önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Öğrenme Güçlüğü, Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejiler, Sesli Düşünme 
Protokolleri. 
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(10524) ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM 

ÖLÇEĞİ GELİŞTİRMESİ 

MEHMET SALİH KÜÇÜKÖZYİĞİT 1, NİLÜFER ALTUN 1, BETÜL YILMAZ 1, 

TAMER KARAKOÇ 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

mskozyigit@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı özel eğitim öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarını 
ölçmeye dönük ölçme aracı geliştirmektir. 19 maddeden oluşan ölçeğin nihai formu Ankara 
il merkezinde bulunan iki üniversitede (Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi) lisans 
öğretmenlik bölümlerinde 1., 2., 3., 4., sınıflarda öğrenim gören 384 öğretmen adayına 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek 
için döndürülmüş temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda ölçeğin üç alt 
faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Madde geçerliğine kanıt olarak madde test 
korelasyonları hesaplanmıştır. Madde test korelasyonlarının 0,43 ile 0,96 arasında değiştiği 
saptanmıştır. Ölçeğin benzer gruplarda aynı yapıyı verip vermeyeceğine ilişkin olarak 
çapraz geçerleme çalışması yapılmış ve tüm gruplardan elde edilen yapı belirlenen alt 
gruplar üzerinden de elde edilmiştir. Ayrıca ölçeğin güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla 
test tekrar test ve Crα güvenirlikleri hesaplanmış ve 0,89 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : özel eğitim öğretmenliği mesleği, tutum, ölçek geliştirme 
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(10558) GÖRME ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİN 

GEREKS İNİMLERİNİN BELİRLENMES İ 

MEHMET SALİH KÜÇÜKÖZYİĞİT 1, CEM ASLAN 1, GULİSTAN YALÇIN 2, ZİYA 

TAVİL 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 2 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

mskozyigit@gmail.com 

Gerek normal gelişim gösteren çocukların gerekse yetersizlikten etkilenen 
çocukların gelişimini desteklemede ailenin rolü oldukça büyüktür. Özellikle görme engelli 
çocukların görme duyusunu kullanamaması bazen ailelerin çocuklarına sistematik bir 
öğretim sunmasına kadar gidebilir. Ancak ailenin rolü öğretmen değildir. Neyi nasıl 
öğreteceklerinde, hangi beceriyi ne zaman destekleyecekleri söz konusu olduğunda her 
zaman bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu desteklerin sağlanabilmesi için öncelikle ailelerin 
gereksinimlerinin belirlenmesi gerekir.Bu araştırmanın amacı, görme engelli çocuğa sahip 
ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda betimsel araştırma 
yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ve kişisel bilgi formu ile veriler toplanmıştır. Toplanan 
veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : görme engelli çocuk , aile gereksinimleri, ebeveyn gereksinimleri 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
762 

(10562) PAYLAŞILAN OKUMA VE HİKAYE ANLATMA ETKİNLİKLERİNİN 

OKULÖNCESİNDE İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARA UYGULANMAS I 

ASLI GEREK 1, HALİSE PELİN KARASU 1, ÜMİT GİRGİN 1 
1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

asli.gerek@ozu.edu.tr 

Paylaşılan okuma ve hikaye anlatma etkinleri, işitme kayıplı çocukların erken 
okuryazarlık becerilerinin gelişimi açısından önemli etkinliklerdir. Çocuklar, bu 
etkinliklerle okumayı öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmektedirler. Bu etkinlikler, 
hikayenin okunması ve anlatımı sırasında çocukların alıcı ve ifade edici dillerini kullanarak 
anlama ulaşmalarına fırsat vermesi nedeniyle dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimini 
desteklemektedir. Bununla birlikte, paylaşılan okuma ve hikaye anlatma etkinlikleri, 
ilkokuma ve yazma çalışmalarında önemli avantajlar sağlayan, sözlü dil ve yazılı dil 
arasındaki ilişkiyi anlama, hikaye diline ve yapısına yönelik farkındalığın ve sesbilgisel 
farkındalığın gelişimine fırsat sağlamaktadır. Bu bildirinin amacı, okulöncesi dönemde 
işitme kayıplı çocuklara uygulanan paylaşılan okuma ve hikaye anlatma etkinliklerinin 
açıklanmasıdır. 

Paylaşılan okuma ve hikaye anlatma etkinliklerinde kullanılan hikaye kitaplarının 
seçiminde, çocukların bireysel özellikleri, yaşları, ilgi alanları, dil ve bilgi düzeyleri göz 
önünde bulundurulmalıdır. Hikayelerde olayları anlatan resimlerin mantıklı bir sırada 
verilmesi, çocukların hikaye yapılarına ilişkin bilgi edinmelerini, olaylar arasında ilişki 
kurabilmelerini ve sonraki olayı tahmin edebilmelerini sağlaması açısından önemlidir. 
Paylaşılan okuma etkinliğinde, çocuğun okunan hikayeyi dinlemesi, anlaması ve anlatması 
beklendiği için, kitabın dilinin çocuğun dinleyerek anlayabileceği düzeyde olması, 
gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Paylaşılan okuma ve hikaye anlatma etkinliklerinin çocuğun yaşantısında olan 
konuları içermesi, sözcük dağarcığının kullanımı ve zenginleştirilmesi açısından önemli bir 
yere sahiptir. Paylaşılan okumada kitapta yazan cümlelerde kullanılan sözcükler ve 
cümlelerin sözdizimi, çocuğun dinlediği metni anlamasını kolaylaştırmakta veya 
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle kitabın dili, çocuğun dinlediğini anlayarak yeni bilgilere, 
sözcüklerin anlamına ulaşabileceği şekilde düzenlenmelidir. 

Paylaşılan okuma ve hikaye anlatma etkinliklerinin benzer uygulamalar olduğu 
düşünülmesine rağmen paylaşılan okumada çocuğun dinlediği hikayeyi anlaması 
amaçlandığı için uygulamada bazı noktalarda farklılıklar bulunmaktadır. Hikaye anlatma 
sırasında çocuğun ve yetişkinin resimlerden yola çıkarak anlatımı söz konusu iken, 
paylaşılan okuma etkinliğinde yazılı metnin yetişkin tarafından okunması, çocuğun okunanı 
dinlemesi, anlaması ve anlatması söz konusudur. İki etkinlikte de yetişkin, çocuğun 
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anlatamadığı ya da eksik anlattığı önemli noktaları sorularla açmakta, çocuğu olaylar 
arasında ilişki kurma ve tahminlerde bulunma konusunda yönlendirmektedir. Paylaşılan 
okuma sırasında okunan cümlelerle ilgili sorular sorulurken, hikaye anlatma etkinliğinde 
resimdeki olaylar sorularla açılır. Her iki etkinlikte de soruların niteliği ve çeşitliliği 
önemlidir. Sorular; çocuğun olayları anlatmasına, düşünmesine ve olaylar arasında ilişki 
kurmasına fırsat vermelidir. Çünkü uygulamalarda çocukların katılımlarının genişletilmesi, 
düzeltilmesi ve tekrar edilmesi, çocukların aktif katılımlarının sağlanmasına bağlıdır. Bu 
bildiride hikayelerin paylaşılması, anlatılması, sorulan soruların çeşitliliği, dinleme ve 
anlama gelişimi için yapılan etkinliklerin uygulanması ve kullanılan materyal 
açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Okulöncesi dönem, işitme kayıplı çocuk, paylaşılan okuma, hikaye 
anlatma 
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(10576) İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE İŞİTME KAYIPLI 

ÖĞRENCİLERLE SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN UYGULANMASI 

EZGİ TOZAK 1, HALİSE PELİN KARASU 1, ÜMİT GİRGİN 1 
1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

ezgitozak@anadolu.edu.tr 

İlkokuma yazma programlarının hedeflediği amaçlara ulaşabilmede, okuma 
yaklaşımları önemlidir. Yaklaşımlar, öğrencilerinin okuma yazma becerilerinin gelişimi 
için gerekli öğretici adımların belirlemesine yardımcı olmaktadır. Yaklaşımlarla birlikte 
kullanılan etkinlikler, stratejiler,  öğretmenin deneyimi ve sınıf etkileşimi, ilkokuma 
yazmanın öğrenilmesinde ve gelişiminde önem taşımaktadır. Türkiye’de, 2006 yılında 
ilkokuma yazma yaklaşımı olarak “Ses Temelli Cümle Yöntemi”ne geçilmiştir. Bu 
bildirinin amacı, ilkokuma yazma sürecinde işitme kayıplı öğrenciler için Ses Temelli 
Cümle Yöntemi temelinde hazırlanan etkinliklerin ve uygulamaların açıklanmasıdır. 

Ses Temelli Cümle yönteminde, ilkokuma yazma öğretimine seslerle 
başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra, seslerden hecelere, 
kelimelere ve cümlelere ulaşılmaktadır. Kılavuz kitapta etkinlikler; dinleme, konuşma, 
okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere beş öğrenme alanı ile iç içe 
olacak şekilde yapılandırılmıştır. Ses Temelli Cümle Yöntemi; harf ses ilişkisinin kolay 
kurulabilmesi, çözümlemenin daha kolay gerçekleşmesi, doğru telaffuza ve akıcılığa katkı 
sağlaması gibi avantajlara sahiptir.  Bununla birlikte çeşitli araştırmalarda, bu yöntemin 
sınırlılıkları arasında öğrencilerin sesleri karıştırmaları ve okuduklarını anlamakta 
zorlandıkları gösterilmektedir. Bu zorluklar, işitme kayıplı çocuklar için de geçerlidir. 

İşitme kayıplı çocuklar, okumayı öğrenme sürecinde işiten akranlarıyla aynı 
aşamalardan geçmekte,  ancak işitme kaybına bağlı olarak dil gelişimindeki gerilikten 
dolayı okuma becerilerinin gelişiminde de gecikme yaşamaktadırlar. İşitme kayıplı 
çocukların çözümleme ve okuduğunu anlama becerilerinde yaşadıkları zorlukların en aza 
indirilmesinde, sınıfta uygulanan etkinlikler ve bu etkinliklerin çeşitliliği önemli bir yer 
tutmaktadır. İlkokul 1. sınıf öğretmen kılavuz kitaplarında; dinleme, sesi hissetme, sesi 
ayırt etme, cümlelere ulaşma, görsel okuma, metin oluşturma etkinlikleri yer almaktadır. 
Bu etkinlikler, işitme kayıplı çocuklarla gerçekleştirilen ilkokuma yazma uygulamalarında 
da kullanılmaktadır. Bununla birlikte işitme kayıplı çocukların dinleme, konuşma, okuma, 
anlama becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla etkinliklerin çeşitlendirilmesi, 
dinleme metinlerinin kolaylaştırılması, görsel materyallerin kullanılması gerekmektedir. Bu 
nedenle resimlerle desteklenmiş tekerlemeler, dil düzeyi uyarlanmış hikaye metinlerinin 
okunması, hikaye anlatma, öğrencinin sözcük dağarcığına göre hazırlanan sesi ayırt etme 
etkinlikleri, seslerin ardından verilen cümleler ve resimleri, seslere göre hazırlanmış 
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dinleme, ayırt etme, okuma-anlama sözcük bankaları, işitme kayıplı çocuklarla 
gerçekleştirilen ilkokuma yazma uygulamalarında kullanılmaktadır. 

İşitme kayıplı çocuklar için etkinliklerin görsel materyalle desteklenmesi; çocuğun 
sözcüğün, cümlenin ve olayların anlamına ulaşmasına fırsat vermekte ve ilkokuma yazma 
çalışmalarına aktif olarak katılmasını, sözcük dağarcığının zenginleşmesini, var olan bilgi 
ve deneyimlerini kullanmasını sağlamaktadır. Tekerlemeler, sesbilgisel farkındalığın 
gelişimini desteklemekte, hikaye kitapları olayları anlatma, ilişki kurma, tahmin etme gibi 
okuma yazma stratejilerinin öğrenilmesine katkı sağlamaktadır. Bu bildiride, Ses Temelli 
Cümle Yönteminin uygulanması sırasında kullanılan öğretmen kılavuz kitabındaki 
etkinlikler ile işitme kayıplı öğrenciler için hazırlanan farklı etkinlikler açıklanacaktır.  

Anahtar Kelimeler : İşitme kayıplı öğrenci, İlkokuma yazma, Ses Temelli Cümle Yöntemi 
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(10598) KISA DENEYS EL ANALİZ İLE ZİHİNS EL YETERS İZLİKTEN 

ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİNİN OKUMA HIZININ ARTIRILMASINDA 

BİRLEŞTİRİLMİŞ OLARAK SUNULAN SAĞALTIM PAKETLERİNDEN ETKİLİ 

OLANIN BELİRLENMES İ 

İREM AKÇAYIR 1, UFUK ÖZKUBAT 1, HANİFİ SANIR 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

iremakcayir@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı; zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir öğrencinin okuma 
hızını artırmada birleştirilerek sunulan beceri temelli ve performans temelli müdahale 
programlarının etkililiklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın katılımcısı dördüncü sınıfa 
devam eden zihinsel yetersizlikten etkilenmiş kaynaştırma ortamında bulunan bir erkek 
öğrencidir. Araştırmada kısa deneysel analiz (KDA) kullanılmıştır. Zihinsel yetersizlikten 
etkilenen öğrencinin okuma hızını artırmada etkili olan müdahale paketinin belirlenmesi 
amacı ile yapılan KDA aşamasında tek denkli deneysel desenlerden kısa çoklu uygulama 
deseni kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri “tekrarlı okuma + grafiksel 
dönüt”, “model okuma + ödül”, “performans dönütü+ ödüldür”. Araştırma sonucunda 
zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencinin okuma hızını artıran en etkili müdahale 
paketinin “tekrarlı okuma + grafiksel dönüt” olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : zihinsel yetersizlik, okuma akıcılığı, kısa deneysel analiz 
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(10602) ZİHİNS EL YETERS İZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERİN OKUMA 

AKICILIKLARININ ARTIRILMAS INDA KULLANILAN BECERİ VE 

PERFORMANSA DAYALI TEKNİKLERİN ETKİLİLİĞİNİN BELİRLENMES İ 

HANİFİ SANIR 1, İREM AKÇAYIR 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

hanifisanir@hotmail.com 

Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin okuma becerilerinde güçlük 
yaşadığı bilinmektedir. Son yıllarda Kısa Deneysel Analiz (KDA) öğrencilere uzun süreli 
bir müdahale programı uygulanmadan önce öğrencilerin okuma akıcılığını arttırmak için 
ihtiyaç duyulan öğretimsel stratejilerin etkililiğini belirlemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu 
araştırmanın amacı; KDA ile zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin okuma 
akıcılığının artırılmasında birleştirilmiş olarak sunulan beceri temelli ve performans temelli 
sağaltım paketlerinden etkili olanı belirlemektir. Araştırmaya zihinsel yetersizlikten 
etkilenmiş özel eğitim sınıfına devam eden üç öğrenci katılmıştır. Bu araştırmanın KDA 
sürecinde çoklu uygulama deseni kullanılmıştır. KDA sürecinde üç sağaltım paketi ve 
tekrarlı okuma sağaltım tekniği ile model okuma sağaltım tekniği kullanılmıştır. Sağaltım 
paketleri; tekrarlı okuma-model okuma, tekrarlı okuma- model okuma-içsel motivasyon, 
tekrarlı okuma-model okuma-Dışsal motivasoyondur.  Araştırmadan elde edilecek olan 
bulgular ilgili alanyazın doğrultusunda tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Zihinsel Yetersizlik, Okuma Akıcılığı, Kısa Deneysel Analiz, 
Tekrarlı Okuma, Model Okuma, Motivasyon. 
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(10604) ZİHİNS EL YETERS İZLİĞİ OLAN BİREYLERE EBRU YAPMA 

BECERİS İNİN ÖĞRETİMİNDE VİDEO MODELLE ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ 

MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN 1, FUNDA ULUGÖL 2 
1 BOLU 

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

meldeniz1@hotmail.com 

Zihinsel yetersizliği olan bireyler boş zamanlarını çoğunlukla televizyon izleyerek 
pasif bir şekilde geçirmektedirler. Pasif geçen boş zamanı üretken, verimli ve etkili hale 
getirmek için son zamanlarda zihinsel yetersizliği olan bireylere boş zaman becerilerinin 
öğretimi oldukça popülerdir. Bu araştırmanın amacı zihinsel yetersizliği olan bireylere 
sanatsal amaçlı yapılan boş zaman değerlendirme etkinliklerinden ebru yapma becerisinin 
öğretiminde video model yönteminin etkililiğini araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, tek 
denekli araştırma yöntemlerinden denekler arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli 
kullanılmıştır. Ebru yapma becerisinin video model yöntemiyle öğretiminin etkililiğini 
değerlendirmek üzere yoklama denemeleri, öğretim değerlendirmeleri, öğretim ve izleme 
oturumları düzenlenmiş ve değerlendirme için tek fırsat yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
sonuçları zihin engelli öğrencilere ebru yapma becerisinin öğretiminde video model 
yönteminin etkili olduğunu ve katılımcıların çalışmadan bir, üç ve dört hafta sonra da ebru 
yapma becerisini koruduğunu gösterir niteliktedir. Araştırmada bulgular grafiğe işlenmiş, 
tartışılmış ve önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : zihinsel yetersizlik, zihinsel yetersizliği olan birey, ebru, video 
modelle, video modelle öğretim 
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(10606) ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK SEVME DURUMLARI 

İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEKİ MOTİVAS YONLARINI 

YORDAMA GÜCÜ 

ERDOĞAN ÖZTÜRK 1, MELEK BABA ÖZTÜRK 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

e.ozturk_28_55@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin çocuk sevme durumları ile 
mesleki motivasyonlarını cinsiyet, yaş, mesleki kıdem gibi farklı değişkenler açısından 
incelemek ve çocuk sevme durumu ile demografik özelliklerin mesleki motivasyonu 
yordama gücünü ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı güz döneminde Samsun ili ve ilçelerinde görev yapan özel eğitim öğretmenleri 
oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, mesleki 
motivasyon ölçeği ve çocuk sevme ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Mesleki Motivasyon 
Ölçeği, öğretmenlerin motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla Yıldırım (2006) 
tarafından geliştirilmiş olup ekonomik, psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel olmak üzere üç 
boyuttan oluşmaktadır. Bir diğer veri toplama aracı olan Çocuk Sevme Ölçeği ise, Barnett 
ve Sinisi (1990) tarafından geliştirilip Duyan ve Gelbal (2010) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanmıştır.  Araştırmada belirtilen veri toplama araçları yardımıyla elde edilen veriler, 
SPSS 20.00 aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart 
sapma gibi betimleyici istatistiklerin yanı sıra t testi, tek yönlü varyans analizi ve regresyon 
analizi gibi birtakım istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Verilerin analiz süreci devam 
ettiğinden tartışma ve sonuç bölümlerine yer verilememiştir. Elde edilecek sonuçların, 
mesleki motivasyonu geliştirmeye yönelik çalışmalara kaynaklık edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Motivasyon, mesleki motivasyon, çocuk sevme, demografik 
özellikler 
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(10607) ÇOKLU YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN 

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ 

MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN 1, MİHRİBAN SÖNMEZ 2 
1 BOLU 

2 AİBÜ, YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ 

meldeniz1@hotmail.com 

Toplumun özel gereksinimli bireylere bakış açısı, ebeveynlerin yetersizlik algısı, 
yetersizlik durumundan kaynaklanan problemler vb nedenler ebeveynlerin günlük 
yaşamlarını sürdürmede ve sosyal hayata uyumlarında bazı güçlüklerle karşı karşıya 
kalmalarına neden olmaktadır. Ebeveynler içerisinde geleneksel anlayışa göre en çok 
çocukların bakımından anne ya da annelik rolünü üstlenen kişi sorumlu olmakta ve bu 
güçlüklerle en çok anneler yüzleşmektedir. Yetersizliğin derecesi ve türü arttıkça yaşanan 
güçlüklerin artacağı düşünülmektedir. Bu Araştırmanın amacı çoklu yetersizliğe sahip 
çocukları olan ebeveynlerin ev ortamında, okul ortamında, sosyal hayatlarında, sağlık 
alanlarında ve problem davranışlardan kaynaklı yaşadıkları güçlükleri ortaya koymaktır. 
Araştırmaya Bolu ilinde ikamet eden 6 -12 yaş arasında çoklu yetersizlik tanısı olan çocuğa 
sahip 10 anne katılmıştır. Veriler, görüşme yöntemleri içerisinden yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz 
tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda çoklu yetersizliğe sahip çocuğu olan 
annelerin ev ortamında, okul ortamında, arkadaşları ile derslerinde ve ev ödevleri ile ilgili 
güçlükler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Çoklu yetersizliğe sahip çocuğu olan annelerin 
sosyal hayatta çevredeki bireylerin davranışları ve konuşmalarından, çocuklarının 
davranışlarından kaynaklı (problem davranışlarından), akrabalarının davranışlarından ve 
arkadaş-çevrenin olmamasından kaynaklı güçlükler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Çoklu 
yetersizliğe sahip çocuğu olan annelerin, çocuklarının sağlık problemleri ile ilgili olarak 
güçlükler yaşadıkları ve sürekli hastaneye gitmek durumunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : özel eğitim, çoklu yetersizlik, anne, güçlükler 
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(10609) ÖĞRENCİ KATILIMLI SINIF YÖNETİMİ: İKİNCİL DÜZEY OLUMLU 

DAVRANIŞ DESTEĞİ UYGULAMAS I 

İREM AKÇAYIR 1, HANİFİ SANIR 1, UFUK ÖZKUBAT 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

iremakcayir@gmail.com 

Bu örnek olay çalışmasında; Class Dojo olarak bilinen web-temelli uygulamanın, 
ODD ikincil katman sınıf çaplı uygulamalar için alternatif dönüştürülebilir sembol 
pekiştireç sistemi üzerinde etkisini incelemektir. Class Dojo uygulaması ile sunulan 
dönüştürülebilir sembol pekiştirme sisteminin, özel eğitim sınıflarında problem davranışları 
önleme ve azaltma üzerinde etkisi incelenmiştir. Araştırmanın deseni örnek olay 
çalışmasıdır. Çalışma, 3 özel eğitim sınıfında uygulanmıştır. Her sınıf için hedef 
davranışlara yönelik kurallar oluşturulup, öğrencilerin Class dojo uygulaması kullanılarak 
davranış sıklıkları takip edilmiş ve olumlu davranışlarla topladıkları puanlara karşılık gelen 
ödüllendirmeler verilmiştir. Araştırma bulguları öğrenme güçlüğü olan ve olmayan 
öğrenciler kapsamında tartışılmış ve uygulamalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Zihinsel Yetersizlik, Olumlu Davranış Desteği, Sınıf Yönetimi, 
Teknoloji, Dönüştürülebilir Sembol Pekiştirme, Class Dojo 
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(10612) ZİHİNS EL YETERS İZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNA 

ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMES İNDE BECERİYE VE 

PERFORMANSA DAYALI TEKNİKLERİN ETKİS İNİN İNCELENMES İ 

HANİFİ SANIR 1, İREM AKÇAYIR 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

hanifisanir@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı Kısa Deneysel Analiz (KDA) ile zihinsel yetersizlikten 
etkilenmiş öğrencilerin anlama düzeylerinin artırılmasında birleştirilmiş olarak sunulan 
beceri temelli ve performans temelli sağaltım paketlerinden etkili olanı belirlemektir. 
Araştırmaya zihinsel yetersizlikten etkilenmiş özel eğitim sınıfına devam eden üç öğrenci 
katılmıştır. Bu araştırmanın KDA sürecinde çoklu uygulama deseni kullanılmıştır. KDA 
sürecinde üç sağaltım paketi ve tekrarlı okuma sağaltım tekniği ile model okuma sağaltım 
tekniği kullanılmıştır. Sağaltım paketleri; tekrarlı okuma-model okuma, tekrarlı okuma- 
model okuma-içsel motivasyon, tekrarlı okuma-model okuma-dışsal motivasoyondur. 
Araştırmadan elde edilecek olan bulgular ilgili alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Okuduğunu anlama, motivasyon, tekrarlı okuma, metni önceden 
dinleme, Kısa Deneysel Analiz 
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(10622) GÖRME ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİN YASAL 

HAKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

MERVE ÖZDEMİR 1, SALİH ÇAKMAK 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

merveozdemir362@gmail.com 

Ülkemizde engelli bireylerin ve yakınlarının çeşitli yasal hakları bulunmaktadır. 
Bu bağlamda eğitim, sağlık, bakım, istihdam, vergi, ulaşım ve erişebilirlik gibi çeşitli 
alanlarda engelli bireylerin sahip oldukları birçok hak sıralanmaktadır. Toplumsal yaşamda 
daha iyi bir konuma ulaşması gereken engelli bireyler ve anne-babalarının bu haklarını 
bilmeleri oldukça önemli bir gerekliliktir. Doğum öncesi süreçte, okul çağında ve okul 
sonrası dönemde türlü sorunlarla uğraşan engelli anne-babalarının tüm yasal hakları 
konusunda bilgilendirilmemelerin in toplumsal bir sorun olduğu görülmektedir. 

Olağan gelişim özellikleri sergileyen çocuğa sahip anne-babalar çocukları için 
daha fazla imkâna kolayca ulaşabilirlerken, yetersizlikten etkilenmiş bir çocuğa sahip olan 
anne-babaların ulaşabileceği imkânlar oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu sınırlılığı en aza 
indirgeyebilmek için ailelere verilecek eğitim oldukça önemli görülmektedir. Aile bütün bir 
sistemdir ve engel sadece sahip olan bireyi değil aynı zamanda tüm aile sitemini de 
etkilemektedir. Bu nedenle anne-babalara karşılaşacakları sorunlarla nasıl başa 
çıkabilecekleri öğretilmedir. 

Günümüze kadar görme engelli çocuğa sahip ailelere yönelik olarak yapılmış olan 
araştırmalar incelendiğinden görülmektedir ki; çalışmalar beceri öğretimi, aile yaşantıları, 
ailenin beklentileri gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Ancak bunların yanında anne-
babaların da sahip oldukları haklar konusu üzerine eğilmek gerektiği gözden 
kaçırılmaktadır. 

Araştırmayla, 6-18 yaş aralığında görme engelli çocuğa sahip anne-babaların yasal 
hakları konusunda sahip oldukları bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma verileri 35 anne-baba ile görüşme tekniği kullanılarak toplanacaktır. 
Veri toplama sürecinde araştırma için oluşturulacak ailelerin sahip oldukları hakları içeren 
yasal haklar bilgi formu kullanılacaktır. Elde edilen verilerin kongre SPSS paket programı 
ile analiz edilmesiyle araştırma bulgularına ulaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Görme engelli, aile eğitimi, yasal haklar  
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(10640) ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 

TEMEL MATEMATİK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMES İ VE 

ÖĞRETİMİ KONUS UNDA YAPTIKLARI ÇALIŞMALARIN BELİRLENMES İ 

MURAT VURAL 1, SERPİL ALPTEKİN 1, HAKAN METİN 1 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

hakan.metin@omu.edu.tr 

Matematik disiplin alanının temel yapıları olan sayma, toplama, çıkarma, çarpma 
ve bölme gibi işlemleri içeren hesaplama becerileri (Stein, Silbert ve Carnine, 1997) üst 
düzey matematik becerilerinin kazanımı için de önemli bir temel oluşturmaktadır 
(McCallum ve Schmitt, 2011). Özel gereksinimli bireylerin de bağımsız yaşayabilmesi ve 
günlük hayatını devam ettirebilmesi için birçok matematik kavram becerilerine sahip 
olmalıdır. Özel eğitim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri de özel gereksinimli 
öğrencilere temel matematik becerilerinin öğretimi için çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. 
Bu bağlamda özel eğitim okullarında çalışan sınıf öğretmenlerinin sınıflarında temel 
matematik becerilerini değerlendirme ve öğretme konusunda yaptıkları çalışmaların 
belirlenmesi, bu süreçte aksayan noktaları tespit etme ve bu aksaklıklara yönelik getirilecek 
çözüm önerileri açısından önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı, Samsun ili özel eğitim okullarında görev yapan özel eğitim 
sınıf öğretmenlerinin, sınıflarında temel matematik becerilerinin değerlendirme ve öğretme 
konusunda yaptıkları çalışmaları belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 
yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bunun için bir görüşme formu 
hazırlanmıştır. Görüşme formu açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Sorularda kapsam 
geçeliliğini belirlemek amacıyla matematik alanında uzman iki kişinin görüşleri alınmış bu 
doğrultuda gerekli değişiklikler yapılarak son hali verilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Samsun ili özel eğitim okullarında görev yapan on 
beş sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.  Araştırma verilerini toplamak amacıyla görüşme 
formu ve bir ses kayıt cihazı kullanılmıştır. 

Araştırmada görüşmelerden elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilecektir. 
Ses kayıtlarında hiçbir değişiklik yapılmadan ayrı olarak dökümü yapılacaktır. Dökümler 
yapıldıktan sonra her üç araştırmacı da birbirinden bağımsız olarak bu dökümlerin tümünü 
okuyacak, her bir soruyla ilgili kategoriler belirlenecek ve görüşme kodlama anahtarı 
oluşturulacaktır. Daha sonra araştırmacılar bir araya gelerek bu görüşme kodlamalarını 
karşılaştıracak ve dökümleri tekrar inceleyerek görüşme kodlama anahtarına son halini 
verecektir. 
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Özel eğitim sınıf öğretmenleri ile görüşmeler devam etmekte olup, görüşmeler 
bittikten sonra elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilecektir. Betimsel analizlerin 
gereği olarak yapılan görüşmelerin her birinin ses kayıtlarında hiçbir değişiklik yapılmadan 
ayrı olarak dökümü yapılacaktır. Elde edilen veriler temalar ışığında yorumlanacak ve 
sonuçlar alanyazın ışığında tartışılarak kongrede sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : temel matematik becerileri, üst düzey matematik becerileri, özel 
eğitim okulu 
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(10644) OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE AKILLI TAHTA 

UYGULAMALARIYLA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BETİMS EL 

ANALİZ ÇALIŞMAS I 

SERTAN TALAS 1, ERKAN KURNAZ 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER 

ENSTİTÜSÜ 

sertan_talas@hotmail.com 

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), doğumdan itibaren bireyleri etkileyen, 
karmaşık ve nedeni tam olarak bilinmeyen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Ruhsal 
bozuklukların tanılanmasında temel başvuru kaynaklarından birisi olan Amerikan 
Psikiyatristi Birliği Ruhsal Bozukluklar Tanı Ve İstatistik El Kitabı V’e (DSM-5) göre 
otizm spektrum bozukluğu sosyal etkileşim ve sosyal iletişim becerilerinde süreğen 
yetersizlikler gösterme ve sınırlı/yinelenen davranışlar gösterme ya da sınırlı ilgi 
alanlarına sahip olma özellikleri ile tanımlanmaktadır. Alan yazın incelendiğinde bu 
sorunun çözümüne yönelik birçok uygulamaya rastlanmaktadır. Bu uygulamaların 
çokluğu etkili bilimsel dayanaklarının sorgulanması gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. En 
yalın tanımıyla bilimsel dayanaklı uygulamalar, vaat ettiği sonuçları gerçekleştirdiğine 
ilişkin hakemli dergilerde hakkında yeterli sayıda araştırma bulunan uygulamalar olarak 
tanımlanabilmektedir. Bilimsel dayanaklı uygulamaları belirlemek amacıyla NPDC 
(National Professional Development Center) tarafından 2014 yılında yayınlanan bir 
araştırma derleme çalışmasında, bilgisayar destekli öğretim ve konuşma üreten cihazlar 
(VOCA) ile ilgili uygulamaların birleştirilerek teknoloji destekli uygulamalar olarak 
sınıflandırıldığı görülmektedir. Bilgisayar destekli öğretimin sunum biçimlerinden biri olan 
akıllı tahtaların kullanımı ise 2000’li yılların sonlarına doğru yılından itibaren kullanımı 
yaygınlaşmaya başlamış olan bir uygulamadır. 

Bu araştırmanın amacı alan yazının da otizmli bireylere yönelik akıllı tahta 
uygulamalarının bir öğretim aracı olarak kullanıldığı tezlerin ve hakemli dergilerde 
yayımlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla “autism”, “smart 
boards” ve “interactive white boards” anahtar sözcükleri kullanılarak ilgili veri tabanlarında 
elektronik tarama gerçekleştirilmiş ve tarama sonucunda bulunan çalışmalar betimsel olarak 
analiz edilmiştir. Ayrıca elde edilen bulgular sayısal verilerle desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Otizm, Akıllı Tahta, Bilgisayar Destekli Öğretim 
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(10646) ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLERİN 

DEĞERLENDİRİLMES İNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

HAKAN METİN 1, MURAT VURAL 1, SERPİL ALPTEKİN 1 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

hakan.metin@omu.edu.tr 

Özel eğitim hizmetlerinin özel eğitim gerektiren bireylere etkin bir şekilde 
sunulabilmesi için bireylerin bütüncül bir yaklaşımla doğru bir şekilde değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Değerlendirmeler bireylerin alacağı eğitimin niteliğini olumlu veya olumsuz 
bir şekilde etkileyebilmektedir. Bu değerlendirmeler neticesinde bireyler eğitim alacakları 
kurumlara yerleştirilmekte ve yine değerlendirmeler ışığında alacakları eğitim-öğretim 
planları şekillendirilmektedir. Program planlama değerlendirmenin diğer bir amacıdır. Bir 
müdahale programı veya hizmeti için çocuklar değerlendirilip tanımlandıktan sonra ölçüm 
sonuçları onlara verilecek hizmetin planlanmasında kullanılabilir (Wortham, 1990). Bu 
bilgiler doğrultusunda bireyin eğitimi için hayati önem taşıyan değerlendirmeler özel eğitim 
gerektiren bireyler için oldukça önemli ve çok yönlü bir süreçtir. Klasik yaklaşımda 
değerlendirme sadece öğrenme ürününe odaklı yapılırken, yeni yaklaşımlarda öğrenme 
süreçlerine ağırlık verilmektedir (Demirel, 2012). Klasik değerlendirmede standart ya da 
norm temelli testler kullanılmaktadır. Standart değerlendirme bir bireyin performansını 
benzer gruptaki bireylerin performansıyla karşılaştırılmasıdır(Alper, 2001). Bu yönüyle 
klasik değerlendirmeler özel eğitim gerektiren bireyleri akranlarıyla karşılaştırarak 
bireylerin başarısızlıklarını ölçmeye hizmet etmektedir. Klasik değerlendirmelerin 
dezavantaj teşkil eden bu özelliklerinden dolayı klasik değerlendirmelerin yerini daha çok 
alternatif değerlendirmeler almaya başlamıştır. Alternatif değerlendirmeler bir çok kaynakta 
otantik, ekolojik ya da performans temelli değerlendirme olarak ele alınabilmektedir. 
Otantik değerlendirme; geleneksel değerlendirmeye (norma dayalı) alternatif olarak 
geliştirilmiştir. Böyle bir değerlendirmeye öğrenci merkezli eğitimde değerlendirme 
yapabilmek amacıyla ihtiyaç duyulmuştur. Otantik değerlendirme, gerçek dünya 
görevlerine benzer durumlarda ortaya koyulan performansı ölçmeyi temel alır. Otantik 
öğrenmenin değerlendirilmesi ürün ya da hizmetin kalitesini değerlendirilmesini 
içermektedir. Yeni bilgiyi arama, deneysel işlemleri yürütme, sonuçları analiz etme veya 
bir rapor düzenlerken öğrencilerin bunları biriktirmesinden çok bunları sunmasına 
odaklanılmaktadır (Renzulli, 1997). Alternatif değerlendirmeler çocuğun doğal ortamında 
ki rutinleri içerisinde doğal gözlemlere dayanmaktadır. Çocuğun yetersizliğinden dolayı 
etiketlenmesi yerine yapabildiği becerilere odaklanarak daha çok işlevsel değerlendirmeleri 
içermektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı özel eğitim gerektiren bireylerin 
değerlendirilmesinde son yıllarda kullanılmaya başlayan ve üzerinde tartışmalar yürütülen 
alternatif değerlendirme yaklaşımlarını tanıtmaktır.   

Anahtar Kelimeler : özel eğitimde değerlendirme, alternatif değerlendirme  
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(10667) OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE SOSYAL 

BECERİ ÖĞRETİMİNDE AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM YÖNTEMİ 

KULLANILARAK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMES İ 

SERTAN TALAS 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

sertan_talas@hotmail.com 

Alan yazınında  yaygın gelişimsel bozukluk ile eş anlamlı olarak kullanılan Otizm 
spektrum bozukluğu (OSB), karmaşık nöro-gelişimsel bir bozukluktur. OSB tanısı almış 
bireylerin sosyal iletişim ve etkileşim sorunları yaşayabileceği, yineleyici davranışlar 
sergileyebileceği ve sosyal becerilerde sorunlar yaşayabileceği belirtilmektedir. 
Günümüzde otizmli bireylerde belirtilen sorunları aşmak için bir çok uygulanmanın 
kullanıldığı ifade edilmektedir. Ancak birçoğunun bilimsel dayanaklardan yoksun olduğu 
ifade edilmektedir. Alan yazınında bilimsel dayanaklı uygulamalar birden fazla deneysel 
çalışmayla etkililiği kanıtlanmış uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. OSB tanılı 
bireylerin eğitimi alanında bilimsel dayanaklı uygulamalardan biriside ayrık denemelerle 
öğretim yöntemidir. Ayrık denemelerle öğretim yöntemi uygulamalı davranış analizi 
ilkelerine dayalı olarak ayrıştırılmış bağımsız bir ortamda birebir öğretim düzenlemesiyle 
davranış yada becerilerin öğretilmesi hedeflenen yapılandırılmış bir öğretim yöntemidir. 

Bu çalışmada otizmli bireylere ilişkin alan yazınında sosyal becerilerin 
öğretiminde ayrık denemelerle öğretim yöntemi ve tek denekli araştırma yöntemleri 
kullanılarak son on yılda hakemli dergilerde yayımlanmış çalışmaların incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Ayrık Denemelerle Öğretim, Otizm, Sosyal Beceriler 
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(10698) ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ 

DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ 

MAHMUT ÇİTİL 1, TAMER KARAKOÇ 1, MEHMET SALİH KÜÇÜKÖZYİĞİT 1 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

mahmutcitil@hotmail.com 

Özel eğitim alanı son dönemde popülerliği artan bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. 
Bu kapsamda YÖK; öğretmen yetiştiren programlarda 2006 yılında yaptığı değişiklikle 2006–
2007 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversite birinci sınıf öğrencilere uygulanacak şekilde 
eğitim fakülteleri programlarını güncelleştirilmiştir. Böylece özel eğitim öğretmenlikleri 
dışındaki tüm öğretmenlik programlarında öğrenim gören öğretmen adayları da 2 kredilik “özel 
eğitim” dersinin zorunlu/seçmeli ders olarak yedinci yarıyılda almaya başlamışlardır. Bu dersin 
eğitim fakültelerinde okutulmaya başlanması, özel eğitim ve özel gereksinimli çocuklar 
hakkında farkındalık yaratması açısından önemlidir. Ancak dersin okutulmaya başlanmasından 
itibaren geçen süre içerisinde bu dersin öğretmen adaylarına katkısı yeterince incelenmemiştir. 
Bu sebeple bu çalışmanın amacı 2 kredilik özel eğitim lisans dersinin öğretmen adaylarının bilgi 
düzeylerine ve engellilere yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma 
grubunu Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 106 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 
Öğrencilerden 28’i resim öğretmenliği, 27’si sınıf öğretmenliği, 25’i fen bilgisi öğretmenliği ve 
26’sı İngilizce öğretmenliği programlarında öğrenim görmektedirler. Araştırmada yöntem olarak 
öntest-sontest tek gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın uygulanması 2013-2014 
eğitim öğretim yılında yaz okulun döneminde 14 hafta süreyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
ilk haftasında ön bilgiler elde edilmiş ve final haftasında son bilgiler öğrencilerden toplanmıştır. 
14 hafta boyunca ikinci araştırmacı öğretmen adaylarına YÖK’ün kur tanımına uygun şekilde 
hazırlanan ders içeriğini düz anlatım yöntemiyle sunmuştur. Araştırma kapsamında 
araştırmacılar tarafından önceden geliştirilen ve uzman görüşü alınan “özel eğitim dersi 
katılımcı bilgi ve beklenti formu”, “sosyal geçerlik formu” ve “özel eğitim dersi bilgi testi” veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının engellilere yönelik tutumlarını 
belirlemek amacıyla da Özyürek (1988) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “yetersizlikten 
etkilenmiş kişilere yönelik tutum ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket 
programına girilmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin, öğretmen 
adaylarının bilgi testinde ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur. Öğretmen adaylarının özel eğitim ve engelliler hakkında bilgi düzeyleri artmış 
olmasına karşın engelli bireylere yönelik tutumlarında anlamlı bir değişikliğin gerçekleşmediği 
görülmektedir. Ancak sosyal geçerlik bulgularına göre katılımcıların büyük çoğunluğu bu dersi 
aldıkları için memnun olduklarını, dersin bilgi gereksinimlerini karşıladığını, bu dersi daha önce 
almayan öğretmen adaylarına da önerdikleri, dersin bundan sonraki yaşamlarına katkı 
sağladığına inandıklarını belirttikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen Eğitimi, Engellilere Yönelik Tutum, Özel Eğitim 
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(10866) 1970'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'NİN VAKIF OKULLARINDAKİ EĞİTİM 

SİSTEMİNİN HABABAM SINIFI FİLM SERİLERİ ÖZELİNDE İNCELEMES İ 

EBRU GÜLBUĞ EROL 1, CANER ÇAKI 1, NECATİ CERRAHOĞLU 2 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

caner.caki@inonu.edu.tr 

Türkiye'de vakıf okullarını konu alan sayısız sinema filmi çekilmiştir. Bu filmlerin 
önemli bir kısmında vakıf okullarında verilen eğitim sistemi yoğun bir şekilde 
eleştirilmiştir. Çoğu filmde, vakıf okullarında okuyan öğrencilerin devlet okullarında 
okuyan arkadaşlarına göre daha yaramaz, daha ukala ve saygısız olduğu vurgusu 
yapılmıştır. Bu filmler içerisinde Türk Sinemasını derinden etkileyen Hababam Sınıfı Film 
Serileri'nde de vakıf okulunda okuyan öğrenciler büyük bir eleştiriye maruz kalmıştır. 
Özellikle film serilerinin ilk bölümlerinin çekildiği, Türkiye'de özel okulların 
yaygınlaşmadığı, Türk halkının özel okulları yeterince bilmediği 1970'li yıllarda, 
Türkiye’deki özel okullara yönelik önyargın filmlerde ironik bir dille vurgulanmıştır. 

Bu çalışmada 1970'li yıllarda Türkiye'deki özel okullara Türk halkının hangi 
pencereden baktığı Hababam Sınıfı Film Serileri özelinde değerlendirilmiştir. Bu amaçla 
serinin ilk üç filmi Hababam Sınıfı (1975), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) ve 
Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977) Roland Barthes'in göstergebilimsel analiz yöntemiyle 
verdikleri açık ve gizli mesajlar çerçevesinde incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, 
Türk halkının 1970’li yıllarda özel okullara yönelik bakış açısı ortaya konmaya 
çalışılmıştır.  
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(11118) TÜRKİYE DE ÖZEL EĞİTİM GEREKS İNİMİ OLAN ÇOCUKLARIN 

EBEVEYNLERİNE YÖNELİK AİLE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK İNCELENMES İ 

M.ABDULBAKİ KARACA 1, HAKAN SARI 1 
1 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

akaracaegitim@gmail.com 

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde aileler büyük rol oynamaktadır. Alan 
yazını incelendiğinde eğitim ve öğretimin okullarla sınırlı kalmadığı, eğitimin kalıcılığının 
sağlanması açısından ailelerin büyük rol oynadığı anlaşılmaktadır. Araştırmalar 
incelendiğinde doğal öğretim yöntemlerinin aileler tarafından uygulanabildiği 
görülmektedir. Ayrıca ailelerin çocuklarının farklı becerileri öğrenmesinde ve öğrenilen 
becerilerin genelleştirilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Aileler çocuklarının iletişim 
becerilerini geliştirmede büyük oranda katkılar sağlamaktadır (Kaiser, Hancock ve 
Nietfeld,2000). Özel eğitim gerektiren bireylerin aileleri çocukları için yapması gerekenler 
ile ilgili ve çocuklarının eğitimlerine nasıl faydalar sağlayabilecekleri hakkında normal 
gelişim gösteren çocukların ailelerine göre daha fazla yardıma ihtiyaç duymaktadır (Yakın, 
2009). Alanyazını incelendiğinde Türkiye’de özel gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine 
yönelik eğitimi ilgili tematik çalışmaların yeterli sayıda olmadığı görülmektedir. Bu 
araştırmada ülkemizde özel eğitime gereksinim duyan çocukların ailelerinin eğitimi 
alanında yapılmış olan ve Yükseköğretim Kurulu elektronik tez arşivinde bulunan 
lisansüstü tezlerin tematik dağılımları incelenmiştir. 1998-2016 yılları arasında bu alanda 
tamamlanmış ola on bir tez incelenmiştir. Bunlardan 9’u yüksek lisans 2’si doktora 
tezidir.  Dolayısıyla araştırmanın amacı; Türkiye’de özel eğitim gereksinimi olan 
çocukların ebeveynlerine yönelik aile eğitimi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerini tematik 
incelemektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden Doküman Analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Bu araştırmada aile eğitimi ile ilgili tamamlanan tezler engel türlerine ve 
öğretilen beceri türlerine göre belirlenmiştir ayrıca aile eğitim süreci de incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Özel gereksinimli birey, aile eğitimi, özel eğitim 
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(11119) KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN 

DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

M.ABDULBAKİ KARACA 1, HAKAN SARI 1, YAHYA ÇIKILI 1 
1 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

akaracaegitim@gmail.com 

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği (2012) göre destek hizmetler özel gereksinimli 
öğrencini tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve tanılaması sonucunda belirlenen eğitim 
ihtiyaçlarına yönelik kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman 
personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayan hizmettir. Destek eğitim 
hizmetleri Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) geliştirme birimi üyeleri tarafından 
nerede, ne zaman, kimler tarafından, ne kadar süre ile olacağı planlanır. Destek Eğitim 
Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren okullarda destek eğitim 
programlarına katılan özel gereksinimi olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden 
etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Program, ülkemizde 
özel gereksinimi olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikleri dikkate alınarak 
hazırlanmıştır (MEB, 2008). Yönetmeliğin 16. Maddesinin (b) bendinde özel gereksinimli 
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenerek uygun destek eğitim programlarına 
yerleştirilmesinin yapılması ifade edilmiştir. Kaynaştırma uygulamalarının başarıya 
ulaşması için hem öğretmene hem de özel gereksinimli bireye yönelik destek eğitimlerin 
sunulması gerekmektedir. Kaynaştırma raporu bulunan özel gereksinimli bir öğrencinin ve 
öğretmenine destek hizmetler sunulmadan yapılan eğitim yetersiz olacaktır (Ünay, 2012). 

Alan yazında destek eğitim hizmetleri ile ilgili sınırlı araştırmaya rastlanmıştır. 
Dolayısıyla  bu araştırmanın amacı kaynaştırma sınıflarında görev yapan öğretmenlerin 
destek eğitim hizmetleri ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemektir. Araştırmaya Konya 
ilinde kaynaştırma sınıflarında öğretmenlik yapan 10 sınıf öğretmeni katılmıştır. Nitel bir 
araştırma yönetimidir. Veriler Yarı Yapılandırılmış Görülme Tekniğiyle toplanmıştır. 
Görüşme sonucunda verilerin analizi Betimsel Analiz Tekniğiyle yapılmıştır. Araştırma 
sonuçları kongrede detaylı biçimde sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Kaynaştırma,destek eğitim, özel eğitim 
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(11469) ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞ TIRMA EĞİTİMİNE KARŞI 

TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

SALİH RAKAP 1, SİNAN KALKAN 1 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

sinan.kalkan@omu.edu.tr 

Özel gereksinimli çocukların normal gelişen akranları ile birlikte aynı sınıfta 
eğitim görmeleri tüm dünyada ve kaynaştırma eğitimi adı altında 1997 yılından beri 
Türkiye’de uygulanmakta olan bir yaklaşımdır. Araştırmalar, kaynaştırma eğitiminin 
başarılı olmasında önemli faktörlerden birinin öğretmenler olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
nedenle öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi hakkındaki tutumlarının ve bu tutumları 
etkileyen faktörlerin bilinmesi, kaynaştırma eğitimi uygulamasının geliştirilmesi, özel 
eğitim programlarının düzenlenmesi ve öğretmen yetiştiren kurumların müfredatlarının 
yeniden yapılandırılabilmesi için bir gerekliliktir. Bu çalışmanın amacı kaynaştırma 
sınıflarında görev yapan sınıf ve okulöncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi 
hakkındaki tutumlarını, bu tutumları etkileyen faktörleri ve özel gereksinimli çocuklarla 
çalışma konusundaki düşüncelerini belirleyerek eğitim sistemimizin gelişmesine yardımcı 
olacak bilgi elde etmektir. Bu bağlamda araştırmaya katılan öğretmenlerin kaynaştırma 
eğitimine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla üç bölümden oluşan bir anket formu 
geliştirilmiştir. Anket formunun birinci bölümünde katılımcılara ait, kıdem yılı, cinsiyet, 
yaş, eğitim durumu gibi demografik bilgiler yer alırken, anket formunun ikinci bölümünde 
31 maddeden oluşan altılı likert tipi anket soruları yer almıştır. Anket formunun üçüncü 
bölümünde ise öğretmenlerin çeşitli özel gereksinim gruplarında yer alan çocuklar ile 
çalışma konusunda deneyim ve bilgilerini ölçmeye yönelik altılı likert tipi üç soru yer 
almaktadır. Araştırmaya, toplam 332 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın bulguları, 
okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine bakış açılarının genellikle 
olumlu olduğunu ancak çeşitli özel gereksinim gruplarından çocuklar ile çalışma 
konusunda farklı görüşlerinin olduğunu ortaya koymuştur. Ek olarak, okulöncesi ve sınıf 
öğretmenlerinin demografik özellikleri ile kaynaştırma eğitimine karşı tutumları arasındaki 
ilişkilerde de farklılıklar olduğu görülmüştür. Sunum sırasında bulgular ayrıntılı olarak 
tartışılacak ve öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim programlarına yönelik tavsiyelerde 
bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Kaynaştırma Eğitimi, Özel Gereksinimli Çocuk, Okulöncesi, Sınıf 
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(11472) ÖZEL GEREKS İNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİME DAİR 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

SALİH RAKAP 1, SİNAN KALKAN 1 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

sinan.kalkan@omu.edu.tr 

Özel gereksinimli bireylerin eğitim, istihdam, barınma, korunma, sosyalleşme ve 
toplumla ilişkiler gibi kamusal yapılardaki ihtiyaçlarının yanında, doğal ve biyolojik 
ihtiyaçları olan cinsel yaşam, sevme ve sevilme, aile kurma ve çocuk sahibi olma gibi 
ihtiyaçları da bulunmaktadır.  Bireyin yetersizliği ne olursa olsun (zihin, görme, işitme, 
bedensel vb.), bu durum onun cinsel duygularını ifade etme hakkını ortadan kaldırmadığı 
gibi, bu hakta bir değişiklik de oluşturmayacaktır. Bu bağlamda sorulması gereken soru 
cinsel eğitimi özel gereksinimli çocuklara nasıl öğreteceğimizdir. Cinsellik konusu 
toplumumuzda çok tartışılan ve açıkça görüşlerin ifade edildiği bir konu değildir. Bu durum 
cinsel eğitim konusunun işlenmesini ve öğretilmesini biraz daha zorlaştırmaktadır. Bu 
çalışma özel gereksinimli bireyler ile çalışan psikolog, özel eğitim öğretmeni, okul 
yöneticisi ve rehber öğretmen gibi uzmanların özel gereksinimli çocukların cinsel eğitimi 
ve cinsel istismardan korunmaya yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Çalışmaya katılan öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla bir görüşme formu 
geliştirilmiştir. Görüşme formu çalışmaya katılanların uzmanlık alanı, kaç yıldır bu alanda 
görev yaptığı, cinsiyeti gibi demografik bilgileriyle görüşme formu sorularından 
oluşmaktadır. Görüşme sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiş, çalışmaya katılanların 
görüşme formundaki sorulara verdiği yanıtlar raporlanmıştır. Bulgular, genel olarak, özel 
gereksinimli bireyler ile çalışan uzmanların cinsel eğitim konusunda yetersiz bilgiye sahip 
olduğunu ortaya koymuştur. Ek olarak, uzmanlık grupları arasında bazı farklılıklar 
görülmüştür. Sunum sırasında bulgular ayrıntılı olarak tartışılacak ve gelecekte yapılacak 
uygulama ve araştırmalar için tavsiyelerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Cinsel Eğitim, Cinsel İstismar, Özel Gereksinimli Çocuk. 
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(9529) ÇOKKÜLTÜRLÜ ÇOCUK KİTAPLARINDA ENGELLİLİK KAVRAMININ 

TASVİRİ: SCHNEİDER AİLESİ KİTAP ÖDÜLÜNÜ KAZANAN ÇOCUK 

KİTAPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

YAHYA HAN ERBAŞ 1, BURAK YILDIRIM 2 
1 INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

yahyahan@gmail.com 

Tüm dünyada binlerce çocuk kitabı her türlü amaç doğrultusunda; örneğin, 
kültürel değerleri, bu kültürlere özgü yaşam tarzlarını veya yeni kavramları öğretmek adına 
yazılmaktadır. Belirli kültürleri temsil etmek ve canlandırmak adına yazılmış olabilecekleri 
gibi tek amaçlarının bu olmadığı aşikârdır. Eğlence kaynağı olarak yazılanlar olmakla 
birlikte okuyuculara insanların sıklıkla karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmalarında 
yardımcı olmak için de yazılmaktadır. Bunlara ek olarak, çocuk edebiyatı ürünleri yabancı 
olan yerler hakkında da bilgi verebilir ve bize yeni fikirleri veya benzerlikleri 
paylaşabileceğimiz insanları tanıtabilir. Doherty-Hale (1984) çocuk edebiyatının 
çevremizdeki dünyayı öğrenmemiz ve kendimiz hakkındaki bilgimizi arttırmamız için bir 
araç olduğunu savunmuştur. 

Çocuk edebiyatında engelliliğe dair kavramların ve bu engellerle yaşayan 
insanların resmedilmesi de yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda önemlidir.Prater ve 
Dyches’e göre (2008), çocuk ve gençlere hitap eden kitaplarda engelli bireylerin 
resmedilmesi çocukların ve gençlerin farkındalığını artırır ve bu bireylere karşı çok geniş 
bir anlayış yapısı inşa etmelerini sağlar. Bu farkındalığı ve anlayışı oluşturma adına, 
dünyada bir çok yazar ve çizer kitaplarında bir çok engelli karakter yaratmışlardır(Prater, 
2003). Ayrıca, Dyches ve Prater’in (2000) belirttiği gibi, engelli karakterlerin kullanılması 
edebi simgecilik açısından gereklidir. Bununla birlikte, bu karakterler okuyucunun ahlaki 
gelişiminde rol alan önemli figürlerdendir. 

Engellilerin ve engellilere ait kavramların resmedilmesinin, tanıtılmasının ve 
hayatlarının gösterilmesinin önemini kavramış olan Dr. Katherine Schneider, 2004 yılından 
itibaren Amerikan Kütüphaneler Birliği (ALA-American Library Association) aracılığıyla 
resimli çocuk kitapları ve kurgu veya kurgusal olmayan hikaye kategorilerinde bu 
kavramları işleyen kitaplara ödüller vermektedirler. Bu ödüller, yazarın ve çizerin 
oluşturduğu eserin hitap ettiği yaş grubuna göre categorize edilip verilmektedir. Yaş 
grupları; 0-10 yaş aralığı, 11-13 yaş aralığı ve 13-18 yaş aralığı olmak üzere 3 bölümden 
oluşmaktadır.  Bahsedilen ödülü alan kitapların engellileri, arkadaşları veya aile üyeleri 
engelli olanları tasvir etmesi gerekmektedir. Ödülü kazanmak için herhangi bir sınırlama 
yoktur ve çocuk kitaplarında resmedilmesi mümkün olan her türlü engellilige dair durumu 
ve hikayeyi tasvir edebilen yazar ve çizerler bu ödülü aday olmaya hak kazanabilmektedir. 
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Bu çalışmanın amacı, Dyches, Prater ve Leininger’in (2009) geliştirdiği hikayenin 
çeşidi, çizimi, olumlu tasvir, karakterin veya karakterlerin tasviri ve konunun geçtiği 
zaman-mekan kriterleri doğrultusunda, 2004-2016 yılları arasında Schneider Ailesi Kitap 
Ödüllerini kazanmış, engelliler hakkında yazılmış resimli çocuk kitaplarının 
incelenmesidir. Bu çalışma için, belirtilen tarihler arasında bu ödülü kazanmış 13 resimli 
çocuk kitabı incelenmiş, yukarıda belirtilen kriterler eşliğinde değerlendirmesi yapılmıştır. 
Yapılan incelemenin sonuçları göstermektedir ki, ödül alan kitaplarda yer alan ana 
karakterlerin çoğunluğu erkek karakterlerden oluşmaktadır.Bunun yanı sıra, işitme, görme 
ve fiziksel engeller konularındaki kitapların ödül alan kitaplar içerisinde büyük orana sahip 
olduğu; sonradan oluşan engelliliğe dair hikayelerin de varlığı göze çarpmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Çokkültürlülük, Resimli Çocuk Kitapları, Engellilik, Özel Eğitim 
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(11196) ÖZEL EĞİTİMİN OKUL TÜRLERİ BAZINDA GEÇMİŞ 9 YILI 

MEHMET FATİH KARACA 1, ŞAFAK BAYIR 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - 2 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

mfkaraca@gmail.com 

Birtakım sebepler neticesinde bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri 
bakımından yaşıtlarından anlamlı farklılıkları olan kişiye özel eğitime ihtiyaç duyan birey 
denir. Bu bireylerin eğitim-öğretim gördükleri okullar ise özel eğitim okullarıdır. 

Bu çalışmada 2007-2008 ile 2015-2016 dönemleri arasındaki özel eğitim ilkokul 
ve ortaokullarının durumları incelenmiştir. Özel eğitimin görme, işitme ve ortopedik engelli 
türleri çalışmaya dâhil edilmiştir. Okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayıları okul türlerine 
göre tablolarda sunulmuştur. 2007-2008 ile 2011-2012 dönemleri arasındaki veriler 
birleştirilmiş şekilde ilköğretim olarak, 2012-2013 ve sonrası dönemlere ait veriler ise 
ilkokul ve ortaokul olarak (; ile ayrılarak) ayrı ayrı verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Özel eğitim, işitme engelli, görme engelli, ortopedik engelli. 
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(9571) MESLEKİ EĞİTİMİN HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN 

CİNSEL TUTUM VE İNANÇLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

EMEL BAHADIR YILMAZ 1, EMİNE AYDIN PEKDEMİR 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

ebahadiryilmaz@yahoo.com 

Hastanın cinsel öyküsünü almada ve saptanan cinsel fonksiyon değişikliklerine 
yönelik hemşirelik ve ebelik girişimlerini planlamada ve uygulamada, cinsel sağlığın 
korunması, gelişimi ve sürdürülmesinde, eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesinde 
hemşirelere ve ebelere büyük sorumluluklar düşmektedir (1,2,3). Ancak, hemşirelerin 
cinsel sağlık bakım hizmeti vermede, cinsel konularla ilgili konuşmada, cinsel tanılama 
yapmada sorunlar yaşadıkları ve yetersizlik hissettikleri belirlenmiştir (4). Hastanın cinsel 
gereksinimlerinin tanımlanmaması ve karşılanmaması, sağlığın psikosoyal alanlarını da 
olumsuz yönde etkileyerek ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu 
nedenle, bu çalışma, son sınıfta okuyan ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin cinsel tutum ve 
inançları üzerine mesleki eğitimlerinin etkisinin belirlenmesi amacıyla analitik olarak 
yapılmıştır. Çalışma, Ocak ve Haziran 2016 tarihleri arasında Doğu Karadeniz Bölgesinde 
yer alan bir üniversitenin hemşirelik ve ebelik bölümlerinde son sınıfta okuyan öğrenciler 
ile yürütülmüştür. Evrenin 79’u hemşirelik ve 57’si ebelik bölümü öğrencisidir. 
Araştırmada bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış, ancak devamsızlık ve diğer nedenlerden 
dolayı %89.0’una ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,90 ± 0,92 
olup %90.1’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Veriler, Demografik Bilgi Formu ve Cinsel 
Tutum ve İnançlar Ölçeği (5) kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede, 
tanımlayıcı istatistikler ile Mann Whiyney U Testi kullanılmıştır.  Araştırma sonuçlarına 
göre, son sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin (n=121) cinsel tutum ve inançları orta 
düzeydedir (39,19 ± 7,98). Cinsel tutum ve inançlar, klinik uygulamalarda hastasının cinsel 
yaşamını değerlendiren ve hastasının cinsel yaşamını değerlendirmenin gerekliliğine inanan 
öğrencilerde daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Son sınıf hemşirelik ve ebelik 
öğrencilerinin cinsel tutum ve inançları incelendiğinde, öğrencilerin %62,8’inin “cinselliğin 
tartışılmasını hastanın sağlığı açısından gerekli” bulmadığı görülmektedir. Ancak 
öğrencilerin; “cinsellikle ilgili konularda konuşmaktan rahatsızlık duydukları (%70,2)”, 
“hastalarla cinsel konular hakkında konuşurken rahat olmadıkları (%71,1)”, “hastanın 
cinsel sorunlarını tanılama yeteneğine güvenmedikleri (%77,7)”, “cinselliğin hasta 
tarafından başlatılırsa tartışılması gerektiğini (%76,0) ve hastaların çoğunun cinsellikle 
ilgilenmek için çok hasta olduklarını düşündükleri (%73,6)” belirlenmiştir. Sonuç olarak, 
öğrencilerin cinsel tutum ve inanç düzeyleri memnun edici değildir. Konuyla ilgili yapılan 
bir çalışmada araştırma sonuçlarımızla benzer bir sonuç elde edilirken, başka bir çalışmada 
ise öğrencilerin cinsel tutum ve inanç puanları daha düşük bulunmuştur (6,7). Aynı ölçek 
kullanılarak elde edilen bu sonuçlar, müfredatın içeriğini sorgulamak açısından 
düşündürücüdür. Öğrencilerin, bu konuda uzman olan eğiticilerden cinsel sağlık eğitimi 
almaları ve aldıkları eğitimi uygulayabilecekleri uygun klinik ortamlara sahip olmaları, 
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çalışmalarda ortaya çıkan bu farklılıkları en aza indirgeyebilir. Diğer taraftan öğrencilerin 
cinsel tutum ve inançları değerlendirildiğinde, büyük eksikliklerin olduğu görülmektedir. 
Alınan mesleki eğitimin cinsel tutum ve inançlar üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu tam 
olarak ölçülemese de son sınıfta okuyan hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin tutum ve 
inançları yeterli düzeyde değildir. Bu durumun, kadın doğum hastanesinin küçük olması 
nedeniyle öğrencilerin klinik uygulama becerilerini geliştirecekleri uygulama alanlarının 
kısıtlı olmasıyla ve kadın doğum alanında eğitimini tamamlamış bir klinik öğreticilerinin 
olmamasıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca yapılan klinik uygulamalar 
boyunca klinik öğreticilerin öğrenciden böyle bir beklentilerinin olmaması da öğrencilerin 
bu anlamda becerilerini olumlu yönde etkilemediği için tutum ve inançları gelişmemiş 
olabilir. Nitekim araştırmamızda, klinik uygulamalarda hastasının cinsel yaşamını 
değerlendiren ve hastasının cinsel yaşamını değerlendirmenin gerekliliğine inanan 
öğrencilerin daha olumlu tutum ve inanca sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durum 
öğrencilerin klinik ortamlarda, hasta cinselliğini değerlendirirken daha aktif rol almalarının 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Ancak öğrencilerin daha aktif bir rol üstlenebilmelerinde, 
öğrenme yöntemlerinin yanı sıra uygun ve yeterli rol modellerinin olması da büyük önem 
taşımaktadır (8). Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda; müfredat içine standart cinsel 
sağlık eğitimlerinin entegre edilmesi, klinik ortamlarda hastanın cinsel sağlığını 
değerlendirmenin bakımın bir parçası haline getirilmesi ve bu değerlendirmede ona yol 
gösterecek yeterliğe sahip rol modellerinin olması, cinsel sağlık eğitimini alanında uzman 
eğitimcilerin vermesi, konuyla ilgili vaka çalışmalarının yapılması ve öğrencinin kendi 
tutum ve inançları hakkında farkındalığının geliştirilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Hemşirelik, ebelik, öğrenci, cinsel tutum ve inançlar, dini yönelim 
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(9605) EBELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RUH SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMES İ 

EMEL BAHADIR YILMAZ 1, ELVAN EMİNE ATA 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

ebahadiryilmaz@yahoo.com 

Gebelik ve lohusalık döneminde depresyon, anksiyete bozukluğu, psikotik 
bozukluk gibi pek çok ruh sağlığı sorununun yaşanabileceği bilinmektedir. Bu dönemlerde 
gebenin ve annenin fiziksel değerlendirmeleri yapılırken ruhsal açıdan değerlendirilmeleri 
yetersiz kalabilmektedir. Ruhsal değerlendirme ve izlem açısından ebelere büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Mesleki eğitim sürecinde, ruh sağlığı sorunu olan bireye 
yaklaşım konusunda yeterli bilgi ve becerinin kazandırılması, ebelik müfredatının en 
önemli amaçlarından biri olmalıdır. Bu nedenle bu araştırmada, ebelik son sınıf 
öğrencilerinin ruh sağlığı ve hastalıkları dersine yönelik görüşlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma, 2015-2016 akademik yıl bahar döneminde Doğu Karadeniz 
Bölgesinde yer alan bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde 
yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini son sınıfta okuyan ebelik öğrencileri oluşturmuştur. 
Herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamış, bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ve 
araştırmaya katılmayı kabul eden 47 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Veri toplama 
formu olarak, araştırmacılar tarafından alanyazın taranarak hazırlanan yarı yapılandırılmış 
bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; 
öğrencinin yaşı, aile yapısı, yaşadığı yer, anne ve baba eğitim düzeyi gibi demografik 
bilgileri içeren sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise ailede ve kendisinde ruh sağlığı 
sorunu olup olmadığını, ruh sağlığı alanında çalışmak isteyip istemediğini, kendini yeterli 
bulup bulmadığını, ruh sağlığı sorunu olan bir bireye bakım verip vermediğini ve aldığı ruh 
sağlığı ve hastalıkları dersinin ruh sağlığı sorunu olan bireye bakım vermek için yeterli olup 
olmadığını içeren sorular yer almaktadır. Verilerin analizinde hem sayı ve yüzde gibi 
tanımlayıcı istatistikler hem de açık uçlu soruların değerlendirilmesinde içerik analizi 
kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin yaş ortalaması 21,70 ± 0,80 olup, 
%91,5’i çekirdek aile yapısına sahiptir. Öğrencilerin %40,4’ü ilçede yaşamakta ve %76,6’sı 
sosyoekonomik durumunu “gelir gidere eşit” şeklinde tanımlamaktadır. %19,1’inin annesi 
ve %25,5’inin babası lise ve üzerinde eğitim almıştır. %12,8’inin ailesinde ruh sağlığı 
sorunu olan bir birey bulunmakta iken %17’sinin kendisinde bir ruh sağlığı sorunu 
bulunmaktadır ve %12,8’i de sahip olduğu bu ruh sağlığı sorunu nedeniyle tedavi almıştır. 
Öğrencilerin %68,1’i ebelik mesleğini kendi isteğiyle seçtiğini belirtirken %87,2’si 
mesleğini sevdiğini ifade etmektedir. Öğrencilerin %40,4’ü ruh sağlığı alanında 
uzmanlaşmış bir ebe olarak çalışmak istediğini ifade etmiş, %72,3’ü ruh sağlığı sorunu 
yaşayan bir hastası olduğunda kendini ona bakım verecek yeterlikte hissetmemektedir. 
Öğrencilerin sadece %19,1’i klinik uygulamalar boyunca ruh sağlığı sorunu yaşayan bir 
gebe ya da lohusaya bakım verdiğini ifade ederken, bu öğrencilerin %75’i yaptığı 
uygulamaların işe yaradığını ve %62,5’i bu uygulamalar sırasında kendini yeterli 
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bulduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı ruh sağlığı ve hastalıkları 
dersi aldığını, %57,4’ü aldığı bu dersi yeterli bulduğunu ve %57,4’ü bu dersin en önemli 
eksikliğinin dersin sadece teorik olarak işlenmesi ve klinik bir uygulamasının olmaması 
olarak ifade etmişlerdir. “Ruh sağlığı sorunu olan bir hastaya bakım veriyor olmak size ne 
hissettirir?” sorusunu öğrenciler genellikle şu şekilde yanıtlamışlardır: “bu hastalara bakım 
vermek zordur”, “diğer bireylere göre farklı yaklaşımlar uygulamak gerekir”, “başaramama 
kaygısı, tedirginlik gibi duygular yaşarım”, “bana zarar vermesinden korkarım”, “yeterli 
olmadığım için kendimi kötü ve çaresiz hissederim”, “ne yapacağımı bilemem”. Araştırma 
sonuçlarına göre öğrencilerin çoğunluğu kendini ruh sağlığı sorunu yaşayan bir bireye 
bakım verecek yeterlikte görmediklerini ve bu konu hakkında olumsuz tutumlara sahip 
olduklarını ortaya koymuştur. Öğrenci ifadelerine göre, bu duruma yol açan en önemli 
faktör, 2. sınıfın bahar döneminde almış oldukları ruh sağlığı ve hastalıkları dersinin klinik 
uygulamasının olmayışıdır. Ruh sağlığı ve hastalıkları dersi kapsamında klinik uygulama 
yapan öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalarda, genellikle öğrencilerin tutumlarının olumlu 
yönde geliştiği belirtilmektedir. Ayrıca bu dersler sonrasında öğrenciler, psikiyatri 
hastasına bakım vermede kendilerini yeterli hissettiklerini, bu alanda çalışmak istediklerini 
ve hastaya nasıl davranacaklarını öğrendiklerini de ifade etmişlerdir. Yapılan bir çalışmada, 
klinik uygulamanın öğrencilerin ruhsal hastalıklara karşı olumsuz tutumlarını azalttığı, 
hastayla güvenli bir ilişki kurmayı geliştirdiği ve profesyonel bilgi ve beceri kazanımlarını 
artırdığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, ebelik müfredatında yer alan ruh sağlığı ve 
hastalıkları dersine klinik uygulamanın eklenmesi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler : Ebelik öğrencisi, ruh sağlığı ve hastalıkları dersi, klinik uygulama. 
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(10307) ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN DÜZTABANLIK ORANLARININ 

TESPİTİNİ YAPARAK BU DURUMUN YAŞAM KALİTESİNE 

ETKİS İ(MALATYA İL ÖRNEĞİ) 

MEHMET FATİH KORKMAZ 1, MAHMUT AÇAK 2, RAMAZAN BAYER 2 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

m.acak@hotmail.com 

Bu çalışma; ortaöğretim öğrencilerin düztabanlık oranlarının tespitini yaparak bu 
durumun yaşam kalitesine etkisini araştırmak için yapılmıştır. Çalışmaya Malatya valilik 
izni ile merkeze bağlı Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki okullarda okuyan yaşları 10 ile 
18 arasındaki öğrenciler randım usulüne göre seçilmiştir. Güvenilir, basit ve kolay 
uygulanabilir olması nedeniyle podoskop sistem yöntemi kullanılarak katılımcıların ayak 
tabanı görüntüleri alınmıştır. Ayrıca boy uzunluğu mezüre ile ve kiloları hassas tartı ile 
ölçülmüştür. Beden kitle indeksi için Kilo/boyun (m2) kullanıldı. Düztaban olan 
öğrencilerin fiziksel aktivite katılım düzeylerinin incelenmesi amacıyla anket uygulaması 
yapılmıştır. Çalışmaya toplam 3273 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 1.802’si erkek ve 
1.471’i kız öğrencidir. Erkek öğrencilerin %12.41’i ve kız öğrencilerin % 11.01’i 
düztabandır. Düztaban olan öğrencilerin BKİ oranları:  Erkek öğrencilerin 24.48 ve kız 
öğrencilerin 25.32 dir. Düztaban olan çocuklar yaşıtlarına göre olması gereken kilonun çok 
üstünde bulunmuştur. Öğrencilerin ayak postür bozukluğunun sebeplerinin başında 
sağlıksız ayakkabı kullanımının olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu ortopedik 
özelliği olmayan ayakkabıları kullanmaktadır. Bu ayakkabıların hiçbir ayak arkını (ayağın 
orta bölümü) desteklemediği tespit edilmiştir. Ayak postür bozukluğu (düztaban) olan 
çocukların büyük çoğunluğu kilolu olduğu çıplak gözle bile görülmektedir. Düztaban olan 
öğrencilerin büyük çoğunluğu sportif aktivite ve uzun süre ayakta kalındığından dolayı 
bacaklarında ağrılar oluştuğunu belirtmişlerdir. Bu durum fiziksel aktiviteye katılmayı 
kısıtlayarak pasif bir yaşam sürmelerine neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Orta öğretim, Düztaban, Öğrencilerin Düztabanlık Oranları, Yaşam 
Kalitesi 
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(9569) İNKILAP TEMSİLLERİYLE TARİH ÖĞRETİMİ: HALKEVLERİ’NDE 

MİLLİ MÜCADELE ANLATIS I 

TERCAN YILDIRIM 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

tercan_y@hotmail.com 

Erken Cumhuriyet döneminde Kemalist ideoloji çerçevesinde milli kimlik inşa 
etmek, Cumhuriyet’in erdemlerini halka benimsetmek ve vatandaşlara bir tür vazife bilinci 
aşılamak için yeni bir tarih anlayışı benimsenmiştir.  Milli tarih bilincini oluşturmayı 
hedefleyen yeni anlayış sadece tarih yazımını değil; edebiyat, müzik, resim, mimari, tiyatro 
gibi alanları da derinden etkilemiştir. Bu dönemde özellikle tiyatro metinleri sahnelenebilir 
olması sebebiyle oldukça önemsenmiştir. Resmi ideolojiyi geniş kitlelere daha rahat 
ulaştıracağı düşüncesiyle yurt genelinde Halkevleri tarafından inkılap temsilleri 
sahnelenmiş ve belirli bir program dahilinde endoktirinasyon yapılmıştır. Zira bu temsiller 
dönemin iktidar aygıtını yansıtan CHF ve Halkevleri öğrenek ve talimatnameleriyle 
yazdırılmıştır. Halkevleri’nin gösterit (temsil) şubelerinde sahnelenen temsiller genellikle 
konularını Türk tarihi, Milli Mücadele, İnkılap tarihinden almıştır. Araştırmada 1930’lu 
yıllarda Halkevleri’nde sahnelenen inkılap temsillerinde Milli Mücadele konusunun nasıl 
ve hangi amaçlara yönelik verildiği üzerinde durulmuştur. Nitel bir yaklaşımda yapılan bu 
çalışmada veri toplamak için doküman analizi, toplanan verilerin sistemli bir şekilde 
çözümlenmesi içinse içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda 1930’lu yıllarda 
sahnelenen temsiller incelenmiş, bunlar arasında Milli Mücadele Tarihi’ni merkeze alan 
piyesler belirlenmiştir. Bu piyesler ayrıntılı bir okumaya tabi tutularak tematik olarak 
kodlanmış ve belirlenen kategoriler altında içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen 
veriler doğrudan alıntılarla yorumlanmıştır. Temsillerde Atatürk’ün Milli Mücadele 
sırasındaki liderliği, Milli Mücadele’nin zor şartları, Türk milletinin uğradığı haksızlıklar, 
Türk milletinin cesur, fedakâr ve bağımsızlığa düşkün karakterinin ön plana çıkarıldığı 
bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucu olarak, temsillerle Milli Mücadele konusu 
işlenerek kazandırılan yeni tarih bilinci üzerinden milli kimlik inşa etmenin ve 
temsillerdeki kahramanlar üzerinden verilen davranış kodlarıyla halkta bir tür vazife bilinci 
oluşturmanın amaçlandığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : İnkılap Temsilleri, Tarih Öğretimi, Milli Kimlik, Milli Mücadele, 
Halkevleri 
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(9594) HALİDE EDİB'İN YEDİGÜN DERGİS İNDEKİ YAZILARINDA KADIN VE 

KADIN EĞİTİMİ 

MESUT TEKŞAN 1, HABİBE ASLAN 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

mesutteksan4@gmail.com 

20. yüzyılın ilk yarısında en büyük kadın yazarlarımızdan bir olan Halide Edip 
Adıvar, hikâye, roman gibi sanat eserlerinin yanı sıra fikir yazılarıyla da dönemine ışık 
tutan önemli şahsiyetlerden biridir. Cumhuriyetin ilanından sonra bir süre İngiltere’de kalan 
yazar yurda döndükten sonra makaleler yazmayı sürdürmüştür. Yurda döndükten sonra 
Yedigün dergisinde yazmaya başlar. Biz bu çalışmamızda Halide Edip’in Türkiye’ye 
döndükten sonra (1936-1939) tarihleri arasında yazdığı ve Yedigün dergisinde yayınlanan 
makalelerle sanat, edebiyat, siyaset, güncel ve felsefi yazılarını ele alıp bazı 
değerlendirmelerde ve tespitlerde bulunduk.  Bu makalelerde yazar, sanat, edebiyat, siyaset 
ve güncel olaylarla değinmenin yanı sıra eğitimin önemi, kadının toplumdaki yeri ve 
yurtdışı gözlemleri gibi değişik konulara da değinmiştir. Halide Edip yurtdışında 
bulunduğunda zaman zarfında orada gördükleri yazara Anadolu’yu hatırlatmaktadır ve 
yazılarda vatan özlemi ağırlıkla hissedilmektedir. 

Çalışmamızın giriş bölümünde Yedigün dergisinin ortaya çıkışı, kurumsallaşma 
dönemi ve derginin kapatılması ile ilgili bilgi verilmiştir. Birinci bölümde kadın yazarı 
olarak kadının toplumdaki yeri, modernleşme sürecinde kadın kimliği, taklitçi kadın tipleri, 
eğitimin kadın üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Avrupa ve Amerika’yı iyi tanıyan 
yazar, kadın karakterlerini yakından tanıma fırsatı bularak eğitimli, bilgili kadınları; ‘yeni, 
çağdaş kadın’ olarak karşımıza olumlu bir tip çıkartırken, öte yandan eğitimsiz, bir amacı 
olmadan yaşamını devam ettiren, erkeğine boyun eğen kadın tiplerini ise eleştirir. Bu tipleri 
‘geleneksel kadın’ tipi olarak değerlendirmekle birlikte yine de eleştirmektedir. Halide Edip 
kadının hayatımızdaki önemini vurgulayarak bir ömür boyu toplumda eğitimci olan kadının 
öncelikle eğitilmesinden yanadır. Yazılarında bu konuda birçok fikir ileri sürmektedir. 
Çalışmanın ikinci bölümünü teşkil eden siyaset yazılarında ise yazarın, II. Dünya Savaşı 
yaklaşırken devletlerarası yakınlaşmaya ve devletlerin birbirleri arasındaki çıkar çatışmaları 
konusundaki görüşlerini öğreniyoruz. Edebiyatla ilgili yazılarda ise yazarın yurtdışı 
seyahatlerinden edindiği tecrübeleri, tiyatro, sergi ve çeşitli sanat etkinlikleri konusundaki 
tespit ve görüşleri öğrenmekteyiz.  İstanbul’dan insan izlenimlerine yer verdiği yazılarından 
Osmanlı kültürünü bilen ve aynı zamanda Cumhuriyet’i özümseyen yazarın düşüncelerini 
ve İstanbul halkı üzerinden eleştirilerini ve övgülerini yakından görme şansı bulmaktayız. 
Felsefe ve düşünce yazılarında da Halide Edip, ileri görüşlülükle yaklaşan II. Dünya 
Savaşının insanlar üzerinde yarattığı kaygılara değinmektedir. Halide Edip dinlere ve 
inançlara saygı duymakla birlikte din ve inanç eksenli kimi uygulamaların kültürel etkilerle 
biçimlendiğini savunmaktadır. Yazar demokrasinin hiçbir partiye bağlı kalmadan hür irade 
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ile yapılırsa gerçek bir hürriyetin olabileceğini savunan Halide Edip, yazılarında İngiltere’yi 
demokrasinin vatanı olarak görmektedir. Yazar, savunduğu görüş ne olursa olsun 
yazılarında dile getirmekten çekinmez. Savunduğu fikri yoğun bir şekilde ortaya koyar; 
öncelikle bu fikre inanır ve bu inancına da okuyucuyu ortak eder. Çalışma Yedigün 
dergisinde yayınlanan yazıların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonunda yazarın değişik 
alanlardaki görüşlerine, değerlendirme ve tespitlerine ışıl tutulacaktır. Zamanın nabzını 
tutmak yanında 20. Yüzyılın en meşhur kadın yazarının hassas bir dönemdeki duygu ve 
düşünceleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Halide Edip, Yedigün, kadın , kadın hakları, kadının eğitimi 
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(9675) MEKÂNSAL TEKNOLOJİLER ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME 

ÇALIŞMAS I 

MUSTAFA CİN 1, YAVUZ AKBAŞ 2, SALİHA TOROS 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - 2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

saliha.toros@gmail.com 

Sosyal Bilimler disiplinlerinden birisi olan Coğrafyanın temel amacı mekân ve 
insan arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. İnsan yaşadığı çevreden, dolayısıyla mekândan 
bağımsız olarak düşünülemez. Bu bağlamda coğrafya ile ilgili konulara yer veren birçok 
öğretim programının içerisinde yer alan kazanımlarda,  insanın yaşadığı mekânı doğru 
algılamasını vurgulayan amaçlar yer almaktadır. Bu bağlamda ilk öğrenim yıllarından orta 
öğrenime uzanan eğitim öğretim sürecinde öğrencilere sınıf eğitiminde, sosyal bilgiler ve 
coğrafya derslerinde mekânsal yeterlilik kazandırılması hedeflenmektedir. Özellikle Sosyal 
Bilgiler öğretim programında yer alan mekânı algılama becerisi insan ve mekân ilişkisi 
çerçevesinde düşünüldüğünde bireylerin sosyal ve fiziki çevrelerine yönelik ilk algılarını 
etkilemektedir. Kazandırılması beklenen mekânı algılama becerisi uzay ilişkilerini 
görebilme, harita, plan, kroki, grafik, diyagram çizme ve yorumlama, küre kullanma gibi 
becerileri içermektedir. Bu becerilerde yer alan materyallerin (harita, kroki, grafik, küre, 
vb.) bilgisayar teknolojisi ile bütünleştirilmesiyle oluşturulan mekânsal teknolojileri 
günümüz eğitim öğretim ortamlarında kullanmanın öğrencilerin mekânsal düşünme 
becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Öğretim sürecinde bu 
teknolojilerin etkili kullanılması uygulayıcılar olan öğretmen ve öğretmen adaylarının bu 
teknolojileri kullanma yeterliklerine sahip olmasıyla mümkündür. Bu açıdan 
düşünüldüğünde öğretmen ve öğretmen adaylarının mekânsal teknolojilere yönelik öz 
yeterlik düzeylerini belirlemenin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı 
öğretmen ve öğretmen adaylarının mekânsal teknolojilere yönelik öz yeterliklerini ölçmede 
kullanılabilecek “mekânsal teknolojiler öz yeterlik ölçeği” geliştirmektir. Bu amaç 
doğrultusunda mekânsal teknolojilere (CBS, Gps, Çevrimiçi haritalar…) yönelik maddeler 
oluşturularak ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşü alınarak sağlanmıştır. 5’li Likert tipi 
olarak oluşturulan ölçek, geçerlik ve güvenirlik çalışması için Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 100 4. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretmen 
adayına uygulanacaktır. Çalışmanın veri toplama ve analiz süreci devam ettiği için 
sonuçlara ve bu sonuçlar çerçevesinde önerilere tam metinde yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, Mekânsal Teknolojiler, Öz yeterlik 
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(9691) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ 

ARACILIĞIYLA KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ VE KAVRAM 

ÖĞRETİMİ 

NAZİLE YILMAZ ÖZCAN 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

nazileyilmaz10@gmail.com 

Çalışmanın amacı, alternatif bir ölçme aracı olan kelime ilişkilendirme testi 
aracılığıyla 5. sınıf öğrencilerinin Bölgemizi Tanıyalım ünitesinin bilişsel yapısını ortaya 
koymak, kavramsal değişim sürecini incelemek ve ünitedeki kavram yanılgılarını tespit 
etmektir. Çalışma, Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde bulunan Göller Şehit Hasan Özdenbaşı 
Ortaokulu’nun 5. sınıflarında öğrenim gören 48 öğrenciyle yapılmıştır. Çalışmada veri aracı 
olarak kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılmıştır. Çalışmanın baş ve son kısımlarında 
ünitedeki kavramları içeren kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Öğrencilere Sosyal 
Bilgiler öğretim programı dâhilinde Bölgemizi Tanıyalım ünitesinde geçen on altı kavram 
(bölge, afet, yer, yerleşme, göç, beşeri ortam, kentleşme, hava durumu, hava olayı, iklim, 
doğal ortam, çevre, çevre kirliliği, şehirleşme, nüfus, yön) verilmiştir. Öğrencilerden, bu 
kavramların zihinlerinde çağrıştırdığı sözcükleri ön test ile son testte boş bırakılan yerlere 
belirlenen süre içerisinde (40 saniye) yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler, anahtar 
kavram ve cevaplanan kelimelerden oluşan bir frekans tablosuna kaydedilmiştir. Daha 
sonra frekans tablosundaki veriler ışığında öğrencilerin, bilişsel yapılarını ortaya koyan 
kavram ağları çizilmiştir. Öğrencilerin ön test sonucunda ön bilgilerinin konuyla alakasız 
geniş bir alana yayıldığı; kavramların geçtiği cümleleri kurmakta zorlandıkları veya 
kavramlarla ilgili asıl anlamlarının dışında cümleler kurdukları anlaşılmıştır. Öğrencilerin 
kavram yanılgıları sebebiyle, farklı tipteki soruları cevaplarken güçlük çektikleri 
görülmüştür. Yapılan ön testle kavram farkındalığı yaratılmaya ve anlamlı öğrenme 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Son test ile de ön test karşılaştırılmış ve öğrencilerdeki 
değişimler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : kavram öğretimi, kavram yanılgısı, kelime ilişkilendirmesi 
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(9704) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM 

ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK YETERLİLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMES İ: TRABZON ORTAHİSAR ÖRNEĞİ 

İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU 1, RAGIP YUSUF SAVLET 2, EBRU 

DEMİRCİOĞLU 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

rysavlet@gmail.com 

Çağımızda öğretmenlerin sahip olmaları en temel becerilerden bir tanesi kendi 
alanlarında yürütülen eğitim araştırmalarını takip edebilme becerisidir. Bu çerçevede 
öğretmenler eğitimde araştırma konusunda bilgi sahibi olmanın, yanında eğitim 
araştırmalarını takip ederek bunları meslek hayatlarına yansıtmalı ve karşılaştıkları 
problemleri eğitim araştırmalarından elde ettikleri bilgilerle çözebilmelidirler. Bu çerçevede 
öğretmenlerin eğitim araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmaları yanında, bunları eğitim ve 
öğretim sürecinde karşılaştıkları problemlerin çözümünde nasıl kullanacaklarını da 
bilmeleri gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Trabzon Ortahisar İlçesi’ndeki okullarda görev yapan sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik yeterliliklerini ortaya çıkarmaktır. 
Bu bağlamda çalışma sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim araştırmaları hakkındaki bilgi 
düzeyi, bu bilgileri hangi yöntemle elde ettikleri ve eğitim araştırmalarının sonuçlarını 
derslerine yansıtıp yansıtmadıklarını ortaya koymaya çalışacaktır. 

Araştırmanın evrenini Trabzon ilinde Ortahisar İlçesi’ndeki ortaokullarda görev 
yapan sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Evrenin tümüne ulaşılmaya 
çalışıldığından dolayı, araştırma örneklem gerektirmemektedir. Çalışmada hem nitel ve 
hem de nicel araştırma yaklaşımları kullanılacaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
anket ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılacaktır. Anketten elde edilen verilen istatistiki 
olarak analiz edilirken, nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Eğitim Araştırmaları, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, Eylem 
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The purpose of this study is to examine utilization of webQuests in social studies 
classroom for gifted students from the views of pre-service teachers. WebQuests have been 
used as a learning tool and researched in many studies in the literature. It was defined by 
Dodge (1997) as “a WebQuest is an inquiry-oriented activity in which some or all of the 
information that learners interact with comes from resources on the internet, optionally 
supplemented with videoconferencing” (p. 1).    Considering usage enhancement of Internet 
in education in Turkey, webQuests would be seen as one of the significant type of tools in 
classrooms, also in social studies classrooms. Among many of the studies on webQuests, 
March (1998) simply put that the use of webQuests may contribute to students’ thinking 
skills by means of inquiry-based activities with higher level thinking and problem solving 
skills. He also argued that webQuests may contribute students’ motivation and 
collaborative studies in classrooms.  Taking into account the advantages stated in the 
literature, utilization of webQuests were taken place in a gifted teacher education classroom 
in undergraduate level in a western state university. First, teaher candidates were introduced 
with webQuest and seen sample usages. Afterwards, they were requested to develop 
webQuests in a lesson plan.  Pre-service teachers developed lesson plans including 
webQuest and used these lesson plans in a social studies classroom. This study was 
designed as a qualitative study to highlight   pre-service teachers’ experiences on utilization 
of webQuests in social studies lesson plans. Data were collected through open-ended 
questions among voluntary teacher candidates who participated the study. Findings of the 
study revealed that most of the pre-service teachers were found webQuests as a useful tool 
to practice social studies course since its offerings of varied advantages in the classroom. 
On the other hand, some pre-service teachers stated that developing webQuests was a time-
consuming experience. They also stated that it requires integration of lesson planning skills 
with technology skills. Detailed findings of the study will be discussed in the presentation. 
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Teaching methods, instructional designs and the role of teachers has intensely 
changed (or it is desired to be changed) since newly introduced school curricula in 2005-
2006 based on constructivist learning theory. While the theory of constructivism was 
implied, maybe the most frequent explanation was reverberated as “learner-centered” 
instruction. Because of this paradigm shift in education in Turkey, teachers were required to 
be prepared to utilize constructivist learning in classrooms. Even though school curricula 
were defined as constructivist approach, teachers have become the center of fundamental 
role to implement of the theory in classrooms. Among many of the studies investigating 
constructivist implementations in classrooms, and teacher views in the literature, this study 
aims to explore pre-service teachers’ conceptions on constructivist theory. Study was 
designed as a qualitative study to examine pre-service teachers’ conceptions on 
constructivist learning. Participants of the study were designated voluntarily based in junior 
and senior classes in gifted education program in undergraduate level in a western state 
university (25 Female, 10 Male pre-service teachers). Participants were also designated 
among who were taken social studies methods course. Data were collected by open-ended 
questionnaire. Analysis of data were conducted inductively. According to initial findings of 
the study, conceptions of constructivist learning are varied.  Some of the participant pre-
service teachers stated that teachers both need to understand implementing what they know 
on constructivism and find to opportunity for professional development in-service period. 
Other findings of the study will be discussed in the presentation.  

Anahtar Kelimeler : Constructivism, Teacher education, Social Studies Education 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
801 

(9715) TÜRKİYE’DE TARİH BİLİNCİ OLUŞTURMADA FARKLI BİR ÖRNEK: 

“KOSTÜME AVANTÜR” FİLMLER 
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1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 
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Araştırmada Türkiye’ye özgü bir tür olarak değerlendirilen “kostüme avantür” 
filmlerin tarih bilinci oluşturmak için nasıl bir söylem kurgusuna sahip olduğu 
incelenmiştir. Konusunu  Türk tarihinin herhangi bir döneminde yaşanmış veya 
kurgulanmış olayların oluşturduğu bu filmlerde Türklük, Müslümanlık ve Osmanlılık 
kimlikleri içi içe geçmiş olarak verilmiştir.   Bununla birlikte filmlerde olayın geçtiği 
dönemde yaşamış veya kurgulanmış - genel olarak çizgi romanlardan beyaz perdeye 
aktarılmış- kahramanlar ise verilmek istenen söylemin merkezine yerleştirilmiştir. 

Araştırmada nitel yaklaşım benimsenmiş ve söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Bütüncül bir bakış açısıyla derinlerde kalmış ve satır aralarında gizlenmiş içerik ve imaları 
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın veri toplama aşamasında doküman incelemesi 
yapılmıştır. Bu doğrultuda “kostüme avantür” filmlerin ilk örneği olarak kabul edilen ve 
1965’te gösterime giren “Karaoğlan” ile başlayarak “Malkoçoğlu”, “Tarkan”, “Battal Gazi” 
ve “Kara Murat” ile devam eden film serilerindeki replikler toplanmış, doğrudan alıntılarla 
yorumlanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda ilk bakışta tarihi-macera tarzı gibi görünen “kostüme 
avantür” filmlerde bir tarihi köken arayışının olduğu görülmüştür. Bu köken arayışında 
köklerini Orta Asya’da arayan Türk Tarih Tezi ve Türklük ile İslam’ı sentezleyen Türk-
İslam Sentezi gibi dönemin tarih anlayışlarının etkisi dikkat çekmiştir. Söylemlerde tarihsel 
gerçekliğin ötesinde arzu edilen gerçeklik, bir çeşit “Altın Çağ” özlemi öne çıkarılmıştır. 
Öte yandan akademik geçerlilikten ziyade vermeye çalıştığı mesaj ve oluşturmaya çalıştığı 
algı noktasında toplumun duygularına hitap eden bu filmlerde romantik tarih anlayışı da 
etkili olmuştur.  
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Sosyal Bilgiler öğretmen adayları lisans öğrenimi sırasında tarih öğretimine 
yönelik Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı, İslamiyet 
Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Ortaçağ Tarihi, Türk Eğitim Tarihi, Osmanlı Tarihi ve 
Uygarlığı I-II, Yeni ve Yakınçağ Tarihi, Çağdaş Dünya Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
I-II adlı dersleri almaktadır. Söz konusu derslerin işlenişine yönelik öğretmen adayı 
görüşlerini ortaya çıkarmak bu çalışmanın temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda tarih 
derslerinin işlenişine yönelik algıları, tarih dersinin nasıl öğretilmesi gerektiğine ilişkin 
görüşleri ile öğrenim gördükleri anabilim dalında tarih derslerinin nasıl öğretildiğine ilişkin 
görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında 
öğrenim gören 125 öğretmen adayı katılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim 
(fenomenoloji) yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aşamasında yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda öğretmen adaylarından “Öğretim 
nedir?”, “Anabilim dalınızda aldığınız tarih dersleri nasıl öğretilmektedir?” ve “Sizce tarih 
dersleri nasıl öğretilmelidir?” sorularını cevaplandırmaları istenmiştir. Öğretmen 
adaylarından elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Bulgular kısmında 
öğretmen adaylarının görüşleri doğrudan alıntılarla verilerek yorumlanmıştır. Araştırma 
sonucunda ortaya çıkan bulgular çeşitli alt kategoriler altında analize tabi tutularak 
yorumlanmıştır. 
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(9803) COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMS EL OKUR YAZARLIK 

KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FATİH EĞİTİM FAKÜLTES İ ÖRNEĞİ 

RAMAZAN SEVER 1, AYSEGUL ŞEYİHOĞLU 2 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - 2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTSİ 

aysegulseyihoglu@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı coğrafya öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık 
kavramına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih 
Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliğinde öğrenim gören 74 coğrafya öğretmen adayı ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Coğrafya öğretmen 
adaylarının bilimsel okur yazarlık  kavramına ait görüşlerini belirlemek için açık uçlu bir 
sorulardan oluşan yarıyapılandırılmış görüşme formundan  yararlanılmıştır.  Verilere Nvivo 
9 programı ile içerik analizi uygulanarak bulgular modellenmiştir. Sonuç olarak coğrafya 
öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık kavramına ilişkin bazı eksiklik ve yanılgılara 
sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Coğrafya Öğretmen Adayı, Bilimsel Okuryazarlık, Coğrafya 
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(9804) COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMS EL ARAŞTIRMA 
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Bu araştırmanın amacı coğrafya öğretmen adaylarının "Bilimsel Araştırma 
Yöntemleri" dersine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliğinde öğrenim gören 42 öğretmen 
adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler yarı 
yapılandırılmış form ile elde edilmiştir. Sonuç olarak coğrafya öğretmen adaylarının 
bilimsel araştırma dersini önemli ve gerekli buldukları söylenebilir. Ancak dersin daha 
önceki sınıflarda verilmesi gerektiği düşünen coğrafya öğretmen adaylarının,  teorik olarak 
işlenen kısımlarda daha fazla uygulama ve örnek inceleme ile öğrenme ortamının 
zenginleştirilmesine ihtiyaç duydukları belirlenmiştir.    
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Afet; İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran normal 
yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, 
etkilenen topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, 
teknolojik ve insan kökenli olayların sonuçlarıdır. 

İnsanoğlunun yeryüzünde yaşamaya başlaması ile doğal çevre etkileşimi 
başlamıştır. Ancak insan aklını kullanarak sürekli doğa üzerinde baskılar kurmuş ve doğal 
çevreyi istediği şekilde şekillendirmiştir. Bunun sonucunda çevre ile barışık bir ilişki 
kuramadığı için çevre sorunları doğmuştur. İnsanlarda çevreye karşı bilinçsizlik söz 
konusudur ve bu bilinçsizlik afetlerin tetikleyicisi olmuştur.  Bu durumun bir sonucu olarak 
toplumda afetlere hazırlık ve müdahalede önemli bir bilinç eksikliği hissedilmektedir. Bu 
araştırma ile öğretmen adaylarının afet bilinci algı düzeylerinin belirlenmesine yönelik algı 
ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma süreci içerisinde 820 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Öncelikle 
440 öğretmen adayına uygulanan ölçek formu sonucunda açımlayıcı faktör analizi (AFA) 
yapılmıştır. AFA sonucu elde edilen ölçek formu ise 380 öğretmen adayına uygulanarak 
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. AFA ve DFA sonuçları neticesinde “Afet 
Bilinci Algı Ölçeği” geliştirme süreci tamamlanmıştır. Ayrıca yapılan güvenirlik analizi 
sonucunda ölçeğin güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar 
neticesinde “Afet Bilinci Algı Ölçeği” nin öğretmen adaylarına yönelik gerçekleştirilecek 
afet eğitiminde ve bilinç düzeylerini ölçme amacıyla yapılacak çalışmalarda 
kullanılabileceği öngörülmektedir. 

*Bu araştırma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü 
tarafından desteklenen EGT.A4.16.006 kodlu bilimsel araştırma projesi kapsamında 
yapılmıştır. 
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Afetler, günlük yaşamın parçalarıdır. Bu kapsamda günümüzde, afet denilince akla 
sadece doğal afetler değil, aynı zamanda “beşeri” ve “teknolojik” afetlerin de akla gelmesi 
gerekmektedir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarına verilecek bir afet bilinci gerekli 
görülmektedir. Afet bilinci ile hem bugünün öğrencileri, hem de geleceğin öğrencileri 
ülkesi için nasıl bir sosyal, kültürel ve ekonomik bir tabloyla karşılaşılabileceğinin 
farkındalığı amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın temel amacı, öğretmen 
adaylarının afet bilinci algı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından belirlemesidir. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nin sınıf ve fen eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören 459 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan öğretmen adaylarının %77.6’ sı kız, %22.4’ ü 
erkektir. Veri toplamada araştırmacılar tarafından geliştirilen, 27’si olumlu, 9’u olumsuz 
toplam 36 maddeden oluşan “Afet Bilinci Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler 
betimsel ve ilişkisel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
sonuçların öğretmen adaylarının afetler konusunda bilinçli davranmalarına katkı getirmesi 
hedeflenmektedir. 

*Bu araştırma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü tarafından 
desteklenen EGT.A4.16.006 kodlu bilimsel araştırma projesi kapsamında yapılmıştır. 
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Sosyal bilgiler öğretimi kapsamında geniş ölçekli coğrafya konuları öğrencilere 
öğretilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de sosyal bilgiler öğretimi kapsamında, coğrafya 
konuları ile ilgili yapılan çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuda, akademik 
olarak hangi düzeyde çalışmalar yapıldığının bilinmesi ve bununla ilgili olarak eksikliklerin 
tespit edilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgilerde coğrafya konularının 
öğretimi ile ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerin genel eğilimlerinin neler olduğunu 
belirlemektir. 

 Bu çalışmada, sosyal bilgilerde coğrafya öğretimi ile ilgili hazırlanmış lisansüstü 
tezler incelenmiştir. Bu kapsamda, 1990-2016 yılları arasında sosyal bilgilerde coğrafya 
öğretimi konusunda hazırlanmış ve erişime açık olan 80 yüksek lisans ve 12 doktora tezi 
olmak üzere, toplam 92 lisansüstü tez incelenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen tezler YÖK 
Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış ve arşivlenmiştir. 
Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin 
analizi iki farklı alan uzmanı tarafından gerçekleştirilmiş olup, verilerin analizinde içerik 
analizi tekniği kullanılmıştır. 

Sosyal bilgilerde coğrafya konularının öğretimiyle ilgili hazırlanmış tezler, 
hazırlandığı yıllara, yapıldığı üniversitelere, temalarına ve kullanılan yöntemlere göre 
analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre, sosyal bilgilerde coğrafya öğretimi ile ilgili 
olarak en fazla tezin 2007 yılında hazırlandığı görülmektedir. Bununla birlikte, en az tezin 
ise 1998 yılında hazırlandığı ve 1990 ile 1998 yılları arasında coğrafya içerikli hiçbir tezin 
hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Sosyal bilgilerde coğrafya öğretimi ile ilgili olarak dikkat 
çeken diğer bir unsur da doktora çalışmalarının sayısının, yüksek lisans çalışmalarına 
oranla az olmasıdır. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal bilgiler, coğrafya öğretimi, yüksek lisans tezi, doktora tezi. 
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Bu çalışmada ''Ege toprağında gencecik bir gürgendim ben.''diyerek 
başlayanHasan Ali TOPTAŞ’ınmasalsı çocuk romanı Ben Bir Gürgen Dalıyım’ınçevre 
eğitimi ve değerler bağlamında eğitsel boyutu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Gürgen, 
etrafındaki diğer ağaçlar kesilmeye başlandıkça kendi geleceğinden duyduğu kaygı ile 
korkunun dağları nasıl beklediğinden bahsederek başlıyor anlatmaya öyküsünü. 1997 
yılında ilk basımı yapılan kitabın son baskısı Eylül 2016’da Oğuz Demir’in illüstrasyonu ile 
Everest Yayınları tarafından yapıldı. Bugüne kadar dört farklı yayın evi tarafından basılan 
kitabın bu çalışmada son baskısı ele alınmıştır. 111 sayfa ve 13 bölümden oluşan kitapta 
anlatıcı Gürgen Ağacı okura çevremizdeki diğer canlıların varlığını fark etmeden onlara 
nasıl zarar verdiğimizi kendi dilinin döndüğünce masalsı bir anlatımla sunuyor. Doğanın 
korunması üzerine birçok mesaj barındıran anlatı beraberinde değerler üzerinden sıklıkla 
bizi düşünmeye sevk ediyor. 

Çevre eğitimi, dünyanın yaşam döngüsünü olumsuz etkileyebilecek sorunların 
sebep ve sonuçlarının öğrenciye aktarılarak çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi 
hedefler. Çevre bilinci bilişsel bilginin yanında duyuşsal öğrenmelerle pekişmiş psikomotor 
eylemleri barındırır. Yani çevre bilincine sahip bir birey, yalnız çevre sorunlarının farkında 
olmaz, sebep ve sonuçlarının bilgisinin yanında olumlu tutum geliştirerek varsa sorunların 
çözümünde aktif rol oynar, sorun çıkmaması için ise önlemler alır. 

Çevre bilinci kazandırmada temel amaç çevre bilgisi, çevreye olan tutum ve 
çevreye yararlı davranışlardır. Bu üç boyuttan birinin eksikliği çevre eğitiminin tam olarak 
gerçekleşmediğinin göstergesidir. Bu bağlamda öğrencide duyuşsal öğrenmeleri artırmak 
ve öğrencinin çevre konusunda eylemsel basamağa geçmesini sağlayabilmek için öğretim 
programlarını destekleyici etkinlik, uygulama veya arazi çalışmaları kullanılmalıdır. Sosyal 
bilgiler dersi kapsamında edebi ürünlerin kullanımı özellikle öğrencide duyuşsal 
öğrenmeleri artırmaktadır. Bu bağlamda Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı eser çevre eğitimi 
çerçevesinde öğrencilere kazandıracağı değerler ve duyuşsal öğrenme açısından 
incelenecektir. Örneğin Gürgen,Ak Sakallı Meşe ile yaptığı konuşmayı aktarırken: 

“Ak sakallı meşenin dediği gibi, insanın zalimliğine ağaçlarla kuşlar, böceklerle 
otlar, hayvanlarla taşlar değil, ancak insan karşı koyabilirdi. Dönüp dolaşıp 
insanda başlıyordu her şey, dönüp dolaşıp insanda bitiyordu.”(syf:65). 
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ifadesi ile sevgi, saygı, dayanışma ve sorumluluk  değerleri iç içe verilmektedir. Metnin 
öncül ve ardılları bağlandığında Ak Sakallı Meşenin ifadesinin insana sosyal bilgiler 
öğretim programında geçen doğaya sevgi, doğal çevreye saygı, duyarlılık , 
dayanışma ve sorumluluk  değerleri kapsamında duygudaşlık yaratma konusunda katkı 
sağlayacağı söylenebilir. Bir başka örnekte ise Gürgen: 

“Peki, bir barış bahçesi olamaz mıydı aynı insan?Şöyle, güllerin kuş cıvıltılarına, 
kuş cıvıltılarının güllere karıştığı, mutlu yüzlerle dolu rengârenk bir barış 
bahçesi?” (syf:98). 

söylemiyle programda vurgulanan barış değerine doğrudan gönderme yapmaktadır. Gürgen 
tanklar, tüfekler ve savaşlar ortasında kalan insanın bu durumunu sonlandırmada barışı 
seçmek için gene kendine bakması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Savaş alanı olmaya da 
barış bahçesi olmaya da insan karar verir diyor. İki durumu da ortaya koyan Gürgen barışın 
güzelliklerine dem vurarak kuş cıvıltılarını sevinç ve mutluluk imgesi olarak barışla 
imlemiştir. 

Sonuçta çalışma, Ben Bir Gürgen Dalıyım çocuk romanının çevre eğitimi 
kapsamında sosyal bilgiler öğretim programında geçen değerler göz önünde bulundurarak 
öğrenmeyi destekleyici bir ders materyali olarak kullanılabileceğini örneklerle 
savunmaktadır. 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Tarafından 
EGT.E2. 17.008 nolu proje kapsamında desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Çevre eğitimi, değer eğitimi, sosyal bilgiler öğretimi, Hasan Ali 
Toptaş, Ben Bir Gürgen Dalıyım, edebiyat temelli sosyal bilgiler öğretimi. 
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(10208) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMA 

UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMES İ 

FATMA ÜNAL 1, CANSU AKDENİZ 1 
1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

drfatmaunal@gmail.com 

Yaratıcı drama, bireylerin daha önceden yaşadığı ya da yaşanması muhtemel 
olayları, soyut kavramları, durum ve davranışları; ısındırma, oynama, doğaçlama ve 
değerlendirme kısımlarından geçerek yansıttıkları bir yöntemdir. Yaratıcı drama bir disiplin 
ve sanat eğitimi aracı olmasının yanında çeşitli konuların öğretiminde kullanıldığında 
yaratıcılık ve problem çözme başta olmak üzere birçok sosyal beceriyi geliştirmektedir. 
Disiplinler arası bir alan olan sosyal bilgiler ise tüm sosyal bilim alanları ile ilgili temel 
kavram, olay, olgu ve konuların işlendiği bir derstir. Bu nedenle özellikle sosyal bilgiler 
dersinde soyut kavram, olay, olgu ve konuların işlenişinde yaratıcı drama yönteminden 
faydalanılabilir. Bu araştırma, eğitim fakültesinde öğrenim gören ve öğretmenlik 
uygulaması dersi kapsamında ortaokullara uygulamaya giden 4. sınıf sosyal bilgiler 
öğretmen adaylarının yaratıcı drama uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 
Durum çalışmasının amacı, belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymak iken en temel 
özelliği bir ya da birkaç durumun katılımcı gözlemleri, derinlemesine görüşmeler yoluyla 
doküman toplamaktır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle 
belirlenmiş olup bu kapsamda eğitim fakültesinde sosyal bilgiler öğretmenliği programı 4. 
sınıf öğrencisi olup öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında ortaokullara uygulamaya 
giden, yaratıcı drama yöntemini kullanan, gönüllü öğretmen adayları çalışma grubuna dahil 
edilmiştir. Araştırmanın veri toplama aşamasında video kaydı, görüşme ve gözlem 
formundan yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin 
analiz süreci devam ettiğinden bulgulara ve sonuçlara burada yer verilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yaratıcı Drama, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayları. 
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(10209) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİME 

GEREKS İNİMİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ 

İNCELENMES İ 

FATMA ÜNAL 1, ÇAĞRINUR SAĞ 1 
1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

drfatmaunal@gmail.com 

Özel eğitim kavramı günümüzde, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve 
sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim 
programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik 
disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim 
olarak ifade edilir. Özel eğitimin temel amacı ise, özel gereksinimi olan öğrencilerin 
toplumda mümkün olduğunca bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak 
becerileri kazandırmaktır. Bu bağlamda eğitimin niceliği ve niteliği ne kadar yüksek olursa, 
öğrencilerin de toplumsal yaşama katılmaları o denli kolay olur.      Sosyal bilgiler dersinin 
temel amaçlarından birinin de “etkin vatandaş yetiştirmek” olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda sosyal bilgiler dersine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu araştırma; 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere karşı bakış 
açılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada karma araştırma desenlerinden 
açımlayıcı sıralı karma desen kullanılmıştır. Açımlayıcı sıralı karma desen, araştırmacının 
ilk olarak nicel çalışmayı yürütüp ulaştığı sonuçları bir nitel araştırmayla daha detaylı bir 
şekilde açıklamasına olanak sağlar. Karma araştırma deseninde yapılan araştırmanın 
çalışma grubunu Aksaray Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliği 
lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Berryman ve Neal (1980) 
tarafından geliştirilen  "Entegrasyona Karşı Tutum Ölçeği", Aksüt(2005) tarafından 
geliştirilen  "Kaynaştırma Eğitimi Anketi" ve yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analiz süreci devam ettiğinden bulgulara ve sonuçlara 
burada yer verilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler : Özel eğitim, sosyal bilgiler, öğretmen adayı. 
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(10210) 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMES İ 

FATMA ÜNAL 1, SEDA CAMCI 1 
1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

drfatmaunal@gmail.com 

Çocuk hakları her çocuğun onurlu, saygın, eşit ve hak dâhilinde bir yaşam 
sürmesini sağlayan, koruyan ve güvence altına alan insan haklarıdır. Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nde yaşama, gelişme, korunma, bakım ve katılım hakları çerçevesinde 
çocukların yaşam standartları açıklanmıştır. Her çocuğun haklarının farkında olması, 
haklarını koruması ve diğerlerinin haklarını gözetmesi açısından sözleşmede yer alan 
haklarının neler olduğunu bilmesi önemlidir. Türkiye’de ilkokulda hayat bilgisi, sosyal 
bilgiler, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi eğitimi derslerinde çocuk haklarına ilişkin 
konuların öğretimi yapılmakta ve ortaokul beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ne atıf yapılarak çocuk hakları konusu tekrar edilmektedir. Bu 
bağlamda, araştırmada beşinci sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 
kullanılmıştır. Durum çalışması araştırılacak konunun derinlemesine incelenmesine olanak 
tanımaktadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilerek Bartın 
ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören beşinci sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. 
Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve çiz-anlat tekniği ile toplanmıştır. Veri 
analizi süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal bilgiler, çocuk hakları, çocuk haklarına dair sözleşme. 
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(10266) SORGULAMAYA DAYALI TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMES İ 

FATMA ÜNAL 1, CANSU KALÇIK 1 
1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

cansukalcik@gmail.com 

Tarih bir milleti var eden ve toplumların bir bütünlük içerisinde ayakta durmasını 
sağlayan en önemli ögelerinden biridir. Bu nedenle özellikle gelişen dünyada kendi ve 
dünya tarihini bilen, araştıran, sorgulayan, tarihsel düşünme becerilerine sahip olan 
bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Tarih öğretiminde öğrenci merkezli aktif öğrenme 
anlayışına geçilirken tarih öğretiminde önemli öğretim yöntemlerinden biri olan 
sorgulamaya dayalı öğretimin hedefi öğrencilerin eleştirel düşünmesini sağlayarak 
öğrenmeyi öğrenmelerini gerçekleştirmektir. Neden sonuç ilişkisi içerisinde ilerleyen tarih 
biliminin neden-nasılcı tarih araştırmalarıyla ortaya konulmasında, bireylerin yaşam boyu 
öğrenme sürecinde düşünme, merak etme, araştırma, sorgulama becerilerine sahip olması 
beklenmektedir. Bu çalışma lise tarih derslerinde, sorgulamaya dayalı tarih öğretimi 
uygulamalarını ve öğrencilerin en çok sorguladıkları tarih konularını tarih öğretmenlerinin 
görüşlerine göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden 
durum çalışması ile yapılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 
Bartın İli merkezindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 15 tarih öğretmeni çalışma 
grubunu oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan açık 
uçlu sorular ile öğretmenlerle görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler 
Nvivo Programı ile içerik analizi yapılmıştır. Görüşme yapılan öğretmenler gerek ders 
saatlerinin yetersiz gerekse tarihte kolay uygulanabilir bir öğretim yöntemi olduğu için 
sorgulamaya dayalı öğretim yöntemini tercih ettiklerini ve öğrencilerin en çok televizyonda 
yayınlanan tarihi dizilerde geçen olay, şahsiyet ve güncel konuları sorguladığını, merak 
ettiklerini belirtmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Sorgulamaya dayalı öğretim, tarih öğretimi, tarih öğretmeni 
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(10267) TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE LİSE 

ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSİNE YÖNELİK ALGILARI 

FATMA ÜNAL 1, CANSU KALÇIK 1 
1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

cansukalcik@gmail.com 

Tarih öğretiminde yeni anlayışlar gelişmekte ve tarih öğretiminde hayat boyu 
sürecek doğru bir tarih bilincinin sağlanabilmesi için yeni yetişen nesile tarih konularının 
nasıl daha iyi öğretilebileceği tartışılmaktadır. Bu noktada, tarih dersine yönelik 
öğrencilerin olumlu ya da olumsuz algıları dersin işlenişi ve öğretim sürecinde etkili 
olmakta ve öğrencilerin tarih konularını öğrenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Araştırmanın amacı, tarih öğretmenlerinin görüşlerine göre, tarih derslerine yönelik 
öğrencilerin algılarının nasıl olduğunu ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma 
desenlerinden durum çalışması ile yapılmış olup amaçlı örnekleme çeşitlerinden ölçüt 
örnekleme ile belirlenen 15 tarih öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. 
Veriler görüşme yöntemiyle toplanmış olup görüşmeler ses kaydı yapılarak kayıt altına 
alınmıştır. Elde edilen veriler Nvivo8 programı kullanılarak içerik analiziyle 
çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler farklı düzeydeki ve yerdeki 
öğrencilerin derslerine girmelerine rağmen, tarih dersine karşı öğrencilerin algılarına 
yönelik benzer cevaplar vermişlerdir. Öğretmenlerin görüşlerine göre, öğrencilerin tarih 
dersine karşı olumsuz düşünceleri ve önyargıları bulunmaktadır. Bu olumsuzlukları 
gidermek için ise öğretmenlerden birçoğu çaba sarf etmekte, ancak gerek okul içi yaşanan 
sorunlar ve ders süresinin yetersizliği gerekse okul dışı tarihi gezilerin yapılamamasını birer 
engel olarak görmektedirler. 

Anahtar Kelimeler : Tarih öğretimi, tarih dersi, tarih öğretmenleri 
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(10366) TARİHS EL EMPATİNİN GELİŞ TİRİLMES İNDE FOTOĞRAF 

KULLANIMININ ETKİS İ 

YASEMİN ER TUNA 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERİSTESİ 

yasemin.er@gop.edu.tr 

Tarih dersi, konusu itibariyle geçmişte yaşanan olayları, kişileri ve olguları inceler. 
Dolayısı ile geçmişte yaşanan olayların anlaşılabilmesi için tarihçilerin elindeki en 
güvenilir veri tarihi kalıntılar, yazılı ve görsel kaynaklardır. Bu kanıtlar aracılığı ile tarihi 
olaylar aydınlatılır ve günümüz insanının geçmişi anlaması ve anlamlandırılması sağlanır. 
Elde edilen tarihi kanıtlardan hareketle, olayların altında yatan düşüncelerin veya sebeplerin 
anlaşılması için de tarihsel empatiden faydalanılır. Tarihsel empati tarihi olaylar ve 
şahsiyetler hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olunmadığı durumlarda, tarihi kanıtlardan 
hareketle düşünce yoluyla olayları veya kişileri anlama çabasıdır. Geçmişte yaşananları 
anlamak ve o günün şartlarına göre düşünmek için tarihsel empati kurabilmek çok 
önemlidir. Bu sebeple tarihsel empatinin kurulabilmesi için yazılı ve görsel kaynakların 
kullanılması gerekmektedir. Tarihin somutlaştırılması ve tarihe şahitlik etmesi bakımından 
tarihi fotoğraflardan faydalanılabilir. Tarihi öğretimine ilişkin olarak tarih öğretmenlerinin 
yanı sıra sosyal bilgiler öğretmenlerinin de tarihsel empati becerisine sahip olması 
gerekmektedir. Çünkü sosyal bilgiler ders içeriğine bakıldığında tarih konularının ağırlıkta 
olduğu görülmektedir özellikle de 8. sınıf İnkılap tarihi dersi. Bu maksatla, bu araştırma ile 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarihsel empati kurmalarında fotoğrafların ne kadar 
etkili olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmada konu ile ilgili yazılı kaynakların 
yanında tarihi fotoğraflar kullanılacaktır. Araştırmacı tarafından fotoğraflara yönelik açık 
uçlu sorularla öğrencilerin tarihsel empati kurmaları sağlanacaktır. Elde edilen veriler nitel 
araştırma yöntemlerinden betimsel analize tabi tutularak analiz edilecek ve fotoğraf 
kullanımının tarihsel empati yapılabilmesindeki etkisine ilişkin sonuçlar paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Tarihsel Empati, Fotoğraf Kullanımı, Tarih Eğitimi 
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(10380) SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMININ TARİH KONULARINDA 

GÖRSEL MATERYALLER AKTİF OLARAK NASIL KULLANILABİLİR 

KAMURAN ÖZDEMİR 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

kamur_77@hotmail.com 

Bu çalışmada; “Sosyal Bilgiler Dersi Programının Tarih Konularında Görsel 
Materyallerin Aktif Olarak Nasıl Kullanılabileceği” ile ilgili bir örnekleme yapmak 
amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmayı yaparken araştırmacı, soyut olan tarih dersi konularının 
henüz somut işlemler döneminde olan yaş grubuna “nasıl öğretebilirim”  sorusuna cevap 
bulmaya çalışmıştır. Araştırma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinin tarih konularıyla 
sınırlandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından ders kitaplarından 
seçilen fotoğraf, resim, gravür ve minyatür ile ders kitaplarından bağımsız olarak belirlenen 
karikatür gibi görsel materyallerin ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler dersi programına uygun 
olup olmadığı incelenmiştir. Bu görsel materyallerin, araştırmacı tarafından belirlenen soru 
sorma teknikleriyle aktif olarak nasıl kullanılabileceği örneklendirilmeye çalışılmıştır. 
Böylece soyut kalan tarih konularının içine öğrencilerin dahil edilebileceği, empati, 
güncelleştirme, beyin fırtınası, tartışma, problem çözme, tekrarlama, yapılan işi yorumlama, 
inceleme,  gibi pek çok tekniği içine alan aktif bir katılımın sağlanarak öğrenmenin 
güçlendirilebileceği ifade edilmeye çalışılmıştır. İlgili önerilerle araştırma tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler Dersi Programı, Sosyal Bilgiler, Görsel Materyaller. 
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(10381) SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE UYGULANABİLECEK OYUNLAR 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

KAMURAN ÖZDEMİR 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

kamur_77@hotmail.com 

Araştırmacı bu çalışmayla, “dersler nasıl eğlenceli bir hale getirilerek öğrenciden 
en yüksek verim elde edilebilir” sorusuna cevap bulmaya çalışmış, bunun için Sosyal 
Bilgiler derslerinde uygulanabilecek birkaç oyun örneği ortaya koyarak, öğretmenlere 
rehberlik edecek bir çalışma yapmayı amaçlamıştır. Araştırma 7. sınıf Sosyal Bilgiler 
dersinin tarih konularıyla sınırlandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı 
tarafından geliştirilen oyunlar, 7. sınıf sosyal bilgiler dersi programına uygun hale 
getirilerek örneklendirilmiştir. Genel tekrar niteliğinde olan bu oyunların, empati, beyin 
fırtınası, tartışma, tekrarlama, yapılan işi yorumlama, inceleme gibi pek çok tekniği 
içermesi hedeflenmiştir. Sonuç olarak oyunlarla motivasyonu artan öğrenciden en yüksek 
verimin sağlanacağı, öğrencide kalıcılığın artacağı, genel kültür birikimi sağlayacağı, 
öğrencinin özgüvenini artırarak toplumsallaşmasına yardım edeceği, kendisini toplum 
karşısında ifade edebilecek ortamın sağlanmasına yardımcı olacağı ifade edilmeye 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler Dersi Programı, Sosyal Bilgiler, Oyun, Öğretim 
Yöntem ve Teknikleri 
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(10385) SPOR MEDYASININ "A MİLLİ FUTBOL TAKIMINDA YÖNETİM 

KRİZİNİ" DEĞERLENDİRME ANALİZİ 

TONGUÇ VARDAR 1, SEVİLAY TOZYILMAZ 2 
1 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVERSİTESİ 

tongucvardar@hotmail.com 

Futbol Türk toplumunun vazgeçilmez ilgi alanlarından en önemlisidir. Spor 
medyasının asıl aktörleri spor gazetecilerinin gelişmeleri ve olayları kitlelere aktarırken 
"Objektiflik" ilkesi yanında "Tarafsızlık" ve "Uzman" sıfatları ile Kamu adına "Denetleme" 
görevlerini icra etmeleri gerekir. Türkiye A Milli Futbol takımı 2016 Avrupa futbol 
şampiyonası eleme gurupları maçlarında skandal düzeyinde olaylar yaşanmış, konu Alman 
ZDF kanalına kadar sirayet etmiştir. 

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Gökhan Töre’nin Hakan Çalhanoğlu ve 
Ömer Toprak ile yaşadığı ve yerli ve yabancı medyada da yayınlanan kavga ve bu kavgada 
silah kullanılması olayı TFF tarafından gerektiği gibi yönetilememiştir. Türkiye Futbol 
Direktörü Fatih TERİM konu hakkında tek yetkili olduğu anlaşılmıştır. Böylelikle de 
Türkiye Futbol Direktörlüğü olgusu bir kez daha gündeme gelmiş, bu olgu da spor 
medyasında gerektiği şekliyle tartışılmamıştır. 

Araştırmada Spor gazetecilerinin söz konusu Kriz Olayı hakkında Kamuya karşı 
asli görevleri olan Denetleme görevlerini hangi oranda yerine getirdikleri, konuyu nasıl 
inceledikleri, sonunun kaynağına odaklanıp / odaklanmadıkları bu çalışmanın konusudur. 
Haber değeri olan somut olayda araştırmacı spor gazeteciliği bağlamında da 
değerlendirilmiştir. İlk ulaşılan verilere göre; konu magazin boyutunda algılanmış, TFF’nin 
sorumluluk almaması konusuna hiç girilmemiş, Türkiye Futbol Direktörü sıfatı ile 
görevlendirilmiş Fatih TERİM’e konu bırakılmış, Kriz yönetiminde başarısızlık yaşanmış, 
spor medyası da denetleme görevini gerçekleştirememiştir. 

Anahtar Kelimeler : Spor Medyası, Spor Gazeteciliği, Kriz Yönetimi, TFF, Türkiye 
Futbol Direktörlüğü 
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(10395) ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VAKIFLARLA İLGİLİ 

İMGES EL ALGILARI VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

ÖMER FARUK SÖNMEZ 1, MEHMET SEVİM 1, MEHMET TATAN 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

sonmez.omerfaruk@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ‘vakıf’ kavramı hakkındaki 
bilgi düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat merkezde bulunan  ve 
ulaşılabilen 230 8. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerden, 
“Vakıflar ..... benzer/gibidir, Çünkü .......” cümlesini tamamlayarak yazmaları istenmiştir. 
Ayrıca vakıf kelimesini kısaca tanımlamaları ve bildikleri vakıfların isimlerini sıralamaları 
istenmiştir. Yapılan araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) 
deseni kullanılmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı-
yapılandırılmış form aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin vakıfların 
yardımlaşma, dayanışma ve destek olma gibi işlevlerinin olduğunu bildiklerini 
göstermektedir. Ancak öğrencilerin vakıf kavramının tam anlamını bilmemeleri nedeniyle 
farklı yardım kuruluşlarını da vakıf statüsünde değerlendirdikleri görülmektedir. 
Öğrencilerin vakıflar ile diğer kuruluşların benzerlik ve farklılıklarını sınıf ortamında 
yapılacak olan kavram/zihin haritaları oluşturma, drama gibi aktif öğrenme yöntemleriyle 
öğrenmeleri kavramın öğrenilmesi ve kalıcılığının artırılmasında yardımcı olacaktır. 
Yapılacak diğer araştırmalarda sınıf ortamında yapılacak etkinliklerin vakıf kavramının 
öğrenimine etkisinin tespitine ilişkin çalışmalara yer verilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Vakıf, imgesel algı 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
820 

(10410) TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

YASEMİN ER TUNA 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERİSTESİ 

yasemin.er@gop.edu.tr 

Bilgiye ulaşan ve bilgi üreten bireyler yetiştirmek son derece önemlidir.  Bu 
maksatla sosyal bilimler arasında kıymetli bir yere sahip olan tarih ilmi ve onun öğretimi 
işini üstlenen tarih eğitimi için de, bilgiye ulaşan, onu sentezleyen, yorumlayan, eleştiren ve 
gerçeğe ulaşan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için 
öğrencilere gerçek yaşantı ortamı sağlamak veya onları tarihe şahitlik etmiş mekanlarla ve 
nesnelerle buluşturmak önemlidir. Tarih eğitiminin bu amaçlara ulaşmasını sağlamak için 
öğrencileri tarihle buluşturmak gereklidir. Yani öğrencilerin tarihe dokunmaları 
sağlanmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için okul dışı tarih eğitimi uygulanmalıdır. Bunu 
sağlamanın en iyi yolu tarihi mekanlara ve müzelere geziler düzenlenmesidir. Müzelerde 
öğrenciler, gerçek eşya ve nesnelerle karşılaşırlar. Sınıf ortamının o yapay ve soyut 
ortamından uzaklaşarak, tarihe şahitlik eden mekan ve nesnelerle buluşma, onları inceleme 
ve bunlar hakkında yorum yapma fırsatı bulurlar. Müze etkinlikleri, bu sayılanlara ek 
olarak ve belki de en önemlisi öğrencilerdeki merak duygusunu artıracak olmasıdır. Kaliteli 
bir tarih öğretiminin gerçekleşmesi için tarih öğretmenlerinin müze etkinlikleri hakkında 
bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu araştırma ile tarih öğretmen adaylarının 
müze etkinliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Tarih öğretmen 
adaylarının müze etkinliklerine ilişkin görüşlerinin inceleneceği bu araştırmada nitel 
araştırma yöntemleri kullanılacaktır. Nitel araştırma, tümevarımcı bir yaklaşımla, olayları 
ve olguları doğal ortamları içinde betimleme, katılımcıların bakış açılarını anlama ve 
yansıtma üzerine odaklanan araştırma yaklaşımıdır. Bu yönüyle Bu araştırma nitel 
araştırma yöntemleri desenlerinden olgubilim desenine uygundur. Gaziosmanpaşa 
üniversitesi eğitim fakültesinde formasyon eğitimi alan tarih bölümü öğrencileri bu 
araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada müze gezisinin ardından, 
araştırmacı tarafından açık uçlu sorulardan oluşturulacak “müze çalışma kağıdı” 
uygulanarak öğrencilerin görüşleri alınacaktır. Elde edilen veriler nitel araştırma 
yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilecektir.  Böylece tarih 
öğretmen adaylarının müze etkinliklerine ilişkin bakış açıları ortaya konmaya 
çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Müze, Müze eğitimi, Tarih eğitimi, Tarih Öğretmen adayı 
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(10501) MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI’NIN ETKİLEŞ İMLİ 

ÇOKLU ORTAM MATERYALLERİYLE ÖĞRETİMİNİN TÜRK EDEBİYATI 

DERSİNE YÖNELİK TUTUMA VE BAŞARIYA ETKİSİ* 

FATİH VEYİS 1, HALİT DURSUNOĞLU 1 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

fatihveyis@hotmail.com 

Bu çalışmada, Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın etkileşimli çoklu ortam 
materyalleriyle öğretiminin, Türk edebiyatı dersindeki başarı ve tutum üzerindeki etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, Millî edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın öğretimi 
amacıyla geliştirilen etkileşimli çoklu ortam materyali ve uygulamalar akıllı tahta, 
bilgisayar ve tablet bilgisayarda çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmış ve dersler tasarlanan 
öğretim yazılımı ile işlenerek öğrenci görüşleri bağlamında değerlendirilmiştir. 

Çalışmada, araştırma süreci karma yöntem araştırma desenlerinden biri olan 
yakınsayan paralel desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verilerini, Millî Edebiyat 
Dönemi Türk Edebiyatı’nın etkileşimli çoklu ortam materyalleri ile öğretiminin yapıldığı 
okullarda, çalışmanın başlangıcında (ön test ) ve bitiminde (son test) uygulanan ölçme 
araçlarından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırma sürecinde nicel 
veri toplamak amacıyla “Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Millî 
Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerini 
ise uygulamanın yapıldığı okullardaki deney grubunda yer alan öğrencilerle gerçekleştirilen 
teknoloji destekli eğitime ilişkin olarak yapılan görüşmelerden ve değerlendirmelerden elde 
edilen veriler oluşturmaktadır. 

Araştırma, Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın öğretiminde kullanılacak 
etkileşimli çoklu ortam materyali hazırlanarak bu materyalin üst seviyede başarıya sahip (A 
okulu), orta seviyede başarıya sahip (B okulu) ve alt seviyede başarıya sahip (C okulu) üç 
düzey okulda deney (toplam 71 öğrenci) ve kontrol (toplam 58 öğrenci) grupları vasıtasıyla 
yapılmıştır.  Deney gruplarında yapılan üç aylık uygulamanın neticesinde elde edilen nicel 
veriler SPSS 22 paket programı vasıtasıyla frekans, yüzde, t-testi, Varyans analizi 
(ANOVA) ve Kovaryans analizi (ANCOVA) yapılarak değerlendirilmiş, nitel veriler ise 
içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. 

Araştırmada, akıllı tahta vasıtasıyla etkileşimli çoklu ortam materyallerinin 
kullanımıyla yürütülen Türk edebiyatı dersinin, öğrencilerin Türk edebiyatı dersine yönelik 
tutumlarını ve bu dersteki başarılarını üç okul seviyesinde de anlamlı düzeyde artırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Uygulanan materyale ilişkin öğrenci görüşleri ise materyalin 
kullanışlılığı, derse yönelik ilgiyi artırdığı, dersi eğlenceli hâle getirdiği, anlamayı 
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kolaylaştırdığı, geri bildirim sağladığı, video ve metin seslendirmelerinin kullanışlı olduğu, 
etkinliklerin kullanışlı olduğu, bu tür materyallerin Türk edebiyatı dersinin diğer 
konularında ve diğer derslerde de kullanılması gerektiği yönünde olmuştur.  

*Bu araştırma "Veyis, F. (2016). Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın 
Etkileşimli Çoklu Ortam Materyalleriyle Öğretiminin Türk Edebiyatı Dersine Yönelik 
Tutuma ve Akademik Başarıya Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum." adlı doktora tezinden üretilmiştir. 

MİLLÎ ED 

Anahtar Kelimeler : Türk dili ve edebiyatı öğretimi, etkileşimli çoklu ortam, materyal 
geliştirme 
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(10510) TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ 

KRİTİK OLAY VE GELİŞ MELERE BAKIŞ AÇILARI 

KAYA YILMAZ 1, YAKUP AYAYDIN 2 
1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

kaya1999@gmail.com 

Tarih, sosyal bilimler arasında yer alan disiplinlerden biridir. Tarih öğretmen 
adaylarının tarih disiplini alanında yeterli bilgi, beceri ve tutum geliştirmesi 
beklenmektedir. Tarih öğretmen adaylarının geçmiş ile günümüz arasında ilişki kurarak 
öğrencilerin günümüzü daha iyi anlamalarına ve vizyon kazanmalarına yardımcı olmaları 
beklenmektedir. Bu nedenle, etkili bir tarih öğretimi için öğretmen adaylarının günümüzde 
hala etkileri devam eden kritik tarihi olaylar hakkındaki görüşlerinin bilinmesi önemlidir. 
Alan yazında Türk-İslam tarihindeki kritik olaylara ve kırılma noktalarına ilişkin öğretmen 
adaylarının görüşlerini ortaya koyan bir çalışmanın yapılmadığı belirlenmiştir. 
Literatürdeki eksikliği gidermeyi hedefleyen bu çalışmada, tarih öğretmen adaylarının 
Türk-İslam tarihindeki kritik olaylara ilişkin bakış açıları incelenmiştir. Çalışmada nitel 
araştırma metodu kullanılmıştır. Tarih öğretmen adayları çalışmaya katılımcı olarak 
seçilmiştir. Katılımcıların cinsiyeti dengelenmiştir. Veriler açık-uçlu sorulardan oluşan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşme formunda, katılımcılara 
Türk- İslam tarihinde etkileri açısından en kritik gördükleri olay ve gelişmeler sorulmuştur. 
Bu çerçevede, Cemel Vakası, Sıffin Savaşı, Alevi-Sünni çatışması, Ermeni Tehciri, Fatih 
Sultan Mehmet’in kardeş katline ilişkin fermanı ve Osmanlı Hanedanının yurtdışına sürgün 
edilmesi gibi konularda katılımcıların görüşleri incelenmiştir. Her bir katılımcı ile 
gerçekleştirilen görüşmeler katılımcıların izni ile ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Word 
programı kullanılarak ses kayıtlarının kelimesi kelimesine metinleri çıkarılmıştır. Görüşme 
metinleri, kod ve kategorilerin araştırma verilerine dayalı olarak oluşturulmasını gerektiren 
betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmektedir. Verileri çözümleme süreci devam 
etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayları, Türk İslam tarihi, Tarih eğitimi, Kritik tarihi 
olaylar 
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(10528) ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI DEVLETİ VE 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ALGISI 

KAYA YILMAZ 1, YAKUP AYAYDIN 2 
1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

kaya1999@gmail.com 

Türkler, geçmişten günümüze tarih sahnesinde etkin bir rol oynamış, birçok devlet 
kurarak değişik milletlerin tarihine yön vermiştir. Tarihte Asya, Avrupa ve Afrika’da 
yaşamış hemen hemen hiçbir milletin tarihinin Türk tarihine referans yapılmadan 
yazılamayacağını söylemek bir mübalağa olmaz. Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu 
coğrafyasında Türklerin kurduğu son devlettir. Türkiye Cumhuriyeti, üç kıtada hüküm 
sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun bir devamıdır. Fakat, İttihatçıların başlattığı geleneği 
devam ettiren bir kesim, özellikle Kemalistler yeni kurulan Türk devletini halka kabul 
ettirmek için Osmanlı İmparatorluğunu aşağılama ve kötüleme yoluna gitmiştir. Tarihte 
sürekliliği inkar edercesine Cumhuriyet öncesi Türk geçmişine ve Osmanlı tarihine 
saldırının izlerini değişik düzeylerde yazılmış kitaplarda görmek mümkündür. Bu amaçla 
Osmanlı sultanlarına birçok iftira atılmış ve tarihi gerçekler çarptırılmıştır. Birkaç neslin 
zihniyeti ve yakın Türk tarih algısı, Cumhuriyet-Osmanlı çatışması üzerine 
temellendirilerek inşa edilmiştir. Küreselleşmeyle birlikte son yıllarda dünyada ve 
ülkemizde yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel ve özellikle teknolojik gelişmeler ideolojik 
tarih öğretiminin çağa ayak uyduramadığını göstermiştir. Artık tarih sadece resmi ders 
kitaplarından değil, sinema, TV, İnternet ve sosyal medyadan da öğreniliyor. Bu nedenle, 
yeni neslin Osmanlı ve Cumhuriyet algısının nasıl olduğunu bilmek önemlidir. Bu 
çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin Osmanlı ve Cumhuriyet algısı incelenmiştir. 
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı-
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme formunda öğrencilerin Osmanlı ve 
Cumhuriyet algılarını ortaya çıkarmak amacıyla, “Osmanlı imparatorluğu sende ne 
çağrıştırıyor? Osmanlı denilince aklına gelen şeyler nelerdir?”, “Türkiye Cumhuriyeti sende 
ne çağrıştırıyor? Türkiye Cumhuriyeti denilince aklına gelen şeyler neler?”, “Osmanlı 
Devleti ile Türkiye Cumhuriyetini karşılaştırırsan ne söyleyebilirsin?” gibi açık uçlu sorular 
sorulmuştur. Bu soruların yanı sıra katılımcılara, “Osmanlı Devleti hakkında hoşlandığın 
veya hoşlanmadığın şeyler var mı? Varsa bunlar nelerdir?”, “Seçim şansın olsaydı hangi 
devlette yaşamak isterdin? Niçin?” gibi sonda soruları da sorulmuştur. Katılımcıların 
cevapları onların izniyle ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Ses kayıtlarının kelimesi 
kelimesine metni çıkarılmıştır. Görüşme metinleri betimsel analiz tekniği ile satır satır 
kodlanmaktadır. Verilerin analiz süreci devam etmektedir 

Anahtar Kelimeler : Osmanlı Algısı, Cumhuriyet Algısı, Ortaöğretim Öğrencileri, Tarih 
Öğretimi  
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(10535) 2017 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

FATİH VEYİS 1, BAHADIR GÜCÜYETER 1 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

fatihveyis@hotmail.com 

Tarih sahnesine baktığımızda büyük bir geçmişe sahip olan Türk Milleti’nin, 
edebiyatı da geçmişi kadar büyük ve eskiye dayanmaktadır. Edebiyat, tarih boyunca içinde 
oluştuğu toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültürel değerlerinin aynası ve taşıyıcısı 
olmuştur. Bu niteliğiyle edebiyat, toplumdaki bireylerin ortak hafızasını oluşturan önemli 
bir eğitim alanı ve eğitim sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmiştir 
(MEB, 2017). Ham maddesi dil olan edebiyat sanatı; estetik bakış açısı, anlama ve anlatma 
yeteneği, dili etkili ve güzel kullanma, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi birçok 
becerinin kazanımında önemli bir yere sahiptir. Bahsi geçen tüm becerilerin belli bir düzen 
dâhilinde verilmesi hususu da Türk dili ve edebiyatı disiplinine ait öğretim programlarının 
geliştirilmesinde etkili olmuştur. Demirel (2006: 3) programı; okulda ya da okul dışında 
bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan 
yaşantılar düzeneği şeklinde tanımlanmaktadır. Türk dili ve edebiyatı eğitiminin ve 
öğretiminin etkili bir biçimde sürdürülmesi için geçmişten günümüze birçok program 
değişikliği yapılmıştır. Öğretim programında değişikliğe gidilmesinin temel amacı ise 
günün koşulları ve çağın gereklerine göre güncel ve daha kullanışlı bir program 
oluşturmaktır. 

Bu çalışmada, Türk dili ve edebiyatı eğitimi alanında geliştirilen 2017 öğretim 
programının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada doküman analizi yöntemi 
kullanılarak bahsi geçen öğretim programının; programın amacı, konuların ve ünitelerin 
tasnifi, kazanımlar, öğretim yaklaşımı, ölçme değerlendirme, öğretim materyallerinin 
özellikleri ve ilk kez bu programda yer alan konular bakımından incelenmesi 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Türk dili ve edebiyatı öğretim programı, program geliştirme, 
edebiyat eğitimi 
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(10767) LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YEREL TARİH VE TARİHS EL MEKANLARA 

İLİŞKİN ALGILARI 

MUSTAFA TOKSOY 1, FATİH YAZICI 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

fatih.yazici@gop.edu.tr 

Tarih derslerinin, öğrenciler tarafından ‘sıkıcı’ bulunduğu, yapılan farklı 
araştırmalar tarafından ortaya konulan bir durumdur. Bunun en önemli nedenleri olarak ise 
tarihin, olmuş bitmiş ve öğrencilerin yaşantıları ile ilgisi olmadığı düşünülen olayları konu 
edinmesi gösterilmektedir. Oysaki tarih, her ne kadar geçmişi konu edinse de bugünün 
dünyasını ve onun sorunlarını anlamlandırmamız için bizlere önemli fırsatlar sunar. Çünkü 
içinde yaşadığımız dünya, ülke ya da şehir belirli bir tarihsel süreçten geçerek bugünkü 
şeklini almıştır. Ülkemizdeki birçok yerleşim birimi, bu tarihsel sürece tanıklık eden, hem 
ulusal hem de o bölgenin yerel tarihinin bir parçası olan tarihsel mekânlar bakımından 
oldukça zengindir.  Dolayısıyla tarih derslerinin, öğrencilerin günlük yaşantıları ile ilişki 
kurabilmesi için yerel tarihin ve bunun bir parçası olan tarihsel mekânların, tarih derslerinin 
bir parçası haline gelmesi önemlidir. 

Yerel tarihin ve tarihsel mekânların öğretim programlarına dâhil edilmesiyle, okul 
dışı tarih öğretimi çerçevesinde, sınıfta öğrencilere kazandırılması zor olan bilgi, beceri, 
tutum ve değerler çok daha etkili bir biçimde kazandırılabilir. Fakat bunun için öncelikle 
öğrencilerin yerel tarihe ve tarihsel mekânlara karşı algılarının belirlenmesi önemlidir. Bu 
çalışmanın amacı; lise öğrencilerinin yerel tarih ve tarihsel mekânlara dair algılarını, farklı 
değişkenler açısından incelemektir. Bu sebeple çalışmada, nicel araştırma çerçevesinde 
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Tokat il 
merkezindeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi’nde okuyan 168 öğrenci 
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında katılımcıların öğrenim gördüğü okul 
türü göz önünde bulundurulduğundan, amaçlı örneklem yönteminden yararlanılmıştır. 
Katılımcılara Yerel Tarih Algısı Ölçeği ve Tarihsel Mekân Algısı Ölçeği olmak üzere, her 
biri 13 maddeden oluşan ve 5’li likert tipinde geliştirilmiş iki farklı veri toplama aracı 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler geçerlilik ve güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. 

Araştırmada lise öğrencilerinin yerel tarih ve tarihsel mekan algılarının, farklı 
değişkenlerle ilişkisinin ortaya konulması için –t testi, ANOVA ve Pearson korelasyon 
analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda katılımcıların yaşadıkları yerleşim 
birimlerinin, anne eğitimlerinin ve tarih dersi başarılarının, yerel tarih ve tarihsel mekan 
algıları üzerinde farklılaşma yarattığı ve bununla birlikte her iki algı arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu ortaya konulmuştur. 
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Tarih derslerinin, öğrenciler tarafından ‘sıkıcı’ bulunduğu, yapılan farklı 
araştırmalar tarafından ortaya konulan bir durumdur. Bunun en önemli nedenleri olarak ise 
tarihin, olmuş bitmiş ve öğrencilerin yaşantıları ile ilgisi olmadığı düşünülen olayları konu 
edinmesi gösterilmektedir. Oysaki tarih, her ne kadar geçmişi konu edinse de bugünün 
dünyasını ve onun sorunlarını anlamlandırmamız için bizlere önemli fırsatlar sunar. Çünkü 
içinde yaşadığımız dünya, ülke ya da şehir belirli bir tarihsel süreçten geçerek bugünkü 
şeklini almıştır. Ülkemizdeki birçok yerleşim birimi, bu tarihsel sürece tanıklık eden, hem 
ulusal hem de o bölgenin yerel tarihinin bir parçası olan tarihsel mekânlar bakımından 
oldukça zengindir.  Dolayısıyla tarih derslerinin, öğrencilerin günlük yaşantıları ile ilişki 
kurabilmesi için yerel tarihin ve bunun bir parçası olan tarihsel mekânların, tarih derslerinin 
bir parçası haline gelmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler : Tarih Eğitimi, Yerel Tarih, Tarihi Mekanlar, Öğrenci Algıları 
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(10793) İLKOKUL SEVİYES İNDE SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ 

GÖKHAN MERT 1, FATİH YAZICI 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

fatih.yazici@gop.edu.tr 

Günümüz tarih yazıcılığı,  tarihin daha iyi anlaşılması için, genel yerine veya 
genelin içinde, yerelin ön plana çıkarılması, şimdiden başlayan geçmişin tarih olarak 
görülmesi ve sıradan insan davranışının önemsenmesi gibi eğilimlere bağlı olarak hem alan 
hem de süreç olarak genişlemiştir. Bu anlamsal genişlemenin bir parçası olarak, tarih 
yazımı içerisinde sözlü tarih gibi farklı yöntemler ortaya çıkmıştır. Sözlü tarih temel olarak 
sözlü kaynakları değerlendirerek tarih yazma veya sözlü kaynakları tarih yazımında 
kullanma uğraşı olarak tanımlanabilir. Öğrenciyi “küçük birer tarihçi” olarak kabul edip, 
tarihçi becerilerini kazandırmayı amaçlayan çağdaş tarih öğretimi, sözlü tarih gibi tarih 
yazımına özgü yöntemleri, pedagojik amaçlarla yeniden kurgulayarak tarih derslerine 
uyarlar. 

Sözlü tarih öğretiminin ilkokul seviyesinde etkililiğini inceleyen bu çalışmada nitel 
araştırma desenlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 
2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Tokat ili Sulusaray ilçesindeki bir ilkokulun 4. sınıfında 
öğrenim görmekte olan 12 öğrenci oluşturmaktadır. İlgili çalışma grubu üzerinde, sözlü 
tarih öğretimine dayalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler sonunda öğrencilerin 
sözlü tarih etkinliklerine ilişkin görüşleri, öncelikle açık uçlu soru formu aracılığıyla yazılı 
olarak elde edilmiş, daha sonra da yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla sözlü 
olarak kayıt altına alınmıştır. 

Katılımcılardan elde edilen veriler, önce betimsel analize tabi tutularak temalar 
halinde ifade edilmiştir. Temaların açıklanması sırasında, öğrencilerin cevaplarından 
doğrudan alıntılar yapılarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonunda 
öğrencilerin, sözlü tarih yöntemini etkili bir biçimde kullandıkları ve bu yöntemin 
öğrencilerde tarihsel becerilerin gelişimini sağladığı gibi geçmişe dair meraklarını arttırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Tarih eğitimi, sözlü tarih, eylem araştırması, 
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(10801) SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARINDA FİLM 

KULLANIMININ EMPATİ BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİS İ 

AYŞE İDİZ 1, FATİH YAZICI 2 
1 GAZİOSMAPAŞA ÜNİVERSİTESİ - 2 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

fatih.yazici@gop.edu.tr 

Öğrencilerin yaşadıkları dönemden çok uzak zaman dilimlerini konu edinen ve genelde 
sözlü anlatıma dayanan tarih ve sosyal bilgiler derslerinde, soyut bilgilerin somutlaştırılmasında 
görsel materyaller son derece önemlidir. Teknolojik araçlardaki hızlı değişim, bu anlamda 
öğretmenlere, öğrenme/öğretme etkinliklerinin farklılaştırılması adına önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda tarihsel filmlerin ve özellikle dizilerin popülerlik 
kazanması, bir yandan tarihe olan ilgiyi olumlu yönde etkilerken diğer yandan da öğretim 
etkinliklerini zenginleştirmek isteyen öğretmenlerin kullanabilecekleri materyallerin niteliğinin 
ve niceliğinin de artmasını sağlamıştır. Filmler, farklı duyu organlarına hitap edebildikleri için 
öğrenilenin kalıcılığının artmasında etkilidir. Bununla birlikte filmlerde yalnızca o dönemin 
insanları değil; ulaşım araçları, iletişim araçları, kılık kıyafet ve yaşanılan çevrede de konu 
edinildiğinden, öğrenilenin somutlaştırılması sağlanır. Ayrıca filmler sayesinde öğrenciler 
tarihte yaşanmış olaylarla ve yaşayan kişilerle birebir ilişki kurarak geçmişi hisseder ve tarihi 
olayların analizini kendisi yapar. Anlaşılacağı üzere filmlerin, öğrencilerin tarihsel empati 
becerilerini geliştirmek gibi önemli bir potansiyeli vardır. Sosyal bilgiler dersi tarih konularında 
film kullanımının, tarihsel empati becerisi üzerindeki etkililiğini inceleyen bu çalışmada nitel 
araştırma desenlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-
2017 eğitim-öğretim yılında, Tokat ili, Pazar ilçesindeki bir ortaokulun 7. sınıfında öğrenim 
gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında “Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesi”, 
film kullanımına yönelik olarak yeniden tasarlanmıştır. Etkinlikler sırasında ünitenin 
kazanımlarına uygun olan film ve dizilerden kesitler öğrencilere sunularak, hazırlanan çalışma 
yaprakları aracılığıyla öğrencilerin bu materyalleri analiz etmesi sağlanmıştır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak, öğrencilerin filmlerle öğretim etkinliklerini değerlendirmelerini amaçlayan 
açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Bununla birlikte doküman inceleme kapsamında öğrenci 
çalışma yaprakları ve öğrencilerin sınav kağıtları da, birer veri toplama aracı olarak 
değerlendirilmiştir. Katılımcılardan farklı yöntemler aracılığıyla elde edilen veriler, önce 
betimsel analize tabi tutularak temalar halinde ifade edilmiştir. Temaların açıklanması sırasında, 
öğrencilerin cevaplarından doğrudan alıntılar yapılarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma sonunda tarih konularının filmlerle öğretiminin literatüre uygun olarak öğrenmede 
kalıcılığı arttırdığı ve dersi daha eğlenceli hale getirdiği, bununla birlikte öğrencilerin tarihsel 
empati becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Tarih eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, tarihsel filmler, tarihsel empati 
becerisi 
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(10872) THE GLOBALIZATION AND EDUCATION 

RİYAD ŞİHAB 1 
1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

rishihab@gmail.com 

Globalization is increasing the pressure on education systems in both rich and poor 
countries. So far, although developing countries have managed to narrow the gap in terms 
of primary education, rich countries have responded most effectively to the pressure. 
Recognizing the need for more advanced skills and knowledge, they have invested heavily 
in secondary and tertiary schooling and maintained a strong focus on improving quality. 

Developing countries and their international partners have been slow to 
acknowledge the growing importance of higher levels of schooling, and they have suffered 
as a result. Basic literacy and numeracy skills and a lack of advanced knowledge – 90 per 
cent of patents are granted to innovators in industrialized countries, which contain just 15 
per cent of the worlds 

population57 – have left them ill-equipped to benefit from global integration and 
vulnerable to its less benign consequences. 

Fortunately, globalization offers these countries opportunities to catch up. Speedy 
and inexpensive communications technology gives them and their education 
establishment’s easier access to other institutions and knowledge networks, facilitating 
collaboration on issues ranging from curriculum design and teacher training to primary 
research and policy development. Increasing primary education enrolment has been a major 
development success story in recent decades. 

As globalization advances, however, a new set of priorities for education must be 
addressed. Improved quality at all levels and expanded access to secondary and tertiary 
schooling are vital if developing countries are to close the economic gap with the West. 

Education involves textbooks, of course. Then come to other books, which support 
the courses. But books which do not pertain to the courses directly while contributing to 
one’s cultural improvement are also there, to be considered. Finally; all books left aside; the 
climate of education and especially role-model-teaching-staff have tremendous impact upon 
a student’s intellectual information. 

The teacher before class starts from case to attract the attention of students of the 
questions, a current event, memorabilia, graphic, shape or paragraph is to benefit from. 
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Example: Our bodies will handle matters in the hands of a teacher's class to come up with a 
human model. 

The teacher before class starts from case to attract the attention of students of the 
questions, a current event, memorabilia, graphic, shape or paragraph is to benefit from. 
Example: Our bodies will handle matters in the hands of a teacher's class to come up with a 
human model. 

As conclusion from this study it can say that nobody can ignore the role of 
education and its effect to be able to build strong economy. Additional to what is changing 
in the technology areas. So the globalization would be an inevitable to take part in 
developing our country.      

Anahtar Kelimeler : Education, globalization, intellectual information, model-teaching. 
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YILMAZ GEÇİT 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

yilmaz.gecit@erdogan.edu.tr 

Bir mekân bilimi olarak da ifade edilen coğrafya öz olarak yeryüzünde meydana 
gelen çeşitli fiziki, beşeri ve ekonomik unsurların oluşumunu, dağılışını, dağılış ve 
oluşumuna neden faktörleri insanla çevre arasındaki ilişki bağlamında ve dağılış, 
nedensellik ile ilgi ilkeleri kapsamında irdeleyen, sosyal-doğa bilimleri arasında köprü 
konumundaki multidisipliner bir bilimdir. Bu çalışmada coğrafya biliminin bazı unsurları 
ile dinler arasında nasıl bir ilişki kurulduğu bizzat ilahiyatçıların bakış açısıyla tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 20 ilahiyat fakültesi mezununa üç ana sorundan oluşan 
yarı yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Çalışma grubuna birinci soruyla 
coğrafi bilgilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı olup olmadığına dair fikirleri yoklanmıştır. 
İkinci soruyla coğrafi unsurlarla dinler arasındaki ilişki, son soru da ise din eğitimi alanlara 
coğrafya derslerinin verilmesi yönündeki görüşleri yoklanmıştır. Elde edilen veriler 
betimsel analize tabi tutularak şu ana sonuçlara ulaşılmıştır: Birinci soruya verilen 
cevaplara göre 20 katılımcının da coğrafi bilgilerin yaşamlarını kolaylaştırdığını, ancak bu 
kolaylaştırmanın daha çok genel kültür kapsamında ve basit düzeyde bir algıyla ifade 
edildiği belirlenmiştir. İkinci soruda ise, coğrafi unsurların daha çok dindeki mezhep 
anlayışlarına etki yaptığı, farklı coğrafi koşullarda farklı mezhep anlayışlarının yayılma 
imkânı bulduğu yine farklı coğrafi koşulların farklı dini hassasiyetler geliştirebileceğine 
dair ifadeler tespit edilmiştir. Son soruya verilen cevaplarda mutlaka temel coğrafi 
bilgilerin verilmesi gerektiği, ancak bazı katılımcıların bunun için mutlaka lisans 
programlarında bağımsız coğrafya derslerinin olmasının gerekmediğini ifade etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler : Coğrafya, Din, İlahiyatçılar. 
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(10884) KÜRES ELLEŞ MENİN BARIŞ ÜZERİNE ETKİLERİ ( SOSYAL 

BİLGİLER ÖĞRETMEN DAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN BİR 

DEĞERLENDİRME) 

İLHAN TURAN 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ilhan.turan@erdogan.edu.tr 

GİRİŞ: Küreselleşme, son yirmi yıl içerisinde, gerek uluslararası politika ve 
diplomasi alanında gerek bu alana ait akademik çalışmalarda en çok kullanılan terimlerin 
başında gelmektedir. küreselleşme, en basit anlamda, yerkürenin farklı bölgelerinde 
yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşim derecesinin “karşılıklı 
bağımlılık” kavramı çerçevesinde giderek artması olarak tanımlanabilir. Küreselleşme, 
yerel-evrensel spektrumunda her iki yöne doğru ilerleyen bir süreci tarif etmekte, statik bir 
yapıdan ziyade son derece dinamik ve değişken bir kavrama işaret etmektedir. 
Küreselleşme, her geçen gün dünyanın farklı alanlarını nüfuzu altına almaya devam 
etmekte ve bu sayede bünyesine kattığı yeni açılım ve devinimler ile mevcut yapısını 
sürekli bir biçimde uyarlamaktadır.  İnsanoğlunun yeryüzündeki varlığıyla beraber 
savaşların da başladığı bilinmektedir. İnsanoğlu bir yandan savaşlar yaparken bir yandan da 
savaşlara engel olmaya çalışmıştır. Bu nedenle barışın tarihi de insanlığın tarihi ile eşittir. 
Dinler, gelenekler ve kültürler savaşın kötülüğünden barışın iyiliğinden bahsetmiştir. 
Günümüzde, dünyanın küreselleşme sürecine girmesi ile birlikte, barış kavramı da hareketli 
bir tartışmanın eşiğine bizi getirmiştir.  Bu bağlamda günümüzde  küreselleşmenin barışa 
önemli katkılar sağladığını savunanların yanında barışı bozup insanlara daha da fazla 
savaşın  eşiğine getirdiğini savunanlar da bulunmaktadır. Bu çalışamada,küreselleşmenin 
barış üzerine etkileri değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM: çalışma nitel bir çalışma mülakat yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
Recep tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3 ve 4. 
Sınıf 50 öğrenci ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden, “küreselleşme ve barışın 
tanımını yapmaları istenmiş. Küreselleşme savaşı mı yoksa barışa mı daha fazla katkı 
sağlar? Nedenlerini en az üç başlık halinde belirtiniz?” Biçiminde sorular sorularak 
öğrencilerin düşünceleri alınmıştır. Çalışma henüz tamamlanmamış olup mülakatların 
değerlendirme aşamasındadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: çalışma tamamlandığında nedenler ve sonuçlar 
üzerinde literatürler desteğinde kapsamlı olarak tartışma ve sonuç bölümü ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayları, küreselleşme, savaş, barış   
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(11156) SPOR SAKATLIKLARININ ÖNLENMES İNDE ANTRENÖRÜN ROLÜ 

HASAN ABANOZ 1 

hsn.abanoz@gmail.com 

Bu çalışmada, spor yaralanmalarının önlenmesinde antrenörlerin etki düzeyi ve 
rollerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma nitel bir çalışma olup, araştırma 
konusu ile ilgili yayınlanmış ulusal ve uluslararası literatür incelemesi yapılmıştır. Spor 
sakatlıklarından korunma konusu üzerine yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde, spor 
ve rekabetin olduğu bir ortamda, oluşabilecek sakatlıkları, tamamen önlemenin mümkün 
olmamasına rağmen, alınacak önlemler ile sakatlanmaların en aza indirgenebileceği 
sonucuna ulaşılmaktadır. Bu önlemlerin alınmasında da antrenörlere önemli görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. Takım veya bireysel sporlarda, hedeflenen başarıya ulaşmak 
için antrenörlerin öncelikli görevleri, sporcuları, teknik, taktik ve kondisyonel yönden 
müsabakalara hazırlamaktır. Fakat sporcuların fiziksel, ruhsal ve psikolojik yönden sağlıklı 
olmalarının, istenilen ve hedeflenen sonuca ulaşmada, önemli bir etken olduğu gerçeği göz 
ardı edilmemelidir. Bu kapsamda, sporcuların performans grafiklerinin yükseltilebilmesi, 
başarı ve istikrarın sağlanabilmesi için sakatlıkların önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. Spor sakatlıklarını önleyebilmek için de nasıl oluştukları 
hususunda,  nedensel faktörlerin, antrenörler tarafından kavranması, gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi ve konu kapsamında sporcuların bilinçlendirmesi önem arz etmektedir. 
Öncelikle sporcuların, antrenmanlara başlanmadan önce periyodik ve kapsamlı sağlık 
kontrollerinden geçirilmeleri sağlanmalıdır. Tespit edilen sağlık sorunları, fiziksel uygunluk 
ve testlerle belirlenecek kondisyonel seviye dikkate alınarak antrenman plan ve programı 
hazırlanmalıdır. Teknik, taktik ve kondisyonel olarak sportif performansın geliştirilmesinin 
amaçlandığı yüklenme içerikli çalışmalarda, antrenmanların süresi, yüklenme yoğunluğu, 
yüklenme şiddeti, dinlenme aralığı, yeterli ısınma ve soğuma gibi parametreler, spor 
yaralanmalarına sebebiyet vermeyecek şekilde güncel ve bilimsel bilgiler doğrultusunda 
uygulanmalıdır. Ayrıca spor yaralanmalarını etkileyen faktörlerden beslenme, dinlenme, 
sporun yapıldığı ortam ve hava şartlarına uygun malzemelerin tercih edilmesi hususunda, 
sporcular, antrenörler tarafından bilinçlendirilmelidir. Sonuç olarak, sporcuların, hedeflenen 
performans ve başarıya ulaşabilmeleri için öncelikle sağlıklı olmaları gerekmektedir. 
Dolayısı ile spor yaralanmalarından korunmanın veya en aza indirebilmenin, 
sağlanabilmesi için antrenörlük belgesi almış veya alacak tüm adayların, konu kapsamında 
ayrıntılı ve güncel bilgiler içeren eğitimler ile daha bilinçli olmaları sağlanmalıdır. Bu 
doğrultuda antrenörler tarafından sporcularda bilinçlendirilmelidir. Yapılan bu çalışmanın 
konunun önemine istinaden katkı sağlayacağı umut edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Sporcu, Antrenör, Sakatlık, Eğitim 
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(11965) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ 

KULLANIM DURUMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

SEDA YILMAZ 1, FİLİZ ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

filizzayimogluozturk@odu.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 6.sınıf Sosyal Bilgiler 
dersi öğretmen kılavuz kitapları hakkındaki görüş ve düşüncelerinin belirlenerek, öğretmen 
kılavuz kitaplarının öğrenme-öğretme sürecinde kullanımının değerlendirilmesidir. Bu 
sayede öğretmen kılavuz kitaplarının kullanımında karşılaşılan güçlükler ile öğretmen 
kılavuz kitaplarıyla ilgili programda planlanan durumun uygulamadaki yerini ortaya 
koymaya çalışılmıştır. 

Bu çalışma, karma araştırma (mixed-metod) modelinde hem nicel hem de nitel 
yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla tasarlanmış bir araştırmadır.  Araştırmanın çalışma 
grubunu nicel yöntem için; Ordu ilinde görev yapan 125 Sosyal Bilgiler öğretmeni ve nitel 
yöntem için ise  40 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırılan konu hakkında 
ilgili kişilerden çeşitli sorular yardımıyla bilgi alma tekniği olan görüşme ve tarama 
modellerinden biri olan betimsel tarama teknikleri kullanılmıştır. Verilerin istatistik 
analizinde SPSS 15.0 programı, Non-Parametrik testlerden olan Kruskal-Wallis Testi ve 
Mann-Whitney U testi, frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 
p≤.0.05 olarak ele alınmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre; Öğretmenlerin, Sosyal Bilgiler öğretmen kılavuz 
kitabında yer alan etkinliklerin tasarımı ve kullanışlılığı”, “Sosyal Bilgiler öğretmen 
kılavuz kitabında yer alan yöntem ve tekniklerin kullanımı” ve “Sosyal Bilgiler öğretmen 
kılavuz kitabında ifadelerin anlaşılırlığı ve görsel düzen” alt boyutlarına ilişkin görüşlerinin 
cinsiyete, mesleki kıdeme,mezun olunan bölüme,öğrenim durumuna göre farklılaşmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal Bilgiler 6. sınıf öğretmen kılavuz kitabında belirlenen her bir 
alt boyutla ilgili çeşitli eksikliklerin bulunduğu belirlenmiştir. Görüşme formu aracılığıyla 
elde edilen verilere uygulamaya ve içeriğe ilişkin olarak tematik olarak iki gruba 
ayrılmıştır. Öğretmenlerin kılavuz kitaba ilişkin görüşleri bu içerikte incelenmiştir. Ayrıca 
Öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm önerilerine de maddeler halinde yer 
verilmiştir. Bu bulgular öğretmenlerin kılavuz kitapları kullanırken çeşitli sorunlarla 
karşılaştıkları sonucunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öğretmen Kılavuz Kitabı, Karma Araştırma  
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(12102) ÖĞRENCİLERLE SOSYAL PEDAQOJİK ÇALIŞMA YAPILMAS ININ 

ÖNEMİ 

OFİRA QAFAROVA 1, NAZAKET İMAMVERDİYEVA 2 
1 BAKU STATE UNİVERSİTY 

2 BAKI DEVLET UNİVERSİTESİ 

ofirakafarova@gmail.com 

Beşeriyyeti düşündüren sosyal nitelikteki sorunlar sırasında en önemli olanlardan 
biri de insanın sosyal-pedagojik sorunlarına çözüm yollarının aranıp bulunması olmuştur. 
Sosyal pedagojik fikirlerin gelişim tarihine ve bu yönde yapılan araştırmalara baktığımızda 
tam aydınlığı ile melum olur ki, tüm dönemlerde, toplumda mevcut sorunlar insanları 
düşündürmüş ve bu sorunların çözümü için çalışmalar yapılmıştır. Günümüz insanının 
faktörü özel aciliyet arz etmesi seçtiğimiz yönde çalışmalar yapılmasını daha çok talep 
ediyor. Şunu da belirtmek gerekir ki, öğrencilere sosyal pedagojik çalışmanın yürütülmesi 
onların sosiallaşmasında negatif etkileri düzeltir gidermekle sonuçlanır. Öğrencilere 
özünütesdiq, özünüreallaşdırma ve özünütəyinetmə becerileri de işte bu süreçte oluşur. 
Fakat bu çalışma öğrencilere ilk yaş aşamalarından başlayarak yapılırsa daha başarılı sonuç 
elde edilebilir. Küçük yaşlı məktəblilərlə sosyal pedagojik işin teşkili etkin biçimde hayata 
yapılırsa sonuçta biz bu süreçte öğrenciye yönelik olumsuz sosyal etkilerin 
neytrallaşmasına başardı, onun şəxsiyyatinin sosiallaşmasını olumlu tarafa yöneltebilir. 

Toplum tarih boyunca can atmıştır ki, üyelerini özünəuyğun şekilde 
formalaşdırsın. Bu süreçte gizli değildir ki, insan insanlığın yüzyıllardır süregelen manevi 
değerlerini, toplumun normlarını hazır şekilde benimsiyor ve bu nitelikleri mənimsədikcə 
ictimailəşir, toplumun genel cereyan katılır. 

Belirtilen bakış nezerlerin en genel özelliği şudur ki, toplumda kabul edilmiş genel 
düzenleyici standartlar ayrı ayrı bireylerin ihtiyaçlarını motivləşmə yapısının ayrılmaz 
parçası dönüştükçe sosyal etkinliğine yön verir. Demek ki, yine de insan sosyalleşme 
sürecini geçiyor. 

Sosyalleşme sürecinde aktif başlangıç topluma aittir. Fakat bütün halde toplumla 
birlikte, somut grup ve kurumlar da kimliğin sosiallaşmasındaa ilginç qüvvədirlər. Buna 
uygun olarak, insanın aile sosiallaşması, meslek sosiallaşması, manevi ve siyasi 
sosiallaşması genel sosiallaşmanın ayrı ayrı içerik unsurları olarak kabul edilir. İster 
toplumun ve gerekse ayrı ayrı kurumların gösterdiği sosyal etkiler insana yöneldiği için o 
(insan), sosyalleşme sürecinin nesnesi olarak kabul edilir. İnsan sosyalleşme sürecinin 
nesnesi gibi, sosyal norm ve kültürel değerleri benimsiyor. Sosyalleşme sürecinin 
kişiliğinin götürdükde, özünüinkişaf, özünütəkmilləşmə, özünütesdiq yönelik faaliyetleri 
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insanı tam değerli sosyal varlığa çevirir. İşte bu süreçte insan toplumsal değerleri 
mənimsədikcə hep olumlu yönde sosiallaşmır. Çoğu zaman insanın sahip olduğu potansiyel 
gücünün toplum tarafından ona yönelen sosyal etkilerin karşısında aciz kalıyor. Böyle bir 
durumda insana her şeyden önce sosyal-pedagojik yönü ve kalifiye yardım gösterilmelidir. 

Günümüzde bilimsel ve teknik ilerlemenin ve sosyoekonomik gelişmenin dinamiği 
sırayla büyüyen neslin sosiallaşmasına doğrudan etkilemektedir. Şimdi kitle iletişim 
araçları bireyleri çevre insanlardan, genel beşeriyyetden ayıran bütün sedleri ve duvarları 
savarlar. Sayısız, renkli, çelişkili, sistemsiz, çeşitli davranış tipine, eşsiz yaşam tarzına 
hizmet eden, yakın, uzak coğrafyalardan bilgileri yayar. Bu etkilerin kapsamında olan insan 
maddi ve manevi olarak hem başarılı, hem de başarısız meqamlarla karşılaşır, demek ki, 
onun sosiallaşmasında çelişkili hususlar ortaya çıkmaktadır. İşte bu nedenlerden insanlarla 
sosyal pedagojik çalışmanın yapılmasına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

Kimliğin sosiallaşması sosyal ortamla bağlantılı şekilde oluşur. Sosyal ortam 
kimliğin sosiallaşmasına çeşitli faktörlerin ( "mikro", "mezo", "makro", "mega") 
aracılığıyla etkiliyor. Bunu dikkate alarak, küçük yaşlı məktəblilərlə yapılan sosyal 
pedagojik çalışmanın içeriği, onların karşılaştığı resmi ve gayri resmi ilişkilerin 
kompleksinden bağlı olarak müeyyenleşir. Küçük yaşlı mekteblinin katılımı, kültürleri 
kavraması, kollektivde davranışı, farklı sosyal rolleri yerine getirirken özünütesdiqi, iç 
zihinsel ve dış fiziki durumu gerekli elementler gibi sosyal pedagojik çalışmanın 
görevlerinin belirlenmesinde dikkate alınır. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal pedaqoji, pedaqojik çalışma, sosyallaşma 
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(12123) ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP 

TARİHİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA 

ANALİZİ 

İBRAHİM YAHŞİ 1, MUHAMMET AHMET TOKDEMİR 1, OSMAN ALBAYRAK 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ibrahim.yahsi@erdogan.edu.tr 

Türk Bağımsızlık Savaşı ve ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
tanıtarak Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında doğru bilgiler vermeyi amaçlayan Atatürk 
ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde;  Türk inkılabının özelliklerini anlatacak ve kendisinden 
önce yapılan inkılâp hareketleriyle karşılaştırmalı bir biçimde inceleyecek, ruhunu ve 
amacını kavrayacak, kabullenecek ve geliştirecek nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır. 
Eğitim fakültelerinin programlarında zorunlu olarak yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi Dersi, gençlere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi zor şartlar altında kurulduğunu 
anlatabilmek,   bu devleti yaşatabilmek ve Cumhuriyet’in kurucusu olan Atatürk’ün ortaya 
koyduğu ilke ve inkılâplarını öğretebilmek için büyük önem arz etmektedir. 

Bu doğrultuda çalışmada, öğretmen adaylarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları 
Tarihi dersi kavramına ilişkin algılarının hangi yönde olduğunu ve bu algılarını hangi 
metaforlarla ifade ettiklerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

Araştırma nitel araştırma desenlerinde biri olan olgubilim (fenomenoloji) 
çerçevesinde kurgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim 
gören 38 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler , çalışma grubundan, “Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap dersi ……………. gibidir. Çünkü ………….. ” şeklinde verilen cümleyi 
tamamlamaları istenerek toplanmıştır. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının “Atatürk ilkeleri 
ve İnkılap Tarihi ” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları hangi metaforlar aracılığıyla 
açıkladıkları, ortak özellikleri bakımından hangi kategoriler altında toplandıkları sorularına 
cevap aranmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yönteminden yararlanılarak 
çözümlenecektir. Bulgular verilerin analizinden sonra alanyazın ışığında tartışılarak 
değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Öğretmen Adayları, Metafor 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
839 

(12124) OSMANLI ARŞİVİNİN SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ İŞLEVLERİ, 

YAPILAN UYGULAMALAR VE GEREKSİNİMLER 

MUHAMMET AHMET TOKDEMİR 1, İBRAHİM YAHŞİ 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ibrahim.yahsi@erdogan.edu.tr 

Arşivler toplumların ve devletlerin hafızaları durumunda olup tarihçilerin mutfağı 
olarak bilinirler. Arşivler uzmanlar ve tarihçiler gibi tarih yazarları ve araştırmacıların 
dışında tarih öğrenenler bağlamında da tarih öğretimine katkı sağlayabilirler. Başbakanlığa 
bağlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı çeşitli yollarla örgün ve yaygın eğitime katkılar sunmaktadır. Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen 
öğrencilerin ziyaret ettiği bir kurumdur. Kurum bünyesinde bulunan Hazine-i Evrak Daimi 
Sergi Alanı öğrencilerin Osmanlı Tarihine ilişkin dersler işleyebileceği ve atölye 
çalışmaları yapabileceği bir ortam sunmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli okullar Osmanlı 
Tarihi ve Osmanlı Türkçesine karşı öğrencilerin ilgisini çekmek ve öğrencileri bu bağlamda 
motive etmek için Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığından okullarında bulunan panolarda 
sergilemek üzere görseller istemektedirler. 

Bu çalışmada okullardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan görsellerin 
seçilmesine etki eden temel hususlar ve Osmanlı Arşivi Daimi Sergi Alanına yapılan 
öğrenci gezileri gelen talepleri değerlendiren uzmanların görüşleri doğrultusunda ele 
alınmıştır. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan çalışmada veri toplama aracı olarak yarı 
yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma ile okullardan gelen taleplerin 
oldukça genel olduğu, sergi alanına ilişkin gezilerin plansız ve eğitsel amaçlarının oldukça 
sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucu olarak okullar için hazırlanan görsellerin belli 
konularla sınırlandırıldığı ve standardize edildiği, daimi sergi alanı gezilerinin ise gelen 
öğrenci gruplarının seviye ve ilgileri doğrultusunda uzatılıp kısaltılmak suretiyle 
düzenlendiği görülmüştür. Görüşülen uzmanların eğitimde görsellerin kullanılması, müze 
eğitimi, atölye çalışmalar vb hususlarda olumlu görüşleri olsa da konu hakkında herhangi 
bir eğitim almadıkları ve pedagojik bir alt yapıya sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Bu 
anlamda okullardan gelen taleplerin daha planlı, detaylı ve net olmasının faydalı 
olacağı,  Osmanlı Arşivinde çalışan uzmanların da tarih eğitimi başta olmak üzere sosyal 
bilimler eğitimi bağlamında bilgilendirilmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler : Osmanlı Arşivi, Sosyal Bilimler Eğitimi, Sergi alanı, Görseller 
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(10355) TÜRK SPOR GAZETECİLİĞİNDE UÇ NOKTALARDA DURUŞ 

SEVİLAY TOZYILMAZ 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

sevilay.tzylmz@hotmail.com 

Sporun kitlelere aktarılmasında Spor Gazetecileri vaz geçilmez önemdedir. Spor 
gazeteciliği, gazetecilik bilim dalının uzmanlık içeren bir alt versiyonudur. Sporun 
ticarileşmesi sonrasında spor gazeteciliği daha bir değer kazanmış, meslek dalı olarak 
popülerlik kazanmıştır. Spor gazeteciliğinin Türkiye’deki imajı tartışmalı bir konu olup, 
spor gazetecilerinin temel kriter olan objektiflikten uzak açıkça taraf olmayı seçtikleri 
yönünde yaygın örnekler mevcuttur. 

Araştırmada literatür taraması, içerik analizi ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır. 
Fransa’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonasına (EURO 2016) katılan Türk A Milli 
Futbol Takımının turnuvadaki performansının spor gazetelerinde köşe yazarlarının nasıl 
değerlendirdiği araştırılmıştır. A Milli Futbolcularının kişisel performanslarının spor 
gazetecileri tarafından nasıl yorumlandıkları, başarı / başarısızlık durumlarında 
gazetecilerin öngörüleri ve bu görüşlerindeki isabet oranları ve özgün yazılarında tutarlılık 
bu araştırmanın konusudur. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda objektiflik, tutarlılık ve fikri takip 
konularının pek önemsenmediği, popülist davranıldığı Kahraman ve Kurban yaratma 
davranışının sergilendiği sonuçlarına ulaşılmıştır. A Milli Futbol Takımı oyuncularının 
performanslarını kendilerine konu edinen Spor gazetecilerinin tarzları, imajları ve 
performansları tartışmaya açılması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : EURO 2016, A Milli Futbol Takımı, Spor Gazeteciliği, Objektiflik 
ve tutarlılık 
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(9230) ADAY BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK ÖZ-

YETERLİKLERİ İLE PROAKTİF KİŞİLİK YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

EZEL NUR KORUR 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

ezelnurkorur@odu.edu.tr 

Günümüzde öğretmenlerin kendi davranışlarıyla çevrelerini ve olayları 
etkileyebileceklerini düşündüğümüz de her öğretmenin öğretme tarzının, öğrencilerinin 
akademik düzeyleri üzerine etki yapacağı aşikârdır. Öğretmenlerin, öğrenme ortamlarını 
etkili bir biçimde düzenleyebilmesi ve öğrencilerinin öğrenmelerine rehberlik edebilmesi 
sahip olduğu yeterliklere ve kişilik özelliklerine bağlıdır. Fiziksel beceri öğretme gibi zor 
bir görevi olan beden eğitimi öğretmenleri açısından düşünüldüğünde akademik öz-yeterlik 
ve proaktif kişilik yapısının önem arz ettiği düşünülebilir.  Bu bağlamda bu araştırmanın 
amacı, aday beden eğitimi öğretmenlerinin, akademik öz-yeterlikleri ve proaktif kişilik 
yapılarını bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışma 
grubunu 122’si kadın 264’ü erkek 386 beden eğitimi öğretmeni adayı oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulmuş ’Kişisel Bilgi 
Formu’, ‘Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ)’ ve ‘Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği 
(KPKÖ) kullanılmıştır. Veriler; betimsel istatistik yöntemler, t-testi,  One-Way 
ANOVA,  Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların 
KPKÖ’nden aldıkları puanların aritmetik ortalaması 54,8 iken AÖYÖ’den aldıkları 
puanların aritmetik ortalaması 94,58 dir. Analizler, cinsiyet değişkenine göre AÖYÖ’nün 
alt boyutu olan sosyal statü puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir 
[t=3,003, p<0.05]. KPKÖ puanları bakımından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).Katılımcıların AÖYÖ puanlarının sınıf 
değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır  [F(3,382)=11.579, p<0.05] benzer 
şekilde alt boyutlarda da anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sosyal statü [F(3,382)=7.478, 
p<0.05], bilişsel uygulamalar [F(3,382)=11.103, p<0.05], teknik beceriler [H=25.012, 
p<0.05].  Bu bulgulara göre 4. sınıfların sosyal statü boyut puanı 1. sınıflara göre anlamlı 
derecede düşük olduğu; 4. sınıfların bilişsel uygulamalar boyut puanı 1. ve 2. sınıflara göre; 
3. sınıfların bilişsel uygulamalar boyut puanı ise 1. sınıflara göre anlamlı derecede düşük 
olduğu; 4. sınıfların akademik öz-yeterlik ölçeği toplam puanı 1. ve 2. sınıflara göre; 3. 
sınıfların akademik öz-yeterlik ölçeği toplam puanı ise 1. sınıflara göre anlamlı derecede 
düşük olduğu ve 4. sınıfların teknik beceriler boyut puanının 1. ve 2. sınıflara göre anlamlı 
derecede düşük olduğu söylenebilir. Yapılan Mann Whitney U sonucuna göre KPKÖ ile 
sınıf değişkeni arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır [H=1,392, 
p<0.05].   Katılımcıların AÖYÖ toplam puanı ile yaş değerleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki zayıf ve negatif yönlüdür (r=-0,166). Yaş 
değerleri arttıkça akademik öz-yeterlik ölçeği toplam puanı azalmaktadır. Alt boyutlar 
bakımından değerlendirildiğinde de sosyal statü boyutu puanı (r=-0,118), bilişsel 
uygulamalar boyutu puanı (r=-0,166) ve teknik beceriler boyutu puanı (r=-0,174) arasında 
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istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkiler zayıf ve negatif yönlüdür. 
Yapılan analizler sonucunda hem AÖYÖ hem de KPKÖ puanlarında spor yapma durumu 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Okul ortalamaları 
açısından yapılan analizlere göre AÖYÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki zayıf ve negatif yönlüdür (r=-0,298). Okul ortalamaları 
arttıkça akademik öz-yeterlik ölçeği toplam puanı azalmaktadır. Aynı sonuç alt boyutlar 
içinde bulunmuştur. Sosyal statü boyutu (r=-0,206), bilişsel uygulamalar boyutu (r=-0,358) 
ve teknik beceriler boyutu (r=-0,128) puanları ile okul ortalaması puanları arasında zayıf ve 
negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Okul ortalamaları ile KPKÖ toplam puanı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). AÖYÖ ile KPKÖ toplam 
puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki zayıf ve negatif 
yönlüdür (r=-0,318). KPKÖ toplam puanı arttıkça AÖYÖ toplam puanı azalmaktadır. 
Katılımcıların akademik öz-yeterlikleri orta seviyelerde, proaktif kişilikleri düşük seviyede 
bulunmuştur. Cinsiyete göre erkeklerin sosyal statü boyut puanı kızlara göre anlamlı 
derecede düşük sonucu bulunmuştur. Yaş değişkeni arttıkça akademik öz-yeterlik düşük 
olması dikkat çekici bir sonuç olabilir. Sınıf değişkenine göre akademik öz-yeterlik ve alt 
boyutları bakımından sonuçlar 4. sınıfların aleyhine sonuçlanmıştır. Spor yapma durumu bu 
çalışma kapsamında akademik öz-yeterlik ve proaktif kişilik üzerine herhangi bir etkide 
bulunmamıştır. Okul ortalamaları arttıkça akademik öz- yeterliğin azalması araştırmanın en 
göze çarpan sonucu olarak değerlendirilebilir. Ayrıca araştırma sonuçları katılımcıların 
akademik öz-yeterlikleri arttıkça, proaktif kişiliklerin in azaldığını göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler : Aday Beden Eğitimi Öğretmeni, Akademik Öz-yeterlik, Proaktif 
Kişilik Yapısı 
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(9650) YÜKS EKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE 

YÖNELİK TUTUM ALGILARININ İNCELENMESİ (ORDU ÜNİVERS İTESİ 

ÖRNEĞİ) 

AHMET İSLAM 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

ahmetislam@odu.edu.tr 

Bu araştırma, Ordu üniversitesinde, Tıp Fakültesi ve Diş hekimliği Fakültesi 
okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı olan tutumlarını belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 84’i kız 60’ı erkek olmak üzere toplam 144 öğrenci 
katılmıştır. Eğitimin vazgeçilmez bir unsuru olan beden eğitimi genel eğitimin bir 
tamamlayıcısıdır. Öğrencilerin anaokulundan itibaren sporu bir alışkanlık haline 
getirmesinde, kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal ve motorik olarak gelişmesindeki katkısı 
günümüz de yadsınamaz bir gerçektir. Çocuklara, gençlere ve gelecek nesillere spor 
ruhunu, kültürünü verebilmek okullar aracılığı ile olmakta ve beden eğitimi dersi de bireyi 
fiziksel aktiviteye yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeplerden dolayı 
beden eğitimi derslerine karşı olumlu tutum geliştirmek beden eğitimi ders programlarının 
temel amacı olduğu görülmektedir. Araştırmamızda öğrenci tutumlarının ölçülmesi için 
Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen, 12’si olumlu ve 12’si olumsuz toplam 24 
maddeden oluşan “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği (BESTÖ)” kullanılmıştır. 

Öğrencilerin tutum ölçek puanları çeşitli değişkenlere göre (cinsiyet, sınıf, okul 
dışı boş zamanlarınızda egzersiz, düzenli olarak spor yapma ve spor branşında lisans sahibi 
olma) incelenmiş ve verilerin frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( ) ve standart 
sapma ( ) değerleri hesaplanmıştır. İstatistik analizler sonucunda, BESTO bölüm, okul dışı 
boş zamanlarında egzersiz, düzenli olarak spor yapma ve spor branşında lisans sahibi olma 
değişkeninde toplam puanlarında anlamlı fark ortaya çıkmakla (p<0.01) birlikte cinsiyet ve 
sınıf değişkenlerinde ise anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (p<0.05).  

Anahtar Kelimeler : Tutum, Beden Eğitimi ve Spor, Yükseköğretim öğrenci 
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(9653) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKS EKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 

LİDERLİK STİLLERİ İLE FARKLI DEĞİŞ KENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMES İ (ORDU ÜNİVERS İTES İ ÖRNEĞİ) 

AHMET İSLAM 1, ERDOĞAN TOZOĞLU 2, GÖKHAN BAYRAKTAR 3 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ - 2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 3 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN 

ÜNİVERSİTESİ 

ahmetislam@odu.edu.tr 

Bu araştırmada, 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Ordu Üniversitesi, Beden 
Eğitimi ve Spor Bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin liderlik stilleri ile farklı 
değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri 
okullarda, spor kulüplerinde ve farklı sportif alanlarda öğretmen, antrenör, yönetici ve spor 
yazarı gibi kademelerde görev almaktadırlar. Mesleki yaşamlarında kendilerinin ve sorumlu 
olduğu öğrenci, sporcu veya sporla ilişkili diğer kişilerin, başarılı olmaları ve belirlenen 
amaç doğrultusunda istenilen davranış özelliklerinin kazandırılması için farklı liderlik 
stilleri gösterdikleri bilinmektedir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, Beden eğitimi spor 
yüksekokulunda öğrenim görmekte olan öğrencilerin liderlik stilleri ile farklı değişken 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma, öğretmenlik ve yöneticilik bölümünde 
öğrenim gören, 116 kadın ve 135 erkek olmak üzere toplam 251 örnek birey üzerinde 
yapılmıştır.  Değişkenler ile liderlik stilleri arasındaki ilişkiyi incelemek üzere Konter 
(1996) tarafın Türkçeye uyarlanan ve geliştirilen,  Davit R.Frew (1977) ve arkadaşlarının 
liderlik stili testi ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 20 programında 
değerlendirilmiş ve istatistiksel işlemler yapılarak sonuca ulaşılmıştır. Öğrencilerin 
demografik özelliklerini belirlemek için frekans dağılımları alınmıştır. Bağımsız 
değişkenler ile liderlik stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile Ki kare analizi 
yapılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrenim görmekte oldukları sınıf düzeyleri ile 
liderlik stiller arasında p.0,05 anlamlılık düzeyine göre farklılık olmadığı tespit 
edilmiştir.  Öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları bölüm ile liderlik stiller arasında 
p.0,05 anlamlılık düzeyine göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yöneticilik 
bölümünde öğrenim gören öğrencilerin orta düzeyde demokratik lider ve çok demokratik 
liderlik özelliği göstermelerine karşın, öğretmenlik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin 
orta düzeyde demokratik lider ve çok demokratik liderlik özelliği göstermediği 
bulunmuştur. Diğer dikkat çeken bulgular ise, öğrencilerin ağırlıklı olarak karışık liderlik 
stili eğiliminde oldukları gözlenmiştir. Beden eğitimi ve spor bölümünde liderlik ile ilgili 
derslerin müfredata dâhil edilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte öğrencilere liderlikle 
ilgili gerekli ve önemli bilgiler verilmesi için seminer, panel, kongre vb. bilimsel 
çalışmalara katılması sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler : Liderlik, Beden Eğitimi, Öğretmen, Liderlik Stili  
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(9708) KORFBOL SPORU YAPAN SPORCULARIN DİNLEME BECERİLERİNİN 

FARKLI DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

GÖKHAN BAYRAKTAR 1, ERDOĞAN TOZOĞLU 2, BURAK TOZOĞLU 3, A. VAHİT 

DOĞAR 2, METİN BAYRAM 4 
1 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - 2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 3 ERZURUM 

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ - 4 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN 

ÜNİVERSİTESİ 

etozoglu@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, Korfbol sporu yapan sporcuların dinleme becerilerinin farklı 
değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma 2015/2016 öğretim yılı korfbol 
müsabakalarına katılan 37 kadın 37 erkek olmak üzere toplam 74 birey üzerinde 
yürütülmüştür. Çalışmada öğrencilere Kuzgun ve Cihangir (2000) tarafından geliştirilen 
“Dinleme Becerisi Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 paket programı 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde demografik özelliklerin belirlenmesinde frekans 
dağılımı, iki bağımsız değişken ile dinleme becerileri düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek 
için T testi, ikiden fazla değişken ile dinleme becerileri düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek 
için ise Anova Waryans analizi testleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki fark p.0,05 
anlamlılık düzeyi esas alınarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre bireylerin 
dinleme becerileri ile aylık gelir düzeyleri, farklı spor yapma durumları, korfbol sporu 
dışında yaptıkları diğer spor türü değişkenleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir. Cinsiyet, spor süresi ve spora başlama nedeni değişkenleri arasında anlamlı 
farklılık olmadığı görülmüştür. 

Aylık gelir düzeyleri 4001 tl ve üzeri olan sporcuların dinleme becerileri, aylık 
geliri 2501 tl- 4000 tl arası olan sporculardan yüksek olduğu görülmüştür. Korfbol sporu ile 
birlikte farklı spor yapan bireylerin dinleme becerileri sadece korfbol sporu yapan 
bireylerden yüksek olduğu görülmüştür. Sporda dinleme becerisinin etkin olması gerektiği 
düşüncesi ile; sporcu, antrenör ve yöneticilerin iletişim ve dinleme becerileri ile ilgili 
eğitim almaları gerekliliği çalışmamızın öneri kısmını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Dinleme Becerisi, Korfbol sporu, Spor. 
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(9710) SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ENGELLİ BİREYLERİN 
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etozoglu@hotmail.com 

Toplumumuzda yaşayan engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaşacağı 
zorluklar göz önüne alındığında birbirlerine olan yardımlaşma ve dayanışma olgusunun 
destek düzeyleri ile ilgili olabileceği düşünülebilir. Çalışmanın amacı; Engelli bireylerin 
akran desteği düzeylerini belirleyerek, spor ve farklı değişkenler açısından incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Bu çalışma; Erzurum ilinde farklı yaş gruplarında öğrenim görmekte olan 117 
kadın 130 erkek toplamda 247 engelli öğrenci birey üzerinde yapılmıştır. Veri toplamak 
amacı ile işitme ve bedensel engelliler okulları, Erzurum ilindeki rehabilitasyon merkezleri 
ziyaret edilerek engelli bireylere ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında Çalışkan ve Çınar 
(2012) tarafından geliştirilen‘’Akran Desteği Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
frekans dağılımı t testi ve anowa varyans analizi teknikleri uygulanmıştır. Grupların 
görüşleri arasındaki fark P:0,05 anlam düzeyi dikkate alınarak yorumlanmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre; bireylerin engel durumu, engel nedeni, spor yapma 
durumu, spor yapma türleri, spor yapma süresi, kardeş sayısı açısından incelendiğinde 
akran desteği alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıkların 
olduğu bulunmuştur. Spor yapan engelli bireylerin akran desteği düzeyinin, spor yapmayan 
öğrencilerden yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca engelli bireylerin sportif etkinliklere 
katılımları ve teşvikleri desteklenerek sosyalleşme, yardımlaşma, dayanışma ve akran 
desteği alma düzeylerinin artırılabileceği çalışmanın önerileri olarak ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Engelli birey, Akran desteği, Spor 
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1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 2 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

elifkurt07@hotmail.com 

Dil, iletişimi aynı zamanda insanlar arasında bilgi alışverişini sağlayan bir araçtır. 
Bireyler, dili kullanarak duygu, düşünce ve bilgi paylaşımı yapar. Toplumsal hayatta 
iletişimi devam ettirmek isteyen birey, dinleyerek ve okuyarak anlar; konuşarak ve yazarak 
anlatır. Yazma, anlatma becerileri içinde yer alır. Yazma, bireylerin iletişim kurma 
yollarından biridir. Bireyler, kendilerini yazılı olarak ifade ederek hem duygularını hem de 
düşüncelerini aktarır. Bu, bireylerin yaşam boyu sürdürdüğü bir durumdur. Öğrenme süreci 
olarak yazma ise ilkokul yıllarından başlar ve üniversite yıllarında devam eder. Üniversite 
döneminde Yazılı Anlatım dersleri, yazma ile ilgili bilgi paylaşımının yapıldığı süreçlerdir. 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin yazılı 
anlatımla ilgili nihai bilgilerini edineceği bu dersler, öğrencilerin meslek hayatlarında 
kullanım açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, öğrencilerin Yazılı Anlatım 
derslerine yönelik tutumlarının belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu bağlamda, 
araştırmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin Yazılı Anlatım 
dersine yönelik tutumlarını belirleyip incelemektir. Betimsel nitelik taşıyan bu 
araştırmada,  öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım dersine yönelik tutumları belirleneceği 
için, tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 
araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Bağcı (2007) tarafından 
geliştirilen “Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 
öğrencilerin Yazılı Anlatım dersleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini belirlemeye yönelik 
olarak hazırlanan 27 maddelik bağımlı değişkenlerden oluşmaktadır. 5’li Likert şeklinde 
hazırlanmış olan bu maddelerin her biri için “Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, 
Kararsızım, Katılmıyorum ve Hiç Katılmıyorum” seçenekleri bulunmaktadır. Tutum 
ölçeğinin korelasyon katsayısı .65 olarak bulunmuştur. Araştırmacılar tarafından 
oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ise öğrencilerin cinsiyet, yaş, bölüm ve sınıf gibi 
bilgilerine ulaşmayı hedeflemektedir. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 Güz 
döneminde Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu‘nda öğrenim gören 
toplam 167 kişi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında gönüllülük esas alınmış ve ölçek 
öğrencilere final haftasında, sınavlar bittikten sonra uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen 
güvenirlik katsayısı 0,773 olarak elde edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler 
betimsel istatistik yöntemler, Mann- Whitney U testi, Kruskall-Wallis H testi kullanılarak 
analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, cinsiyet değişkenine göre, tutum puanı açısından 
anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05) ancak istatistiksel olarak anlamlı olmamakla 
birlikte kızların tutum puanları erkeklere göre daha yüksektir. Bölüm değişkenine 
göre,  tutum puanları açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). Sınıf 
değişkenine göre değerlendirildiğinde,  tutum puanları açısından anlamlı bir farklılık 
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görülmemektedir (p>0,05), fakat istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte 3. ve 4. 
sınıf tutum puanları daha yüksektir. Elde edilen bulgular ışığında, örneklem sayısının 
arttırılması ve farklı üniversitelerin de araştırmaya dâhil edilerek çalışmanın yeniden 
planlanması önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler : Yazılı Anlatım dersi, tutum, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor 
yöneticiliği. 
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COMMİTTEE OF THE FIFA, UEFA AND TFF (TURKEY’S FOOTBALL 

FEDERATİON) 

NECATİ CERRAHOĞLU 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

necerrahoglu@comu.edu.tr 

Being the most popular and followed branch of sport, football / soccer is paid most 
attention and thus got invested by economic sector in accordance with its popularity. 
Indeed, in the aim to preserve and promote football fans’ passionate the following values 
are the most important factors: Justice, security, and stability. And these values are saliently 
important and hence to be supported by the decision makers in the preservation and 
promotion of this sport branch. Obviously, the economy sector investing in the football 
branch does not like risks; thus refrains from investing in such unsafe areas. Hence, it is 
important that the balance between the mass interest in football and economic 
considerations be preserved. This situation plays vital role for the investments and the 
future of the sector. Revealingly, in the general bodies of both the FIFA and the UEFA 
special measurements have been taken in the aim to preserve the ethical values of football 
and its reputation among society. In this very vein, the values and codes of “transparency”, 
and “accountability” have been rearranged in professional football organizations. 
According as this arrangements, particular emphasis has been placed on the implementation 
of “ETHICS COMMITTEE” in the management of professional football. This juncture lays 
bare the thesis of this study: The structuring and implementation of ETHICS COMMITTEE 
in the context of the FIFA, UEFA, and TFF. The research has been conducted through the 
following methodological means: Content analysis, observation, and examination of 
legislation / regulations. In this study, a comparison between the structural framework of 
the FIFA and the UEFA and the examples of structuring and implementation of the TFF 
has been made. According to the first data obtained from this research, the structuring of 
ETHICS COMMITTEE between the roof organizations of the FIFA and the UEFA and that 
of the TFF are blatantly different, even all along in the elections of federation. And these 
differentiations can been seen very plainly in the implementation techniques of both 
organizations. Thus, what is planned is to discuss the current and popular structuring modes 
and implementation examples. 

Anahtar Kelimeler : The FIFA, the UEFA, the TFF, Ethics Committee and Restructuring 
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Throughout its historical advancement, football has always been, by and large, admired by 
the masses, and Football Fan Groups have been established parallel to the interest that is 
transformed to passion. It has been observed that fans have come together around the globe 
to support the feats of their teams (especially displacement / playing away). It has been also 
ascertained that this classical structural framework continued until the 1990’s; new forms of 
structuring was molded during the commercialization process of football; and the 
protection of common interests of fans along with the negation of hate crimes was the focus 
of new orientations. With the beginning of the 21st century, Football Fan-NGOs have 
become more active and functional; thus, interested more in global developments and 
involved more and more in the political, which is outside of their establishment rationale. 
Thence, their new mode is closely and inherently related to public security.   

Although there are serious sociological differences between the structures and 
organizations of the German and Turkish football NGOs, there are also the risk-taking 
activities of the Football Fan-NGOs in terms of public security of both countries. To 
illustrate this, in the year 2015, at the most prestigious arena Domplazt, in the city in Köln / 
Cologne, the global terrorist organization ISIS, based in Iraq and Syria, was protested on 
behalf of the Neo Nazi Groups Football Fan-NGOs. Likewise, in the big social events at the 
Gezi Park in Taksim (Istanbul) in 2013, Football Fan-Groups played active roles and took 
part in the events in the name of environmentalism. Thereby, the public security dimension 
of both countries caused by the activities of the German and Turkish Football Fan-
Organizations as outside their establishment mentality and the sociological analysis of these 
activities are the subject matter of this study. 

The research was conducted through literature review, observation, and content analysis as 
well as case analysis. Succinctly, the following results have been achieved with this study: 
Football fan organizations which exhibit activities outside their establishment rationale act 
outside institutional decisions; they are strictly followed by public safety authorities; and 
risk-taking behaviors in terms of public security are meticulously followed. In Germany, 
while the Cologne Domplatz Events were investigated by and limited to only the authorities 
of public safety, Football Fan- NGOs exhibited more active responsibilities, responding to 
the protests carrying racist moods. On the other hand, against some of the ÇARŞI 
(“Arcade”) Football Fan-Organizations attending the Gezi Parkı Events in Istanbul have 
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been filed lawsuit; whereas, unlike the example of the Domplazt Event, any positive, or 
negative stance was taken by Turkish Football Fan-Organizations. In the research, it was 
aimed to open academic discussions the reasons for the participation of Football Fan-
Organizations in social events from sociological dimension.  

Anahtar Kelimeler : The Domplatz Event, Gezi Parkı Events, Football, Fan and Public 
Security 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
852 
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1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  

2 ELAZIĞ SPOR KULÜBÜ ANTRENÖR ELAZIĞ 

m.acak@hotmail.com 

Bu çalışma, 2014 FIFA Dünya Kupasında çeyrek finale kalan sekiz takımın analizi 
yapılarak geleceğin futbolunu yorumlamak için yapılmıştır.  Araştırma verileri, ıllnstat 
analiz şirketi tarafından araştırmacıların belirlediği her takım için 51 farklı analiz ile birlikte 
müsabakaları yayımlayan uluslararası TV kanalından ve FIFA resmi internet sitesinden 
elde edilmiştir.  Müsabakalarda, atılan ve yenilen gollerin zaman dilimlerine göre dağılımı, 
bölgelere göre topa sahip olma yüzdeleri, atılan şut, isabetli şut, köşe vuruşu, ofsayt, 
başarılı ve başarısız pas sayıları gibi teknik parametrelerin dağılımları analiz edilmiştir. 
Elde edilen veriler SPSS programında kaydedilmiş, frekans ve yüzde değerleri 
hesaplanarak yorumlanmıştır.  2014 Dünya kupası şampiyonu Almanya ikinci Arjantin ve 
üçüncü Hollanda olmuştur.   Şampiyonada öne çıkan en önemli konuların başında 
sporcuların bireysel, gurup ve takım taktiği konusunda temel eğitimin çok iyi 
öğretilmesidir. Bu şampiyona değerlendirmesi sonucunda gelecekte sporcuların antrene 
edilmesi ve başarılı bir takım kurmak isteniyorsa aşağıdaki standartlarda sporcu 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Kaleci, kanat bekleri ve stoperler, orta saha oyuncuları ve 
hücum oyuncuları bireysel, gurup ve takım taktiğini hem ofansif hem de defansif olarak 
hatasız yapmalıdır. Sonuç olarak, Futbol Dünya Kupası analizlerinden ve yapılan 
gözlemlerden başarının tesadüf olmadığı, çok iyi plan-program yapılması gerektiği, sadece 
sporcuların veya teknik heyetin şampiyonaya hazırlığının yetmediği, liglerdeki tüm teknik 
direktörlerinde katkıda bulunması gerektiğini, sporcuların teknik-taktik kapasiteleri ve 
sezgisi yüksek, kolektif futbolu benimsemiş, uzun süre birlikte oynamış olan sporculardan 
kurulu takımların başarılı olacağını söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler : Futbol, Dünya Kupası, Analiz. 
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15. Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. İtalya 
8 defa bu kupaya katılmış ve 1968 yılında bu kupayı kazanmıştır fakat dünya sıralamasına 
bakıldığında Avrupa ve Dünya kupalarında en iyi 3 takım arasındadır. İtalya 2016 Avrupa 
şampiyonasında da eleme turunda son şampiyon İspanya’yı 2-0 ile geçerek çeyrek finalde 
Almanya’ya penaltı atışlarında yenilmiştir. 

2016’dan önce İtalya futbolu katı savunma prensibini benimseyerek 1.Bölgede sert 
ikili mücadeleler ve alanları dar tutarak boşluk vermeyen bir oyun anlayışına sahipti. 
Merkezi kalabalık tutularak 1.bölgeye kadar çekilip rakibin hata yapması bekleniyordu. 
Rakibin hata yapması ile topu kazanıp uzun toplar veya kısa dikine paslar  (kontra atak) ile 
hücuma çıkma isteği benimsenmişti. Duran toplar ile sonuca gitme isteği ve bireysel 
aksiyonlara bağlı sonuca ulaşma amaçlanmaktaydı. 5-4-1 ve 4-5-1 oyun sistemi ile 
savunmada riske girmeyip az oyuncu ile hücuma çıkılmaktaydı. Pozisyonlardaki oyuncu 
tercihinde ise savunma gücü iyi olan oyuncular tercih edilmekteydi. 

EURO 2016’da İtalya futbolu; Dünya genelindeki yorumlara bakıldığında İtalya 
oyun tarzını ve sistemini değiştirmiş ve futboldaki yeni trendleri uyguladığı görülmektedir. 
Bu trendlerin bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz; Farklı sistemleri oynayabilen taktiksel 
çok iyi eğitilmiş bir takım görüntüsü sergilemiştir. Rakibe göre değişen farklı oyun 
sistemleri uygulanmıştır.  Hücum özelliği daha iyi olan oyuncular tercih edilmiştir. Topa 
sahip olarak oyunu kendilerinin yönlendirme isteği gözlemlenmiştir. Topu kaybedince 
rakibin hata yapmasını beklemek yerine rakibe baskı kurmaya başlanılmıştır. 35-40 m 
mesafeler ile takım boyu çok iyi kurulmuştur. Topun arkasında beklemektense topa karşı 
baskıyı oluşturmak için rakibi press alanına yönlendirerek topa sahip olunmak istenilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalyan Futbolu, Futbolda Yeni Trendler 
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Bu çalışma; Türkiye elit akademi U-19 ve U-21 ligi takımlarının 2014-2015 
sezonda görülen yaralanmaların anatomik bölge, sıklık ve oluş mekanizması 
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 2014-2015 futbol sezonunda sporcu yaralanma 
insidanslarını ölçeği dolduran sporculardan, doldurmayan sporculardan ise masörler 
tarafından tutulan kayıtlarından alınmıştır. Değerlendirmeler FysionBlesregtarafından 
futbol için geliştirilen ölçek formu kullanılarak yapılmıştır. Yaralanma kayıtlarının 
değerlendirilmesi frekans analizi ve yüzde ile yapılmıştır.  Çalışmaya 398 kişi U-19 
sporcusu, 440 kişi ise U-21 sporcusu olmak üzere toplamda 838 sporcu katılmıştır. 
Antrenman ve maçlarda sporcuların tamamı yaralanmamak için koruyucu malzemeler 
kullandıkları, araştırmaya katılan U-19 futbolcularından % 99’u antrenmanda yaralandığını 
belirterek % 74.6’sı lig maçlarında, U-21 futbolcuları ise % 97.7’si antrenmanda % 63’ü lig 
maçlarında yaralandığını belirtmişlerdir. Yaralanan U-19 futbolcularının yaralanma sonrası 
% 27.1’i oyundan çıkarken % 72.9’u tedaviden sonra oyuna devam ettiğini belirtmiş U-21 
futbolcularının % 25.9’u oyundan çıkarken % 74.1’i tedaviden sonra oyuna devam 
ettiklerini belirtmişlerdir. Toplam yaralanma sayısı 3890 dır. Araştırmaya göre toplam 
yaralanmaların % 84.75’i yumuşak doku yaralanmaları % 15.25’i eklem ve kemik 
yaralanmalarıdır. Yaralanmaların önlenmesinde antrenman ve maç öncesinde yeterli ısınma 
ve streching egzersizlerine önem verilmelidir. Yaralanma sonrası antrenmanlara dönüş 
testleri yapılarak antrenman programları antrenmanların yapılacağı zemine göre doğru 
antrenman tekniği, antrenmanın süresi, sıklığı ve şiddeti göz önüne alınarak 
hazırlanmalıdır. Çalışmanın sonuçları bu alanda daha sonra yapılacak çalışmalar için 
önemlidir.  

Anahtar Kelimeler : Futbol, Yaralanma, Elit Akademi U-19 Ve U-21 Ligi, Yaralanma 
İnsidansı 
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(10328) ÜNİVERS İTEDE SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE EK 

OLARAK YAPILAN PİLATES EĞİTİMİNİN KADIN ÖĞRENCİLERİN 

ESNEKLİK VE VÜCUT KOMPOZİS YONU ÜZERİNE ETKİLERİ 

HASAN SÖZEN 1, ÖZGÜR DİNÇER 1, ERDAL ARI 1, BURKAY CEVAHİRCİOĞLU 1, 

SERA AKDİ 1 
1 ORDU UNİVERSİTESİ 

sozenhasan@yahoo.com 

20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan pilates, öncüsü Joseph Pilates’e göre 
“kontroloji” olarak isimlendirilir ve bu metotla zihin ve beden bütünlüğü öngören denge, 
nefes ve hareket sistemlerinin bir sentezi olarak tanımlanır. Ortaya çıktığı günden itibaren 
de zihinsel ve fiziksel kapasitenin optimal düzeylere getirilmesi için bir araç olarak 
kullanılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı üniversitede beden eğitimi ve spor yüksekokulu dışında bir 
bölümde öğrenim gören öğrencilerin seçmeli beden eğitimi derslerine ilave olarak pilates 
egzersizlerinin esneklik ve vücut kompozisyonları üzerine etkilerini araştırmaktır. 

Bu amaçla çalışmaya Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 
bölümünde öğrenim gören 30 kadın (Yaş: 19.40 ±0.72 yıl) öğrenci katılmıştır. Öğrenciler 
rastgele yöntemle deney (n=15) ve kontrol (n=15) grubu olarak ayrılmışlardır. Kontrol 
grubu öğrencileri seçmeli beden eğitimi ve spor dersine devam etmişlerdir. Deney grubu ise 
seçmeli beden eğitimi ve spor dersine ek olarak haftada bir gün 8 haftalık pilates eğitimine 
katılmışlardır. Pilates eğitimleri pilates eğitmeni sertifikası bulunan bir uzman tarafından 
verilmiştir. Çalışma ön-test ve son-test modeline göre yapılmıştır. Katılımcıların vücut 
kompozisyonu analizleri X-SCAN PLUS II (Jawon Medical, Co, Kyungsan City, Korea) 
marka cihaz ile yapılmış, vücut Kitle İndeks değerleri ağırlığın metre cinsinden uzunluğun 
karesine bölünmesiyle (kg/m2) hesaplanmış ve katılımcıların esnekliklerini belirlemek için 
otur-eriş sehpası (Lafayette Instrument Company, Lafayette, IN) kullanılmıştır. Ön-test ve 
son-testten elde edilen vücut kompozisyonu analiz verileri ile otur-eriş testinden elde edilen 
verilerin istatistiksel analizleri eşleştirilmiş örneklemler t-testi, deney gurubu ve kontrol 
gurubu arasındaki farklılıkların incelenmesi için ise bağımsız örneklem t-testi kullanılarak 
yapılmıştır. 

İstatistiksel analizler sonucunda, deney gurubunun Vücut 
Kompozisyonu bileşenlerinden olan Yağsız Vücut Ağırlığı, Yumuşak Doku Ağırlığı, İskelet 
Kas Ağırlığı, Toplam Vücut Su Ağırlığı, Hücre İçi Su Ağırlığı ve Hücre Dışı Su Ağırlığı ön 
test ve son test verilerine göre olumlu anlamlı farklar bulunmuştur (p<0.05). Kontrol 
gurubunun vücut kompozisyonu bileşenlerinin hiç birinde istatistiksel olarak bir fark 
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bulunmamıştır (p>0.05). Vücut esnekliği verileri analiz edildiğinde, deney ve kontrol 
guruplarının kendi ön test ve son test verilerine göre anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). 
Deney ve kontrol guruplarının son test verilerine göre karşılaştırılmasında ise deney 
gurubunun istatistiksel olarak daha yüksek esneklik değerlerine sahip olduğu bulunmuştur 
(p<0.05). 

Bu sonuçlara göre pilates egzersizleri vücut kompozisyonunun iyileştirilmesinde 
ve vücut esneklik değerlerinin yükseltilmesinde etkin rol oynamaktadır. Üniversite 
öğrencilerinin seçmeli beden eğitimi ve spor derslerinin müfredatlarında pilates gibi 
alternatif eğitim modellerinin yer alması, öğrencilerin vücut kompozisyonu ve esneklik gibi 
bazı kondisyonel özelliklerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler : Beden eğitimi ve spor, pilates, üniversite öğrencileri, alternatif sportif 
eğitim 
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(10337) BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞTIKLARI OKULLARIN 

SPOR TESİS YETERLİLİĞİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMES İ 

BİLGETEKİN BURAK GÜNAR 1, HAŞİM KATRA 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

burakgunar@hotmail.com 

İş doyumu genel olarak, bir kişinin hayatını devam ettirebilmek için yaptığı iş veya 
meslekten aldığı hazzı, mutluluğu ifade eder. İş doyumunu etkileyen faktörler arasında 
kişinin yaş, cinsiyet, eğitim durumu kişisel faktörlerin yanında işyeri ortamı, işyerinin 
fiziksel şartları, işle ilgili bilgi düzeyi, sosyal ve ekonomik şartlar gibi örgütsel faktörler de 
bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar iş doyumu ile performans arasında güçlü bir ilişki 
olduğunu ve iş doyumunun performansı etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu yüzden 
özellikle eğitimle ilgili çalışanların yüksek performans sergilemesi adına iş doyumlarının 
yüksek olması önem arz etmektedir. 

Beden eğitimi derslerinin diğer teorik derslerden farklı olarak belli bir tesis ve 
ekipman gereksinimi vardır. Bu gereksinimlerin karşılanması beden eğitimi 
öğretmenlerinin verimliliğini etkilemektedir. 

Önceki çalışmalara bakıldığında yoğun olarak iş doyumu ile sosyo-ekonomik 
şartların ilişkisinin incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada ise beden eğitimi 
öğretmenlerinin çalıştıkları kurumlarda bulunan spor tesis ve ekipmanlarının yani fiziki 
yeterliliğinin iş doyumlarına bir etkisi olup olmadığı incelenmiştir. 

Betimsel tarama modelinin kullanıldığı çalışmanın araştırma grubunu 2016-2017 
öğretim yılında Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan 210 
beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler “Spor tesis ve ekipman bilgi formu” ile 
“Minnesota iş doyum ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS-20 paket 
programıyla yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, okullardaki spor tesis ve ekipman 
yeterliliklerinin beden eğitimi öğretmenlerinin yaptıkları işten aldıkları haz ve öğretim 
performansları açısından önemli olduğunu ve her okul için geliştirilmesi gereken bir konu 
olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : İş doyumu, Beden Eğitimi, Öğretmen, Spor Tesisi 
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(10338) EURO 2016 FUTBOL ŞAMPİYONAS I SONRASINDA TÜRK MİLLİ 

TAKIMI PERFORMANS INA TÜRK SPOR GAZETECİLERİNİN BAKIŞ AÇISI 

VE ANALİZİ 

HAŞİM KATRA 1, BİLGETEKİN BURAK GÜNAR 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

burakgunar@hotmail.com 

Türkiye A Milli Futbol takımı 2016 Avrupa futbol şampiyonası eleme guruplarından 
son maçta, son dakika golü ile mucizevi bir şekilde çıkmış ve son anda Fransa’da organizasyona 
katılma hakkı elde etmiştir. Bu performans toplumda büyük bir coşku yaratmış, spor gazetecileri 
de büyük bir beklentiye girmiş, pozitif yorumlarda bulunmuşlardır. Spor medyasında faaliyet 
gösteren spor gazetecilerinin genel anlamda "Kahraman"ve "Kurban 
Yaratma" yöntemlerine sıklıkla başvurdukları, objektiflikten uzak, popülist 
davrandıkları, "Fikri Takip" kriterini çok önemsemedikleri tespitleri söz konusudur. Grup 
elemeleri sonrasında genel değerlendirmelerde en iyi 3. Takım statüsü yakalayarak, play-off 
(Baraj) maçlarına kalmadan 13 Ekim 2015 tarihinde finallere katılım hakkı elde etmiştir. A Milli 
Futbol takım, EURO-2016 şampiyonasına kadar 3 kez Avrupa Şampiyonası Finallerine katılım 
hakkı elde etmiş, 2008 yılında en iyi derecesini elde ederek, Yarı Finallere kadar yükselmiştir. 
Araştırma iki periyot içerisinde planlanmış; ilk dönem 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme 
maçlarının son tarihi olan 13 Ekim 2015 tarihinden bir ay önce 13 Eylül 2015 ile bir ay sonrası 
13 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İkinci periyod ise Avrupa Futbol 
Şampiyonasının gerçekleştiği 10 Haziran – 10 Temmuz 2016 tarihleri baz alınarak planlanmış; 
organizasyondan iki ay öncesi 10 Nisan 2016 tarihi ile iki ay sonrası 10 Eylül 2016 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Ulusal gazeteler ve spor gazetelerinde standart köselere sahip, spor 
gazetecilerinin yorumları içerik analizi yöntemi ile taranmış, spor gazeteciliği genel literatürü ile 
birlikte değerlendirilerek (Literatür taraması yöntemi) araştırma gerçekleştirilmiştir. Türk spor 
gazetecilerinin önemli bir bölümünün araştırmanın başlatıldığı tarihlerde A Milli Futbol 
takımının eleme guruplarını aşabileceği ve başarılı olacağına olan inançlarının eksik olduğu, 
Fransa’ya katılım hakkının kazanıldığı günlerde A Milli Futbol takımının turnuvada başarı elde 
edeceği yönünde yüksek düzeyde yorumlara rastlanılmıştır. Turnuva sonrasında beklentiler 
gerçekleşmemiş, ilk turda A Milli Futbol Takımının elenmesi üzerine spor gazetecileri arasında 
yüksek oranda suçlamalar kendini göstermiş, Kurban Yaratma tavrının sergilendiği, TFF 
Yönetimine de sert söylemler kullanılması yanında Futbol Teknik Direktörlüğü birimi de 
eleştirilmiştir. Fatih TERİM’in aldığı maaş irdelenmiş, primler büyük tartışma konusu 
yapılmıştır. A Milli Futbol takımının Teknik düzeyde eleştirilmesi yok denecek boyutta olduğu 
gözlemlenirken, sert eleştirilerin futboldan daha çok futbolun yönetim boyutuna odaklanıldığı 
sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Spor Gazeteciliği, EURO 2016, Futbol  
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(10368) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKS EK OKULU ÖĞRETMENLİK 

BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVAS YON DÜZEYİ İLE 

AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES İ 

AHMET HAKTAN SİVRİKAYA 1, CEREN NUR TEMİZ 1 
1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

haktan35@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin akademik 
motivasyon düzeyi ile akademik başarı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırma 
tanımlayıcı bir araştırma olup, 1 Kasım 2016-15 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Araştırmanın evrenini Balıkesir Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri 
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, beden eğitimi ve spor yüksekokulu beden 
eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 120 öğrenci oluşturmuştur. 
Verilerin toplanmasında; Vallerand ve arkadaşları tarafından 1992 yılında Kanada’da 
geliştirilen Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ) ve araştırıcılar tarafından geliştirilen 
öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini içeren soru formu kullanılmıştır. Ölçek 28 maddeden 
oluşmuştur. Üç tane içsel motivasyon, üç tane dışsal motivasyon ve bir tane 
motivasyonsuzluk boyutuna ait olmak üzere, her biri dörder maddelik, toplam yedi farklı alt 
boyuttan oluşur. Alt testlerden alınan puanlar 4ile 28 arasında değişir. Alt ölçekler ayrı ayrı 
değerlendirildiğinden, sonuçta her bir alt ölçeğe ait elde edilen 28’e yakın değer bireyde o 
boyutun yüksek olduğunu gösterir. Verilerin dökümünde sayı, yüzde ve ortalamalar 
verilmiş, istatistiksel analiz olarak “t” testi ve varyans analizi kullanılmıştır. İstatistiksel 
testlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Araştırmada; beden eğitimi ve spor 
öğretmenliği bölümü öğrencilerinin cinsiyetlerine göre akademik motivasyon ölçek puanı 
ve alt boyutları açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Araştırma kapsamına alınan 
beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilmeye yönelik içsel 
motivasyon boyutunda en yüksek,  motivasyonsuzluk boyutunda ise en düşük ölçek 
puanına sahip olduğu görülmektedir. Ölçek alt boyutlarından olan motivasyonsuzluk 
boyutunda herhangi bir yerde çalışmayan öğrencilerin aritmetik ortalaması yüksek olup, 
anlamlı bir değer olduğu tespit edilmiştir (p˂0.05). Araştırmada akademik başarı ortalaması 
ile akademik motivasyon arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Akademik başarı 
arttıkça motivasyonun yükseldiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Motivasyon, akademik motivasyon, akademik başarı 
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(10388) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE DÖNÜT KULLANIMININ 

ÖĞRENCİ BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 

MURAT KANGALGİL 1 
1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

mkangalgil@cumhuriyet.edu.tr 

Dönüt, bir kişinin performansıyla belirli bir referans noktası arasındaki boşluğu 
kapatmak için verilen özel bilgiler olarak tanımlanmaktadır (Sadler, 1989). Öğretmenlerin 
beden eğitimi derslerinde dönüt kullanımı hem beceri öğretimi açısından, hem de 
öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir. Dönüt ile birlikte öğrenen beceriyi kısa zamanda 
ve doğru olarak öğrenmek için değerli bilgileri alır. Dönüt verilmediğinde öğrenmede 
önemli ölçüde zaman uzar ve yüksek oranda doğru olmayan öğrenme gerçekleşir. Gibbs ve 
Simpson (2004), dönütün öğrenciler tarafından anlaşılabilir, zamanında ve harekete uygun 
olarak verilmesini vurgulamıştır. Bu bilgiler ışığında araştırma, Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenlerinin (BEÖ) derslerde dönüt kullanımının öğrenci boyutuyla değerlendirilmesi 
amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2015-2016 öğretim yılında Sivas ili merkezinde ilköğretim 
8. sınıfta ve orta öğretim 9. sınıfta öğrenim gören toplam 811 öğrencinin (439 kız, 372 
erkek) katılımı ile yapılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 
uyarlanan ve test geliştirme tekniklerine göre geliştirilmiş 5 li likert tipi dereceleme 
ölçeğine göre toplam 25 sorudan oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçeğin test tekrar test 
değeri .84, cronbach alfa iç tutarlılık değeri (α) .81, olarak bulunmuştur. Verilerin 
analizinde, frekanslar, yüzdeler ve “t” testi kullanılarak çözümlenmiş, istatistiksel 
hesaplamalarda anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırma Bulgularına göre; 
Öğrencilerin derslerinde beden eğitimi ve spor öğretmenleri tarafından kullanılan dönüt ile 
ilgili ifadelere katılım oranları verilmiştir. Öğrencilere göre beden eğitimi ve spor 
öğretmenleri; hareketle ilgili sözel dönütü (%45.3), görsel dönütü (%30.3), hem sözel hem 
görsel dönütü (%32.6), hareketin sonucu ile ilgili sonuç bilgisini (%30.1),  süreci ile ilgili 
süreç bilgisini (%30.2), hataları tanımlayan açıklayıcı dönütü (%34), her hareketten sonra 
dönütü (%38), belli sayıda deneme sonucu genel değerlendirme yapma anlamına gelen özet 
dönütü (%35.6), belli sayıdaki denemelerden sonra ortalama dönütü  (%35.4), hareketten 
hemen sonra sağlanan anında dönütü (34.4) ve hareket bittikten birkaç saniye sonra verilen 
geciktirilmiş dönütü (%24.5) sıklıkla kullanmaktadırlar. Yine öğrencilere göre beden 
eğitimi ve spor öğretmenleri; hataları düzeltici dönütü (%54.3),  hareketin şekliyle ilgili 
bilgi içeren program dönütü (%39.8) ve hareketin parça ve yönü hakkında bilgi içeren 
paremetre dönütü (%42.2) her zaman (daima) kullanmaktadırlar. Öğrencilere göre beden 
eğitimi ve spor öğretmenleri dönüt verirken; sıklıkla yansız (nötr) ifadeleri (%31.3), belirsiz 
ifadeleri (%27.7) ve niceliksel ifadeleri (%330.1) kullandığı görülmüştür. Bununla birlikte 
öğrencilere göre dönüt verirken öğretmenler her zaman niteliksel ifadeler (%41.3), pozitif 
ifadeler (%41.3) ve değer ifadeleri (% 47.8) kullandığı; negatif ifadelerin ise hiçbir zaman 
kullanılmadığını (%28.9) ifade etmişlerdir. Öğrenciler ayrıca dönütün bağımlılık yapma 
özelliğine sıklıkla katıldıklarını (%28.7); Her zaman hareketle ilgili dönütün motivasyonu 
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artırdığını (%43), doğru hareket ile ilgili dönütün olumlu pekiştireç sağladığını (%38.6) 
belirtmişlerdir. Yanlış hareket sonrası verilen dönütün olumsuz pekiştireç özelliği olduğuna 
ise kararsız olduklarını (%21.9) ifade etmişlerdir. Araştırmada, sınıf düzeyine ve salonda 
ders işlenme durumuna göre dönüt kullanımında fark anlamlı bulunmuşken (p<0.05) 
öğrencinin cinsiyetine göre ise fark anlamlı bulunmamıştır.  

Anahtar Kelimeler : Beden Eğitimi ve Spor Dersi, Dönüt, Öğrenci 
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(10393) DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ 

ERGENLERDE, SPORUN MENTAL İYİ OLUŞ VE POZİTİFLİK DÜZEYİNE 

ETKİS İ 

MURAT KANGALGİL 1, YAKUP BAKIR 2 
1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

mkangalgil@cumhuriyet.edu.tr 

Spor, evrensel kültürün bir unsuru olup dünyada lisanı, ırkı, dini aynı olmayan 
bireyleri bir araya getiren mühim araçtır. Spor, bedensel yararlarıyla birlikte kişilerin 
psikolojik sağlığına da pozitif olarak etki etmek, toplumsal ve moral olarak faydalar ortaya 
çıkarmak ile yapılan davranışların geneli olarak ifade edilmektedir. Mental iyi oluş, bireyin 
kendi yeteneklerinin farkında olması, yaşamında oluşan stresin üstesinden gelebilmesi, iş 
yaşamında üretken ve faydalı olabilmesi ve yetenekleri doğrultusunda toplumuna katkı 
yapması olarak tanımlamıştır (WHO, 2004). Pozitiflik ise öznel iyi oluşun temel 
belirleyicisi olarak tanımlamaktadır ve zaten iyi olan yaşamın tüm yönlerini 
değerlendirmeye yönelik bir eğilim olarak ifade edilmektedir. Buradan hareketle 
araştırmada, mental iyi oluş ve pozitiflik kavramları üzerinde sporun etkili olup 
olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada ön-test, son-test, kontrol gruplu 
deneysel desen uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Tennant ve 
arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen ve orijinal adı “Warwick-Edinburgh Mental Well-
being Scale” (WEMWBS) olan ve Keldal (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmış “Mental 
İyi Oluş” Ölçeği ve Caprara ve diğerleri (2012) tarafından geliştirilen ve orijinal adı “The 
Positivity Scale” olan ve Çıkrıkçı, Çiftçi, Gençdoğan (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 
“Pozitiflik” ölçeği kullanılmıştır. Mental iyi oluş ölçeğinin orijinal formu ile ölçeğin 
Türkiye örneklemlerine uyarlanmasıyla karşılaştırıldığında güvenirlik cronbach alfa iç 
tutarlılık (α) kaysayısı .92 olarak bulunurken, Pozitiflik Ölçeğinin iç tutarlık katsayısı .75, 
ölçeğin test tekrar test güvenirliği korelasyon katsayısı .91 olarak bulunmuştur. 
Araştırmada, parametrik varsayımlar yerine getirildiğinden (Kolmogorov-Simirnov) 
Varyans Analizi, Tukey Testi, Eşler Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve sayımla elde 
edilmiş verilerin değerlendirilmesinde Khi Kare testi kullanılmış ve yanılma düzeyi 0,05 
olarak alınmıştır. Araştırma, bazı değişkenlere göre (yaş, cinsiyet, spor özgeçmişi vb. gibi) 
denklikleri sağlanmış 10. sınıf öğrencilerinden 20 şer kişiden oluşan 3 grup oluşturularak 
yapılmıştır. Gruplar; sportif etkinlik grubu, sosyal etkinlik grubu ve kontrol grubu olarak 
isimlendirilmiştir. 1. gruba düzenli aralıklarla ve belli bir program dâhilinde antrenman ve 
müsabakaların da yer aldığı spor etkinlikleri, 2. gruba yine düzenli aralıklarla sosyal 
etkinlikler yaptırılmış, kontrol grubu olan 3. grup ise normal hayatlarına devam etmişlerdir. 
10 haftalık süreç sonunda ilk uygulanan testler öğrencilere tekrar uygulanmış ve her üç 
grupta yer alan öğrencilerin test puanları karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Her 
üç gruptaki bireylerin ön test ve son test pozitiflik puanları ile ön test ve son test mental iyi 
oluş puanları karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık önemsiz bulunmuştur (P>0,05). Her 



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
863 

üç gruptaki öğrencilerin son test mental iyi oluş puanları karşılaştırıldığında gruplar arası 
fark önemli bulunmuştur (P<0,05). Bu farkın spor yapan grup ile kontrol grubu 
puanlarından kaynaklandığı görülmüştür. Spor yapan gruptaki ve sosyal etkinlik 
grubundaki bireylerin ön test ve son test pozitiflik düzeyleri karşılaştırıldığında fark 
önemsiz bulunmuştur (P>0,05). Kontrol grubundaki bireylerin ön test ve son test pozitiflik 
ölçümleri karşılaştırıldığında son test pozitiflik düzeyinde düşüş olmuş ve fark önemli 
bulunmuştur (P<0,05). Spor yapan bireylerin, Sosyal aktivite yapan bireylerin ve Kontrol 
grubundaki bireylerin ön test ve son test mental iyi oluş puanları karşılaştırıldığında 
ölçümler arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0,05). Araştırmada spor yapan grup ve 
sosyal aktivite yapan grupların mental iyi oluş puanlarında artış olurken kontrol grubunda 
ise azalma olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Spor, Mental İyi Oluş, Pozitiflik 
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(10567) FİTNESS MERKEZLERİNİN DENETİMS EL PROBLEMLERİ 

SABİHA GİZEM ENGİN 1, NECATİ CERRAHOĞLU 2 
1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

s.gizemengin@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı;  ülkemizde konumlanmış Türkiye menşeli fitness 
merkezleri (TMFM) ve Avrupa menşeli fitness merkezleri (AMFM) arasındaki denetimsel 
farklılıkların ve problemlerin belirlenmesidir. . Araştırmanın yöntemi betimsel tarama 
deseni olarak belirlenmiştir ve araştırmacı tarafından geliştirilen, 18 sorudan oluşan anket 
uygulaması yapılmıştır. Çalışma grubunu Marmara bölgesindeki farklı illerde yer alan 31 
ticari statüdeki fitness merkezi oluşturmuştur.Araştırma sonucunda uygulanmayan mevzuat 
ve yapılmayan kontroller dikkat çekerken, ankette yer alan 18 sorunun tamamına yakınında 
Avrupa menşeli fitness merkezleri üstünlüklerini ortaya koyarken, çeşitli hizmet 
eksikliklerini de içermektedirler. Özellikle Fitness konusunda lider ülkelerden biri olan 
Almanya yaptığı organizasyonlar ve kurduğu sistem ile her anlamda üstünlüğü ile 
farklılığını ortaya koymuştur. Fitness sektöründe genel olarak kullanılan destek ürünlerinin 
ise içeriklerinin güvenilir olmamasından kaynaklı ölümcül tehlike saçtığı gerçeği en dikkat 
çekici bulgularımız arasındadır. Sonuç olarak; fitness işletmelerinin sunduğu spor hizmeti, 
sağlığı kapsayan boyutu itibariyle ihmale gelmez ve gerekli tedbirler alınmaz ise insan 
yaşamına mal olacak kadar önem arz etmektedir. Mevzuatta çeşitli eksiklikler ve açıklar 
bulunmakta ve bir an önce değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak da 
TMFM'nin kalite ve standartları AMFM'nin standartlarına çekilmelidir.  

Anahtar Kelimeler : Fitness, Denetim, Sorunlar 
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(10600) ŞEHİRDE VE KIRSALDA YAŞAYAN VELİLERİN ÇOCUKLARININ 

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KATILIMINA YÖNELİK TUTUMLARI VE 

BEKLENTİLERİ (ORDU İLİ ÖRNEĞİ) 

HASAN SÖZEN 1, ALPARSLAN İNCE “ , ERCÜMENT ERDOĞAN “ , AYHAN 

DEVER “ , EZEL NUR KORUR “ , EMRULLAH MERT ALTUNCAN “  
1 ORDU UNİVERSİTESİ 

sozenhasan@yahoo.com 

Bu çalışmanın amacı; kırsalda ve şehirde öğrenim gören ortaokul 6, 7 ve 8. 
sınıflarda ki öğrencilerin velilerinin velisi olduğu çocuklarının beden eğitimi dersine 
katılımına yönelik tutum ve beklentilerini belirlemek ve bu tutum ve beklentilerin kırsal 
veya şehirde yaşama göre farklılıkların ın incelenmesidir.  

Çalışmaya, Ordu İl Eğitim Müdürlüğüne bağlı toplam 202 öğrenci velisi (88 
kadın; 114 erkek) gönüllü olarak katılmıştır. Velilerin 101’i kırsal bölgelerdeki köy 
okullarında ki öğrencilerin velileri,  101’i ise Ordu Merkez Altınordu İlçesine bağlı 
okullarda ki öğrencilerin velileridir. Velilerin beden eğitimi dersine karşı tutumlarının 
belirlenmesi için Öncü ve Güven’nin (2011) geliştirdikleri Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 
Velilerin beden eğitimi dersine karşı beklentilerinin belirlenmesinde ise Öncü ve Güven’nin 
geliştirdikleri Beklenti Anketi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel 
değerlendirmesi aritmetik ortalama, kırsal ve şehirde yaşayan velilerin tutum ve 
beklentilerinin farklılıklarının incelenmesi ise bağımsız örneklem t-testi kullanılarak 
yapılmıştır.      

Sonuç olarak; kırsalda ve şehirde öğrenim gören öğrencilerin velilerinin 
öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarında istatistiksel olarak bir fark tespit 
edilmiştir (p<0.05). Bu fark şehirde öğrenim gören öğrencilerin velilerinin beden eğitimi 
dersine olan tutumlarının daha olumlu olduğu yönündedir. Kırsalda ve şehirde öğrenim 
gören velilerin beden eğitimi dersinden beklentilerinde de farklılıkların olduğu 
görülmüştür. Milli eğitime bağlı okullarda aynı müfredat programı izlenmesine rağmen 
velilerin ve öğrencilerin kırsalda veya şehirde yaşaması ya da öğrencilerin kırsalda veya 
şehirde öğrenim görmesi velilerin beden eğitimi dersine karşı tutum ve beklentilerinde 
farklılıklar oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Beden eğitimi ve spor dersi, kırsal, şehir, veli, tutumlar, beklentiler. 
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(10661) LİSE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YÖNETİMLİ 

ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞ LUK DÜZEYLERİNİN ÖZ YETERLİK 

ALGILARI İLE İLİŞKİS İ 

REMZİ MUSTAFA GENÇER 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

mustagencer@hotmail.com 

Bilimsel gelişmelerdeki hızlı artış ve değişime nitelikli bir şekilde eşlik edebilmek 
ve hatta bu değişime öncülük edebilmek için bu değişimlere ayak uydurabilecek bireyler 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Ancak bireylerin artan bir hızla gerçekleşen bu gelişmelere 
ayak uydurmak için yalnızca eğitim kurumlarında aldıkları eğitim-öğretim tek başına 
yeterli olmamaktadır. Sürecin daha etkili bir şekilde işlemesi bireylerin nasıl daha iyi 
öğrenebildiklerini öğrenmeleri ve bu yönde kendilerini herhangi bir otorite olmadan da 
disipline edebilmeleri ile sağlanmaktadır. Ayrıca aşırı bilgi aktarımının yaşandığı 
günümüzde bu beceriye sahip bireyler kendileri için anlamlı ve değerli olan bilgileri 
seçebilecek ve öğrenme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bireyin kendi öğrenmesini 
düzenleyebilmesi; bilgi ve zaman yönetimini sağlayabilmesi gibi becerilerin kazanılmasını 
sağlayan kişiler ise öğretmenlerdir. Öz yönetimsel öğrenme; öğrenmek için girişimde 
bulunabilme, başkalarının yardımını alarak veya almadan kendi öğrenme ihtiyaçlarını 
tanımlayabilme, öğrenme hedeflerini oluşturabilme, öğrenme için kaynak belirleyebilme, 
öğreneceği bilgiye ilişkin doğru öğrenme stratejisi seçip uygulayabilme ve öğrenme 
sonuçlarını değerlendirebilme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım ışığında 
öğretmenlerin bu beceriye sahip olmaları gerek değişen eğitim yaklaşımlarını takip 
etmekte, gerek kişisel gelişimlerine özen göstermekte gerekse öğrencilere nitelikli bir 
şekilde bu yönde rehberlik edebilmelerinde hayatilik arz etmektedir. Öğretmenlik 
mesleğinin öğrencilere yalnızca öğretim değil eğitim anlamında da rehberlik etmeyi 
kapsadığı göz önünde bulundurulursa herhangi bir konuda öğretmenlerin kendi 
yeterliliklerine yönelik bir eksiklik hissetmelerinin, bilgi ve becerilerini öğrencilere aktarma 
aşamasında bir takım sorunlara neden olabileceği düşünülmektedir. Bireylerdeki öz 
yeterlilik eksikliği, ne yapacağını bilmesine rağmen o beceriyi veya davranışı 
göstermelerinde çekinmelere neden olmaktadır. Öz yeterlilik, davranışların oluşmasında 
etkili olan bir niteliktir ve bireyin farklı durumlarla baş etme, belli bir performansı 
göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip, başarılı olarak yapma kapasitesi hakkındaki 
algılayışı, inancı ve yargısıdır. Bu bağlamda öğretmenlerin öz yeterlilik algılarının 
kendilerini geliştirebilme becerileri ile, bir diğer deyişle öz yönetimli öğrenme becerileri ile 
ilişkisini tespit etmek, bireyleri geleceğe nitelikli bir şekilde hazırlayabilen öğretmen 
profilini oluşturmada bir adım olarak düşünüldüğünden çalışmanın amacı olarak 
belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda veriler Çanakkale Merkez ilinde yer alan liselerde 
görev yapmakta olan 85 beden eğitimi öğretmeninden Şahin E. ve Erden M. tarafından 
Türkçe geçerlik ve güvenirliği sağlanan (2009) 40 maddelik 5’li Likert tipi ‘’Öz Yönetimli 
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Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği’’ ve Tschannen-Moran ve Hoy tarafından geliştirilen ve 
Türk kültürü için geçerlik ve güvenilirlik çalışması Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya tarafından 
yapılan 24 maddelik 5’li Likert tipi “Öğretmen Öz-yeterlik Algısı Ölçeği” aracılığı ile 
toplanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Öz Yönetimli Öğrenme, Öz Yeterlilik Algısı, Beden Eğitimi 
Öğretmeni 
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(10664) ÜÇ BÜYÜK İSTANBUL KULÜBÜNÜN UEFA - FİNANSAL FAİR PLAY 

KRİTERİ BAĞLAMINDA ANALİZİ 

REMZİ MUSTAFA GENÇER 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

mustagencer@hotmail.com 

Spor branşları içerisinde en büyük kitleye ulaşan ve bu kitleleri kendine tutkuyla 
bağlayan bir branştır. Futbolda rekabet, onu vazgeçilmez kılan parametrelerin başında 
gelmekte, dengeli rekabeti düzenlemek, futbolun geleceğini sağlıklı bir zemine oturtmak 
bağlamında önem taşımaktadır.  Bu konu üzerinde önemle duran Avrupa Futbol 
Federasyonları Birliği (UEFA), Finansal Fair Play (FFP) kriterlerini geliştirerek, 2009 
yılından itibaren çeşitli uygulamalara başlamıştır. Türkiye’de futbolu yöneten Türkiye 
Futbol Federasyonu ise, kendisinin de bağlı olduğu üst karar organı UEFA’nın FFP 
kriterlerini uygulamaya koymuştur. FFP kriterlerinin resmen uygulamaya konulması 
öncesinde bir geçiş süreci tanınmış, buna rağmen ilerleyen zamanda FFP kriterleri ihlal 
edildiği için yaptırımlar uygulanmıştır. 

Araştırmada, FFP kriterleri bağlamında Üç ünlü İstanbul Futbol Kulübünün 
performansları bu araştırmanın konusudur. UEFA’nın FFP kriterleri gereği uygulama 2012 
– 2013 sezonundan itibaren başlamış, denetimler ve yaptırımlar söz konusu olmuştur. 

Araştırma literatür tarama, mülakat ve gözlem yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, 
2013 – 2017 yılları arasını kapsamaktadır. Ulaşılan ilk verilerde; Bir asırlık tarihi geride 
bırakmış sporun lokomotifi konumunda olan FB, GS ve BJK Kulüplerinin FFP Kriterlerini 
karşılamakta ciddi sorunlar yaşadığı, ekonomik yönetim alanında başarılı olamadıkları 
sonuçlarına ulaşılmıştır. FFP kriterlerinden dolayı çeşitli yaptırımlara uğrayan üç ünlü 
İstanbul kulübü 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsünü gerekçe göstererek UEFA 
nezdinde girişimlerde bulunduğu ve bazı kolaylıklar talep ettiği gözlemlenmiştir.  Futbolda 
ekonomik yönetim ve FFP kriterlerine uyum tartışmaya açılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Spor Ekonomisi, Spor Yönetimi, UEFA, TFF, FFP, FB, GS ve BJK 
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(10680) TAKIM SPORLARIYLA İLGİLENEN SPORCULARIN ZİHİNS EL 

DAYANIKLILIK DURUMLARININ İNCELENMES İ 

RECEP FATİH KAYHAN 1, SERKAN HACICAFEROĞLU 1, İBRAHİM ERDEMİR 2, 

HAYRİ AYDOĞAN 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - 2 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

recepfatih.kayhan@erdogan.edu.tr 

Spor psikolojisi alanında uygulamanın yaygınlaşması ve gelişmesiyle ortaya çıkan 
yeni kavramlardan olan zihinsel dayanıklılık; sporcular tarafından, mükemmel performansa 
ulaşmak için kullandıkları en önemli psikolojik özelliklerden birisi olduğu alan yazında 
belirtilmektedir. Sporcularının psikolojik performanslarını değerlendirmek ve geliştirmek 
açısından zihinsel dayanıklılıklarının ölçülmesi önemlidir. 

Bu bağlamda bu araştırmada, Takım spor dallarıyla ilgilenen sporcuların zihinsel 
dayanıklılık durumlarıyla ilgili algılarını belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Genel 
tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini, Rize il merkezinde takım spor 
dallarıyla ilgilenen sporcular oluştururken, örneklemini ise evrenden tesadüfü yöntemle 
seçilmiş gönüllü 84’ü erkek 57’si kadın olmak üzere toplam 147 sporcu oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak zihinsel dayanıklılık ölçeği kullanılmıştır. 
Araştırmada verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t- testi ve 
tekyönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. 

Araştırmada örneklemdeki sporcuların ölçeğe verdikleri yanıtlardan hareketle; 
sporcuların zihinsel dayanıklılık durumlarının genel aritmetik ortalamaların 3.96 puan ile 
orta üstü düzeyde olduğu belirlenmiştir. Aritmetik puan anlamında erkek sporcuların kadın 
sporculara göre, 23 ile 24 yaş aralığında bulunan sporcular, 4 ile 5 yıldır bu spor dallarıyla 
ilgilenen sporcular ile takım sporlarından voleybol spor dalıyla ilgilenen sporcuların daha 
fazla zihinsel dayanıklılık gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca takım spor dallarıyla ilgilenen 
sporcuların cinsiyet, yaş, oynadığı spor dalı değişkenleri ile zihinsel dayanıklılık ölçeğinin 
aritmetik puanları arasında istatistikî açıdan anlamlı bir farkın olmadığı, oynama süresi 
değişkeni açısından anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Takım sporları, Performans, Mükemmel performans, Zihinsel 
dayanıklılık. 
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(10682) BİREYS EL SPOR DALLARIYLA İLGİLENEN SPORCULARIN 

ZİHİNS EL DAYANIKLILIK DURUMLARININ İNCELENMES İ 

SERKAN HACICAFEROĞLU 1, HAYRİ AYDOĞAN 1, İBRAHİM ERDEMİR 2, RECEP 

FATİH KAYHAN 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, - 2 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

recepfatih.kayhan@erdogan.edu.tr 

Alan yazında zihinsel dayanıklılığın sporcuların mükemmel performansa ulaşmak 
için kullandıkları psikolojik özelliklerden birisi olduğu belirtilmektedir.  Sporcularının 
psikolojik performanslarını değerlendirmek ve geliştirmek açısından zihinsel dayanıklılığın 
ölçülmesi önemlidir. 

Bu bağlamda bu araştırma, bireysel spor dallarıyla ilgilenen sporcuların zihinsel 
dayanıklılık durumlarıyla ilgili algılarını belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Genel 
tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini, Rize il merkezinde bireysel spor 
dallarıyla ilgilenen sporcular oluştururken, örneklemini ise evrenden tesadüfü yöntemle 
seçilmiş gönüllü 60’ı erkek 43’ü kadın olmak üzere toplam 103 sporcu oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak zihinsel dayanıklılık ölçeği kullanılmıştır. 
Araştırmada verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t- testi ve 
tekyönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. 

Araştırmada örneklemdeki sporcuların ölçeğe verdikleri yanıtlardan hareketle; 
sporcuların zihinsel dayanıklılık durumlarının genel aritmetik ortalamaların 3.95 puan ile 
orta üstü düzeyde olduğu belirlenmiştir. Aritmetik puan anlamında erkek sporcuların kadın 
sporculara göre, 21 ile 22 yaş aralığında bulunan sporcuların, 4 ile 5 yıldır bu spor 
dallarıyla ilgilenen sporcular ile bireysel sporlardan olan karate spor dalıyla ilgilenen 
sporcuların daha fazla zihinsel dayanıklılık gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca bireysel spor 
dallarıyla ilgilenen sporcular ile zihinsel dayanıklılık ölçeğinin aritmetik puanları arasında 
istatistikî açıdan anlamlı bir farkın olmadığı da saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Bireysel sporlar, Performans, Mükemmel performans, Zihinsel 
dayanıklılık. 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
871 

(10762) SPORCULARDA 20 METRE SPRİNT VE DİKEY SIÇRAMA 

KAPESİTELERRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

ALİ COŞKUN 1, BİLAL KARDEŞOĞLU 2 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

alicoskun@comu.edu.tr 

Bu çalışma futbolcuların ve tenis sporcularının 20 metre sprint ve dikey 
sıçramalarının birbirleriyle karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. 

Çanakkale ilinde düzenli olarak antrenman yapan Arslanca Spor Kulübünden 
(amatör futbol kulübünden) 10 futbolcu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden tenis antrenörlüğü alan 10 tenisçi toplam 20 
sporcu üzerinde yapılmıştır. Sporculara 20m. Sprint ve dikey sıçrama testleri yapılmıştır. 

Tenisçilerin dikey sıçrama ortalamaları 44,3 ±  2,35 , Futbolcuların 43,5 ± 2,71 
ve  20 metre sprintler sırasıyla 3,19 ± 0,14 , 3.37 ± 0,15 olarak bulunmuştur. Tenis ve futbol 
oynayan sporcuların ölçülen ve test edilen değişkenlerinin ortalaması ve standart sapması 
ile birlikte verilmiştir. 

Sonuç olarak bu çalışmada tenis ve futbolcuların dikey sıçramalarında anlamlı bir 
fark bulunmamış (p>0,05) ancak 20 metre sprintlerinde anlamlı bir fark bulunmuştur 
(p<0,05). 

Anahtar Kelimeler : Sprint, Dikey Sıçrama, Tenis, Futbol 
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(10777) KUVVET ANTRENMANININ TENİS UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN 

BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMES İ 

ALİ COŞKUN 1, ORHAN AKGÜL 2 

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

alicoskun@comu.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı 8 haftalık kuvven antrenmanın Çanakkale Onsekiz Mart 
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu tenis uzmanlık öğrencilerinin bazı motorik özellikleri 
üzerine etkisinin incelemesidir. 

Çalışmaya 10 öğrenci ( 5 kız, 5 erkek) deney grubu, 10 öğrenci (5 kız, 5 erkek ) 
kontrol gurubu olarak toplam 20 gönüllü öğrenci katılmıştır. Kontrol grubuna sadece tenis 
antrenmanları yaptırılırken deney grubuna ayrıca kuvvet antrenmanları yaptırılmıştır. 
Deney ve kontrol gruplarının çalışmaya başlamadan önce boy, ağırlık ölçümleri alınmış ve 
30m sürat ile 20 metre mekik koşusu testleri yapılırken ve sonraki ölçümleri 8 hafta 
sonunda yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test sonuçları T testi ile 
analiz edilmiştir. 

Kontrol grubu 30m sürat testi farkı ortalaması -0,11±0,049, deney grubunun 30m 
sürat testi ortalaması farkı -0,39±0,21 bulunmuştur. Kontrol grubunun mekik testi farkı 
ortalaması 8,10±3,03, deney grubunun mekik testi farkı ortalaması 17,8±2.61 olarak 
bulunmuştur. 

Deney ve kontrol gurubu arasında 30 metre sprint sürelerinde ve 20 metre mekik 
koşusu değerlerinde anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur (p<0.05) 

Sonuç olarak bu çalışmada 8 haftalık max kuvvet antrenmanlarının tenis uzmanlık 
öğrencileri üzerinde dayanıklılık ve sprit özelliklerin i geliştirdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Kuvvet, Tenis, Dayanıklılık, Sürat 
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(10970) SPOR LİSESİ VE NORMAL LİSEDE ÖĞRENİM GÖREN 

ÖĞRENCİLERİN ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMES İ 

ERCAN ZORBA 1, HAVVA NUR ZORBA 1, ALİ GÜREL GÖKSEL 1 
1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

ercanzorba1907@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Normal Lisede öğrenim 
gören öğrencilerin öz yeterlik algılarının incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Muğla 
ilinde bulunan Güzel Sanatlar Spor Lisesi ile Turgut Reis Anadolu Lisesi’nde öğrenim 
gören öğrenciler oluşturmuştur. Bu öğrencilerden ulaşılabilen ve gönüllü olarak çalışmaya 
katılmayı kabul eden 129 kadın, 63 erkek toplam 192 öğrenci örneklemde yer almıştır. 
Araştırmada veri toplamak amacıyla; Schwarzer ve Jerusalem (1995) tarafından geliştirilen 
Yeşilay, Schwarzer ve Jerusalem (1997) tarafından Türkçeye uyarlanan “Genel Öz 
Yeterlilik Ölçeği” (General Self Efficacy Scale) kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların bazı 
kişisel bilgilerine ulaşabilmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi 
formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi SPSS 16.0 paket programında 
Indipendet T-Test ve One-Way ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Ölçeğin örneklem 
grubuna uygunluğunu test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde öğrenim gören öğrencilerle Normal 
Lisede öğrenim gören öğrenciler arasında Genel Öz Yeterlik puanları açısından anlamlı bir 
farklılık elde edilmiştir(p<0,05). Sonuç olarak özel yetenek alanında öğrenim gören lise 
öğrencilerinin öz yeterlik açısından normal lisede öğrenim görenlerden daha iyi olduğu 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Öz Yeterlilik, Spor Lisesi, Öğrenci. 
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(10971) SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKS EKÖĞRETİM KURUMLARINDA 

ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SPORDA ŞİDDET VE SEBEPLERİ 

ALGISININ İNCELENMESİ 

ERCAN ZORBA 1, HAVVA NUR ZORBA 1, ALİ GÜREL GÖKSEL 1, YAVUZ 

ÖNTÜRK 2 
1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - 2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

ercanzorba1907@hotmail.com 

Sosyal bir olgu olan sporda şiddet özellikle son dönemlerde tüm dünyada ve 
ülkemizde oldukça sık görülen bir durum haline gelmiştir. Bu bağlamda siyası ve spor 
mercileri şiddet davranış ve durumlarının önüne geçmek ve teşvik eden sebepleri ortadan 
kaldırmak adına çalışmalar yapmaktadır. Spor dünyasında kendilerine bir şekilde yer 
bulacak olan spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sporda şiddet ve sebepleri 
hakkındaki görüş ve algılarının incelenmesi amacı ile yapılan araştırmada, öğrencilerin 
sporda şiddet ve sebeplerinin algısını belirlemek için anket yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada Özdemir ve Mercan (2006) tarafından geliştirilen, “Sporda Şiddet ve Çirkin 
Tezahüratın Nedenleri ve Yarattığı Sonuçlar” isimli anket formu kullanılmıştır. Anket 
formu 23 maddeden oluşan ve 5’li likert şeklinde olup, sorulara verilen cevaplar; 
“Kesinlikle katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kısmen katılıyorum”, “Katılmıyorum”, 
“Kesinlikle katılmıyorum” şeklindedir. Yine kullanılan anket formunu Türkmen (2011) 
geçerlilik-güvenilirlik çalışmasını yapmıştır. Yapılan analizler sonucunda, soruların 
Cronbach Alfa katsayıları 0.50’ den yüksek, Barlett testi anlamlı (1216.731) ve KMO 
değeri (.721) bulunmuştur. Araştırmada verilerin analizi bilgisayar ortamında istatistik 
programı kullanılarak yapılmış (spss 19.0) ve elde edilen verilerin frekans ve yüzde 
değerleri hesaplanmış tablolar halinde yorumlamalarıyla birlikte bulgular kısmında 
verilmiştir. Yapılan istatistiksel hesaplamalar sonucunda öğrencilerin demografik 
değişkenleri ile sporda şiddet ve şiddete sebep verecek olan durum algıları ve aralarındaki 
ilişkiler (p<0,05) sonuç bölümünde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Spor, Şiddet, Öğrenci, yükseköğretim. 
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(10980) ANNE-BABASI AYRI SPORCU ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME 

BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMES İ 

VEYSEL TEMEL 1, SEFA ŞAHAN BİROL 1, KAZIM NAS 1 
1 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 

veyselltemel@gmail.com 

Bu araştırma; Karaman ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim 
gören ve bazı branşlarda (Futbol, Hentbol, Basketbol, Voleybol) spor yapan, anne ve babası 
ayrı olan çocukların problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma grubunu 115 Erkek ve 85 Kadın olmak üzere toplam 200 ortaokul 
öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010) 
tarafından geliştirilen çocuklar için problem çözme envanteri ve öğrencilerin kişisel 
özelliklerini belirlemek için de araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” 
kullanılmıştır. Ölçümlerin, normal dağılıma uygun olup olmadığını belirleyebilmek için tek 
örneklem Kolmogorov Smirnov Testi uygulanmıştır.   

Bu araştırmanın sonucuna göre; araştırmaya katılan öğrencilerin problem çözme 
becerisine güven düzeyi (%41,08), Öz Denetim düzeyi (%23,04) ve Kaçınma düzeyleri 
(%18,75) ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Problem çözme becerisine güven, öz 
denetim ve kaçınma düzeyleri açısından öğrencilerin cinsiyet, kardeş sayısı ve kiminle 
yaşadığı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunurken (p<0,05), öğrencilerin yaş, 
sınıf, aile aylık gelir düzeyi, anne ve baba eğitim durumu, anne ve baba mesleği, yerleşim 
yeri ve ayrı yaşadığı ebeveyn görüşme süresi değişkenlerine göre ise anlamlı bir fark 
bulunamamıştır(p>0,05) 

Anahtar Kelimeler : Problem Çözme, Boşanma, Spor, Çocuk 
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(10983) SPOR YAPAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLMA 

DURUMLARININ BAZI DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

VEYSEL TEMEL 1, KAZIM NAS 1, SEFA ŞAHAN BİROL 1 
1 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 

veyselltemel@gmail.com 

Bu araştırma; spor yapan branş öğretmenlerinin psikolojik iyi olma durumlarının 
çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem benimsenmiştir. 

Araştırma grubunu Konya ili Ereğli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 
okullarda görev alan 188 branş öğretmeni (İngilizce Öğretmeni, Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmeni, Resim Öğretmeni ve Müzik Öğretmeni ) oluşturmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak Ryff (1989) tarafından bireylerin psikolojik iyi oluş 
düzeylerini değerlendirmek amacıyla geliştirilen ve Cenksever (2004) 
tarafından  Türkçe’ye uyarlanan Psikolojik İyi Olma Ölçeği (Scales of Psychological Well 
Being) ve öğretmenlerin kişisel özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından 
geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

Ölçümlerin, normal dağılıma uygun olup olamadığını belirlemek için tek örneklem 
Kolmogorov Smirnov Testi uygulanmıştır.  Bu sonuca göre normal dağılım için verilerin 
çözüm ve yorumlanmasında parametrik testler için t-testi ve Anova testleri kullanılmış ve 
anlamlılık P>0,05 olarak alınmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin toplam psikolojik iyi oluş düzeyleri 
(Ort.=346,15) orta düzeyin üzerinde olduğu ve psikolojik iyi oluşlarının arttığı söylenebilir. 

Kişisel özelliklere göre toplam psikolojik iyi oluş boyutu ve özerklik, çevresel 
kontrol, kişisel gelişim, diğerleriyle olumlu ilişki, yaşam amacı ve kendini kabul alt 
boyutları açısından branş öğretmenlerinin cinsiyet, yaptıkları spor türü, boş zaman 
değerlendirme türü ve meslekteki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 
bulunurken (p< ,05), öğretmenlerin medeni durum, yaş, branş, spor yapma durumu, boş 
zamanlarınız yeterli mi ve boş zamanlarınızı değerlendirmede güçlük çekiyor musunuz 
değişkenlerine göre ise anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>,05). 

Anahtar Kelimeler : Psikoloji, Öğretmen, Spor  
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(11157) SPOR YARALANMALARINDA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTAS YON 

UYGULAMALARI 

HASAN ABANOZ 1 

hsn.abanoz@gmail.com 

Bu çalışmada, spor yaralanmalarının tedavisinde uygulanan Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon yöntemlerinin, spor sakatlıkları sonrasında, iyileşme ve spora dönüş 
sürecine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma nitel bir çalışma olup, 
araştırma konusu ile ilgili yayınlanmış ulusal ve uluslararası literatür incelemesi 
yapılmıştır.Bu çalışma sonucunda genel olarak ulaşılan bulgular; Günümüzde sosyal ve 
sağlıklı yaşamın önemli bir unsuru haline gelen spor, kaynaşma, dostluk ve iletişim gibi 
fair-play değerleri ile ulusal ve uluslararası barışa hizmet eden önemli ve etkili bir aracı 
olmasının yanında, ekonomik olarak büyük bir sektör haline gelmiş olması, her geçen gün 
popülaritesinin artmasına ve profesyonel olarak tercih edilen bir meslek grubu haline 
gelmesinde etkili olmuştur. Rekabet ve özellikle kazanmanın ön plana çıktığı spor 
aktivitelerinde, performansı artırmaya yönelik, sporcularda, dokuların dayanıklılık sınırını 
aşan, antrenman bilimine aykırı aşırı yüklenme, yanlış teknik, ısınma ve soğuma 
çalışmalarının yetersizliği, aşırı veya yetersiz motivasyon gibi bireysel veya çevresel 
faktörlere yönelik önlemlerin yeterli olmaması dolayısıyla spor yaralanmalarının görülme 
sıklığı artmaktadır. Gelecek vaat eden birçok sporcunun, yaşadığı sakatlık sonrası, yanlış 
teşhis veya zamanında tedavisinin yapılmaması gibi nedenlerden dolayı, aktif sporculuk 
kariyerlerinin olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Sakatlık sonrası spora dönüş süresi, 
prestij, maddi ve manevi kayıplar dikkate alındığında, spora bağlı yaralanma ve 
sakatlıkların tedavisinde uygulanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yöntemlerinin önemi 
son yıllarda giderek artmaktadır. Spor yaralanmalarının tedavisinde uygulanan Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Yöntemleri, sporcunun bozulan fonksiyonlarının tekrar eski haline 
getirilmesi, iyileşmenin daha hızlı ve fonksiyonel olabilmesi bağlamında, Kriyoterapi, 
Termoterapi, Derin Isı Tedavisi, Mobilizasyon, Masaj, Bandajlama ve Egzersiz gibi çok 
yönlü uygulamaları içermektedir. Sakatlık sonrasında tekrar aktif spora dönüşün en kısa 
sürede sağlanabilmesi ve sakatlık süresince oluşabilecek sportif performans kayıplarının 
önlenebilmesi kapsamında, sporcunun sakatlığının tanısına istinaden, yaşı, cinsiyeti, kilosu, 
yaptığı spor branşı dikkate alınarak, bireye özgü ve bilimsel esaslara uygun bir iyileştirme 
plan ve programı yapılmalıdır. Bu program dâhilinde mümkün olan en kısa sürede Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon uygulama süreci başlatılmalıdır.Sporcuların, hedeflenen 
performans ve başarıyı ulaşabilmeleri için öncelikle sağlıklı olmaları gerekmektedir. Bu 
bağlamda, yapılan bu çalışmanın, Spor yaralanmaları sonrasında Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyonun önemi hususunda, öncelikle tüm sporcu, antrenör, masör, spor yöneticisi 
ve ebeveynlerin bilinçlenmesine katkı sağlayacağı umut edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Spor, Rekabet, Sakatlık, Rehabilitasyon  
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(10181) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKA 

DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

AHMET HAKTAN SİVRİKAYA 1 
1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

haktan35@hotmail.com 

 Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin duygusal zeka 
düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırma tanımlayıcı bir 
araştırmadır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde Balıkesir’de görev 
yapmakta olan toplam 43 beden eğitimi ve spor öğretmeni katılmıştır. Evrenin tamamına 
ulaşılmaya çalışılması amaçlandığı için örneklem alınmamıştır. Öğretmenlerin kişisel 
özelliklerine ilişkin bilgileri saptamak için araştırıcı tarafından geliştirilen soru formu ve 
duygusal zekâ düzeylerini ölçmek için Acar (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan Bar-On 
Duygusal Zekâ Yeteneği Ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçek 5’li dereceleme ile cevaplanan 87 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan 
puanın artması duygusal zekanın yükseldiğini göstermektedir. Ölçeğin genel Cronbach Alfa 
değeri .76 olarak tespit edilmiştir. Veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Verilerin dökümünde sayı, yüzde ve ortalamalar verilmiş, istatistiksel 
analiz olarak “t” testi ve varyans analizi kullanılmıştır. İstatistiksel testlerde anlamlılık 
düzeyi .05 olarak alınmıştır. 

Araştırmanın sonucunda; Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin cinsiyetlerine 
göre duygusal zeka ölçek puanı ve alt boyutları açısından anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır. Araştırma kapsamına alınan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin kişisel 
beceri alt boyutu ölçek puanının diğer alt boyut puanlarına oranla daha yüksek aritmetik 
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim 
durumlarına göre ölçek alt boyutlarından aldıkları puanlar incelendiğinde, uyumluluk alt 
boyutu ile genel ruh durumu alt boyutunda yüksek lisans lehine anlamlı oldukları 
görülmektedir (p<0.05). Ölçek toplam puanının ise en yüksek ortalama değerinin yüksek 
lisans mezunu lehine ve anlamlı bir değer olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin duygusal zeka düzeylerinin orta düzeyde 
olduğu ve geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Öğretmenlerin stresle başa çıkmaları ve 
genel ruh durumlarını geliştirmeleri açısından branş dışı farklı aktivitelere katılmaları 
konusunda bir rehberlik programı uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler : Zeka, duygusal zeka, beden eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmeni  
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(10568) FİTNESS MERKEZLERİNİN YAPILANMA KRİTERLERİNİN AVRUPA 

MENŞEİLİ MERKEZLER İLE KARŞILAŞ TIRILMASI 

SABİHA GİZEM ENGİN 1 
1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

s.gizemengin@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı; ülkemizde konumlanmış Türkiye menşeli fitness 
merkezleri (TMFM) ve Avrupa menşeli fitness merkezleri (AMFM) arasındaki standart 
farklılıklarının belirlenmesidir. Araştırmanın yöntemi kesitsel tarama deseni olarak 
belirlenmiştir ve araştırmacı tarafından geliştirilen, 18 sorudan oluşan anket uygulaması 
yapılmıştır. Çalışma grubunu Marmara bölgesindeki farklı illerde yer alan 31 ticari 
statüdeki fitness merkezi oluşturmuştur. Araştırma sonucunda uygulanmayan mevzuat ve 
yapılmayan kontroller dikkat çekerken, Avrupa menşeli fitness merkezleri, Türkiye menşeli 
işletmelere göre boyut olarak yaklaşık 15 kat daha büyük alanlara yerleşmişlerdir ve çalışan 
sayısı da buna bağlı olarak Avrupa menşeli işletmelerde 14 kat daha fazladır. Ankette yer 
alan 18 sorunun tamamına yakınında Avrupa menşeli fitness merkezleri üstünlüklerini 
ortaya koyarken, çeşitli hizmet eksikliklerini de içermektedirler. Özellikle Fitness 
konusunda lider ülkelerden biri olan Almanya yaptığı organizasyonlar ve kurduğu sistem 
ile her anlMevzuatta çeşitli eksiklikler ve açıklar bulunmakta ve bir an önce değişikliğe 
gidilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak da TMFM'nin kalite ve standartları AMFM'nin 
standartlarına çekilmelidir.amda üstünlüğü ile farklılığını ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler : Fitness, Yapılanma, Kriter, Avrupa 
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(9507) TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİYLE EKİNLİK 

TEMELLİ TÜRKÇE EĞİTİMİ UYGULAMALARI 

YELİZ ÇELEN 1 
1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

yelizcelen@hotmail.com 

Displinlerarası bir model olan etkinlik temelli öğretimde doğal ortamda kullanılan 
öğretim tekniklerinin bir alternatif olarak önerildiği görülmektedir. Etkinlik temelli 
öğretimde öğrencilerin hareket eden bir düzende çalışıyor olabilmesi, davranışla doğal ve 
anlamlı bir ilişki içinde olan davranış öncesi ve sonrası uyaranları kullanma becerilerini 
gösterebilmesi büyük önem taşımaktadır.  Etkinlik temelli öğretimin  eğitim ortamlarında 
çoklu uygulama fırsatları sağlaması nedeniyle özellikle çğretmen adaylarının bu konudaki 
yetkinliklerinin geliştirilmesi büyük önem taışmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada 6. sınıf 
Türkçe öğretim programı ele alınarak öğretmen adaylarından bu öğretim programının 
kazanımlarına yönelik olarak etkinlik tasarlamaları sağlanmıştır. Bu çaışma etkinlik temelli 
öğretim uygulamalarına ilişkin örnekler içermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Türkçe Eğitimi, Eğitim Programları ve öğretimi 
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(9570) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MİLLÎ KAVRAMLARA İLİŞKİN 

METAFORİK ALGILARI 

BAHAR DOĞAN 1, ERCAN DENİZ 2 
1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

bahardogan44@gmail.com 

Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerinden hareketle Türkçe 
öğretiminin amaçlarından biri, öğrencilerin “Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, 
estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini 
güçlendirmek” (MEB, 2016) olarak belirlenmiştir. Bundan dolayı söz konusu amacı 
gerçekleştirmesi beklenen Türkçe öğretmen adaylarının millî kavramları nasıl algıladıkları 
önem kazanmıştır. Bu nedenle Türkçe öğretmen adaylarının milli kavramlara (vatan, millet, 
Türkçe, bayrak ve İstiklâl Marşı) ilişkin algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi bu 
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun 
araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılacaktır. Araştırmanın 
çalışma grubunu İnönü, Dicle ve Mersin Üniversitelerinde öğrenim gören dördüncü sınıf 
Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırma veri aracı olarak her bir kavram için 
ayrı bir şekilde hazırlanan “Bence vatan,……….gibidir; çünkü …………….”ifadesinden 
oluşan form kullanılacaktır. Elde edilen veriler içerik ve frekans analizi ile 
değerlendirilecek verilerin analizi sırasında; adlandırma, eleme, derleme ve kategori 
geliştirme aşamaları takip edilecektir. Verilerden elde edilen bulgular ışığında araştırma 
sonuçlarına ulaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Türkçe öğretmeni adayları, metafor, millî kavramlar. 
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(9580) HACI YILMAZ YILMAZ ORTAOKULU VE TAHNAL ORTAOKULU 

ÖRNEĞİNDE SÖZCÜKLERİN ÇAĞRIŞIMSAL ETKİSİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

TUĞBA EMİRHAN 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

tubaemirhan@hotmail.com 

Her dilde birçok sözcüğün birden fazla anlamı vardır. Bu anlamlar o dilin 
sözlüğünde numaralanarak açıklanır ve bu durum çok anlamlılık olarak adlandırılır. 
Kelimeler;  siyasî-dinî görüş, kültür, yaşanılan çevre, meslek ve deneyimler gibi nedenlerle 
her kişide farklı imajlar oluşturur.  Zira ayrı kültür çevrelerinde yetişen bireylerin olaylara 
bakış tarzının dinî ve sosyal değerleri ölçüsünde farklılık göstermesi doğaldır. 

Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılarak öğrencilere verilen 
kelimelerden hareketle öğrencilerin kurdukları cümleler üzerinde durulmuş,  sözcüklerin 
çağrışımsal etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu 
(şehir merkezinde bir okul) ve Tahnal Ortaokulu (şehir merkezinden uzakta bir okul) 8. 
sınıf öğrencileri katılmıştır. 

Araştırma sonunda Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu ve Tahnal Ortaokulu 
öğrencilerinin aynı kelimeye ilişkin farklı tasarımlar geliştirdikleri görülmüştür. Tahnal 
Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler köy hayatını (tarla, bahçe, meyve, sebze, vb.), Hacı 
Yılmaz Yılmaz Ortaokulu öğrencileri şehir yaşamını (havuz, paintbol, bilgisayar vb.) 
çağrıştıran cümleler kurmuştur. Bu durum, öğrencilerin farklı yaşam deneyim alanlarına 
sahip olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Eğitimcilerin bu durumu dikkate alarak eğitim-öğretim 
alanlarını öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemesi isabetli olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : temel anlam, yan anlam, yaşam deneyim alanı 
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(9583) ANLAMA DİL BECERİLERİNİN GELİŞ İMİNDE ÖĞRETİM MATERYALİ 

KULLANIMI BAZI MATERYAL ÖRNEKLERİ 

VELİ KUTAY 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

kutayveli66@gmail.com 

Türkçe öğretiminde bireylere kazandırılması hedeflenen dört temel dil becerisi 
vardır; dinleme, konuşma, okuma ve yazma. Bu becerilerin ancak tamamına belirli bir 
seviyede sahip olma, Türkçenin biliniyor olduğu anlamına gelir. Bu dil becerilerini 
kazandırmak ve geliştirmek sınıf öğretmenlerinin ve Türkçe öğretmenlerinin temel 
hedeflerindendir. Bunu yapmak için kullanılabilecek birçok öğretim yöntem ve 
tekniklerinden bir tanesi de öğretim materyali kullanmaktadır. Öğretim materyallerinin en 
yaygını ve en bilineni ders kitaplarıdır. Fakat bunun dışında, öğretmenlerin derslerinde 
kendilerine yardımcı olacak, anlatımlarını daha anlaşılır, eğlenceli hale getirecek, ders 
içeriğini sunmada ve içeriğin anlaşılmasında kendilerine zaman kazandıracak ve 
öğrencilerine öğrendiklerini uygulama imkanı sunacak öğretim materyallerine ihtiyaçları 
vardır. Öğretim materyallerinden soyut ve anlaşılması güç konuların aktarılmasında 
yararlanıldığı ve dil bilgisi konularının da soyut konular olduğu yaygın görüşünden 
hareketle, Türkçe öğretiminde çoğunlukla, öğretim materyallerinden dil bilgisi konularının 
öğretiminde yararlanılır. Bu çalışmada, dilin anlama becerileri olan dinleme ve okumanın 
öneminden bahsedilmiş, bu dil becerilerini geliştirmek için öğretim materyallerinden nasıl 
yararlanılabileceği konusu ele alınmıştır. Bu çalışmada ayrıca, Türkçe dinleme ve okuma 
becerilerini geliştirmeye yönelik öğretim materyali örnekleri paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Dil becerileri, okuma, dinleme, öğretim materyali 
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(9592) 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN METİNLERİN 

OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ 

KEZİBAN TEKŞAN 1, NURŞEN KATIRCIOĞLU 2, AYŞE KARACA 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

eymen0984@gmail.com 

Dil öğretiminin temel materyali sözlü ve yazılı metinlerdir. Birey metinler 
sayesinde ana dilinin güzelliklerini, inceliklerini ve kurallarını öğrenir. Öğrenciler, Türkçe 
dersindeki temel dil becerilerini, kazanımları metinler aracılıyla edinir. Bu dersle 
kazandırılmak istenen becerileri öğrenciye kazandırmada iyi seçilen metinlerin önemi inkâr 
edilemez bir gerçektir. Bu nedenle metinlerin, Türkçe dersinin kazanımlarına ve 
öğrencilerin seviyesine, uygun olması gerekir. Metinlerin öğrencinin düzeyinin üstünde 
olması metnin okunmasını güçleştirir, metinden beklenen fayda sağlanamaz. Metinlerin 
öğrenci düzeyinin altında ve kolay olması da öğrenciye gerekli katkıyı vermez. Metinlerin 
hedef kitleye uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonunda okunabilirlik 
kavramı ortaya çıkarılmıştır. Okunabilirlik çalışmalarında metnin kelime ve cümle 
uzunlukları, bilinen ve bilinmeyen kelimelerin sayıları, zor ve kolay kelimelerin sayıları 
incelenmektedir Araştırmalar metindeki cümle ve kelime uzunluklarının, bilinen ve 
bilinmeyen kelime sayılarının vb. unsurların metnin okunmasını etkilediğini 
göstermektedir. Okunabilirlik, okurun okuma metinlerini kolay ve güç anlaşılabilir bulma 
durumu olarak tanımlanmaktadır.  Birçok araştırmacı bu kavramı içine alan formüller 
üretmiş ve metinlerin okunabilirliklerini tespit etmeye çalışmışlardır. Ders kitapları 
ülkemizde hala en önemli öğretim aracı olarak kullanılmaktadır.  Türkçe Öğretim 
Programları doğrultusunda her yıl okullarda okutulmak üzere birçok yayınevi tarafından 
ders kitapları hazırlanmaktadır. Türkçe Öğretim Programı’nda ders kitaplarında yer alan 
metinlerin taşıması gereken özellikler belirtilmekle beraber kitaplardaki metinler 
yayınevinin seçimine göre yer almaktadır. Oysa kitaplara metin seçiminde metinlerin 
okunabilirlik düzeyleri de ölçüt olarak kabul edilebilir. Türkçe ders kitapları bu açıdan 
incelenerek bu kitaplardaki metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesi gereklidir. 
Bu kitaplarda yer alan metinlerin okunabilirliğini tespit etmek öğrencilerin metinlere olan 
ilgisi açısından önemlidir. Bu amaçla Meram Yayıncılık tarafından basılan 7. Sınıf Türkçe 
Ders Kitabında yer alan metinlerin okunabilirliği tespit edilmeye çalışılacaktır. Araştırmada 
Ateşman’ın Türkçe için Flesch’ten uyarladığı, kelime ve cümle uzunluğunu temel alan 
formül ve Gunning Zorluk Göstergesi formülü kullanılarak ders kitabında yer alan 
metinlerin okunabilirliği belirlenecektir.  Her iki formülle elde edilen veriler 
karşılaştırılarak bir sonuca ulaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Türkçe ders kitapları, okunabilirlik, metin, okuma kolaylığı, okuma 
güçlüğü  
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(9603) MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÖYKÜLERİNİN OKUNABİLİRLİK 

DÜZEYLERİ 

KEZİBAN TEKŞAN 1, ALİ DİZMAN 2, BURAK ÇELENK 2, ZEKİ CAN 2 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

celenkburak4777@gmail.com 

Metinler Türkçe öğretiminin vazgeçilmez araçlarıdır. Öğrencilerin zihinsel ve 
sosyal becerileri metinler yoluyla geliştirilir. Öğrenciler metinler üzerinde düşünerek, 
değerlendirerek, çıkarımda bulunarak, analiz-sentez yaparak vb. dil becerilerini 
geliştirebilir. Sözlü ve yazılı metinlerde kullanılan Türkçenin kurallarını, güzelliğini, 
inceliğini ve zenginliğini görebilir, örnek alabilir. Bu nedenle Türkçe öğretiminde 
kullanılan metinlerin Türkçe dersinin kazanımlarına ve öğrenci düzeyine uygun olması, 
metin seçimi büyük önem taşır. Okuma ilgisinin artması ve kitaba ulaşılabilirliğin 
kolaylaşması bunu zorunlu kılmaktadır. Kitap seçiminde öğrenciye yardımcı olmak ve 
kitap düzeyinin öğrenciye uygun olup olmadığını belirlemek hem öğretmenler hem de 
ebeveynler için cevabı bulunamamış sorulardandır. Bu sorulara cevap bulmak amacıyla 
araştırmalar yapılmış, çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Okunabilirlik de bu yöntemlerden 
biridir. Okunabilirlik, okuyan tarafında metnin kolay ya da güç anlaşılır olma 
durumudur.Metinlerin cümle ve kelime uzunlukları,  zor ve bilinmeyen kelime sayısı 
metnin okunabilirliğini kolay veya zor diye belirlemektedir. Bu amaçla birçok formül 
geliştirilmiştir.Türkçe dersinde kullanılacak metinlerin seçiminde de okunabilirlik 
formülleri uygulanarak metinlerin okunabilirlik düzeyleri belirlenebilir.Modern Türk 
hikayeciliğinin önemli temsilcilerinden olan Memduh Şevket Esendal’ın hikayeleri ders 
kitaplarında metin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı onunhikayelerinin 
okunabilirlik düzeyleribelirlemektir. Bu amaçla yazarın Bilgi Yayınevi tarafından 
yayımlanan Otlakçı, Bizim Nesibe, Veysel Çavuş, İhtiyar Çilingir, Mendil Altında, Bir 
Kucak Çiçek , Mutlu Bir Son, Hava Parası, Kelepir,Gödeli Mehmet adlı hikaye kitaplarında 
yer alan hikayelerinin her birinin okunabilirlik düzeyleri tespit edilecektir. Hikayelerin 
okunabilirlik düzeyini belirlemede Ateşman, tarafından Türkçe için geliştirilen Flesh 
okunabilirlik formülü uygulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Okunabilirlik, okuma düzeyi, okuma güçlüğü, okuma kolaylığı, 
Memduh Şevket Esendal 
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(9604) 2006 VE 2015 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ OKUMA 

ÖĞRENME ALANI AÇISINDAN İNCELENMES İ 

AHMET BAŞKAN 1 
1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

ahmet.baskan@dicle.edu.tr 

Bu araştırmada İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı 
(2006) ile Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı (2015) okuma öğrenme alanı 
açısından incelenmiş, böylece programlar arasındaki farklı ve benzer yönler ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 
(incelemesi) ile yürütülmüştür. 

Araştırma sonucuna göre Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programının (2015) 
bir önceki programa göre okuma becerisi açısından birçok yönden farklılık gösterdiği 
görülmüştür. Buna göre, okuma öğrenme alanında yeni programda “anlama, akıcı okuma 
ve söz varlığı” başlıkları yer almıştır. Bu başlıkların her biri için belirlenen kazanımlar, 
sınıf düzeyine göre aşamalı olarak detaylandırılmıştır. Bunun yanında yeni programda 
okuma metinlerinde bulunması gereken özellikler başlığı altındaki maddelerin sayısı 
azaltılmış, sınıf düzeyinde yer verilmesi gereken metin türleri ve sayılarında da 
değişikliklere gidilmiştir. Ayrıca bir önceki programda yer verilen okuma yöntem ve 
teknikleri programdan çıkarılmış, ilk okuma ve yazma programa dahil edilmiştir. İfade 
edilen farklılıklar değerlendirilerek tartışılacak ve öneriler ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler : İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Türkçe 
Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı, okuma öğrenme alanı. 
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(9608) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI 

ESERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMES İ 

ELİF KURT 1, NAZMİ ARSLAN 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

elifkurt07@hotmail.com 

Çocuklar için yazılan eserler, onların bilişsel, sosyal ve dil gelişimlerini 
tamamlamalarına yardımcı olmaktadır. Çocuk edebiyatı eserlerinin hayal dünyasını 
genişletme, iletişim kurma ve sürdürme, dilin pratik kullanımını sağlama, bilgi dağarcığını 
geliştirme, söz varlığını zenginleştirme gibi işlevleri vardır. Ayrıca bu eserler, çocukların 
hoşça vakit geçirmesine ve toplum hayatına adapte olmasına olanak verir. Çocuk 
gelişiminde önemli etkilere sahip olan bu eserlerin çocuklarla buluşturulmasında dikkat 
edilmesi gereken birtakım unsurlar vardır. Bu konuda öğretmenlere önemli roller 
düşmektedir. Eserlerin şekil ve içerik bakımından niteliği ve öğrencilere ne gibi katkılarının 
olacağı hususunda öğretmenlerin rehber olması gerekmektedir. Öğretmen adayların da bu 
konuda yeterli olarak mezun olması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkçe 
öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı eserlerine yönelik görüşlerini belirlemek ve 
değerlendirmektir. Nitel yöntemin benimsendiği bu araştırma bir örnek olay çalışmasıdır. 
Çalışma verilerinin toplanmasında odak grup görüşmesi tekniğinden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu, 2016- 2017 Eğitim- Öğretim yılı güz döneminde Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı dördüncü 
sınıfında öğrenim görmekte olan sekiz öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri 
toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış mülakat 
formu kullanılmıştır. Form, öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı eserlerine yönelik 
görüşlerine ulaşmayı hedefleyen dört açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırma 
kapsamında 4’er öğrenci ile iki adet odak grup görüşmesi yapılmıştır. Her bir görüşmede 2 
kadın 2 erkek öğretmen adayı ile bir yönetici ve bir yönetici asistanı bulunmuştur. Odak 
grup görüşmelerinden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma 
sonucunda, katılımcı öğretmen adayları çocuk edebiyatı kapsamında toplam 22 kitabı 
ortaokul öğrencilerine önermiştir. Öğretmen adaylarına göre ortaokul öğrencilerinin 
okuması gereken kitaplardaki içerik özellikleri içinde en fazla öne çıkan konu, öğrenci 
seviyesine uygunluktur. Öğretmen adayları biçim özellikleri içinde ise en çok kitapların 
renkli ve resimli olması gerektiğini düşünmektedir. Öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı 
eserlerinin faydalarıyla ilgili görüşleri içinde öne çıkan düşünce kitapların öğrencilere 
olumlu değer yargısı kazandırmasıdır. Araştırmaya katılan bütün öğretmen adayları 
Türkiye’deki çocuk edebiyatı eserlerinin niteliği hakkında olumsuz görüş bildirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Çocuk edebiyatı, öğretmen adayları, odak grup görüşmesi, ortaokul 
öğrencileri.  
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(9610) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİTKİ ADLARININ 

YERİ 

SAMİ BASKIN 1, NEŞE BOZOĞLU 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

samibaskin@gmail.com 

Dil eğitiminin temel amacı, bireylerin anlama ve anlatma becerini geliştirmektir. Bu 
yüzden dil eğitimi bireylerin söz varlığını zenginleştirerek onların daha iyi anlama ve kendilerini 
zengin bir sözcük dağarcığıyla ifade etmelerine odaklanır. İşe de dilin temel söz varlığı ya da 
çekirdek sözcükler adını verdiğimiz ögelerden başlar. Bu ögeler, insanın organları başta olmak 
üzere onun en doğal gereksinimlerini karşılayan yemek, içmek, uymak, gitmek, gelmek, almak, 
vermek gibi kavramlar, ona en yakın kişileri gösteren akrabalık adları, sayılar ile insanın maddî 
ve manevî kültürü içine giren çeşitli kavramlardan oluşur. Maddî kültür denince bilim dilinde 
insanların ürettikleri ve kullandıkları her türlü araç-gereç, eşya, giysi,  malzeme, binalar vb. 
ürünler anlaşılır. Buna aynı zamanda flora ve fauna adı altında toplanan değişik kavramlar da 
dahil edilir. Flora, insanın çevresinde yer alan, yaşamla yakından ilgili olan bitkilerdir (buğday, 
mısır, pirinç vb.). Fauna ise tarım ve hayvancılıkta insanların yararlandıkları hayvanlardır (inek, 
at, balık, vb.). Bu araştırmada flora kapsamındaki bitki adlarının dil eğitimindeki (Türkçe 
eğitimi) yeri art zamanlı olarak incelenmiştir. Bunun için araştırma, “Geçmişten günümüze 
Türkçe derslerinde hangi bitki adları nasıl öğretilmektedir?” problem cümlesi üzerine inşa 
edilmiştir. Yazı ile takip edilebildiği dönemden itibaren Türk dilinin öğretildiği bilinmektedir. 
Bu uzun süre çalışmanın evreni oluşturmaktadır. Bu geniş evreni yansıtabilmesi için çalışmanın 
örneklemi, Türklerin ilk sözlüğü olan Divan-ı Lugati’t-Türk (1074), Memluk Kıpçak Türklerinin 
Araplara Türkçe öğretmek için kullandığı Kitab-ı Mecmû-ı Tercüman-ı Türkî ve Acemî ve 
Mûgalî (1245), Osmanlı döneminde benzer amaçla kullanılan Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye ve’l-
Kıtai’l-Ahmediyye fî’l-Lugati’t-Türkiyye (1619) ve günümüz ortaokul Türkçe ders 
kitaplarından (MEB Yayınları, 2015) oluşturulmuştur. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman analizine dayanmaktadır. Bu yöntem, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular 
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsadığı için tercih edilmiş ve adı geçen 
eserler problem cümlesi doğrultusunda incelenmiştir.Çalışmanın neticesinde günümüz dil 
eğitimde kişilerin söz varlığının bağlama dayalı (metinler aracılığıyla) geliştirildiği, buna bağlı 
olarak kişilerin çoğunluğunu yakın çevresinde bulduğu bitki adlarını diğer durumlarla birlikte 
öğrendiği, Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye ve’l-Kıtai’l-Ahmediyye fî’l-Lugati’t-Türkiyye ve Kitab-ı 
Mecmû-ı Tercüman-ı Türkî ve Acemî ve Mûgalî’de dönemin eğitim anlayışına uygun olarak 
ağaç, meyve, bitki, ziraat, hububat başlıkları altında bu isimlerin öğrencilere ezberletidiği, 
Divan-ı Lugati’t-Türk’ün (1074) doğrudan dil eğitimini hedeflemediği için bitki adlarına ait özel 
bir uygulamasının bulunmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : dil eğitimi/öğretimi, söz dağarcığının zenginleştirilmesi, bitki adları, 
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(9612) DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YER 

ADLARININ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

SAMİ BASKIN 1, ERDEM AKSOY 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

samibaskin@gmail.com 

Dil eğitimi, bireylerin çevrelerini tanımalarını, kendilerini bu çevre içerisinde 
konumlandırmalarını ve bu konuma uygun olarak anlamlar üretmeyi veya üretilen 
anlamları alımlamayı öğretir. Bu yüzden dil eğitimi alanların sözcük dağarcığında mekân 
adlarının önemli bir yeri vardır. Özellikle yabancı dil kitapları incelendiğinde farklı 
mekânlarda (otogarda, parkta, lokantada, otobüste vb.) kullanılabilecek farklı metinlerin 
önemli bir yer tuttuğu görülür. Bu mekânlar etrafında kurgulanmış metinler, hem 
öğrencilerin söz dağarcığını geliştirir hem de onlara öğrendikleri dilin kültürünü gösterir. 
Türkçe eğitiminde kitaplar mekânları değil, bazı ana temaları esas alarak yapılandırılmıştır. 
Ancak bu temaların anlaşılmasını sağlayan metinler dikkatle incelendiğinde, Türkçe 
eğitiminde mekânların önemli bir yer tuttuğu ve Türk kültürünü yansıttığı görülür. Örneğin 
Türkçe 7. sınıf kitabında yer alan alıştırmaların birinde verilen boşlukların uygun 
sözcüklerle doldurulması istenmiştir. Cümle ve boşluğa gelebilecek kelimeler listesi şu 
şekildedir: 

“Karadeniz bölgesinde insanlar yaz gelince ................... çıkarlar.” (festival, göç, 
kafile, geleneksel, şenlik, yayla vb.). 

Bu etkinlik, öğrencilerin hem mekân bilgisini hem de kültür bilgisini edinmeyi 
sağlayan bir uygulamadır. Bununla öğrenciler, Karadeniz bölgesindeki insanların 
yaşamlarına dair bilgi edinmiş olur. Aynı zamanda yaylanın yaz aylarında çıkılan, yüksek 
bir yer olduğunu da öğrenirler.Bu araştırmada amaç, Türkçe eğitiminde öğretilen mekân 
adlarının belirlenmesi ve bu mekânların Türk kültürüne ait hangi ögeleri yansıttığını ortaya 
çıkarmaktır. Bunun için Türkçe eğitimi kitaplarında (2015-2016 eğitim-öğretim yılı için 
kullanılan MEB yayınlarına ait kitaplar) bulunan metinlerin doküman analizleri yapılmış ve 
mekân ile bunların Türk kültüründeki yerleri incelenmiştir.Araştırma neticesinde Türkçe 
eğitimi dersinde öğrencilerin Türklerin manevi kültürüne ait gelenek-görenekleri, inançları 
vb. yansıtan (oba, yayla, dağ vb) yer adları ile maddi kültürüne ait olan üretimlerin 
yapıldığı yerleri gösteren (köy, kasaba, şehir, bağ, bahçe, çeşme, cami vb.) varlığı tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : dil-kültür ilişkisi, Türkçe eğitimi, yer adları 
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(9618) 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA İLİŞKİN 

TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞ KENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

YASEMİN BAKİ 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ysmnbaki@gmail.com 

Bu araştırmada 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yazmaya ilişkin tutumlarının çeşitli 
değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinde 
gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubu basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiş 
olup, çalışma grubu 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Rize il Merkezinde üç 
ortaokulda öğrenim gören toplam 345 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin 
toplanmasında Susar (2009) tarafından geliştirilen “Yazı Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği” 
(YYYTÖ) kullanılmıştır. Bu ölçme aracı ile katılımcıların yazmaya ilişkin tutumları Türkçe 
ders notu, sınıf düzeyi, cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, yazmayı sevme durumu, 
haftalık okunan kitap sayfa sayısı değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmada elde 
edilen demografik verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Elde 
edilen verilerin analizinde iki değişken arasındaki anlamlılığını test etmek için t testi 
uygulanmış, ikiden fazla değişken arasındaki anlamlılığını test etmek için de tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen verilerin analizinde 
IBM SPSS 23 yazılımı kullanılmış olup betimleyici istatistikler için merkezi eğilim ve 
dağılım ölçütleri (frekans, yüzde, ortalama, basıklık ve çarpıklık) hesaplanmıştır. Araştırma 
sonucunda katılımcıların yazmaya ilişkin tutumları cinsiyet ve yazmayı sevme değişkeni 
açısından manidar düzeyde farklılık gösterirken; anne-baba eğitim düzeyi, Türkçe ders 
notu, haftalık okunan kitap sayfa sayısı, sınıf düzeyi değişkeni açısından manidar düzeyde 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, yazma tutum, yazmayı sevme, cinsiyet, 
Türkçe ders notu, sınıf düzeyi. 
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(9623) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMAYA İLİŞKİN 

TUTUMLARI 

AHMET BAŞKAN 1 
1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

ahmet.baskan@dicle.edu.tr 

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının çeşitli 
değişkenler açısından ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri 2016-2017 
eğitim-öğretim yılının güz döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 
Türkçe Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 178 öğretmen adayından elde 
edilmiştir. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırma betimsel özellik göstermektedir.    

Araştırmada veri toplama aracı olarak Sarar Kuzu ve Doğan (2015) tarafından 
geliştirilen ve otuz sekiz maddeden oluşan Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma Tutumu 
Ölçeği kullanılmıştır.  Üç faktörlü ve beşli likert tipi olan bu ölçeğin faktörleri “kişisel ve 
toplumsal gelişime katkı”, “ilgi ve sevmek” ve “önemli/değerli bulma” şeklinde 
adlandırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler cinsiyet, sınıf, ebeveyn eğitim durumu, 
okunan kitap sayısı, evde kitaplık olup olmadığı, süreli yayınların takip edilme durumu ve 
günlük tutulup tutulmadığı değişkenlerine göre incelenecektir. İnceleme sonucunda Türkçe 
öğretmeni adaylarının okuma tutumlarının genel olarak hangi düzeyde olduğu belirlenecek 
ve ifade edilen değişkenler arasında anlamlı farklılıklar bulunup bulunmadığı tespit 
edilecektir. Araştırma sonucunda ulaşılan veriler benzer çalışmalar ile karşılaştırılarak 
tartışılacak ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Reading skills, reading attitude, Turkish teacher candidates. 
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(9693) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KULLANDIKLARI ANLATICI 

PROFİLLERİ: GEZİ YAZISI ÖRNEĞİ 

MUHAMMET LÜTFÜ AKYÜZ 1 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

muhammetl.akyuz@gmail.com 

“Gezi yazısı, bir yazarın yurt içinde ve dışında gezdiği yerlerde gördüğü yerlerin 
ilgi çeken, farklı taraflarını yalın ve samimi bir anlatımla yansıttığı yazı türüdür” (Aktaş ve 
Gündüz, 2009, s. 307).  Bu eserlerde gezgin, gezip gördüğü toplumun yaşamını tümüyle 
değil; o toplumun okuyucunun ilgisini çekeceğini düşündüğü yaşamını, örf ve adetlerini 
çeşitli açılardan inceler ve bunları okuyucuya nakleder. İnsan, bir şeyleri keşfetmek ister ve 
keşfettiği şeyleri çevresiyle paylaşır. Gezi yazısı da bir nevi bu keşif isteğinden çıkmıştır. 
Gezi yazıları okurun görme, gezme isteğini karşılamaya yarar. Önceden gezi yazılarının 
görevini, seyahatnameler karşılamıştır. Bu nedenle seyahatnameler, edebiyat dışında, dil, 
coğrafya, tarih, sosyoloji, eğitim vb. bilim dallarının araştırmalarına kaynaklık edecek 
malzemeleri de içerisinde barındırmaktadır. Anlatının olduğu her yerde mutlaka bir anlatıcı 
vardır. Anlatıcı, metinlerin olmazsa olmazlarındandır. Kurmaca metinlerde okuyucunun 
karşısına ilk olarak anlatıcı çıkar. Metne anlatıcının penceresinden girilir ve metin 
algılanmaya çalışılır. Yazar, anlatıcı vasıtasıyla vermek istediklerini okura aktarır. Bu 
çalışmada, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 
I. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğretmen adaylarının “Yazılı Anlatım” dersinde yazma 
becerilerini uyguladıkları “gezi yazısı” türünde yer verdikleri  “anlatıcı profilleri”nin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma şeklinde hazırlanacak bu araştırmada tarama 
modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda 50 öğretmen adayına Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş 
Şehir” adlı eserinden Erzurum gezisinden bir bölüm alınıp öğretmen adaylarına verilerek bu 
metnin gezi yazsısı türünde tamamlamasını istenmiştir. Yazdırılan gezi yazısı metinleri 
doküman incelemesine uygun olarak incelenecektir. Bu metinlerdeki anlatıcı profilleri 
tespit edilmiştir. Veriler analiz edilirken Aktaş (1991) tarafından sınıflandırılan anlatıcı 
profilleri esas alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Anlatıcı profilleri, gezi yazısı, yazılı anlatım, Beş Şehir, Türkçe 
öğretmeni adayları. 
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(9696) TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMININ DİJİTAL VATANDAŞLIK 

BECERİLERİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENMES İ 

MAZHAR BAL 1, BURAK ÇELENK 2 
1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

celenkburak4777@gmail.com 

Bireyin yaşamında her geçen gün daha da önemli hale gelen bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) dijital vatandaşlık kavramını ortaya çıkarmıştır. Toplumsal ve evrensel 
bakış açısını içinde barındıran dijital vatandaşlık, BİT kullanımında eleştirel, saygılı ve 
farkındalık sahibi olmayı ifade etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, orta okul öğrencilerinin dijital vatandaşlık becerisine ve 
günlük yaşamlarında bu beceriyi Türkçe dersi kazanımlarıyla ilişkili olarak yerine getirip 
getirmediklerine dair görüşlerini belirlenmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden 
örnek olay incelemesi ile desenlenmiştir. Araştırma grubunu, orta okul dördüncü sınıf 
öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Form yapılandırılırken Küresel Dijital Vatandaşlık Kurumu (Global 
Digital Citizen Foundation)’nun hazırlamış olduğu ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin 
dijital vatandaşlık konusunda sahip olması gereken becerileri ve Türkçe Dersi Öğretim 
Programı (2017) orta okul kazanımları göz önünde bulundurulmuştur.  Veriler Nvivo 10 
analiz programı yardımıyla içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Dijital Vatandaşlık, Türkçe Öğretim Programı, Eleştirel Bakış Açısı 
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(9746) ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇEYİ BİLİNÇLİ KULLANMA 

DÜZEYLERİ 

HATİCE ALTUNKAYA 1, ERCAN DENİZ 2 
1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ercanede@gmail.com 

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği olan dil, insanoğlunun düşünme 
yetisinin dışavurumudur. “Dil, düşünceyi ifade etme amacına esas olarak hizmet eder” 
(Chmosky 2002: 90). Toplumların kimliği olan kültür, dil aracılığıyla aktarılır. Bu aktarım 
sayesinde bireyler şuursuz bir yığın olmaktan sıyrılır, ortak duyuş ve düşünüşe sahip olan 
millet olma özelliği kazanırlar. Bundan dolayı millet demek, her şeyden daha önce dil 
birliği demektir (Ergin, 1995: 21). Dil birliğini kaybeden milletler ya tarihten kaybolup 
gider ya da başka ülkelerin tutsağı haline gelirler. Bundan dolayı her millet için dili doğru, 
etkili ve bilinçli bir şekilde kullanmak büyük önem arz etmektedir. Dil bilinci, bireylerin 
dilin kurallarına riayet ederek, inceliklerine sahip olarak duyarlılıkla kullanımıdır. Tarama 
modeline göre desenlenen bu araştırmada, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
ve Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının 
Türkçeyi bilinçli kullanma düzeyleri araştırılacaktır. Çalışma grubunda, 2016-2017 
döneminde gören Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 250, Dicle 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 120 öğrenci olmak üzere toplam 370 öğrenci yer 
almaktadır. Bu çalışmada, Veri toplama aracı olarak Yaman (2011) tarafından geliştirilen 
“Türkçe Bilinci Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS paket program ile 
analiz edilecektir. Verilerin analizinde iki değişken arasındaki ilişkiyi test etmek için t- 
testi, ikiden fazla değişken arasındaki anlamlılığı test etmek için tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) kullanılacaktır. Öğrencilerin Türkçeyi bilinçli kullanma düzeyleri; cinsiyet, anne 
baba eğitim durumu, günlük televizyon izleme süresi, evde internet bulunma durumu, 
günlük internet kullanma süresi, akıllı telefon veya bilgisayar bulunma durumu ve bir yılda 
okunan kitap sayısı değişkenlerine göre incelenecektir. Ortaya çıkacak sonuçlar 
doğrultusunda dilin bilinçli kullanımına ilişkin önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Dil, Türkçe bilinci, Öğretmen Adayı 
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(9756) TÜRKÇE DERSİNİ SEVDİREN NEDENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

YILDIZ YENEN AVCI 1 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

y_yenen@hotmail.com 

Dört temel dil becerisi üzerine inşa edilmiş olan Türkçe dersleri doğru ve güzel 
konuşmayı sağlayan bir kılavuz; şiir, masal, drama, fıkra gibi türlerle keyifli zaman 
geçirmeye katkıda bulunan bir eğlence dilimi; anlama ve anlatma yetilerine geliştirerek 
bireyin bütün hayatında kendisine yardımcı olan bir yaver;  duygu ve düşüncelerimizi 
yazıya dökerek rahatlamamızı sağlayan bir sanat; metin inceleme teknikleriyle muhakeme 
yeteneğini geliştiren, sorgulamayı ve analitik düşünmeyi öğreten bir zihinsel aktivite; sınıf 
ortamında öğrenilenlerin gerçek yaşama aktarımını sağlayan etkili öğrenme sürecidir. 

Türkçe derslerinin önemli oluşu onu sevdiren etmenlerin neler olabileceği 
konusunda düşündürmüş ve bu konuda çalışma yapmaya sevk etmiştir. Bu araştırma; 
ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerine Türkçe dersini sevdiren nedenleri ortaya koymayı 
amaçlamaktır. Belirlenen amaç doğrultusunda bir anket hazırlanmış ve Aydın ili Efeler 
ilçesine bağlı okullarda eğitim gören 480 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler, geribildirimde 
bulunan 455 öğrencinin görüşlerini yansıtmaktadır.  Öğrencilerden gelen 38 farklı yanıt 
“Öğretmen, Etkinlikler,  Metinler, Konular, Kitap Okuma Saatleri, Türkçe Dersinin Dil 
Öğretimine Katkısı, Farklı Yöntem ve Tekniklerin Uygulanması, Dersin Eğlenceli Geçmesi 
ve Başarının Etkisi” şeklinde 9 kategori altında birleştirilmiştir.  Verilerin analizinde ise 
frekans dağılımı ile yüzdelik hesapları kullanılmıştır. 

Türkçe dersini sevdiren nedenlere ilişkin olarak bütün düzeylerde “Öğretmen” 
faktörünün birinci sırada, “Dersin Eğlenceli Geçmesi”nin ikinci sırada, “Metinler”in ise 
üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Diğer altı faktör ise sınıf düzeylerine göre farklılık 
göstermektedir. Bu dersin sevdirilmesinde en az etkiye sahip nedenlerin başında 6. Sınıf’ta 
“Başarılı Olmanın Etkisi”, 7. Sınıf’ta “Kitap Okuma Saatleri”, 8. Sınıf’ta ise “Etkinlikler” 
yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Türkçe dersi, dersin önemi, dersi sevdiren nedenler 
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(9781) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKURYAZARLIK TÜRLERİNE 

İLİŞKİN ALGILARI 

NAZMİ ARSLAN 1, TAHA YASİR CEVHER 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

nazmiarslan123@gmail.com 

Geleneksel anlamda okuma, yazma ve rakamsal ifadeleri anlayabilme becerisi 
olarak tanımlanan okuryazarlık; her alanda yaşanan gelişim ve değişime bağlı olarak farklı 
anlamlar ve türler kazanmıştır. Okuryazarlık okuduğunu anlama, duyduğunu yazabilme 
noktasından yorumlama, bir araya getirme, sınıflandırma gibi kavramları da bünyesine 
alarak anlamsal etkisi daha güçlü bir hâle gelmiştir. Çağın gereksinimlerine bağlı olarak 
bireyin bir alanda yeterli olması o alana hâkimiyeti ve farklı alanlarla olan ilişkilerine 
bağlıdır. Bu yeterlilik benzerlikleri ortaya koyabilme, farklılıkları açıklayabilme gibi 
özellikler gerektirdiğinden okuryazarlığın günümüzdeki anlamıyla örtüşmektedir. Bu 
nedenle her birey uğraştığı alanının ya da o alanla ilgili diğer alanların okuryazarı olmalıdır. 
Bu açıdan bakıldığında birçok okuryazarlık türü (Sinema Okuryazarlığı, Tarih 
Okuryazarlığı,  Medya Okuryazarlığı, Finansal Okuryazarlık, Teknoloji Okuryazarlığı, 
Eleştirel Okuryazarlık, Politika Okuryazarlığı, Bilgi Okuryazarlığı,  vs.)  olduğu 
görülmektedir. Eğitim - öğretim alanında da öğretmenlerin öğrencilerine daha iyi rehberlik 
edebilmesi için alanlarıyla ilişkili olan bazı temel konuların okuryazarı olması 
gerekmektedir. Özellikle bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı 
ve eleştirel okuryazarlık konusunda öğretmenlerin yeterli birikime sahip olması, nitelikli 
bireyler yetiştirmek açısından gerekli görülmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının adı 
geçen dört okuryazarlık türüne ilişkin algılarının tespit edilmesi önem taşımaktadır.  Bu 
çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının okuryazarlık türlerine ilişkin algılarını 
tespit etmektir. Araştırmada özel durum çalışması yönteminden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 
Türkçe Öğretmenliği Programında okuyan 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada 
veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış mülakat 
formu kullanılmıştır.  Form, öğretmen adaylarının okuryazarlık türlerine ilişkin algılarını 
tespit etmeyi amaçlayan üç açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler 
içerik analizi ile çözümlenecek ve Türkçe öğretmen adaylarının okuryazarlık türlerine 
ilişkin algıları tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Okuryazarlık türleri, Öğretmen adayları, Türkçe eğitimi 
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(9812) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKRAN DEĞERLENDİRMESİNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

İSMAİL ÇOBAN 1, FARUK POLATCAN 2 
1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

farukpolatcan@gmail.com 

Akran değerlendirme; benzer statüdeki diğer öğrencilerin öğrenme başarılarını, 
derecelerini ve ürün değerlerini ortaya koymak için başvurulan alternatif ölçme 
değerlendirme aracıdır. Akran değerlendirmeyle, öğrenci ortak bir amaç ve ortak bir ürün 
için birlikte çalıştığı arkadaşlarına dönüt sağlamaktadır. 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması kullanılmıştır. 
Özel durum yönteminin en belirgin özelliği, güncel bir olgu, olay, durum, birey ve gruplar 
üzerinde odaklanıp derinlemesine inceleme yapmaya çalışmasıdır. Bu çalışmanın amacı, 
Türkçe öğretmeni adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinden olan akran 
değerlendirmesine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda araştırmacı 
tarafından hazırlanan “Akran Değerlendirme Formu” kullanılarak Atatürk Üniversitesi 
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf düzeyinde öğrenim 
gören 103 Türkçe öğretmeni adayının akran değerlendirmeye ilişkin görüşleri 
belirlenmiştir. Formla elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak 
yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Türkçe eğitimi, Türkçe öğretmeni adayı, akran değerlendirme. 
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(9876) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

MUSTAFA ARMUT 1, MUSTAFA TÜRKYILMAZ 1 
1 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

turkyilmazmustafa@yahoo.com 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin akıcı ve prozodik okuma becerileri ile okur 
özyeterlik algı ve okumaya yönelik tutum düzeyleri, sosyal medya kullanımları arasındaki 
ilişkinin incelenmesi; metin türlerine göre akıcı okuma düzeylerinin değişip değişmediğinin 
ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmaya Yozgat il merkezinden tesadüfi örnekleme 
yöntemiyle seçilen 340 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırma, nicel desenlerden betimsel 
ve ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre akıcı ve prozodik 
okuma ile okur özyeterlik algı düzeyleri arasında olumlu ve anlamlı yönde bir ilişki vardır. 
Buna paralel okumaya yönelik tutum ile prozodik ve akıcı okuma arasında da olumlu yönde 
bir ilişki tespit edilmiştir. Sosyal medyaya sahip olan öğrencilerin olmayanlara kıyasla daha 
akıcı okudukları; bilgilendirici metnin diğer metinlere kıyasla daha yavaş ve daha çok hata 
ile okunduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Akıcı Okuma, Okur Özyeterliği, Okuma Tutumu, Sosyal Medya. 
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(9878) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

MUSTAFA ARMUT 1, MUSTAFA TÜRKYILMAZ1 
1 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

turkyilmazmustafa@yahoo.com 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin tespit edilerek 
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin akıcı 
okuma becerileri ile sınıf düzeyleri, cinsiyet özellikleri, sosyoekonomik durumları, anne-
baba eğitim düzeyi ve Türkçe dersindeki akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. Çalışmaya 2016-2017 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında Yozgat il 
merkezinden tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen ortaokullarda okuyan 340 öğrenci dâhil 
edilmiştir. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modeli ile 
yürütülmüştür. Elde edilen veriler istatistik programı ile işlenmiştir. Bu araştırma 
kapsamında ortaya konan sonuçlar şöyle özetlenebilir: Akıcı okuma ve prozodik okuma 
becerisi ile sınıf seviyesi arasında anlamlı ilişki olduğu; cinsiyet değişkenine göre bayan 
öğrencilerin erkeklere kıyasla akıcı okuma becerisi bakımından daha iyi sonuçlar elde 
ettiği; ailelerin gelir düzeyi, ebeveynin eğitim seviyesi ve öğrencilerin akademik başarı 
düzeyleri ile akıcı okuma becerileri arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu ortaya 
konulmuştur.  

Bu araştırma, Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Projeleri Ofisinin 
EGT.E2.17.007 numaralı projesi kapsamında desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Okuma, Akıcı Okuma, Prozodi 
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(10122) HİKÂYE EDİCİ ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ESERLERİNİN 

MİLLÎ BİLİNÇ AÇISINDAN İNCELENMES İ 

KEMALETTİN DENİZ 1, PINAR KANIK UYSAL 2 
1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 2 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

pinaruysal32@gmail.com 

Millî bilinci gelişmiş bireyler, ait olduğu toplumun değer yargılarına sahip, tarihini 
bilen ve millî hayatta daha verimli ve etkin bir şekilde rol alabilen şahsiyetlerdir. Eğitimin 
temel amaçlarından birisi yetişen nesillere millî bilinç değerini kazandırmaktır. Ana dili 
olarak Türkçe öğretiminin millî değerlerin kazandırılmasında önemli bir rol oynamasından 
hareketle de bu gaye Cumhuriyet Dönemi Türkçe ders programlarının genel amaçlarında 
yer almıştır. 2006 ve 2015 Türkçe dersi öğretim programlarında da bu genel amaçlar tema 
ve alt temalarla desteklenerek somutlaştırılmıştır. Dilin millî birlik ve beraberlik açısından 
önemli bir unsur olmasını benimseme; millî ve evrensel değerleri tanıma gibi hedeflerin yer 
aldığı genel amaçlar Atatürkçülük, Millî Mücadele ve Atatürk, Millî Kültür, Sevgi, Toplum 
Hayatı temaları içerisinde alt temalara ayrılarak işlenmiştir. Bu temalardan hareketle ders 
kitaplarında yer alan metinlerin yanı sıra çocuk gerçekliğine uygun çocuk edebiyatı 
eserlerinin okutulmasıyla oluşturulacak okuma kültürü, millî bilincin gelişmesine katkı 
sağlayacaktır. Bu çalışmada çocuğa görelik ilkesine uygun öyküleyici türdeki eserler millî 
mücadele, kahramanlık, cesaret, fedakârlık, Çanakkale, vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak 
sevgisi alt temalarıyla incelenecektir. Nitel araştırma olarak planlanan bu çalışmada tavsiye 
niteliğindeki 100 Temel Eser dışında olmak üzere öğrencilerin rahatlıkla ulaşabileceği, 
çocuk düzeyine uygun, öyküleyici eserler incelemeye dâhil edilecektir. Eserlerin hangi 
yönleriyle milli bilinç geliştirmeye hizmet ettiğini tespit etmek amacıyla doküman 
incelemesi yöntemi ve içerik analizi kullanılacaktır. Bulgularla vatan sevgisi, millet sevgisi, 
kahramanlık gibi temaları içeren ve öğrenci seviyesine uygun kitapların tespit edilmesi 
sağlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Millî Bilinç,Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, Okuma Kültürü, Kitap 
Seçimi 
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(10123) BİLGİ VERİCİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNİN MİLLÎ BİLİNÇ 

AÇISINDAN İNCELENMES İ 

KEZİBAN TEKŞAN 1, PINAR KANIK UYSAL 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

pinaruysal32@gmail.com 

Çocuk edebiyatı eserlerinin başlıca işlevlerinden birisi çocuklarda yaşadığı 
toplumun değer yargılarına dair farkındalık oluşturmaktır. Bir toplumu bir arada tutan ve 
güçlendiren o toplumun kendine has millî değer yargılarıdr. Eğitimin temel amaçlarından 
birisi de yetişen nesillere bu değer yargılarını kazandırmaktır. Ana dili olarak Türkçe 
öğretiminin millî değerlerin kazandırılmasında önemli bir rol oynamasından hareketle de bu 
gaye Cumhuriyet Dönemi Türkçe ders programlarının genel amaçlarında yer almıştır. 2006 
ve 2015 Türkçe dersi öğretim programlarında da bu genel amaçlar tema ve alt temalarla 
desteklenerek somutlaştırılmıştır. Dilin millî birlik ve beraberlik açısından önemli bir unsur 
olmasını benimseme; millî ve evrensel değerleri tanıma gibi hedeflerin yer aldığı genel 
amaçlar Atatürkçülük, millî mücadele ve Atatürk, millî kültür, sevgi, toplum hayatı 
temaları içerisinde alt temalara ayrılarak işlenmiştir. Bu temalardan hareketle ders 
kitaplarında yer alan metinlerin yanı sıra çocuk gerçekliğine uygun çocuk edebiyatı 
eserlerinin okutulmasıyla oluşturulacak okuma kültürü, millî bilincin gelişmesine katkı 
sağlayacaktır. Bu çalışmada çocuğa görelik ilkesine uygun bilgilendirici türdeki eserler 
millî mücadele, kahramanlık, cesaret, fedakârlık, Çanakkale, vatan sevgisi, millet sevgisi, 
bayrak sevgisi alt temalarıyla incelenecektir. Nitel araştırma olarak planlanan bu çalışmada 
tavsiye niteliğindeki 100 Temel Eser dışında olmak üzere öğrencilerin rahatlıkla 
ulaşabileceği, çocuk düzeyine uygun, bilgilendirici türde yazılmış eserler incelemeye dâhil 
edilecektir. Eserlerin hangi yönleriyle milli bilinç geliştirmeye hizmet ettiğini tespit etmek 
amacıyla doküman incelemesi yöntemi ve içerik analizi kullanılacaktır. Bulgularla vatan 
sevgisi, millet sevgisi, kahramanlık gibi temaları içeren ve öğrenci seviyesine uygun 
kitapların tespit edilmesi sağlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Çocuk Edebiyatı, Millî Bilinç, Okuma Kültürü, Kitap Seçimi. 
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(10215) EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI 

ANLATIM BECERİLERİNİN ÇÖZÜMLEYİCİ PUANLAMA YÖNERGESİNE 

GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

İLKER AYDIN 1, AYŞE KARACA 2, NURŞEN KATIRCIOĞLU 2, ALİ DİZMAN 3, 

ZEKİ CAN 3 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ilkaydin67@hotmail.com 

Sosyal bir varlık olan insan gördüklerini, hissettiklerini, duygu ve düşüncelerini, 
hayallerini, çeşitli deneyimlerini başka insanlara aktarma gereği duymaktadır. Bunu 
gerçekleştirirken de ya yazılı iletişimi ya da sözlü iletişimi kullanmaktadır. İletişimin etkili 
olabilmesi için de bireylerin bu iletişim çeşitlerinin her birinin kurallarını bilmeleri ve bu 
kurallara uymaları gerekmektedir. Gerek ana dili gerek yabancı dil eğitiminde bireyin anlatma 
becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Anlatma becerisi olarak karşımıza iki alt beceri 
çıkmaktadır. Bunlar konuşma ve yazma becerileridir. Bireye tüm eğitim öğretim hayatı boyunca 
bu temel becerileri geliştirmesi için çeşitli olanaklar sunulmaktadır. İlköğretim basamağından 
üniversiteden mezun oluncaya dek birey yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmeye çalışır. 
Ülkemizde bu becerilerin geliştirilmesi için Türkçe/Türk Dili dersleri planlanmaktadır. Öğretim 
programları doğrultusunda hazırlanan etkinlikler bu becerilerin kazandırılmasında etkili bir rol 
oynamaktadır. Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan ve bireylere kazandırılması hedeflenen 
yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesi için çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Duygu, düşünce ve 
hayalleri doğru bir şekilde yazılı olarak karşı tarafa aktarmanın çeşitli kuralları ve zorlukları 
vardır. Metinleştirme sorunları yazma eyleminde en önemli güçlük olarak belirmektedir. 
Öğrencilere yazma kuralları ve metinleştirme ilkeleri aktarılmakta, uygulamaları için de çeşitli 
ortamlar hazırlanmaktadır. Öğrenci yazılı anlatım becerisini yaparak yaşayarak geliştirmektedir. 
Bu becerinin ne derece kazandırılıp kazandırılmadığını belirlemek eğitmenlerin başlıca görevleri 
arasındadır. Türkçe öğretmenlerinin genel olarak, yaptıkları yazılı sınavlarda öğrencilerin yazılı 
anlatım becerilerini ölçmek için özel kompozisyon soruları sordukları bilinmektedir. Bu soruları 
değerlendirirken ya bütünleyici puanlama yönergesini ya da çözümleyici puanlama yönergesini 
kullandıkları görülmektedir. Çözümleyici puanlama yönergesinin bütünleyici puanlama 
yönergesine oranla daha güvenilir sonuçlar verdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu araştırmanın 
amacı, çözümleyici puan yönergesini kullanarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı Ordu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin 
ölçülmesidir. Çalışmada betimsel tarama yöntemine başvurulacak ve öğrencilerin yazmış olduğu 
metinler uzman görüşü alınarak hazırlanan puanlama yönergesine göre değerlendirilecektir. 
Ayrıca yazılı anlatım sürecindeki metinleştirme sorunlarına da değinilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Yazılı anlatım becerisi, metinleştirme sorunları, çözümleyici 
puanlama yönergesi, eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencileri.  
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(10315) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLENİLEN METİNLERİ 

ÖZETLEME YETERLİLİKLERİ 

SEFA AYHAN 1, FATİH KANA 1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

sefayhan@gmail.com 

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin dinledikleri  metinleri  özetleme 
becerilerinin ne düzeyde olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan 
metinlerin ortaokul öğrencilerinin düzeylerine uygunluğuna dikkat edilmiştir. Bu bakımdan 
kullanılan metinler,  Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretimin ikinci kademesinde öğrenim 
gören öğrenciler için hazırlanan Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitap'larındaki dinleme 
metinlerinden seçilmiştir. Çalışma grubunu ise 2016-2017 eğitim - öğretim yılında 
Çanakkale, Edirne ve Yalova illerindeki üç okulda, 5-8. sınıflarda öğrenim gören 115 
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, sınıf ortamında dinleme metinleri yeterli 
sayıda dinlettirilerek öğrencilerin hem özet metinleri oluşturmaları sağlanmış hem de açık 
uçlu sorularla dinleme esnasında ve özetleme aşamasında ne tür stratejiler kullandıkları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin dinlediklerinden hareketle 
tamamlamış oldukları özetlerin, belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda  uygunluğuna 
bakılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmada yöntem olarak nitel araştırma desenlerinden durum 
çalışması kullanılmıştır. Öğrencilerden gelen özet metinlerin incelenmesi aşamasında ise 
veri toplama tekniği olarak doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Yapılan incelemeler 
sonucunda öğrencilerin, dinledikleri metinleri belirli yöntemler kullanarak özetleme de 
yeterli düzeyde olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin verdikleri 
yanıtlar incelenerek özetleme stratejilerine dair bilgi birikimlerinin yetersiz olduğu tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Dinleme/İzleme, Dinleme Eğitimi, Özet, Özetleme Stratejileri, 
Dinleme Metinleri 
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(10321) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS 

KİTAPLARINDAKİ DEYİMLER 

ERDOST ÖZKAN 1 
1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

erdostozkan@gmail.com 

Gündelik hayatta sıkça kullanılan deyimler, birer anlama ve anlatma sanatı 
ürünüdür.Bu bağlamda düşünüldüğünde bireyin gerek konuşma gerekse de yazma dilinde 
başvurduğu dil malzemelerinden oluşan deyim,aynı zamanda,kullanılan dilin düşünsel 
anlamdaki yaratıcılığının da birer göstergesi niteliğinde olup mecaz özellikli anlatım 
kalıplarıdır. Deyim,"bir tür sözlüksel birim oluşturan anlambirim toplaşması; genellikle öz 
anlamından az çok ayrı bir anlam içeren kalıplaşmış söz" (Vardar, 1988: 74) olarak da 
tanımlanır. Bu çalışmada ülkemizde önemi her geçen gün artan "Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi" dersleri için oluşturulan "YEDİ İKLİM TÜRKÇE DERS KİTABI-
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ", "YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE-GAZİ ÜNİVERSİTESİ" 
ve "YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE-ANKARA ÜNİVERSİTESİ" setlerinde 
yer alan toplam on dört kitap incelenmiş, kitapların barındırdıkları deyimler seviyelerine 
göre tespit edilip analiz edilerek setler arası karşılaştırılmaları yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : deyim, yabancılara Türkçe öğretimi, ders kitabı 
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(10330) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS 

KİTAPLARINDAKİ TÜRK KÜLTÜR ÖGESİ OLARAK ATASÖZLERİ 

ERDOST ÖZKAN 1 
1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

erdostozkan@gmail.com 

Tarihin en eski ulus devletlerinden olan Türk ulusu, sahip olduğu zengin halk 
kültürünü diline de yansıtmış ve böylece atasözlerine kaynaklık edecek derecede, Divan-ü 
Lügati't Türk gibi, eserler oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Bir milletin kültürel ve 
folklorik izlerini taşıyan dil taşlarından atasözleri, dilin ortak bir anlaşma sistemi haline 
gelmesinde etkin bir rol üstlenmiştir. Atasözleri, toplumdaki bireylerin okulu, yeryüzündeki 
yaşam kılavuzu veya el kitabı niteliğindeki teknik bir gerekliliğin sonucu olarak oluşmuş en 
eski edebi türdür. Bu nedenle de atasözlerinin en eski şekillerinin mit-söylem modelinin 
oluşturduğu da söylenebilir (Yurtbaşı, 2012: 5). Sözlü kültür ögeleri, bireylerin sosyo-
kültürel birer aynası niteliği de taşımaktadır. Bu yüzden yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 
ders kitaplarında aktarılması gereken Türk kültür ögelerinin yapı taşlarını oluşturan 
atasözleri, çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde önemi her geçen 
gün artan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi" dersleri için oluşturulan "YEDİ İKLİM 
TÜRKÇE DERS KİTABI-YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ", "YABANCILAR İÇİN 
TÜRKÇE-GAZİ ÜNİVERSİTESİ" ve "YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE-
ANKARA ÜNİVERSİTESİ" setlerinde yer alan toplam on dört kitap incelenmiş, 
kitaplardaki atasözleri, anlamlarına göre tespit edilip analiz edilerek atasözlerinin Türkçe 
öğretim setleri arası karşılaştırılmaları yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Türk atasözleri, kültür, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ders 
kitabı 

  



Özet Kitap                         IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu  
 

 
906 

(10343) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TİŞÖRT YAZILARINA İLİŞKİN 

ALGILARININ İNCELENMESİ 

VAFA SAVAŞKAN 1 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

vefasavaskan@hotmail.com 

Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi olan tişörtlerin üzerindeki yazıların neden yabancı 
bir dilde olduğu veya ne anlama geldiği her zaman herkesin pek dikkat ettiği bir şey değildir. 
Bazıları böyle şeyleri önemsemediği, bazıları ise sadece giysinin modeliyle ilgilendiği için bu 
tişörtleri tercih eder. Peki, kaçımız bu yazıların içeriğini düşünüyor; ne anlama geldiğiyle ilgili 
bir bilgi sahibi olmaya çalışıyor veya bütün bunları önemsiyor? Gerçi sıradan bir vatandaşımızın 
bu tür ayrıntılara çok duyarlı olmadığı bilinmektedir. Ama bir öğretmen adayının, özellikle de 
bir Türkçe öğretmen adayının bu konuda bilgi ve duyarlılık sahibi olması gerekmektedir. Bu 
çalışma bir düşünce olarak, bir ders ortamında öğretmen adaylarının kendi giydikleri tişörtlerin 
üzerindeki yazıların ne anlama geldiğini açıklayamadığı zaman ortaya çıkmıştır. Böyle bir 
çalışmanın yapılmasının, günlük hayatımızın içinde yer alan tişörtlerin seçiminde daha duyarlı 
olan bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, aslında 
günlük hayatımızda ya hiç dikkat etmediğimiz ya da dikkat etsek de pek fazla önemsemediğimiz 
tişört yazılarına, gelecek nesillerimizi yetiştirecek öğretmen adaylarının algılarının 
incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Sinop Üniversitesi Türkçe Eğitimi ana bilim dalında 
öğrenim gören 19’u erkek, 20’si kız olmak üzere 39 öğretmen adayına açık uçlu sorulardan 
oluşan bir görüşme formu uygulanmıştır.  Bu örneklem, kolay ulaşılabilir olduğu için tercih 
edilmiştir. Görüşme formunun yanı sıra öğretmen adaylarının bazı demografik özelliklerini 
belirlemek için bir anket formu da kullanılmıştır. Ayrıca, araştırmacı tarafından birkaç yabancı 
dilde olan tişört yazıları belirlenmiş; öğretmen adaylarına bu yazıların Türkçe karşılıklarını bilip 
bilmedikleri ve yabancı dilde olanı mı Türkçe olanı mı tercih ettikleri sorulmuştur. Bu çalışmada 
nitel araştırma desenlerinden olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında 
olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 
odaklandığından; olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, 
kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabildiğinden (Yıldırım; Şimşek, 
2011: 72) çalışmada bu desen tercih edilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarına tişört alırken 
öncelikli olarak neye dikkat ettikleri üzerinde Türkçe yazısı olan bir tişörtlerinin olup olmadığı; 
kendileri için tişörtlerin üzerinde ne yazdığının mı yoksa modelinin mi önemli olduğu; aldıkları 
bir tişörtün üzerindeki yazının Türkçe mi yoksa başka bir yabancı dilde olmasını mı tercih 
ettikleri gibi sorular yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının bu sorulara verdikleri yanıtlarına 
yönelik araştırmacı tarafından betimsel analiz yapılmış; verilen cevapların önem taşıdığı 
düşünüldüğü için gerektiğinde bu yanıtlardan alıntılar yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Tişört yazları, yabancı içerikli tişört yazıları. 
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(10403) BİLGİ ÇAĞINDA BİLGİLENDİRİCİ METİNLERİ ANLAMA 

YUSUF ÖZDEMİR 1, KASIM KIROĞLU 2 
1 ŞEHİT MUHAMMET ALİ AKSU İLKOKULU - 2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

yusuefozdemir@hotmail.com 

Günümüz dünyasında, bilgi okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi oldukça önemlidir. 
Bilgi okuryazarı bireyler, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisine sahip olan 
bireylerdir. Birey, birçok kaynaktan bilgiye ulaşabilmektedir. Ancak bilgi kaynağından 
yararlanması, anlama becerisinin gelişmiş olmasına bağlıdır. Bireye bilgi sunmayı 
amaçlayan kaynaklardan biri bilgilendirici metinlerdir. Bilgilendirici metinlerden 
yararlanabilmek bu metinleri iyi bir şekilde anlayabilmeyi gerektirmektedir. Bilgilendirici 
metinleri anlamak,bu metinleri okumak kadar bu metinleri okurken nelere dikkat 
edileceğini bilmeye bağlıdır. Çünkü bilgilendirici metinlerin kendilerine has özellikleri 
vardır. Bu nedenle bu metinlerden nasıl yararlanılacağı ilkokulun ilk yıllarından itibaren 
üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde başlayan bilgilendirici metinleri anlama 
çalışmaları son yıllarda tekrar ilgi çekici hale gelmiştir. Fakat daha önce yapılan çalışmalara 
nazaran yeni çalışmaların odak noktası ilkokul düzeyindeki öğrencilerdir. Bu nedenle, bu 
çalışmada literatür taraması yapılarak bilgilendirici metinleri anlamada karşılaşılan 
zorlukları gidermek için yapılan uygulamaların neler olduğunun ortaya konulması 
amaçlanmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi 
kullanılmıştır. Bilgilendirici metinleri anlamaya yönelik yapılan yurt içi ve yurt dışı 
çalışmalar detaylı olarak incelenmiştir. Ele alınan çalışmalardaki uygulamalar 
gruplandırılmıştır. Böylece yapılan uygulamalar ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılmıştır. Bu 
uygulamaların nasıl yapıldığı, ne tür sonuçlar ortaya çıkardığı, yurt dışında ve yurt içinde 
yapılan çalışmaların benzer ve farklı yönleri detaylı olarak ortaya konmuştur. 

Bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlamaya yönelik yapılan çalışmalara 
bakıldığında bu çalışmaların son kırk yılda yoğun bir şekilde yapıldığı görülmektedir. 
Ülkemizde ise özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar dikkat çekici niteliktedir. 
Bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlamayı sağlamak için metin yapılarının öğretilmesi, 
grafik düzenleyicilerin kullanılması, strateji öğretiminin yapılması, alan dersleri ile 
okuryazarlık becerilerinin bütünleştirildiği öğretim programlarının işe koşulması gibi 
uygulamaların yapıldığı görülmüştür. Ayrıca bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlama 
çalışmalarına ne sıklıkla yer verildiği yapılan çalışmalarla ortaya konmaya çalışılmaktadır.  

Bilgilendirici metinleri anlamada öğrencilerimizin zorluk çektiği çeşitli araştırmalarla 
ortaya konmaktadır. Bu nedenle bu tür metinleri anlamaya yönelik uygulamalara öğretim 
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programlarında ağırlık verilmesi gerekmektedir. Türkçe programında farklı metin türlerine 
dikkat çekildiği fakat bu türlere özgü çalışmalara yer verilmediği görülmektedir. Oysa her 
metin türünün kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bilgilendirici metinler farklı 
yapılardan oluşmaktadır.Bu yapıların öğrencilere öğretiminin okuduğunu anlamada etkili 
olduğu ortaya konmaktadır. Bilgilendirici metinlerin bir diğer özelliği ise detaylara, 
yardımcı fikirlere ve ana fikirlere belli bir aşamalılık içerisinde yer vermesidir. Bu 
aşamalılık bu metinlerin öğretiminde grafik düzenleyicilerinin kullanımını mümkün 
kılmaktadır. Grafik düzenleyicilerin kullanımı ise hem okunanın anlaşılmasında hem de 
hatırlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bilgilendirici metinler hayatımızın ayrılmaz bir 
parçasıdır. Hemen hemen bütün derslerde bu metinlerle karşılaşılmaktadır. Bu durum 
araştırmacıların dikkatini çekmekte ve geliştirilen öğretim programları ile alan dersleri ve 
okuryazarlık becerilerinin bütünleştirildiği öğretim programları geliştirilmektedir. Böylece 
dil becerilerinin alan derslerinde kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : metin yapısı farkındalığı, grafik düzenleyiciler, okuduğunu anlama, 
bilgilendirici metinler 
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(10485) İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF TÜRKÇE ÖĞRENCİ DERS KİTABININ 

YAZIM KURALLARI, NOKTALAMA İŞARETLERİ VE DİL BİLGİSİNİN BAZI 

KONULARI AÇISINDAN İRDELENMES İ 

YASİN GÖKBULUT 1, MESUT ESMEK 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

yasingkbulut@yahoo.com 

Bir milleti millet yapan en önemli unsurun dil olduğu gerçeği herkesin kabul ettiği 
bir durumdur. Dilin çevre ile geliştiği ve dile dair ayrıntılı bilgilerin çoğunu da bireylerin 
okulda kazandığı bilinmektedir. Okullarda da öğretimin en önemli ders aracı olarak ders 
kitapları karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden ders kitabında dil yanlışlığının olmaması, 
anlatım hatalarından arınık olması, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygun 
hazırlanmış olması gerekmektedir. PISA araştırmasına göre Türkiye, okuma-anlama 
becerisinde OECD ülkelerinin gerisindedir. Ülkemizde okuduğunu anlama becerisinde 
noksanlığın dil eğitimine yeterince önem verilmemesi olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan 
dil eğitimi deyince akla ilk gelen öğelerden birisi, ders kitabıdır. Ders kitabı dilimizin 
kurallarına uygun olduğu ölçüde okuma-anlama becerisinde olumlu bir gelişme yaşanabilir. 
Bu çalışmada 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında okullarda okutulan İlköğretim dördüncü 
sınıf Türkçe öğrenci ders kitabı yazım yanlışı, noktalama işaretleri ve dil bilgisinin çeşitli 
konuları açısından incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe 
ders kitabı; Yazım kuralları açısından nasıldır? Noktalama işaretleri açısından nasıldır? Dil 
Bilgisi açısından dağılımı nasıldır? Sorularına cevap aranmıştır. İlköğretim dördüncü sınıf 
Türkçe öğrenci ders kitabını yazım yanlışı, noktalama işaretleri ve dil bilgisi açısından 
irdelemeyi amaçlayan bu çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Bu 
araştırmada İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe öğrenci ders kitabından doküman incelemesi 
yapılarak veriler elde edilmiştir. İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders kitabı üç parçadan 
oluşmaktadır. Bu üç kitapta yer alan ifadeler; yazım yanlışı, noktalama işaretleri, dil 
bilgisinin bazı konuları (sözcük yapısı, fiil çatısı, fiilimsi türleri, cümle çeşitleri) ve dil 
bilgisi ile ilgili anlatım bozukluğu açısından incelenmiştir. İlköğretim dördüncü sınıf 
Türkçe ders kitabındaki dil bilgisi konularının içerik çözümleri için frekanstan 
yararlanılmıştır. Ders kitabındaki ifadeler incelenerek her bir metin için dil bilgisinin bazı 
konularıyla (sözcük yapısı, fiil çatısı, fiilimsi türleri, cümle çeşitleri) ilgili tekrar sayıları 
belirlenmiş ve ders kitabına ait tekrarlar yüzde (%) olarak ifade edilmiştir. Ayrıca; yazım 
yanlışı, noktalama işaretleri ve dil bilgisi kurallarına uyulmamasından kaynaklanan anlatım 
bozukluğu ile alakalı analizlerde, problemli olan noktalara tek tek temas edilerek betimsel 
olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Yazım Kuraları, Noktalama İşaretleri, Dil Bilgisi, Türkçe Ders Kitabı 
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(10487) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK (E-) SÖZLÜK VE 

YAZIM KILAVUZU KULLANMA ALIŞKANLIKLARI 

SEDAT MADEN 1, ASLI MADEN 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

sedd52@gmail.com 

Bir dilin sözcük ve deyimlerini, söz varlığını tanımlarıyla birlikte çeşitli açılardan 
içeren sözlükler bir dilin duygu ve düşünceleri iletmede doğru ve etkili biçimde 
kullanılabilmesi için başvurulması gereken en temel kaynaklardandır. İletişim kurarken 
sözlü ya da yazılı anlatımda kullanacağımız sözcüklerin anlamlarını öğrenmek ve doğru 
biçimde kullanabilmek için sözlüklere başvurulur. Bununla birlikte bir sözcüğün anlamını 
bilmek o sözcüğün iletişimde kullanımı için yeterli değildir. Sözcüğün ne şekilde yazıya 
geçirildiği ve hangi kurallarla ifade edilebileceğine dair yazım kurallarına hâkim olmak 
gerekir. Bu bağlamda, ana dili olarak Türkçeyi öğretecek olan adayların temel dil 
becerilerini kullanırken ve iletişim kurarken sözlük ve yazım kılavuzundan en etkili 
biçimde yararlanabilmesi şüphesiz çok önemlidir. Bununla birlikte günümüz dijital ortamı 
sözlük ve yazım kılavuzu gibi kaynakların kullanımını etkilemekte ve zamanla 
değiştirmektedir. Bugün genel ağ üzerinden erişilen veya bilgisayar ve mobil cihazların 
uygulamaları ile kullanılabilen birçok sözlük ve yazım kılavuzu kullanılmaktadır. Çağın 
teknolojik koşulları ve insan hayatının dijital ve elektronik araçlara göre şekillenmesi 
dikkate alındığında, Türkçe öğretmeni adaylarının elektronik (e-) sözlük ve yazım 
kılavuzlarından yararlanma alışkanlıklarının ortaya konması, konuyla ilgili var olan 
durumun belirlenmesi, eğitim içeriklerinin düzenlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması 
adına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bahsedilen gerekçelerden hareketle, araştırmada 
Türkçe öğretmeni adaylarının e-sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlıklarının tespit 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma, betimsel nitelik taşıdığından tarama modeline göre yürütülecektir. 
Araştırmanın örneklemi, Karadeniz Bölgesinde yer alan bir Devlet Üniversitesinin Eğitim 
Fakültesinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adayları arasından belirlenecektir. Adayların 
e-sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlarını tespit etmek için alanyazındaki ilgili 
araştırmalardan hareketle araştırmacılar tarafından bir anket geliştirilecektir. Hazırlanan 
anket araştırmacılar tarafından örneklemdeki adaylara elden ulaştırılacak ve toplanacaktır. 
Elde edilen veriler üzerinde nitel ya da nicel veri analiz teknikleri kullanılarak bulgular 
yorumlanacaktır. Ulaşılan sonuçlar ve konuyla ilgili öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : e-sözlük, e-yazım kılavuzu, Türkçe öğretmeni adayı, alışkanlık 
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(10489) TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI 

KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI 

SEDAT MADEN 1, ASLI MADEN 1 
1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

sedd52@gmail.com 

Yazılı olan sembolleri anlamlandırarak bilgiyi edinme şeklinde tanımlanabilecek 
okuma, insan yaşamı için vazgeçilmez bir dil becerisidir. İnsanın bilgi edinmek için en 
fazla başvurduğu beceri olan okuma, temel eğitim ile birlikte kazanılan ve aynı şekilde 
alışkanlığa dönüştürülmesi gereken bir beceridir. Okuma alışkanlığı bireyin kendini 
geliştirmesi için ne kadar önemli ise toplumun gelişmesi için de aynı derecede önem arz 
eder. Bu nedenle gelişmiş ülkeler okuma eğitimine, okumanın bir yaşam biçimine 
dönüştürülmesine ve alışkanlık hâlinde kazandırılmasına çok fazla değer verirler. 
Ülkemizin okuma alışkanlığı konusunda, istenilen düzeyde olmadığı yapılan araştırmalarda 
ortaya konulmaktadır. Okuma alışkanlığını artırmak için çeşitli tespitler yapılmakta ve 
çözüm yolları denenmekte ise de, bu problemin çözümü şüphesiz okuma becerisinin 
kazanıldığı ilk ve ortaokul evresinde öğretmen ve ailenin konuya özen göstermesi, ayrıca 
toplumsal olarak okumaya yönelik farkındalık oluşturma ile tam olarak çözülebilecektir. 

Okuma alışkanlığı için Türkçe öğretmeninin sınıf içinde (formal) ya da sınıf 
dışında (informal) yaptıracağı öğrenme etkinlikleri ve yönlendirmeleri becerinin öğretimi 
ve sürdürülmesi adına kritik değer taşır. Bu bağlamda, Türkçe öğretmenlerinin ders içi 
öğretim çalışmalarının dışında okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uyguladıkları 
alternatif çözümlerin belirlenmesi konuyla ilgili yapılacak araştırma ve sosyal girişimlere 
yol gösterici olacaktır. Bahsedilen gerekçelerden hareketle, araştırmada Türkçe 
öğretmenlerinin okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik gerçekleştirdikleri alternatif 
uygulamaların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma, betimsel nitelik taşıdığından tarama modeline göre yürütülecektir. 
Araştırmanın örneklemi, Orta Karadeniz Bölgesinde görev yapan Türkçe öğretmenleri 
arasından belirlenecektir. Türkçe öğretmenlerinin okuma alışkanlığı kazandırmak için 
gerçekleştirdikleri alternatif uygulamaları belirlemek için görüşme tekniği kullanılacaktır. 
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilecek olan yarı yapılandırılmış 
görüşme formu ile toplanacak, formlar öğretmenlere elden ya da e-posta ile ulaştırılacak 
aynı yolla toplanacaktır. Elde edilen veriler üzerinde içerik analizi tekniği kullanılarak 
bulgular yorumlanacaktır. Ulaşılan sonuçlar ve konuyla ilgili öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Okuma alışkanlığı, Türkçe öğretmeni, alternatif uygulamalar 
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(10534) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN 

AKADEMİK ÖZ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİS İ 

FARUK POLATCAN 1, İSMAİL ÇOBAN 2 
2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

farukpolatcan@gmail.com 

Akademik öz yeterlik, öğrencinin akademik bir işi başarıyla tamamlayabilmesine 
ilişkin inancıdır. Öğrenme stili; bireylerin karakteristik özellikleridir. Konuşurken, 
yazarken, dinlerken, yürürken, koşarken, oynarken, eylenirken vb. yaşamın her anında, her 
durumunda davranışlarımızı etkiler. 

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik 
öz yeterlilikleri üzerindeki yordayıcı etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 
Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalın’da öğrenim gören 417 öğretmen 
adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, “Kolb Öğrenme Stili Envanteri” ve “Akademik 
Öz yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada verilerin analizi yapısal eşitlik modeli ve 
Pearson koreleasyon katsayısı ile yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Türkçe eğitimi, öğrenme stili, akademik öz yeterlik. 
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(10536) TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN 

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMES İ: 

B1 SEVİYESİ ÖRNEĞİ 

TALHA GÖKTENTÜRK 1, EMRE YAZICI 2 
1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2 EĞİTİM FAKÜLTESİ 

talhagoktenturk@gmail.com 

Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya 
seslendirmek olarak tarif edilebilecek okuma becerisi dilin temel unsurlarından biridir. 
Bunun yanında Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gerek öğrenme sürecinde gerekse 
öğrenilen bilgilerin günlük hayatta aktif olarak kullanılmasında da yer sahibidir. Okuma 
becerisinin gelişmesinde ise kitap okuma alışkanlığı mühim bir yer tutar. Nitekim yapılan 
araştırmalarda kitap okuma alışkanlığı olan ve olmayan öğrencilerin okuma becerilerinde 
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Kitap okuma alışkanlığının okuma becerisine olumlu 
katkısı sadece ana dili öğretiminde değil yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde de söz 
konusudur. Bu bakımdan yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kitap okuma alışkanlığına 
yönelik tutumlarının incelenmesinin mühim bir hedef olduğu görülecektir. Bu amaçla 
yapılan çalışmada Fatma Susar KIRMIZI tarafından geliştirilen ‘Kitap Okuma 
Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılacaktır. Ölçme aracının uygulanacağı çalışma 
grubu kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumun okuma becerisinin belli bir seviyeye 
ulaşmasından sonra ölçülebileceği düşüncesinden hareketle Yıldız Teknik Üniversitesinde 
eğitim gören B1 seviyesindeki TÖMER öğrencilerinden seçilmiştir. Araştırma sürecinin 
neticesinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına 
yönelik tutumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : okuma becerisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kitap okuma 
alışkanlığı tutum ölçeği 
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(10538) TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN 

YAZMA ALIŞKANLIKLARININ ÖLÇÜLMES İ: B1 SEVİYES İ ÖRNEĞİ 

EMRE YAZICI 1, TALHA GÖKTENTÜRK 2 
1 EĞİTİM FAKÜLTESİ - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

talhagoktenturk@gmail.com 

Yabancı bir dili akademik olarak öğrenmenin en temel unsurlarından birisi de 
yazma becerisi eğitimidir. Bir beceri ise en iyi şekilde alışkanlığa dönüştürüldüğünde icra 
edilmektedir. Öğrenciler dili öğrenirken, öğrendiğini tekrar ederken ve öğrendiklerini edebi 
bir hazla yaşamında kullanırken yazma becerisini kullanmakta ve öğrenmede kalıcılığı bu 
sayede daha iyi sağlamaktadırlar. Yazma becerisi bir öğrencinin akademik eğitime 
başladığı ilk andan itibaren öğrencinin karşısına çıkmakta ve akademik hayatı boyunca 
devam etmektedir. Yazma becerisinin bunun yanı sıra öğrencinin akademik yaşantısında 
edindiği bilgileri hayata uyarlaması, iş hayatında kullanabilmesi için de hayatının sonuna 
kadar bireyle ilişkisi devam etmektedir. Yazma alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerde 
istenen kaliteyi meydana getirmek düzenli aralıklarla yapılan yazma faaliyetleri ile 
mümkündür. Yazma yeteneği uzun bir süre kullanılmadığında bu yeteneğin etkisini tekrar 
göstermesi ancak uzun süre düzenli olarak yazılmasından sonra gerçekleşebilecektir. 
Araştırmada İlhan ERDEM ve Nur Hümeyra ÖZDEMİR tarafından Türkçe Öğretmeni 
adayları için geliştirilen ‘Yazma Alışkanlığı Ölçeği’ kullanılacaktır. Ölçme aracı 
öğrencilerin yazma becerisinin belirli bir aşamaya ulaşmasından sonra ölçülebileceği 
düşünülerek çalışma grubu olarak B1 seviyesinde Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim 
gören TÖMER öğrencileri seçilmektedir. Ölçekten hareketle yazma alışkanlığının yabancı 
dil olarak Türkçe öğrenmede başarıya etkisinin olup olmadığı öğrenciler üzerinden 
araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : yazma alışkanlığı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yazma 
alışkanlığı ölçeği. 
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(10539) DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ TEOG TÜRKÇE 

TESTİ BAŞARISINA ETKİSİ 

ETHEM GÜRSOY 1, FATİH KANA 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

fatihkana@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının 
TEOG Türkçe testi başarısına olumlu bir etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. 
Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseniyle desenlenmiştir. 
Araştırmanın örneklem grubunu 10 ortaokul öğrencisi ve 7 öğretmen oluşturmaktadır. 
Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada 
kursa katılan öğrenciler, kursların TEOG başarılarını olumlu yönde etkilediğini, onlara 
konu tekrarı yapma ve test çözme fırsatı tanıdığını belirterek görüşlerini bildirmişlerdir. 
Ayrıca öğrenciler kursların eksik yönü olarak yazılı kaynakların (Konu kavrama testi, soru 
bankası, deneme sınavı) yetersiz olduğunu bildirmişlerdir. Kurslarda görev alan 
öğretmenler, kursların öğrenciler açısından son derece verimli geçtiğini bildirmişlerdir. 
Ancak kursların hafta içi okuldan sonra yapıldığı için öğrencilerin yorgun düştüğünü, bazen 
dersi dinlemekte zorlandıklarını dile getirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler : Yetiştirme Kursu, Teog, Türkçe, Başarı 
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(10540) ORTAOKUL TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI 

RAMAZAN DEMİR 1, FATİH KANA 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

fatihkana@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı, Türkçe dersinin öğrenme-öğretme sürecinde çoklu zekâ 
kuramının uygulanması ile ilgili öğretmen görüşlerini belirlemeyi ve Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf 
Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı’ndaki metinlerin çoklu zekâ alanlarına göre uygunluğunu 
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çoklu zekâ kuramının Türkçe 
dersinin öğrenme-öğretme sürecinde uygulanması ile ilgili ortaokul Türkçe öğretmenlerinin 
görüşleri, Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabındaki metinlerin 
temalara ve çoklu zekâ alanlarına göre dağılımının nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 
Öğretmen kılavuz kitabındaki dinleme ve okuma metinleri araştırma kapsamında incelenirken, 
serbest okuma metinleri araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Bu çalışmada, çoklu zekâ 
kuramının Türkçe dersinin öğretimini sürecinde uygulanması ile ilgili öğretmen görüşlerine 
yönelik karma araştırma desenlerinden karma çeşitleme deseni kullanılmıştır. Karma çeşitleme 
desenlerinden de “Tek Noktada Birleştirme Modeli” seçilmiştir.  Araştırmanın çalışma evrenini, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Bursa ilinde okutulan 
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabı ve Bursa İli Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda çalışan Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada, 
Gümüş (2011) tarafından geliştirilen “Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğrenme-Öğretme 
Sürecini Çoklu Zekâ Kuramına Göre Değerlendirme Anketi” araştırmacı tarafından yeniden 
düzenlenerek ve bazı ifadeler değiştirilerek kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme aracı, 
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Bursa ilindeki Yenişehir, Gemlik, Harmancık, İnegöl, 
Orhangazi, İznik, Nilüfer, Karacabey, Mustafa Kemalpaşa, Kestel, Mudanya, Orhaneli, Keles, 
Osmangazi, Gürsu ve Yıldırım,  Büyük Orhan ilçelerindeki ortaokullarda çalışan 200 Türkçe 
öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS 21.0 istatistik paket 
programından yararlanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, 
t-testi, tek yönlü varyans analizi gibi istatiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırma 
sonucunda, Türkçe öğretmenleri, eğitim ortamlarının çoklu zekâ kuramına göre 
zenginleştirilmesi gerektiğini, Türkçe dersini işlerken farklı yöntem ve teknikleri kullanmayı 
tercih ettiklerini, Türkçe dersinin öğretim sürecinde öğrencilerin zekâ alanlarını geliştirecek 
çeşitli etkinliklere yer vererek sürdüklerini ve çoklu zekâ kuramı sayesinde öğrencilerin Türkçe 
dersindeki etkinliklere daha aktif katılacaklarını düşünmektedir. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf 
Türkçe öğretmen kılavuz kitabındaki metinler çoklu zekâ alanları açısından incelendiğinde, 
sözel-dil zekâ ve mantıksal zekâ alanlarına diğer alanlara göre daha fazla; içsel zekâ alanına ise 
diğer alanlara göre daha az yer verildiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Çoklu zekâ kuramı, Türkçe eğitimi, Türkçe öğretim programı, 
Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 
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(10548) 100 TEMEL ESER'İN EĞİTS EL İLKELER BAKIMINDAN 

İNCELENMES İ 

DİLEK KURT 1, ERKAN ÇER 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 AMASYA 

erkan.cer@amasya.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, 100 Temel Eser'in eğitsel ilkeler bakımından çocuğa göre 
olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan 100 Temel Eser hem Türk hem de dünya klasiklerinin içinde olduğu çocuk 
edebiyatı yapıtlarıdır (MEB, 2004). Bu listede, 34 roman, 25 öykü, 12 masal, 10 şiir, 5 anı, 
3 tiyatro, 3 deneme, 1 vecize ve 7 (deyim, atasözü, bilmece, ninni, türkü, mani ve 
tekerleme) seçkilerinden oluşan türler yer almaktadır. Bu listede, dünya klasiklerinden 
"Çocuk Kalbi (Edmondo de Amicis), Mutlu Prens (Oscar Wilde), Oliver Twist (Charles 
Dickens), Define Adası (Robert Louis Stevenson), Pinokyo (Carlo Collodi) ve Türk 
klasiklerinden "Yalnız Efe (Ömer Seyfettin), Sait Faik Abasıyanık'tan Seçme Hikayeler, 
Falaka (Ahmet Rasim), Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal)" gibi kitaplar yer 
almaktadır. Bu yapıtlar, Türkiye'de okuma listesi olarak ilköğretim döneminde bulunan 
çocuk okurlara sunulduğu için bu yapıtların içerik, tasarım ve eğitsel olarak incelenmesi 
gerekir. Özellikle çocuk okurun algısının erken dönemde algısının biçimlendirilmemesi ve 
okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanabilmesi için eğitsel açıdan böyle bir incelemeye 
gereksinim vardır. Bu çalışmada, salt 100 Temel Eser listesinde yer alan roman, öykü ve 
masal türlerinde 76 yapıt incelenecektir. Bu türlerin incelenme sebebi, bu listede yer alan 
roman, öykü ve masalların ilk kez çocuğa göreliğin değişkenlerinden biri olan eğitsel 
ilkeler bakımından incelenecek olmasıdır. Bununla birlikte, masallar da bu açıdan ilk kez 
incelenecektir. Bu çalışmada veriler, doküman incelemesiyle toplanacak ve verilere içerik 
çözümlenmesi uygulanacaktır. Öncelikle, 100 Temel Eser'deki roman, öykü ve masal 
türlerinde 76 yapıt, eğitsel ilkeler bakımından incelenecektir. Bu inceleme, "Çocuk 
Kitaplarda Olmaması ve Başaçıkılması Gereken Durumlar" anlayışının yansıttığı "öğüt ve 
emir, öğretme ve belletme, korku ve kaygı, ideolojik söylemler, tozpembe bir dünya, 
cinsiyet ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet, geleneksel değerler, yaptırımı yargılar, tek ve 
değişmez doğrular, aşırı duygusal öğeler, şiddet" değişkenler göz önünde bulundurularak 
gerçekleştirilecektir. Bu değişkenler doğrultusunda "100 Temel Eser"de yer alan 76 yapıtta 
eğitsel ilkelerin nasıl yansıtıldığı belirlenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : 100 Temel Eser, Eğitsel İlkeler, Türkçe Eğitimi 
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(10550) OKUMA BECERİSİNİN GELİŞ İMİNE KATKI SAĞLAYAN PIRLS 

SINAVLARINDA YER ALAN METİNLERİN EĞİTS EL İLKELER BAKIMINDAN 

İNCELENMES İ 

HATİCE TURHAN AĞRELİM 1, ERKAN ÇER 2 
1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 2 AMASYA 

erkan.cer@amasya.edu.tr 

Bu çalışma, okuma becerisinin gelişimine katkı sağlayan PIRLS sınavlarında yer 
alan metinlerin eğitsel ilkeler bakımından incelenmesini amaçlamaktadır. Böylelikle, bu 
metinlere hangi tür eğitsel ilkelerin yansıyıp yansımadığı belirlenmeye çalışılacaktır. Çünkü 
öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişmesi, eğitsel ilkeler 
bakımından iyi kurgulanmış metinlerle gerçekleşebilir. Bu amaç doğrultusunda, bu 
çalışmada, nitel bir araştırma deseni kullanılarak metinlerde eğitsel ilkelerin sunuluş biçimi 
incelenmiştir. Doküman incelemesi yöntemi kullanılan bu çalışmanın veri kaynağını, 2001, 
2006, 2011 ve 2016 yıllarında PIRLS sınavlarında kullanılan metinler oluşturmaktadır. Bu 
metinlerin belirlenmesinin nedeni ise, bu sınavlarda kullanılan metinlerin daha önceden 
eğitsel ilkeler bakımından çocuğa göre olup olmadığının ortaya çıkarılmamasıdır. 
Araştırmaya konu olan verilere ise, içerik çözümlemesi türlerinden sıklık çözümlemesi 
tekniği uygulanmıştır. Bu yüzden veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve NVivo programı 
aracılığıyla metinler eğitsel yönden incelenmiştir. İnceleme sırasında, çocuk edebiyatı 
yapıtlarında olması gereken eğitsel ilkeler "öğretme ve belletme, öğüt ve emir, korku ve 
kaygı, ideolojik söylemler, cinsiyet ayrımcılığı, tozpembe bir dünya, geleneksel değerler, 
yaptırımcı yargılar, tek ve değişmez doğrular, abartılmış merak, aşırı duygusal öğeler ve 
şiddet" çalışmanın temel izlekleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, 
okuma becerilerinin gelişimini ölçen PIRLS sınavlarında yer alan metinlerin eğitsel ilkelere 
uygun olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Türkçe Eğitimi, Eğitsel ilkeler, Okuma becerisi, PIRLS 
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(10563) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ÜZERİNE 

BİR DENEME 

HASAN HÜSEYİN MUTLU 1 
1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

hasanhuseyinmutlu@hotmail.com 

Yabancı dil öğretimi bireyin ana dili dışında yeni bir öğrenmesi yeni bir kültürle 
tanışması demektir. Yabancı dil öğretimi sürecinde salt dil öğretimi tek başına yeterli 
değildir. Kültür ve dil arasındaki ilişkinin boyutu göz önüne alındığında dil öğretimi ile 
birlikte kültür öğretiminin de ne denli gerekli olduğu anlaşılacaktır. Dolayısı ile dil öğretimi 
ile kültür aktarımı ve öğretimi de yapılmaktadır. Aksi takdirde tam anlamı ile dil kazanımı 
gerçekleşmeyecektir. Yabancı dil öğretiminde birçok yöntem geliştirilmiş yeni yöntemler 
geliştirme çalışmaları da hızla devam etmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 
kullanılan yöntemlerin bir kısmı başka yabancı dil öğretim yöntemlerinden devşirilmiş 
bazıları da Türkçe öğretim yöntemlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimine uyarlanması 
ile oluşturulmuştur. Bu alanda henüz tam bir alt yapının oluşturulduğunu söylemek 
mümkün değildir. Sistematik bir oluşum halen hayata geçirilememiştir. Her ne kadar yunus 
emre enstitüsü ve bazı üniversitelerin Türkçe öğretim merkezleri aktif olarak alanda 
çalışmalar yapsa da yeterli düzeyde olduğunu söylemek pek de mümkün değildir. Bununla 
beraber Türkçeye olan ilginin de her geçen zaman arttığını söylemek mümkündür. Türkiye 
burslarına başvuran öğrenci sayıları, yurtdışında bulunan Türkçe öğretim merkezleri, 
üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde okuyan öğrenci sayıları ve her yıl milli eğitim 
bakanlığı tarafından yurtdışında görevlendirilen Türkçe okutmanı talebinin sürekli artması 
Türkçeye olan ilginin arttığının en önemli göstergeleridir. Tabi bu ilgiye cevap verebilmek, 
ilgiyi canlı tutmak ve daha da artırmak için bilimsel alanda yapılan çalışmalar, profesyonel 
bir sistemin oluşturulması ile birlikte devlet politikasının bu yönde geliştirilmesi oldukça 
önemlidir. Bu araştırmada Türkçe öğretim yöntemleri üzerine bir öneri getirilmeye 
çalışılmıştır. Nitekim Türkçenin yapısına uygun yöntem ve tekniklerin geliştirilmesinin 
yanı sıra alıcıların sahip oldukları dil yapıları da bir o kadar önemlidir. Her dilin yapısı, sesi 
ve mantığı farklıdır. Birey başka bir dil öğrenirken o dili kendi dil yapısına uyarlamaya 
çalışır. Kendi dilinde anlamlandırmaya çalışır. O nedenle kullanılan yöntemlerin dil 
guruplarına göre değişiklik göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda Türkçe dil öğretim 
yöntemleri irdelenmiş, yabancılara Türkçe öğretimine yeni bir bakış açısı getirilmeye 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Türkçe öğretimi, yöntem, yabancı dil, 
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(10571) ULUSLARARAS I EĞİTİM ARAŞTIRMACILARI KONGRELERİNDE 

TÜRKÇE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİLDİRİLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

MEHMET KURUDAYIOĞLU 1, HASAN HÜSEYİN MUTLU 2 
1 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - 2 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

hasanhuseyinmutlu@hotmail.com 

Dil insanlar arasındaki en temel iletişim aracı, düşünmenin kaynağı, duygu ve 
düşüncelerin en etkili ifade aracıdır. Her birey kendini sahip olduğu kelime kapasitesiyle ve 
anlama-anlatma yeteneği ile ifade eder. Dil becerilerinin kazanamamış bir bireyin çevresini 
anlamlandırması ve anladığını ifade edebilmesi mümkün görünmemektedir. Türkçe 
eğitiminin genel amaçları; öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam 
ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak, onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, 
okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve 
amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmaktır. Bu bağlamda bireyin 
sağlıklı ve etkili bir Türkçe eğitiminden geçmesi kaçınılmazdır. Nitekim bireyin ana dili 
gelişimi, onun tüm okul yaşantılarını etkilemektedir. Bireyin bütün dersleri kavraması, 
özümsemesi gerekmektedir. Bunun için de dil becerilerine sahip olması gerekmektedir. 
Bununla beraber Türk dilinin ve Türkçe öğretiminin yıllardır süregelen sorunları mevcuttur. 
Bu sorunların çözümü, yeni gelişmelerin değerlendirilmesi ve etkili, sorunsuz Türkçe 
öğretimi için üniversitelerimize ve bilim adamlarımıza çok önemli görevler düşmektedir. 
Bu bağlamda çeşitli araştırmalar ve bilimsel çalışmalar ortaya konmaktadır. Bu 
araştırmaların birçoğu kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılarda ortaya konmakta ve 
tartışılmaktadır. Bu araştırmada; eğitim alanında düzenlenen kongrelerden biri olan 
Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Kongrelerinde Türkçe eğitimine yönelik bildiriler 
irdelenmiştir. Söz konusu kongrelerdeki bildiriler içerisinde Türkçe eğitimi ile ilgili 
bildiriler belirlenmiş, nitelik ve nicelik açısından incelenmiş, elde edilen bulgular tablolar 
halinde sunulmuştur 

Anahtar Kelimeler : Dil Becerisi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları 
Kongreleri 
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(10613) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Liselerdeki Türk Edebiyatı Eğitimi 
İçinde Halk Hikâyesi Öğretiminin Yeterliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 

VAFA SAVAŞKAN 1 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

vefasavaskan@hotmail.com 

Kültürlerin çeşitlenmesiyle birlikte her ulus kültürüne sahip çıkmak amacıyla 
çeşitli çalışmalar yapmaya başlamıştır. Uluslar kendi kültürlerinin envanterlerini 
çıkartmanın yanı sıra bu çalışmaları tek çatı altında toplamak istemişlerdir. Bu amaçla da 
UNESCO çatısı altında 17 Ekim 2003 tarihinde 32. genel konferansında “Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni imzalanmıştır. Amacı kültür envanteri çıkarma, 
kültürü koruma ve geniş kitlelere yayma olan bu sözleşmeye göre, sözlü anlatımlar da 
somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanmıştır. Sözlü anlatımlar içerisinde yer alan ve 
korunması gereken türlerden birisi de halk hikâyeleridir. Halk hikâyelerinin derin çalışma 
alanı, birçok kültür araştırmacısının dikkatini çekmiştir ve bu alanda çalışma yapmalarını 
sağlamıştır (Oğuz, 2008: 16). 

Bu çalışmada Türk edebiyatı kaynakları arasında yer alan ve kültürümüzün bir 
parçasını oluşturan halk hikâyelerinin, liselerdeki Türk edebiyatı öğretimi içindeki 
yeterliliğinin incelemesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türk dili ve edebiyatı 
öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Nitel araştırmanın çeşitli disiplinlere dayanan 
güçlü kuramsal temelleri (Yıldırım, Şimşek, 2011, 35) olması dolayısıyla bu araştırma nitel 
araştırma yöntemi benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Türk dili ve edebiyatı 
öğretmenlerinin Türk edebiyatı öğretimi içinde halk hikâyesi öğretiminin yeterliğine ilişkin 
algılarının neler olduğu 2016–2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, açık uçlu 
sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan verilere dayanarak 
betimlenmeye çalışılmıştır. Görüşme, nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri toplama 
aracı olduğundan ve yirminci yüzyılın son çeyreğinde pek çok sosyal bilim alanında 
kullanıldığından (Yıldırım, Şimşek, 2011, 35) bu çalışmada tercih edilmiştir. Çalışmada 
kullanılan görüşme formu yüz görünüş geçerliğine (uzman görüşüne) tabi tutularak alınan 
eleştiriler doğrultusunda geliştirilmiştir. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. 
Formun birinci bölümü, katılımcılara ilişkin kişisel bilgilerle; ikinci bölümü ise Türk 
edebiyatı öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeye yönelik açık uçlu sorularla ilgilidir. 
Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen 
veriler düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunulmaya çalışılmıştır. 
Katılımcıların görüşlerini yansıtabilmek amacıyla, Türk edebiyatı öğretmenlerinin halk 
hikâyesi öğretiminin yeterliğine ilişkin belirttikleri olumlu ve olumsuz görüşlere doğrudan 
yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Edebiyat eğitimi, halk edebiyatı öğretimi, halk hikayesi.  
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(10636) AHISKA TÜRKÜ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

SERAP UZUNER YURT 1 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

suzuneryurt@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, Ahıska Türkü 4,5,6,7,8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım 
becerilerini yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre değerlendirmektir. Çalışmanın 
örneklemini Erzincan`da yaşayan  Ahıska Türkü 4,5,6,7,8. sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, öğrencilere yazdırılacak olan kurgusal metinler 
aracılığıyla toplanacaktır. Toplanan veriler, dil bilgisi yanlışları, söz dizimsel yanlışlar, 
sözcük seçiminden kaynaklanan yanlışlar ve yazım-noktalama yanlışları olarak 
sınıflandırılacaktır.  Daha sonra bu yanlışlar, yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre olumsuz 
aktarım yanlışları ve dilsel gelişim yanlışları olmak üzere gruplandırılarak 
değerlendirilecektir. Elde edilen  sonuçlar tablolar halinde sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Ahıska Türkü, yanlış çözümlemesi, yazılı anlatım 
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(10637) PİKOLO İLE FELSEFE ÖĞRENİYORUM SERİSİNİN EĞİTS EL 

İLETİLER EVRENİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

TALAT AYTAN 1 
1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

talataytan@gmail.com 

Çocuk edebiyatı, çocuğun dünyasına çocukça bir duyarlılık ve bakış açısı ile 
eğilen yazılı, sözlü ve görsel içerikler bütünü olarak tanımlanabilir. Anne karnında dış 
dünyanın sesine kulak vermeye başlayan çocuğun küçük yaşlardan itibaren nitelikli edebî 
metinlerle buluşması, ilerleyen yaşlarında düşünme becerilerini ve ana dilinin imkânlarını 
azami düzeyde kullanabilmesi açısından önemlidir. Çocuk edebiyatının çocuğa dilsel, 
bilişsel, toplumsal gelişim ve kişilik gelişimi bağlamında katkılar sunduğunu ifade etmek 
mümkündür. Çocuk kendisi için hazırlanan edebiyat ürünleri ile buluştuğunda eğitici 
unsurlar taşıyan mesajlarla da karşılaşır. Bu mesajların doğrudan ve emir veren bir üslup 
yerine sezdirme yoluyla çocuğa aktarılması çocuk için hazırlanan edebî metinler için temel 
ilkelerden biridir. Bu sebeple çalışmada Michel Piquemal ve Thomas Baas tarafından 
kaleme alınan ve ODTÜ Yayınları tarafından yayımlanan Pikolo ile Felsefe Öğreniyorum 
serisi içerdiği eğitsel iletiler açısından değerlendirilecektir. Pikolo İle Felsefe Öğreniyorum 
serisinin çocuk edebiyatı mecrasında çocukların kişisel ve toplumsal gelişimine artı değer 
kazandıracak nitelikte olduğu ön görülmektedir. Bu sebeple dokuz öykü kitabından oluşan 
seride ağırlıklı olarak çocukların kişilik gelişimine ve toplumsal gelişimine dair eğitsel 
iletiler dikkate alınacaktır. Seride yer alan öykü kitaplarındaki eğitsel iletilerin metne 
oranının yanında belirtilen hususlara uygunluğu da tetkik edilecek ve böylece çocuklar için 
hazırlanan edebî metinlerde bulunması gereken özelliklere uygunluğuna dair veriler ortaya 
konacaktır. 

Anahtar Kelimeler : çocuk edebiyatı, Pikolo ile Felsefe Öğreniyorum serisi, eğitsel iletiler 
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(10654) 2006 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI VE 2015 TÜRKÇE ÖĞRETİM 

PROGRAMINI DİL BİLGİSİ KAZANIMLARI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMES İ 

HALİT ÇOLAK 1, FATİH YILMAZ 1 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

fatih.yilmaz@gop.edu.tr 

Öğretim programı da her şey gibi yeniliğe, değişime ve gelişime ihtiyaç duyar. Bu 
bağlamda geçmişten günümüze sosyolojik değişimler, politik düşünceler, yaşam 
şartlarındaki değişim ve gelişimler ve özellikle ihtiyaçlar dâhilinde, öğretim programlarında 
az ya da çok düzenlemeler yapılmıştır. Geçmişte ilköğretim, günümüzde ise ortaokul 
Türkçe dersi de düzenleme ve değişiklik yapılan derslerin başında gelir.  Sırasıyla 1929 
Ortamektep Türkçe Programı, 1931-1932 Ders Senesi Tadilatı Türkçe Programı, 1938 
Ortaokul Müfredat Programı, 1949 Ortaokul Türkçe Programı, 1962 Ortaokul Programı, 
1981 İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı, 2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim 
Programı (6-8. Sınıflar)  ve son olarak 2015 Türkçe Öğretim Programı (1-8. sınıflar) 
uygulanmak üzere yayımlanmıştır. Bu çalışma, yapılandırmacı anlayışa göre hazırlanmış 
2006 Türkçe Öğretim programı ve 2015 Türkçe Öğretim programını dil bilgisi 
kazanımlarının benzerliklerini ve farklılıklarını incelemek için yapılmıştır. Bu çalışmada 
Türkçe öğretmenlerinin görüşleri alınarak ve kazanımlar incelenerek bir değerlendirme 
yapılmıştır. Önce “öğretim programı” kavramı açıklanmaya çalışılmış, sonra ise; 2015 
Türkçe öğretim programı genel olarak tanıtılmış, programın 2006 Türkçe öğretim 
programından farklı ve benzer  yönleri verilmiş,  dil ve dil bilgisi tanımları üzerinde 
durulmuş, dil bilgisi öğretiminin önemi ve dildeki yeri hakkında bilgi verilmiş, 
programlarda yer alan dil bilgisi beceri alanı ile ilgili kazanımların öğrenci seviyesine 
uygunluğu araştırılmaya çalışılmıştır.  Araştırmada “araştırılması hedeflenen olgu veya 
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan doküman incelemesi 
ve ulaşılan bilgileri düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmak için” 
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Dilbilgisi, Türkçe Öğretim Programı, Yapılandırmacı yaklaşım. 
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(10665) 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN METİNLERİN 

PSİKOLOJİK DEĞERLER BAĞLAMINDA İNCELENMES İ 

PAKİZE URFALI DADANDI 1, FATİH KOCA 1, İBRAHİM DADANDI1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

pakizeurfali@gmail.com 

Toplumsal şiddet olaylarının artması, bireyler arası ilişkilerin zedelenmesi, bireyin 
kendine ve çevresine yönelik yıkıcı-zarar verici davranışlarının artması eğitim-öğretim 
sürecinde değerlerin aktarımı ve öğretimini önemli bir konuma getirmiştir. Nitekim eğitim-
öğretim faaliyetlerinden beklenen bireyin akademik olduğu kadar psikolojik, sosyal ve 
duygusal gelişimine de yardımcı olmasıdır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde öğretim 
programında milli, ahlaki, sosyal ve bireysel değerlere en çok vurgu yapılan alanlardan biri 
Türkçedir. Türkçe derslerinde ise hem akademik hem de psiko-sosyal hedefleri 
gerçekleştirmek amacıyla en önemli araç olarak ders kitapları kullanılmaktadır. Türkçe ders 
kitapları bilgilendirici, öyküleyici ve şiir türü metinlerden oluşmaktadır. Bu metinlerin 
seçiminde programın temel amaçları, öğrenciye uygun olması gibi genel ilkeler göz önünde 
bulundurulmaktadır. Metinler aracılığıyla öğrencilerin çeşitli değerleri hem temalar 
kapsamında açık bir şekilde hem de metinlerin verdiği iletilerle örtük bir biçimde 
kazanmaları beklenmektedir. Ancak hazırlanan kitapların bu amaçları ne derece karşıladığı 
tartışılmaktadır. Yukarıda bahsedilen bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde önemli 
olan empati, duyarlılık, onur, sabır,  merhamet, hoşgörü, affedicilik, minnettarlık, alçak 
gönüllülük gibi değerlerin küçük yaşlardan itibaren öğrencilere öğretilmesi ve bunları 
içselleştirmeleri için ders kitaplarına seçilen metinlerin bu değerleri içermesi önemlidir. Bu 
nedenle 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren kullanılmaya başlanan ve dolayısıyla 
yeni bir içeriğe sahip olan MEB 5. sınıf Türkçe ders kitabının bu perspektifte 
değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bulgular ders kitabının çeşitli 
psikolojik değerleri kısmen içerdiğini göstermektedir. Bu bulgulara gösteriyor ki ders kitabı 
hazırlama sürecinde sosyal değerler kadar psikolojik değerlerin de üzerinde durulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Türkçe, ders kitabı, psikolojik değerler. 
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(10720) TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİNİN 

KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

ELİF AKTAŞ 1, BORA BAYRAM 2 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - 2 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

elifaktas@erdogan.edu.tr 

Günümüzde bilginin yalnızca yazılı ve basılı metinler aracılığıyla sunulmadığı göz 
önünde bulundurulduğunda okuma eylemi; yazılı, görsel ve elektronik metinler üzerinde 
dikkat, algılama, hatırlama, anlamlandırma, yorumlama, sentezleme, değerlendirme ve 
çözümleme gibi zihinsel işlemlerin bir arada gerçekleştiği bir dil becerisi olarak 
tanımlanmaktadır. Okuma; öğrenme için başvurulan temel bir strateji olduğundan eğitimin 
her aşamasında geliştirilmesi gerekir. Amacı öğrenme olan okuma etkinliğinde esas nokta, 
seslendirmekten ziyade anlamlandırmak olmalıdır. Çünkü okumada asıl olan anlamadır. 

Türkçe öğretiminde okuma etkinlikleri; akıcı okuma, söz varlığını zenginleştirme, 
anlam kurma, eleştirel okuma, görsel okuma, okuma alışkanlığı kazanma gibi birtakım 
boyutlar içermektedir. Okuma çalışmaları, anlamaya yönelik etkinliklerle desteklenmediği 
takdirde, istenilen düzeyde öğrenme gerçekleşmez. Bireyin yaşam boyu gereksinim 
duyacağı bir beceri olan okumanın geliştirilmesi, okuduğunu anlama stratejilerinin 
kazandırılmasıyla mümkündür. Ön bilgileri kullanma, beyin fırtınası yapma, özetleme, not 
alma, eleştirme, analiz ve sentez yapma gibi okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası 
uygulanan stratejiler, okuduğunu anlamlandırma sürecinde oldukça önemlidir. Bu 
bağlamda okuduğunu anlama, üst bilişsel düşünme stratejilerini kullanmayı gerektiren bir 
beceridir. 

Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin uygulama sürecinde okuduğunu anlama 
stratejilerini ne denli kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öğretmenlere 
yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Formda katılımcılara “Okuduğunu 
anlama etkinlikleri kapsamında okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası hangi 
stratejileri kullanıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde 
kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Nitel yaklaşıma uygun olarak 
desenlenen araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlerin 
yanıtlarından elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenip yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : okuma, okuduğunu anlama, Türkçe öğretimi. 
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(10739) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ VE YABANCI DİL 

DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE AKADEMİK BAŞARILARININ 

İNCELENMES İ 

BİRCAN EYÜP 1, YAĞMUR YAYLA 2 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

bircaneyp@gmail.com 

Dilin insanoğluna sunduğu en büyük zenginlik iletişimdir. Kişi önce çevresinden 
ana dilini öğrenir ve onun sunduğu imkânlar dahilinde kendini ifade eder. Okul sürecinde 
kendi ana dilinde edindiği becerilerin katkısıyla yeni bir dili öğrenmeye başlar. Bu 
doğrultuda ana dilin, yabancı dil öğreniminde destekleyici bir role sahip olduğu 
düşünülmektedir. Öğrencinin yabancı dil performansının, bir ölçüde ana dilindeki yeterlilik 
seviyesine bağlı olduğu ve ana dili kullanma becerisi ne kadar gelişmişse, yabancı dil 
gelişiminin de o kadar kolay olacağı ifade edilmektedir (Kanjira,2008: akt. Kazazoğlu, 
2011: 25). Bu bağlamda bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin ana dili ve yabancı dil 
derslerindeki akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada öğrencilerin 
bu iki derse yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır. 

Çalışmada varolan bir durum var olduğu şekliyle betimlendiği için tarama modeli 
kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde bulunan devlete bağlı bir ortaokulda öğrenim gören 214 öğrenci oluşturmaktadır. 
Çalışmaya beşinci (%24.3), altıncı (%26.2), yedinci (%24.3) ve sekizinci (%25.2) sınıf 
öğrencileri katılmıştır. Öğrencilerin %54.2’si kız, %45.8’i erkektir. Öğrencilerin ana dili 
dersine ait dönem başarı notları incelendiğinde %4.2’sinin 0-44, %7.9’unun 45-54, 
%20.1’inin 55-69, %25.2’sinin 70-84 ve  %42.5’inin 85-100 aralıklarında olduğu 
görülmüştür. Yabancı dil dersine ait dönem başarı notları ise %6.5’inin 0-44, %14.5’inin 
45-54, %17.3’ünün 55-69, %29.4’ünün 70-84 ve %32.2’sinin 85-100 
aralıklarındadır.  Çalışmada veri toplama araçları olarak Kazazoğlu (2011) tarafından 
geliştirilen 27 maddelik ‘İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’ ve MEB (2006) 
tarafından hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 20 maddelik ‘Türkçe 
Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’  kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programında analiz 
edilmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin ana dili derslerindeki ve 
yabancı dil derslerindeki akademik başarıları arasında yükseğe yakın bir düzeyde, pozitif ve 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r=0.679, p<.01). Öğrencilerin ana dili derslerine 
yönelik tutumları ile yabancı dil derslerine yönelik tutumları arasında düşük düzeyde, 
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=0.294, p<.01). Öğrencilerin ana dili 
derslerine yönelik tutumları ile akademik başarıları arasında düşüğe yakın bir düzeyde, 
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu (r=0.319, p<.01), yabancı dil derslerine yönelik tutumları 
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arasında ise orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu (r=0.405, p<.01) görülmüştür. 
Öğrencilerin yabancı dil derslerine yönelik tutumları ile akademik başarıları arasında orta 
düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu (r=0.491, p<.01), ana dili derslerine yönelik 
tutumları arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu (r=0.240, p<.01) 
belirlenmiştir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise kız öğrencilerin ana dili dersi akademik 
başarıları (X=4.26), yabancı dil dersi akademik başarıları (X=3.94) ve yabancı dil dersine 
yönelik tutumları (X=102.58) ile erkek öğrencilerin ana dili dersi akademik başarıları 
(X=3.55), yabancı dil dersi akademik başarıları (X=3.32) ve yabancı dil dersine yönelik 
tutumları (X=94.62) arasında anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın kızlar lehine olduğu 
görülmüştür. Kız ve erkek öğrencilerin ana dili dersine yönelik tutumları arasında ise 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(212)=1.24, p>.01). Öğrencilerin sınıf seviyeleri ile 
akademik başarıları arasındaki ilişki incelendiğinde ise sınıf seviyeleri ile ana dili dersi 
(F(3, 210)=3.66, p<.01) ve yabancı dil dersi (F(3, 210)=5.09, p<.01) akademik başarı 
puanları arasında  anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Derslere yönelik tutumlarına 
bakıldığında ana dili dersine yönelik tutumları ile sınıflar seviyeleri arasında anlamlı bir 
fark bulunurken (F(3, 210)=11.25, p<.01), yabancı dil derslerine yönelik tutumlarında 
sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunmamamıştır (F(3, 210)=3.66, p>.01). 

Sonuç olarak, öğrencilerin ana dili derslerindeki ve yabancı dil derslerindeki 
akademik başarılarının birbirine çok yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, ana dilinde 
kazanılan becerilerin, yabancı dil öğreniminde öğrencilerin başarısını etkilediğini 
göstermektedir. Ancak bu iki derse yönelik tutumlar arasında düşük düzeyde bir ilişkinin 
olduğu ortaya çıkımıştır. 

Anahtar Kelimeler : Ana dili, yabancı dil öğrenme, akademik başarı, tutum. 
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(10781) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİNLEDİKLERİ METİNDEN 

HAREKETLE DERS PLANI HAZIRLAMA BECERİLERİ 

İSA YILMAZ 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

yilmzisa@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının ortaokul ders kitaplarında yer 
alan dinleme metinlerinden hareketle örnek ders planı hazırlayabilme becerilerinin tespit 
edilmesidir. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 
yoluyla toplanmıştır. Araştırma, 2016-2017 öğretim yılının güz döneminde RTEÜ Eğitim 
Fakültesi Türkçe Eğitimi 3. sınıf öğrencilerinden otuz öğrenciyle yürütülmüştür. Anlama 
Teknikleri II: Dinleme Eğitimi dersini alan öğrencilere dönem sonunda araştırmacı 
tarafından ilgili literatürden hareketle hazırlanan veri toplama aracı uygulanmıştır. 
Öğrencilerin hazırladıkları örnek ders planları incelenmiş ve kullanılan stratejiler 
sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonunda Türkçe öğretmen adaylarının dinleme metni için 
ders planı hazırlama becerilerinin farklılık gösterdiği ve genel olarak öğrencilerin derste 
edindikleri bilgi ve becerileri hazırladıkları ders planlarına aktarabildikleri tespit 
edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler : Türkçe eğitimi, dinleme eğitimi, ders planı hazırlama. 
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(10782) ÖĞRENCİLERİN ÖYKÜ YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

SERAP UZUNER YURT 1 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

suzuneryurt@gmail.com 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte her alanda görsellik ön plandadır. 
Okullarda yapılan yazı yazma çalışmalarında öğrencilerde yazma isteği uyandıracak görsel 
araçlar kullanılabilir.  Öğrencilere yazma çalışmalarında konu ile ilgili resimlerin 
kullanılması öğrencilerin yaratıcı yazma yeteneklerinin geliştirilebilesine de katkıda 
bulunabilir.  Yazma çalışmalarında bir atasözü ya da konu başlığı vermek yerine dikkat 
çekici bir görsel verilerek bu görüntüye göre bir yazı yazması istenebilir. Bu çalışmanın 
amacı da ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin resimlerden hareketle yazmış oldukları öyküleri 
incelemektir.  Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan ili 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip 
Ortaokulundan 50 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada içerik analizi yöntemi 
kullanılacaktır. Öğrencilere ünlü ressamlara ait resimler gösterilecektir. Öğrencilerden bu 
resimlerde gördükleriyle ilgili öykü yazmaları istenecektir. Toplanan öyküler “Öykü 
Yazma Becerisi Ölçeği” doğrultusunda değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Öykü, yazı yazma, resim 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
931 

(10787) DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ KAZANDIRMADA ÇOCUK EDEBİYATININ 

İŞLEVİ: FATİH ERDOĞAN ÖRNEĞİ 

ELİF AKTAŞ 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

elifaktas@erdogan.edu.tr 

Çocuk edebiyatının temel işlevi, nitelikli eserler aracılığıyla çocuğa okuma 
alışkanlığı kazandırmaktır. Bu temel işlevin yanı sıra çocuk edebiyatı ürünleri aracılığıyla 
çocuğa birtakım değerler de örtülü bir şekilde kazandırılmaktadır. Zira nitelikli çocuk 
edebiyatı yapıtları, çocukların kişilik gelişiminde önemli belirleyicilerden biridir. Çocuk 
kişilik gelişimi sürecinde okuduğu kitabın kahramanıyla özdeşim kurarak onu model alır, 
farklı yaşam biçimlerini, değişik düşünce tarzlarını öğrenir.  Bu sayede de gerçek yaşama 
hazırlanmış olur. Okuduğu nitelikli kitaplar sayesinde düşünce ve duygu dünyası 
zenginleşen çocuk; insana, yaşama ve olaylara da farklı yönden bakmayı öğrenir. Bu da 
demokratik yaşamın bir gereği olarak farklılıklara saygı duymayı beraberinde getirir. Bu 
bağlamda çocuk edebiyatı yapıtları bireyin başarılı, demokratik, çözüm üreten, farklılıklara 
saygı duyan, sevgi dolu, girişimci, yaratıcı, kendine güvenen, kendisiyle ve çevresiyle 
barışık, dengeli bir insan olma yolunda ilerleyebilecektir. 

Son dönem çocuk edebiyatı yazarlarından Fatih Erdoğan da, eserleriyle çocukların 
ilgisini çeken ve çok okunan yazarlardan biridir. Bu çalışmada Fatih Erdoğan’ın random 
yoluyla seçilen eserlerinin çocuklara demokrasi kültürü kazandırmadaki işlevi tespit 
edilmeye çalışılacaktır. Nitel yaklaşıma uygun olarak desenlenen araştırmada, doküman 
inceleme yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın inceleme nesnelerini oluşturan kitapların 
çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Demokrasi bilinci, Fatih Erdoğan, çocuk edebiyatı. 
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(10791) YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK BİLİŞSEL 

YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA 

İNCELENMES İ 

İSA YILMAZ 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

yilmzisa@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve Eğitim 
Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Türk kültürüne ilişkin bilişsel 
yapılarını kelime ilişkilendirme testi yardımıyla tespit etmektir. Araştırma, tarama 
modelinde betimsel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırma, 2016-2017 öğretim yılının 
güz döneminde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 10 yabancı 
uyruklu öğrenciyle yürütülmüştür. Türk kültürüne ait unsurlara ilişkin araştırmacı 
tarafından belirlenen on anahtar kelimeden hareketle hazırlanan kelime ilişkilendirme 
testleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilen anahtar kelimelerden hareketle 
öğrencilerden bir dakika içerisinde kelime ilişkilendirme testini doldurmaları ve sonunda 
kavrama ilişkin bir cümle kurmaları istenmiştir. Kurulan cümleler belli ölçütler 
doğrultusunda değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler frekans tablosuna kaydedilmiş ve 
bunlardan hareketle kavram ağları çizilmiştir. Uygulama dört hafta sürmüştür. Araştırma 
neticesinde kelime ilişkilendirme testlerinin öğrencilerin Türk kültürüne ilişkin bilişsel 
yapılarının tespit edilmesinde etkili bir teknik olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türk kültürü, kelime 
ilişkilendirme testi. 
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(10940) ANDREW CLEMENTS’İN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARININ 

YAPILANDIRMACI EĞİTİM AÇISINDAN İNCELENMES İ 

ESMA DUMANLI KADIZADE 1, BERFİN ÖNDER 1 

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

esmakadizade@mersin.edu.tr 

Eğitim, insanların toplum hayatında yerlerini alabilmeleri için, beceri kazanma, 
bilgilenme ve kendini yetiştirme işidir. Eğitim alanında kullanılan birçok yaklaşım vardır. 
Bunlardan biri de yapılandrımacı yaklaşımdır. “Yapılandırmacı yaklaşım, çoğu gelişmiş 
ülkede davranışçı yaklaşımın olumsuzluklarını gidermek için uygulanan, bilgiyi araştıran, 
nerede ve nasıl kullanacağını bilen, kendi öğrenme biçimini tanıyan, etkili kullanan, yeni 
bilgiler üreten ve kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlar” (Güneş, 2009:5). 
Bu çalışmada çocuk edebiyatı yazarlarından Andrew Clements’in, “Bunun Adı Findel”, 
“Karne Oyunu”, “Tek Mi Çift Mi?”, “Sıradan Bir Çocuk”, “Gizemli Anahtar” ve 
“Konuşmak Yok” adlı altı çeviri romanı, basit seçkisiz örneklem alınarak yapılandırmacı 
yaklaşım doğrultusunda incelenmiştir. Romanlardaki çocuk başkahramanların davranışları 
bu bağlamda tahlil edildiğinde “1-Merak Eden-Araştıran Çocuk” , “2-Düşünen- Sorgulayan 
Çocuk”, “3-Cesaret Ederek Girişimci Davranan Çocuk”, “4-Düşündüklerini Eyleme 
Geçiren Çocuk” olmak üzere dört kod altında değerlendirilmiştir. Bu kodlardan “4-
Düşünen- Sorgulayan Çocuk”  kodu (f:14) ile bütün yapıtlarda en çok ön plana çıkan 
özellik olarak tespit edilmiştir. Böylece yazarın çalışma kapsamında incelenen kitaplarının 
yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun olarak kurgulandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda 
çocuk yazını açısından okunması önerilen Andrew Clements kitapları, aynı zamanda 
okurlarını da düşünmeye, sorgulamaya teşvik edecektir.  

Anahtar Kelimeler : Yapılandırmacı eğitim, yapılandırmacılık, çocuk yazını, kurmaca 
metinler 
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(11072) 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUDUĞUNU ANLAMA 

SORULARININ BASİT, YORUMLAYICI VE SORGULAYICI ANLAMA 

KATEGORİLERİNE GÖRE İNCELENMESİ 

DEMET SANCI UZUN 1, MERVE HÜLYA KİBAR FURTUN 1, SERKAN FURTUN 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

demet.sanciuzun@erdogan.edu.tr 

Okuyarak bilgi edinme okul öğrenmeleriyle hayatımıza girmekle beraber ömür 
boyu yaşam kalitemizi etkileyen bir beceridir. Günlük işlerimizi yerine getirmek, akademik 
başarıya ulaşmak, sosyal ilişkilerimizi düzenleyip sağlıklı iletişimler kurmak, kendimizden, 
çevremizden ve dünyadan haberdar olmak bu beceri ile mümkündür. Okuma becerisi ise 
zannedildiği gibi ses ile harf arasındaki ilişkiyi öğrenip yazılı kodları çözmekle sınırlı 
değildir. Bireyin ön bilgilerini yeni bilgilerle birleştirip zihinsel süreçlerden geçirdiği, 
düşünsel üretimler yapabildiği karmaşık bir beceridir. Başlangıcında kod çözme olsa da 
temelinde anlama vardır. Anlamadan yapılan okumalar bilinmeyen herhangi bir dille 
yazılmış metni seslendirmeye benzer ki sonuçta bireye hiçbir katkısı olmaz. Okumanın 
bireye gerçek manada faydasının olması için bireyin okuduğunu anlama becerilerinin de 
geliştirilmesi gerekir. 

Robinson ve Good okuduğunu anlamayı basit, yorumlayıcı ve sorgulayıcı anlama 
olmak üzere üç kategoriye ayırır. Bireyin okuduğunu dolayısıyla yaşamı anlaması için basit 
anlama yeterli değildir. Yorumlayıcı anlama becerisinin de gelişmesi gereklidir. Bireyin 
anladıklarında var olabilmesi ve yeni üretimlerde bulunabilmesi ise sorgulayıcı anlama 
becerisini de edinmesine bağlıdır. Gelişimin her alanında olduğu gibi okuduğunu anlamayı 
geliştirme konusunda da okullara, öğretmenlere ve ders kitaplarına büyük görev 
düşmektedir. Bir beceriyi edinmek, geliştirmek, otomatikleştirmek süreç ister. Eğitimin her 
kademesinde ve kullanılan her araçla desteklenen becerilerin başarıyla edinilmesi ve 
kullanılması daha olasıdır. 

Çalışmada 6. sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki okuduğunu anlama 
etkinlikleri/soruları basit, yorumlayıcı ve sorgulayıcı anlama kategorilerine göre 
değerlendirilmektedir. İçerik analizi ile tespit edilecek özellikler sınıflandırılarak 
sunulacaktır. Betimsel tarama modelindeki çalışmanın veri toplama süreci devam 
etmektedir.  

Anahtar Kelimeler : okuma, okuma eğitimi, anlama, ders kitabı 
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(11162) TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDAN ESERLERİN OKUNABİLİRLİK 

DÜZEYLERİ: 100 TEMEL ESER ÖRNEĞİ 

MEHMET FATİH KARACA 1, ŞAFAK BAYIR 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - 2 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

mfkaraca@gmail.com 

Giriş: 100 Temel Eser, Türk ve Dünya edebiyatından seçilerek oluşturulan, 
öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla 
tavsiye edilmiş edebi eserlerdir. Okunabilirlik, metindeki kelime ve cümle uzunluğuna göre 
eserin düzeyini belirler. Bu düzeyler 90-100: çok kolay, 70-89: kolay, 50-69: orta güçlükte, 
30-49: zor ve 1-20: çok zor şeklindedir. 

Yöntem: Çalışma, 100 Temel Eser ilköğretim serisinde yer alan Türk ve Dünya 
Edebiyatından 5’er, toplamda 10 eserle gerçekleştirilmiştir. Eserleri oluşturan kelimelerin 
kök/gövdelerini belirlemek için Türkçe Doğal İşleme Kütüphanesi Zemberek kullanılmıştır. 

Toplam hece, kelime ve cümle sayıları ile ortalama kelime ve cümle uzunlarının 
tespitinde geliştirilen yazılım kullanılmıştır. Bu değerler, okunabilirlik sayısının tespitinde 
kullanılmaktadır. 

Okunabilirlik sayısını hesaplanmasında Ateşman (1997) tarafından Türkçeye 
uyarlanan denklem kullanılmıştır. Denklemdeki X, hece olarak ortalama kelime 
uzunluğunu Y ise kelime olarak ortalama cümle uzunluğunu ifade etmektedir. 

Okunabilirlik  Sayısı= 198,825-40,175*X-2,610*Y. 

Bulgular: Çalışma kapsamında 5 Türk, 5 dünya edebiyatından toplam 10 eser 
incelenmiştir. Türk edebiyatından eserlerin okunabilirlik sayısı 80.15’dir; eserlerin 
okunabilirlik sayıları 89.76, 80.20, 79.88, 78.41 ve 72.90’dır. Dünya edebiyatından 
eserlerin okunabilirlik sayısı 63.87’dir; eserlerin okunabilirlik sayıları 78.01, 73.73, 65.15, 
64.57 ve 28.40’tır. 

Sonuç itibariyle; çalışmada kullanılan Türk edebiyatından eserler kolay, dünya 
edebiyatından eserler ise orta güçlüktedir. Türk edebiyatından eserlerin tümü kolay, dünya 
edebiyatından eserlerin ise 2 tanesi kolay, 2 tanesi orta güçlükte ve 1 tanesi çok zor 
düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler : 100 Temel Eser, okunabilirlik, Türk edebiyatı, dünya edebiyatı.  
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(11785) TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DRAMA ÜZERİNE YAPILAN TEZLERİN 

İÇERİK ANALİZİ 

AYŞEGÜL OĞUZ NAMDAR 1, SERKAN FURTUN 1, MERVE HÜLYA KİBAR 

FURTUN 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

aysegul.oguz@erdogan.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2005-2016 yılları arasında Türkçe Eğitimi 
alanında drama üzerine yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenerek 
lisansüstündeki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın verilerini YÖK Ulusal 
Tez Veri Tabanında yer alan ve tam metinlerine ulaşılabilen Türkçe Eğitimi alanında drama 
üzerine yapılan tezler oluşturmaktadır. Bu çalışmalar araştırmacılar tarafından hazırlanan 
“Tez Sınıflama Formu” kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu form ile tezler 
yayınlandığı üniversiteler, yayın düzeyi, yaklaşımı, yayın yılı, yöntemi, veri toplama 
araçları, veri analizi yöntemleri, çalışma grubu, düzeyi ve büyüklüğü, kaynak kapsamı ile 
konusu açısından incelenmiştir. Bu bağlamda bu çalışma ile Türkçe eğitiminde yaratıcı 
drama üzerine yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizleri yapılarak, 
alandaki araştırmaların eğiliminin ortaya konması ve araştırmacılara yol gösterilmesi 
hedeflenmiştir. Bulgular yorumlanarak sonuçlar ve öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Türkçe Eğitimi, yaratıcı drama, içerik analizi, lisansüstü tez 
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(9792) M. MAHMUDBEYOV’UN “TÜRK ELİFBAS I VE İLK KIRAAT” ADLI 

ESERİNİN İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ BAKIMINDAN İNCELENMES İ 

TAHA YASİR CEVHER 1, EMİNE DAMLA TURAN 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

tahayasircevher@gmail.com 

Okuma ve yazma bireyin toplumun bir parçası olabilmesini ve bağımsız bir şekilde 
hareket edebilmesini sağlayan temel becerilerdendir. Birey, ilk olarak aileden ve toplumdan 
öğrendiği dilini eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği okullarda sistemli ve 
programlı bir şekilde geliştirmektedir. Çocuğa hayatı boyunca kullanacağı temel dil 
becerileri ilkokuma ve yazma öğretimi sürecinde kazandırılmaktadır. Çocuğun duygu ve 
düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak anlatabilmesi, çevresiyle sağlıklı bir şekilde iletişim 
kurabilmesi ilkokuma ve yazma öğretiminin en temel amaçlarındandır. Bu anlamda 
ilkokuldan başlamak üzere ders kitapları büyük önem taşımaktadır. İlkokuma ve yazma 
öğretimine başlayacak çocukların eğitimi için bir dönem tek ders kitabı olarak Elifba 
kitapları kullanılmıştır. Eğitim tarihimizde asırlarca kullanılan, okuma eğitiminin yanı sıra 
yazı eğitimine de yer veren Elifba kitapları Türkçe öğretimi açısından önemlidir. Türkçe 
konuşan cumhuriyetlerin eğitim programlarında da Elifba kitaplarının önemli bir yere sahip 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Azeri eğitimci M. Mahmudbeyov’un “Türk Elifbası ve 
İlk Kıraat” adlı kitabı ilkokuma ve yazma öğretimi bakımından incelenmiştir. Araştırmada 
doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Hem nitel hem nicel araştırmalarda kullanılan 
bu yöntemde yazılı ve görsel materyaller incelenebilir. Veri analizi sürecinde nitel 
araştırmada sıkça kullanılan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde amaç, 
toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşarak bunları 
değerlendirebilmektir. Elde edilen bu kategoriler tablolar halinde sunulmuş ve tablolardaki 
veriler dokümandan ham veriler ile desteklenmiştir. Çalışma ile elde edilen sonuçların ilgili 
alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Türkçe Öğretimi, ilkokuma ve yazma öğretimi, Elifba 
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(10457) BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN EĞİTİM SİSTEMİNİN 

SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

RZA MAMMADOV 1, KÖNÜL ABASLI 2 
1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - 2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

rza_mammadov@hotmail.com 

Eğitim, bir toplumun çıkarı doğrultusunda bireyi yetenekleri ve ilgisi dikkate 
alınarak geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla her ülke kendi sosyal, ekonomik, kültürel 
ve siyasi yapısına uygun olan eğitim sistemini geliştirmektedir. Çağdaş değişimler bilgi 
toplumunun gereği olarak eğitim sistemlerinin çoğunda, insan gücü gereksinimini 
karşılayacak biçimde eğitimi sistemi okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim 
olmak üzere biri birini izleyen aşamalar şeklinde eğitim verilmesine neden olmuştur. 

Bağımsızlık sonrası Azerbaycan’da eğitim 7 Ekim 1992 yılında 324 numaralı 
“Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil Kanunu′yla” ve merkezi yönetim şekli ile düzenlenmiştir. 
Bu kanuna göre, Azerbaycan Eğitimi; toplumun ve devletin gelişimi esasında strateji 
öneme sahip olan ve üstün gelişme sağlama alanı olmanın yanı sıra,  eğitim sistemi aynı 
zamanda milli zemine, evrensel değerlere dayanmakta ve demokratik özellik taşımaktadır. 
Eğitim hukuku tüm vatandaşların temel hukukları sırasındadır. 

‘Tahsil Hakkında’ Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu 19 Temmuz 2008 tarihli 833-
IIIQ numaralı Azerbaycan Cumhurbaşkanın fermanı ile yeninden geniş kapsamlı olarak 
düzenlenmiştir.  324 numaralı “Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil Kanunu” altı bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm Genel Maddeler, ikinci bölüm Eğitim Sistemi, üçüncü 
bölüm Eğitim Sisteminin Yönetimi′ni kapsamaktadır. Dördüncü bölümde Eğitim Sürecinde 
Katılımcılar, Hukukları, Görevleri ve Sosyal Hakları, beşinci bölümde Eğitim 
Finansmanı ve son olarak altıncı bölümde ise Eğitim Alanında Uluslararası İşbirliği başlığı 
altında ilgili maddeler yer almaktadır. Kanuna göre, Azerbaycan eğitim sistemi, okulöncesi 
eğitim, umumi tahsil, (ilkokul, ortaokul, lise), ilk meslek eğitimi, orta ihtisas eğitimi, ali 
tahsil (lisans, yüksek lisans, doktora) kademelerinden oluşmaktadır. Zorunlu eğitim umumi 
orta tahsil kademesine (4+5) ait olup, eğitim altı yaşından başlamakta ve 11 yıl 
sürmektedir. Okulöncesi ve ilköğretim kademesi dışında diğer eğitim kademelerinin 
sonunda öğrencinin eğitim aldığına dair resmi belge düzenlenmektedir. Bunlardan başka 
kanunla ilave tahsil kademesi de bulunmaktadır. Bu eğitim kademesi, ihtisas artırma, staj 
ve çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi, yaşlıların eğitimi amacıyla düzenlenmiştir. 

Azerbaycan eğitim sisteminde eğitim verenler başlığında yani pedagoji çalışanlar 
öğretmenler, asistanlar, danışman mentorlar, terbiyeciler, öğretmen yardımcıları, terbiyeci 
yardımcıları, askeri çağırışa kadar hazırlık rehberi, defektologlar (kendini idare edebilecek 
hale getirilmesi imkansız olan kişilerin eğitimcisi), konuşma terapisti (speech terapist), 
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üretim talimi ustası, psikologlar, sosyolog-pedagoglar, okul-aile birliği yöneticileri, 
metodistler (eğitim-öğretim programı planlayıcıları), musiki öğretmenleri, akademisyenler, 
okul yöneticileri, talim-terbiye çalışanları, eğitim kurumunda çalışan sporcular, sosyal ve 
tıp alanında pedagoji çalışanı, veliler, eğitim yönetim kurumları ve belediyeler olarak 
belirtilmiştir. Kapsamlı olarak ele alınan pedagoji çalışanları eğitim sisteminin tam 
merkezinde bulunmaktadır. Bu sistemin gerekliliklerini, işleyişini, sorunlarını ve güçlü 
yönlerini eni iyi bilen kişiler olarak görümlüktedir. Bu nedenle araştırmada, eğitim 
sisteminin sorunlarını belirlemek amacıyla öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. 

Araştırma umumi tahsil kademesine ilişkin sorunları ortaya çıkarmak amacıyla 
yapılmaktadır. Çünkü umumi tahsil zorunlu eğitim olup, toplumun gelişimi ve devamı için 
gerekli olan bilgilerle donatılmış nesilleri yetiştirmek amacıyla verilmektedir. Bu eğitim 
kademesinde yaşanılan bir sorunun hem diğer eğitim kademelerine, hem de toplumun 
kültürel, sosyal ve ekonomik yaşantısına negatif etkisi bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı bağımsızlık sonrası Azerbaycan Eğitim Sisteminin 
sorunlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Tarama modelinde desenlenen araştırmanın çalışma grubu 
Azerbaycan Cumhuriyeti kamu okullarında çalışan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak 
isteyen öğretmen, müdür ve müdür yardımcısından oluşmaktadır. Araştırmaya katılanlardan 
yazılı olarak Azerbaycan Eğitim Sisteminde sorun olarak gördükleri en önemli beş sorunu 
belirlemeleri ve bu sorunları gerekçeleri ile birlikte açıklamaları istenmektedir. Araştırma 
süreci halen devam etmekte olup veriler toplanma aşamasındadır. Süreç bittikten sonra elde 
edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılarak bulgu, tartışma ve 
sonuçlara yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Azerbaycan Eğitim Sistemi, Eğitim Sistemi Sorunları, Öğretmen 
Görüşleri 
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ÖZLEM YAĞCIOĞLU 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

ozlemygcgl@gmail.com 

Teaching a foreign language requires to know how to teach language skills such as 
reading, writing, listening and speaking. In order to teach these skills,  we should create 
happy atmospheres in our classes.  As we are working at universities, our students  are 
generally coming from different cultures. Therefore some students don’t feel themselves 
happy in our classes, although different kinds of approaches are used. But positive and 
motivated students are engaged with what they are studying with each other and they 
approach tasks with more enthusiasm. (Helgensen: 2010) 

Some students study half-heartedly and they give so much negative energy to their 
friends and their instructors. This study deals with the questions of how the science of 
happiness help us to motivate our students and how we can make better courses with the 
help of the science of happiness. 

What kinds of education approaches we can use in our classes in order to have 
positive thoughts will be handled. Sample classroom activities will be given. 

Anahtar Kelimeler : science of happiness, approaches, sample class activities 
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ÖZLEM YAĞCIOĞLU 1 
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ozlemygcgl@gmail.com 

Maincourse books are usually used in the English Preparatory Classes 
Departments in different universities in Turkey. They include different enoyable sections 
for writing, reading, listening and speaking. Therefore they  help to improve or develop our 
students' English language skills effectively. Sample classroom activities which have been 
used in my maincourse lessons in recent years will be shared. Feedback about the 
maincourse books which have been used at Dokuz Eylul University in recent years will be 
given. In this study, the maincourse books which have been used since 2007 will be 
considered. The advantages of using maincourse books  while teaching basic English 
courses will be highlighted. Students' favourite course book activities will also be shared. 
Sample warm-up activities will be suggested. Instructors's feedback who have used 
maincourse books in their ESL classes will also be given. 

Anahtar Kelimeler : maincourse lessons; sample classroom activities; instructors' 
feedback 
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Language and culture are two inseparable aspects of human life and thus the 
inclusion of cultural components throughout a language learning process is something 
indispensable. The question here is what kind of cultural elements to be included or 
excluded. Target culture? Source culture? Or other cultures? Or a blend of them? 
Intercultural competence is one of the key terms that have gained considerable popularity in 
recent years and it has contributed to the establishment of a novel insight in the realm of 
language teaching and learning. This new insight suggests that language learners be 
exposed to different types of cultural elements including pieces from target culture, source 
culture, and international culture. This blend aims to help language learners to develop 
intercultural competence that is attached high importance in the 21st century. In line with 
this trend, the new language teaching curricula and therefore the coursebooks based on the 
tenets of the recent curricula offer a blend of various cultural components of different 
origins. This study aims to first discuss the role of culture in language teaching and learning 
process in general and then investigate specific examples from some selected coursebooks 
that are currently in use at primary, elementary, and secondary levels of education in 
Turkey.    

Anahtar Kelimeler : culture, language teaching, language learning, curriculum 
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The reign of Constructivism began following the formerly-dominant schools of 
thought, Behaviourism and Cognitivism. Constructivism, the tenets of which are mainly 
based on its predecessor, Cognitivism, has possessed a broad prevalence in the formation 
process of recent educational paradigms. The works of Piaget and Vygotsky enabled it to 
reach a remarkable degree of popularity in recent decades. However, that does not mean 
that the roots of its principles are restricted to the last a few decades. On the contrary, the 
philosophy behind its key tenets dates back to the studies of Dewey at the very beginning of 
the 20th century. It mainly emphasizes action-oriented, learner- and learning-centred, and 
holistic approaches to language teaching. Accordingly, it has led to noticeable changes in 
language classes, especially concerning teacher and student roles. The recent trends that 
have emerged in the field of language teaching like Task-based Language Learning, 
Project-based Language Learning, Technology-enhanced Language Learning, and so on all 
include ‘learning’ in their titles and put a special emphasis on learner autonomy. Even this 
single point is adequate to let us see the reflections of Constructivism in the field. This 
study aims to discuss the contributions of this effective school of thought to the current 
language teaching and learning practices with reference to specific examples.  

Anahtar Kelimeler : constructivism, language teaching, language learning, reflections 
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Recent developments in information and communication technologies (ICT) have 
made language teachers search for how to utilize them in their classes. Considering the 
ubiquitous nature of recent technological tools, it is wise to include them as learning 
platforms in educational context in a broad sense.  With regard to foreign language 
education in particular in Turkey where English is learnt and taught as a foreign language, 
making use of social media in and outside the classroom as learning resources and means of 
communication is extremely important for providing autonomous learning 
environments.  The most commonly used social media tools are Facebook, Twitter, 
Myspace, Blogging, YouTube, Wiki, Podcasting, LinkedIn, and etc. The present study 
investigates into prep and freshmen students’ tendencies about how often and for what 
purposes they use these tools in their daily lives. The population of the study consists of 
110 university students attending a state university in Turkey. Based on the responses of the 
students participated in the study, some suggestions have been made for each tool as to how 
to incorporate them into language learning. It is concluded that social media tools could be 
an effective means of communication in target language to foster students’ foreign 
language communication skills, to give feedback, to draw attention, to enhance motivation, 
and so on. 

Anahtar Kelimeler : Social media, tools, ICT, communication, social media tools 
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Many language researchers have gradually shifted their focus from teacher-
centered paradigms to learner-centred teaching methods putting learner as individual into 
the core of learning process over the past years. Accordingly, a plethora of studies have 
been conducted to clarify learner-centered paradigms in this shifting educational landscape. 
The learner-centered perspective begins with a focus on knowing and understanding each 
learner in the context of a deep understanding of the learning process itself. Learner-
centered teaching emphasizes the actual involvement and active participation of learner as 
an individual in his or her own learning process. Namely, learner-centred approach refers to 
taking responsibility of a learner almost in each domain of learning process. It is clearly 
evident that with the current resurgence of learner-based teaching, researchers have agreed 
to explore a new understanding of the dynamic role of the learner in language learning 
process. Accordingly, there is a highly demanding need to expand studies in these lines. In 
that sense, the present study aims to provide an overview on the theoretical issues in 
learner-based language learning. To this end, firstly, a number of the definitions of learner-
based teaching by different scholars are put forth. Afterwards, the value of learner-centered 
pedagogy is reviewed. Next, the learner-centered principles are introduced from different 
perspectives. Additionally, its innovations, the roles of teachers, and the new skills 
necessary for learners to have in a learner-centered language classroom are presented in 
detailed. Then, a number of essential techniques of the learner-centered classroom are 
proposed. And finally, certain suggestions are put forward concerning the deployment and 
integration of learner-based teaching into EFL classrooms effectively. 

Anahtar Kelimeler : Language learning, learner-centered teaching, English as a foreign 
language. 
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Over the last few decades, a vast amount of research has increasingly explored 
effective teaching strategies in the field of foreign language learning. A universal 
agreement among prominent scholars is that problem solving is a basic skill needed by 
learners to develop higher order thinking skills. From theoretical perspective, problem 
solving finds its antecedents in inquiry based learning and constructivist philiosphy. 
According to constructivist understanding, learners construct knowledge by making 
connections between their existing knowledge and new knowledge. Inquiry based learning 
involves posing questions rather than presenting facts, entails determining and search issues 
or questions to develop their knowledge or solutions. In a similar vein, it is worthy to 
mention that problem solving involves generating hypotheses for the problem, testing those 
predictions using critical and logical thinking, and reach at satisfactory solutions. In that 
sense, problem-solving involves three basic functions as follows: seeking information, 
generating new knowledge, and making decisions. Accordingly, the teacher should know 
how to teach problem solving strategy to the learners by creating questions of their own, 
obtaining supporting evidence to answer the question(s), explaining the evidence collected, 
connecting the explanation to the knowledge obtained from the search process, and creating 
an argument and justification for the explanation. In that sense, this study aims to explore 
necessary skills for the employment and implementing of the problem solving strategy into 
flow of regular language course are presented. 

In this review study, the theoretical framework of problem solving strategy have 
been introduced from different aspects. Next, the strengths and weaknesses, and the 
necessary implications to promote problem solving skills of EFL learners are presented. 
Afterwards, the implementation of problem solving as a teaching strategy in classroom 
activities are highlighted. Exploring the roles of EFL teachers in problem solving process is 
of another interest in the present study. Finally, the certain major suggestions will be made 
both in practice and theoretically to develop problem solving skills and to raise the use of 
problem solving strategies in EFL classroom settings. 

Anahtar Kelimeler : Strategy, problem solving strategy, English as a foreign language 
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Successful foreign language education constitutes a crucial component of teaching 
programs all over the world. In Turkey where English or any other western languages are 
taught as a foreign language, English language teaching programs have been revised for 
many times to make students reach the desired foreign language proficiency. The new 
4+4+4 system in Turkish National Education enables students to start learning English in 
the 2nd grade, which means providing students with facilities to meet a foreign language as 
early as possible in their education. The Ministry of National Education has also initiated a 
FATİH project to enhance opportunities and improve technology in state schools together 
with the new system. There is no doubt that the underlying aim of all these developments is 
to be able to train 21st century learners who have competencies described as 21st century 
skills and identified in Turkish Qualifications Framework. While these new developments 
are springing up with the new system, the question arises over whether the curriculum of 
teacher education programmes can meet the requirements of the new system in terms of 
teacher proficiencies and competencies.  Therefore, this study evaluates the curriculum of 
the English Language Teaching (ELT) Programmes in Turkey in the context of 21st 
century skills and Turkish Qualifications Framework. To this end, we analyzed 53 state and 
foundation universities in Turkey which have active ELT programmes in terms of the 
courses they offered. In line with the 21st century skills and Turkish Qualifications 
Framework, we made some classifications among the courses and concluded that although 
all of the programmes follow a framework curriculum determined by the Higher Education 
Council (YOK), some universities offer more goal-oriented courses.  

Anahtar Kelimeler : 21st Century Skills, Turkish Qualifications Framework, ELT, 
curriculum 
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Procrastination is a widespread phenomenon in academic settings which 
negatively influences students’ achievement. Hence, it is important to provide better insight 
into the factors related to the procrastination. This study explores the relationship between 
procrastination and language learning orientations. The participants of the study will be 120 
Turkish undergraduate students majoring in English Language Teaching (ELT) Department 
at Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey. The required data will be collected through the 
Tuckman Procrastination Scale developed by Tuckman (1991) and the Language Learning 
Orientation Scale (LLOS) developed by Noels, Pelletier, Clément, and Vallerand (2000). 
The data will be analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 22.0. The 
pedagogical implications of findings from the study will be discussed and the suggestions 
will be offered for further research. 

Anahtar Kelimeler : academic procrastination, language learning orientations, ELT 
students 
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(9793) İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİÇİM-SÖZDİZİMS EL GELİŞ İM ÖZELLİKLERİ 

LÜTFİ ÜREDİ 1, ÖMER GÖKHAN ULUM 2 
1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ - 2 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

omergokhanulum@hotmail.com 

Çok yönlü ve karmaşık bir yapıda olan dil ses, şekil ve anlam temellerinden oluşan 
genel prensipler aracılığıyla aktarılan bir dizi duygu ve görüş bütünüdür. İnsana özgü 
karmaşık yapıdaki dil psikoloji ve sosyoloji gibi bir takım alanla yakından ilişkilidir ve bu 
ilişki bireylerin biçim-sözdizimsel gelişim özelliklerine yansıyabilir. Başka bir değişle, bir 
kelimeyi seçmek ve yapılandırmak, cümle kurmak ve kurulan cümleyi anlamak karmaşık 
kural ve süreçler gerektirir. Bu bağlamda, karmaşık kural ve süreçler ikinci yabancı dil 
öğreniminde de görülebilir. İkinci bir dil öğrenimi dilin sözdizimi kurallarını öğrenmek ve 
bu kuralları dil becerilerine çevirmektir. Bu çalışmamızda farklı psikolojik ve sosyolojik 
temellerden gelen farklı yaşlardaki 10 Suriyeli ilkokul öğrencisi incelenmiştir. 
Katılımcılardan Mercer Mayer’in Neredesin kurbağa? adlı resim kitabını Türkçe olarak 
anlatmaları istenmiş ve anlatımlar ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Betimsel araştırma 
yöntemine dayalı olan çalışmanın verisi nitel olarak analiz edilmiştir. Suriyeli ilkokul 
öğrencilerinin biçim-sözdizimsel gelişim özelliklerini inceleyen bu çalışma sonunda, 
katılımcıların farklı ve ortak biçim-sözdizimsel özellikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Söz dizimi, Suriyeli ilkokul öğrencileri, dil, İkinci dil olarak Türkçe, 
Dil edinimi 
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İnsana özgü olan dil psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarla yakından etkileşim halindedir ve 
bu etkileşim bireyin biçim-sözdizimsel özelliklerine yansıyabilir. Demek istenen, bir 
kelimeyi seçme ve şekillendirme, cümle oluşturma ve cümleleri anlamlandırma bir takım 
aşama ve kurallar gerektirir. Zihinsel veya bilişsel süreçler ikinci bir dilin söz dizimsel 
kurallarını anlama ve bu kuralları becerilere dökme aşamalarında görülür. Bu çalışmada 
farklı ortamlardan gelen ve ilkokul öğrenimi gören Suriyeli öğrenciler incelenmiştir. 
Katılımcılardan Sanjiv Jaiswal’ın Gülümse Lütfen adlı resimli kitabını Türkçe anlatmaları 
istenmiş ve anlatımlar ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Çalışmanın verisi betimsel analiz 
yöntemine dayanmaktadır. Çalışma sonucunda katılımcılar arasında ortak ve farklı 
özellikler saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler : ilkokul, sözdizimi, biçim-sözdizimi, Suriyeli çocuklar, İkinci yabancı 
dil olarak Türkçe 
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bircaneyp@gmail.com 

Yabancı dil öğretiminin tarihi çok eskiye dayansa da öğrenmeye yönelik talebin en 
çok yaşandığı dönemde olduğumuz söylenebilir. Bu süreçte bireyler farklı farklı 
yöntemlerle yabancı dil(ler) öğrenmeye çalışmaktadır. Bu yöntemlerin yanı sıra bireylerin 
yabancı dil öğrenme süreçleri üzerinde duygusal-bilişsel birçok etken de rol oynamaktadır. 
Bunlardan biri bireylerin bu öğrenme süreçinde ne kadar yılmadan mücadele 
edebildikleridir. Yılmazlık bireyin biyolojik, psikolojik ve çevresel tehditler karşısındaki 
zorlanma durumundan başarılı bir şekilde toparlanabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır 
(Cowen, 1991, akt: Çelik, 2013). Psikoloji alanında çokça çalışılan yılmazlık, dil 
öğreniminde bireylerin karşılaştıkları güçlüklere karşın öğrenmeyi sürdürmelerine imkan 
sağlayan olumlu bir cevap verme tepkisi olarak tanımlanabilir. Yapılan literatür 
incelenmesinde Türkiye’de bireylerin dil öğrenme konusundaki yılmazlıklarını belirlemeye 
yönelik araştırmaların yok denecek kadar sınırlı olduğu gözlenmiştir. Dil öğrenmenin 
psikolojik boyutuyla ilgili yapılan çalışmalar çoğunlukla kaygılar üzerinde (Dolean, 2016; 
Melanlıoğlu, Demir, 2013) yoğunlaşmıştır. Bu tür çalışmalar dil öğrenmeyi etkileyen 
olumsuz faktörleri tespite ve tanımlamaya odaklanmıştır. Oysaki yılmazlık, öğrenme 
süreciyle ilgili olumlu değişkenleri kapsadığından, bu konuda yapılacak çalışmaların 
yabancı dil öğrenmede gereken sebatı ve başarı performansını belirleme ve aynı zamanda 
bunların yılmazlıkla ilişkisini tespite dönük ölçme işlemlerine katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada yabancı dil öğrenme konusunda 
bireylerin ne kadar ve nasıl yılmadan mücadele edebildiklerini belirlemeye yardımcı olacak 
standart bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Ön (pilot) çalışmada ilk olarak ölçek maddelerini oluşturmak için alanında uzman 
ve yabancı dil öğrenme tecrübesine sahip kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca alanda 
yapılan çalışmalar incelenmiş ve bu doğrultuda 45 madde oluşturulmuştur. Hazırlanan bu 
ölçek Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 207 
öğrenciye (K= 156, E=51) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında 
analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerlik işlemlerinde açımlayıcı faktör analizi, güvenirlik 
işlemlerinde ise iç tutarlılık ve testi yarıya bölme tekniklerinden yararlanılmıştır. Analizler 
sonucunda ölçeğin faktörlenebilirlik açısından uygun olduğu görülmüştür (KMO= .90, 
Bartlett’s χ2= 4724.75, sd= 990, p= .001). Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam 
varyansın %63.05’ini açıklayan ve öz değeri 1’den büyük olan 10 faktörlü bir yapı ortaya 
çıkmıştır. Faktörlerden bazılarının açıkladıkları yüzdelerin %5’ten küçük olması, saçılma 
eğrisi ve kuramsal temeller dikkate alınarak ölçeğin üç faktörlü yapı ile tekrar test 
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edilmesine karar verilmiştir. Varimaks döndürme metodu ile yapılan Temel Bileşenler 
Analizi sonuçlarına göre, üç faktörlü yapının toplam varyansın %41.81’ini açıkladığı 
görülmüştür. Bununla birlikte aynı faktör altında yüklenen bazı maddelerin ölçekten 
çıkarılması gerektiğine karar verilmiştir. Güvenirlik işlemleri kapsamında ölçeğin Cronbach 
alfa iç tutarlılık katsayısnın .94, Split-half testi yarılma korelasyonunun ise .89 olduğu 
tespit edilmiştir. Ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının ise .25 ile .74 arasında değiştiği 
gözlenmiştir. 

Bu ön çalışmadan elde edilen bulgular ‘Yabancı Dil Öğrenme Yılmazlığı 
Ölçeği’nin kabul edilebilir düzeyde geçerli ve güvenir bir değerlendirme aracı olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu çalışmada ön görülen düzeltmeler yapılarak, daha geniş bir örneklem 
üzerinde ölçeğin psikometrik işlemlerin tekrarlanması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Yabancı dil öğrenme, yılmazlık, ölçek geliştirme. 
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1 UFUK ÜNİVERSİTESİ 
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The impact on hearing difficulties the phonemes of the target language for 
auditory processing ability in non-native English majors in teacher education in the world is 
a topic of considerable interest. Consonant sounds, just like vowels, 
are direct or immediate objects of auditory perception in spoken English. Many studies 
have revealed that ESL, EFL, and ELT majors in different countries with different 
nationalities had difficulty hearing and producing certain English consonants and vowels. 
Great sum English majors with different nationalities haven’t noticed their auditory 
discrimination power on the problem-causing English consonant phonemes in terms of 
points and places of articulation that make their audition difficult. In Turkish context, the 
consonants of English language that are difficult to perceive for Turkish majors are / θ, ð, ɹ, 
ŋ, w, ɫ, ʎ /, which are not compatible with the Turkish counterparts. This research was 
designed to identify auditory perception rates of Turkish English majors on English 
problem-causing consonants. A pre-test was designed in which the English problem-
causing consonants sounds were used as auditory stimuli and the participants were asked to 
match the sounds articulated by the researcher and their IPA sings. Due to the fact that the 
participants had serious perception and phonetic coding difficulties in the pre-test, a three-
our teaching treatment was administrated to them. After waiting two weeks, the same pre-
test was administrated as a post-test, the results of which were submitted to SPSS 20 to 
determine the difficulty rates of English problem-causing consonant phonemes for lower-
intermediate Turkish-English majors. 

Anahtar Kelimeler : auditory perception, consonant phonemes, fossilization, phonetic 
coding ability 
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MEHMET DEMİREZEN 1 
1 UFUK ÜNİVERSİTESİ 

mehmet.demirezen@ufuk.edu.tr 

English vowels cause major problems to Turkish English majors because Turkish 
and English vowel inventory does not match to a great extent. Turkish phonetic and 
phonological system has a significant impact on the perception and production of English 
individual vowels and vowel contrasts. In this respect, vowels, which carry the hearth of 
syllables and words, fossilization in pronunciation and intonation get to be inescapable. The 
paper aims to find out the auditory difficulty of the order of the problem-causing English 
vowel phonemes for the Turkish English majors and to determine to what rate can the  non-
native speaking participant  distinguish such vowel sounds and match them with their IPA 
signs when heard in isolation within given oral stimuli. This research was designed to 
identify auditory perception rates of Turkish English majors on English problem-causing 
vowel segmental phonemes by 39 heterogeneous lower-intermediate English freshmen 
majors whose basic background on English was different in a private university in Ankara, 
Turkey. A pre-test was constructed wherein English problem-causing vowel phonemes 
were used as auditory stimuli in isolation, and the participants were asked to match the 
signs and sounds articulated by the researcher. Since the participants had serious perception 
and phonetic coding difficulties of vowels in the pre-test, a three-our teaching treatment 
was administrated to them. After waiting two weeks, the same pre-test was administrated as 
a post-test, the results of which were submitted to SPSS 20 to determine the difficulty rates 
of English problem-causing vowel phonemes for lower-intermediate Turkish-English 
majors. The rate of the order of difficulty seemed to signal the L2 inventory of vowel 
phonemes that did not exist in Turkish.          

Anahtar Kelimeler : auditory recognition, IPA symbols, vowel phonemes, fossilization, 
phonetic coding ability 
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(10730) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN "İNGİLİZCE DERSİ" İLE İLGİLİ 

METAFORİK ALGILARI 

ATİLLA ÖZDEMİR 1, ORHUN BÜYÜKKARCI 1 
1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

atillaozdemir@sinop.edu.tr 

Türkiye’de okul öncesinden yükseköğretime kadar yabancı dil öğretimi ve 
öğrenimi önemsenmektedir. Hatta üniversitelerimizin bazıları (ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent, 
vb.) öğretim dilini İngilizce olarak belirlemişlerdir.  Bu ve benzeri sebeplerden dolayı dil 
öğretimi çok fazla gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. Ancak literatür incelendiğinde 
yabancı dil öğretiminde (Acat ve Demiral, 2002; Çelebi, 2006; Darancık, 2008; Ekmekçi, 
1983; Güneş, 2011; Hamamcı, 2013; Işık, 2008; Kocaman, 2012; König, 1989, Songün, 
1984, Şahin, 2009; TED, 1983) çok fazla sorunla karşılaşıldığı bulgulanmaktadır. Tosun 
(2012)’ye göre, Türkiye’de, yabancı dili öğrenme ve öğretme konusunda başarısız 
olduğumuz kanısı yaygındır. Bununla birlikte ortaokul 5. sınıf düzeyinde öğrencilerin 
yabancı dil ağırlıklı bir eğitim alacakları vurgulanmış ve başka bir tartışma başlamıştır. 
Özellikle Türkiye’de yetişkinlerin genel İngilizce yeterliğinin “çok düşük” olması (English 
First, 2015) ve mevcut çalışmalar böyle bir kararın gündeme gelmesinde etkilidir. Ancak 
bununla birlikte düşünülmesi gereken (öğretmen sayısı, müfredat, fiziksel yapı vb) birçok 
farklı değişkenin olduğu da unutulmamalıdır. Özellikle ortaokula hazırlık sınıfının 
gündemde olduğu bir dönemde bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin İngilizce ile ilgili 
metaforik algıları belirlenmek istenmiştir. 

Bunun en önemli nedeni kavramları algılarken, kavramı farklı bir kavramla 
eşleştirir ya da iki kavram arasındaki benzer yönleri aklımıza getiririz. Düşünme 
sürecimizde uyguladığımız bu yöntem akıl yürütmenin de en önemli etkenlerinden biri 
olarak düşünebileceğimiz metafor kavramını ortaya çıkarmıştır (Şahin, Ş., Baturay, H., M, 
2013). Köken olarak Grekçeden gelen metafor kelimesi “meta” ve taşımak anlamına gelen 
“pheriein” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur (Levine,2005). Metafor, Lacoff ve 
Johnson (1980)’un geliştirmiş oldukları “zihinsel metafor teorisi” olarak adlandırılan bir 
bakış açısından ortaya çıkmıştır. Metafor ifadesi düşünülen kavramı değil, kavramla ilgili 
zihnimizde oluşan bir çağrışım, bir semboldür (Yob, 2003). Çünkü metafor zihnimizdeki 
bilgiler arasındaki ilişkileri ifade eder (Senemoğlu, 2005). Lakoff ve Johnson (1980) 
“Yaşamımızdaki Metaforlar” (Metaphors We Live By) isimli kitaplarında insanların 
düşünme sürecinin ve kavramsal sistemlerinin metaforlar ile yapılandırıldığını 
belirtmektedirler. Bu nedenlerle eğitimde ve bilimsel araştırma sürecinde de, insanların 
belirli bir olguya ilişkin algılarının betimlenmesinde metaforlar önemli bir veri toplama 
tekniği olarak ta kullanılmaktadır. (Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç, 2011, Taşdemir ve 
Taşdemir, 2011a). Bu çalışmada da Ortaokul öğrencilerinin İngilizce Dersi’ne ilişkin 
algıları metaforlar yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için 2016-2017 öğretim 
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yılında Sinop İlinde öğrenim gören toplam 136 ortaokul öğrencisine “Eğer İngilizce dersi 
(besin türü, ulaşım aracı, oyun türü, mevsim, canlı türü,…. vb) olsaydı, ……… olurdu. 
Çünkü ……..” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler analiz edilirken 
nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına 
göre, ortaokul öğrencileri “İngilizce dersi” kavramıyla ilgili toplam 27 adet geçerli metafor 
türetmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından incelenerek 10 farklı 
tema altında toplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : İngilizce Dersi, Metafor 
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CLASS AT THE FACULTY OF MEDICINE? 

MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU 1, RAŞİDE DAĞ AKBAŞ 1 
1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

raside@ktu.edu.tr 

The purpose of this study is to reveal the medical students' perspectives on two 
diverse positions -taking or delivering- English class at the medical faculty by conducting 
metaphorical analysis. A total of 104 students studying at the medical faculty at a university 
in the northeast part of Turkey participated in the current study. The participants were 
invited to complete two different prompts respectively as "Taking English language class at 
the medical faculty is (like)...because..." by thinking from their own perspectives and as 
"Delivering English language class at the medical faculty is (like)...because..." by thinking 
from their lecturers' perspectives. Thus, it was considered that the students in our case 
would concisely express how they felt about the idea of taking English language class while 
studying at the medical faculty and also, how they felt about their teachers' position in 
delivering this class at this faculty. To this end, the prompts were presented to the 
participants in their mother tongue and in paper-pen format. The preliminary findings point 
out that the students in our case seem to be rather negative about taking English class while 
studying at this faculty and accordingly, they regard their lecturers' job as challenging and 
tough. 

Anahtar Kelimeler : English for Specific Purposes, Metaphor Analysis, Medical English 
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1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 2 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

zeynep@artvin.edu.tr 

This qualitative case study focuses on novice English teachers’ initial years of 
teaching. A total of 4 English teachers employed by Ministry of National Education 
participated in the current study. A semi-structured interview was conducted to reveal their 
opinions mainly about teaching profession, the departments they were graduated from, their 
early teaching experiences, their concerns and challenges faced in their initial years, and 
teacher professional development. Content analysis was utilized to analyse the data. The 
findings are expected to contribute to teachers, teacher educators, and policy makers. 

Anahtar Kelimeler : novice English teachers, initial years of teaching, qualitative case 
study 
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DUMAN 2 

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 2 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

zeynep@artvin.edu.tr 

Needs analysis process is a crucial part of designing an ESP (English for specific 
purposes) course. In identifying these needs, it is important to take all stakeholders’ 
thoughts, experiences, needs, wants and lacks into consideration. Administrative personnel, 
teachers, students, ex-students and experts are among these stakeholders. In this study with 
a focus on EMP (English for Medical purposes), practicing medical doctors’ experiences 
and ideas about the English classes during their university education and also, their 
suggestions for an EMP course and students currently studying at the faculty of Medicine 
were investigated. To this end, a total of 6 medical doctors participated in the current study 
which constitutes a part of a needs analysis process. A semi-structured interview including 
9 major and 15 minor questions was conducted. The data gathered from the interviews were 
analysed via content analysis. The results of the current study will be discussed in the 
conference. 

Anahtar Kelimeler : English for specific purposes, English for medical purposes, medical 
English, needs analysis 
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ALİ ŞÜKRÜ ÖZBAY 1 
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The purpose of this study is to investigate the competence level of tertiary level 
Turkish EFL students in terms of using complex and marginal prepositions in their 
academic expository argumentative essays. The aim is to find out the extent of which they 
are successful in using these prepositions in their argumentative essays. Local learner 
corpus (KTUCLE) data was used in this study in order to investigate the preposition use 
and these findings were compared with the findings of a native corpus (LOCNESS) in an 
attempt to contrast the usages in both corpora. This comparative interlanguage analysis of a 
specific set of complex and marginal prepositions existing in the range of the corpus data 
mainly searched for overused and underused or misused prepositions.  Prepositions in the 
semantic field of “reference” and “aboutness” in native English presented distinct 
colligational and collocational environments. A greater degree of interchangeability, 
however, is permitted in the learner data in both corpora. Implications of this for English 
language teaching were also added at the end of the study.  

Anahtar Kelimeler : corpus, preposition, complex, marginal, EFL 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
961 
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ALİ ŞÜKRÜ ÖZBAY 1, TUNCER AYDEMİR 1 
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It is a long consensus by now that an understanding of personality type can help 
teachers explain why students approach tasks differently: some are successful, while some 
fail to participate in class activities (Oxford & Ehrman, 1990; Wilz, 2000; cited in Marefat, 
2006). Many research studies, accordingly, have been done so far in an attempt to measure 
the level of success in language learning between outgoing students and their reserved 
counterparts. The results of these studies often turned out to be inconsistent, some showing 
a clear correlation between extraversion and success in learning a language, and others 
failing to demonstrate that there is a positive correlation between being extravert and 
foreign language proficiency.  The current study aims at discovering the relationship, if 
any, between learner personality types and their successes in foreign language learning. The 
researchers administered the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) as a reliable 
instrument to determine the personality type for each subject. Thirty-two male and sixty-
eight female intermediate level prep students studying in a middle size university in the 
north of Turkey participated in this study. The average of each learner’s scores on reading, 
writing, speaking and listening courses served as an index of his success in language 
learning. The participants were also asked to fill out the MBTI questionnaire with two 
options for each item. Individuals were classified on the basis of their self-reported 
preferences. Analysis of data indicated that there is not a significant relationship between 
learner personality type and success in language learning. 

Anahtar Kelimeler : second language learning, extraversion, introversion, Myers Briggs 
Type Indicator (MBTI) 
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This paper aims at investigating the impact of DDL instruction on the collocational 
development of Turkish EFL learners. Data collection methods include pre-test and post-
test after and before a nine-week explicit instruction. The number of the samples is 53 and 
they were given explicit DDL-based instruction with a focus on the collocations. The first 
group is comprised of 12 males and 15 females and the second group 12 males and 14 
females. The first group was taught inductively with DDL methods while the latter was 
taught deductively with non-DDL methods. The data collected were analyzed through 
qualitative and quantitative analysis procedures. According to the analysis the DDL group 
scored better than the non-DDL group in gap filling, error identification and correction 
tasks. There was no difference in single-sentence writing task. Based on the findings of the 
study, it is possible to emphasize the positive contribution of the explicit teaching of 
collocations through DDL approach. The EFL learners who received the explicit instruction 
clearly stated that they were able to develop themselves in collocational competence after 
the concordance-based explicit instruction delivered by the course instructors.  

Anahtar Kelimeler : Corpus , Data-Driven Learning (DDL) approach, collocations, 
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As pointed out teacher talk has a vital importance not only for classroom 
management but also the process of acquisition in the language classes. Since research has 
shown that teacher talk may serve as the only source of comprehensible input and live 
target language model, instruction-giving skills of language teachers has been the focus of 
this research apart from the other qualifications that the language teachers are expected to 
have in the process of language teaching.  To show the importance of the instruction-giving 
skills of language teachers, this study aims to reflect whether prospective English as a 
foreign language (EFL) teachers do whatever they expect from their students or not. Thus, 
this research is a kind of a qualitative one seeking to gather an in-depth understanding of 
instruction-giving skills of prospective EFL teachers via a self-assessment procedure of 
their own. Serving as a small-case study, 18 prospective EFL teachers from the English 
Language Teaching Department of Amasya University in the fall semester of 2016-2017 
academic year taking the course of teaching language skills were chosen as participants of 
this research (N=18). The data collection instrument of the research was the 13-item 
observation table of instruction-giving skills scaled as ''1=totally unclear'', ''2=mostly clear'', 
''3=somewhat clear'' and ''4=totally clear''. The application of the scale designated a 
particular purpose of reflecting the prospective teachers' instruction-giving skills based on 
their self-observation besides adding comments on each of the item they scaled for 
themselves. For the purpose of collecting data, the prospective EFL teachers were expected 
to prepare micro-teaching sessions about how to teach grammar of English language. After 
the instructor’s observation of prospective teachers’ lack of ability in the instruction-giving 
skills, the prospective teachers underwent a specific course content underlying the 
importance of instruction-giving for 6 hours of 2 weeks. That course content aimed also 
addressing the necessity of warm up by the way of giving well-formed instructions in the 
process of English language teaching. Then, the prospective teachers were asked to prepare 
micro-teaching sessions about how to teach listening of English language paying attention 
to the essential points of how to give instructions. At the end of the data collection process, 
the prospective EFL teachers were asked to think about the first micro-teaching sessions 
and compare it with the second one by referring to the limitations and difficulties they have 
in instruction-giving and commenting on each item of the scale. During the data analysis 
process, descriptive percentages and frequencies representing the prospective EFL teachers 
generally and individually were calculated. The analysis process revealed that instruction-
giving skills of prospective teachers should be handled specifically and conscientiously 
during the courses aiming to elaborate the teaching skills of language teachers. As observed 
in many instances in which unplanned and unstructured oral classroom instructions were 
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very ineffective, the inadequacy and problems of teachers in instruction-giving had better 
be encountered for their professional development. Moreover, this small scale study 
including 18 prospective EFL teachers could be repeated with more participants 
consisting  also a control group to generalize the findings, which could be the topic of 
another study and shed light on further studies. 

Anahtar Kelimeler : EFL teacher education, language teaching skills, instruction-giving 
skills 
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Since every child is unique, even within the same context and age range, teaching 
them is not straightforward. The social, emotional and cognitive characteristics of young 
learners cannot be categorized into strict age brackets or grade levels. Considering the 
characteristics of young learners, it should be kept in mind that children actively try to 
construct meaning. Thus, teachers need to introduce classroom activities from the child’s 
point of view in order to make sure whether pupils will understand what to do, how to do or 
will be able to make sense of new language. Furthermore, interactions between individuals 
which is a natural outcome of globalization process nowadays turning into international 
interaction makes especially teaching English, as a lingua franca, compulsory for nations. 
This naturally occured necessity requires both countries and societies performing four basic 
skills in English language teaching, more productively and effectively. For these reasons, in 
this research, it is aimed to determine how effective the techniques of creative drama which 
is based on communicative method and used for improving English language skills in 
foreign language teaching is in practice. For this purpose, the current research investigates 
the attitudes of prospective  English as a foreign language (EFL) teachers towards the 
creative drama for teaching English to young learners course. Aiming this, the current study 
demonstrates a mixed-type research consisting of both qualitative and quantitative research 
types including the attitudes of prospective EFL teachers towards creative drama for 
teaching English to young learners and relying on the statistics of collected data. 18 
prospective EFL teachers from the English Language Teaching Department of Amasya 
University in the fall and spring semester of 2016-2017 academic year taking the course of 
teaching English to young learners were chosen as participants of this research (N=18). The 
data collection instrument of the research was the 50-item attitudes towards creative drama 
scale labelled as ''1=strongly disagree'', ''2=disagree'', ''3=no opinion'', ''4=agree'' and 
''5=strongly agree''. The application of the scale designates a particular purpose of reflecting 
the attitudes of prospective teachers towards creative drama for teaching English to young 
learners course paying attention also to the grades they get from micro-teaching before 
creative drama sessions and after them. At this point, in the data collection procedure, first 
of all the instructor of the teaching English to young learners course carried out 8 different 
creative drama sessions for prospective teachers which conveyed vocabulary items or 
grammatical aspects of English language related to the curriculum suggested by the 
Ministry of Education. After that, the prospective EFL teachers are expected to prepare 
micro-teaching sessions paying attention to the techniques of creative drama apart from the 
ones they do not attach the importance of these techniques. In the data analysis process, a 
series of T-tests, descriptive percentages and frequencies representing the prospective EFL 
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teachers generally and individually were calculated. The analysis process suggested that it 
is necessary for teachers teaching English to young learners facilitate the process of 
language learning via using the techniques of creative drama. Furthermore, integrating 
creative drama into the process of teaching and learning the English language gives the 
students the chance of actualizing themselves in a comfort way, with their usual method in 
a natural way. All in all, it would be better to repeat this small scale study with more 
participants comparing the results with the control group which does not receive the 
techniques of creative drama.  

Anahtar Kelimeler : English as a foreign language, teaching English to young learners, 
creative drama 
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1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
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 “Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim.”  

Çin Atasözü 

Yabancı dil olarak İngilizce öğretme ve öğrenme sürecinde bugüne kadar birçok 
bilim adamının görüşleri ve teorieri dikkate alınarak farklı yöntem ve teknikler 
uygulanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretim Programı’nda ve ders kitabında, 
uygulanması gereken yöntemler ve teknikler belirtilmektedir. Fakat bunlar öğrencilerin 
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır. Dersi hareketlendirmek, öğrencilerin 
motivasyonunu, ilgisini arttırmak ve öğrencileri aktif bir şekilde eğitim-öğretim sürecine 
katmak için öğretmenler konuyla ilgili farklı uygulamalar yapabilmektedir. İngilizce 
öğreniminde Automata (mekanik özdevinimli oyuncaklar) öğrencilerin motivasyonunu 
arttırmak için öğrenme materyali olarak kullanılmıştır. Ünite konularıyla ilgili öğrenciler 
bir hikaye oluşturarak bu hikayeleri dramatize etmiştir ve hikayelerin bir bölümü automata 
ile anlatılmıştır. Bu bir durum incelemesidir ve sürece dayalı bir çalışmadır. Bu çalışma 
Ordu Yağızlı Ortaokulu’nda okuyan yedisi kız beşi erkek olmak üzere toplam 12 kişiden 
oluşan beşinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmada İçsel Motivasyon Envanteri, 
Öğrenci Röportajları, Sınıf Gözlemleri ve Öğrenci Günlükleri kullanılmıştır. Süreçte her 
automata aktivitesinden sonra öğrencilere anket uygulanmıştır. Sürecin dördüncü 
haftasından itibaren öğrencilerle röportaj yapılarak onların görüşleri alınmıştır. 12 haftayı 
kapsayan zaman diliminde sürece dayalı uygulamalar boyunca gözlem yapılmış ve notlar 
tutulmuştur. Öğrencilerin günlüklerinden onların kişisel görüşleri öğrenilmiştir. Yapılan 
tüm araştırmalar ve edinilen bilgiler doğrultusunda Automatanın İngilizce öğreniminde 5. 
sınıf öğrencilerinin motivasyonunu arttırdığı ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Automata, motivasyon, ilgi, keyif alma, genç öğrenenler, hikaye 
oluşturma, drama, yaparak yaşayarak öğrenme 
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There has been a long debate about the merit of translation as a discipline in social 
sciences. Regardless of the turns (linguistic, cultural and sociologic) that translation studies 
have witnessed, translation has remained an important course in foreign language 
education.  While the debate whether the translation should be taught by field experts or 
foreign language instructors is likely to continue, what is more depressing need is to see to 
what extent English-majoring students benefit from l translation practices in classroom, 
With this in mind, the survey study was designed to explore the linguistic role of 
translation, with pros and cons, through the eyes of English-majoring students.  

Anahtar Kelimeler : Translation, foreign language education 
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A well-known figure in translation studies,Lawrence Venuti introduced two 
methods for translation (i.e. domesticating translation vs. foreignizing translation). 
Domestication indicates a  strategy of closely conforming to the culture of the language 
being translated to. On the other hand, Foreignization is a method to retain information 
from the source text without following the conventions of the target language to preserve its 
meaning. The purpose of this research is to investigate which strategy is chosen by English-
majoring students with their justifications. To this end, sample texts are given to the 
students to translate and translated texts are given to the students to indicate their approval 
or disapproval. In order to ensure triangulation, in-depth interview is held with the students 
to gain more insight into their choices. 

Anahtar Kelimeler : Translation, foreign language teaching 
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(9724) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI 
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1924 yılında çıkarılan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile öğretmenlik bir meslek 
olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren “yüksek muallim mektebi” adı altında 
çalışmaya devam eden öğretmen yetiştiren kurumlar; eğitim enstitüsü, yüksek öğretmen 
okulu, eğitim yüksekokulu ve eğitim fakültesi adı altında öğretmen yetiştiren birimler 
açılmıştır. Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumları, öğretmenlik öz-yeterlik inançları ve öğrenciyi tanıma 
yeterlikleri arasındaki incelenmiştir. Araştırma genel tarama modelinde yapılmış betimsel 
bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu 649 katılımcıdan oluşturmaktadır. Veriler, 
Öğretmen Adayı Bilgi Formu, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği, Öğretmen 
Öz-yeterlik Ölçeği ve Öğretmenlerin Öğrencileri Tanıma Yeterliliği Ölçeği ile toplanmıştır. 
Toplanan veriler t-testi, pearson korelasyon ve varyans analizi teknikleri ile test edilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, 
öz-yeterlik inançları ve öğrencileri tanıma yeterlilikleri arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur. Ayrıca ölçek puanları ile cinsiyet ve öğrenim görülen programlar arasında 
anlamlı farklar tespit edilmiştir.  

*Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 
Desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayı, öğretmenliğe yönelik tutum, öğretmen öz-
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Bu çalışma, küreselleşmeyle birlikte sayıları giderek artan uluslararası öğrenciler 
için kültürlerarası etkililik ve kendini ayarlama becerisinin önemini göstermeyi 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların incelendiği bu alanyazın taramasında, 
kültürlerarası etkililik kavramının farklı boyutlardan oluştuğunu ve hem bazı kişilik 
özelliklerinden hem de davranışsal becerilerden yola çıkılarak açıklanmaya çalışıldığını 
göstermektedir. Kendini ayarlamanın ise hem bir sosyal beceri hem de bir kişilik özelliği 
olarak kabul edildiği ve bu beceri üzerinde çevresel faktörler de etkili olduğu için belli bir 
düzeye kadar sonradan kazanılabileceği belirtilmiştir. İnceleme sonucunda, farklı bir 
kültürde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin yeni bir ülkeye sosyokültürel ve 
psikolojik açıdan uyum sağlama sürecinde ve akademik başarılarında hem kültürlerarası 
etkililiğin hem de kendini ayarlama becerisinin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu 
nedenle, öğrencilerin kültürlerarası becerilerini desteklemek amacıyla kültürlerarası 
etkililiği ve kendini ayarlama becerisini arttırmayı amaçlayan eğitim ve öğretim 
programlarının geliştirilmesi, öğrencilerin akademik ve sosyal açıdan başarısızlığını ve 
bunların yol açacağı emek ve para israfını önlemesi bakımından önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Uluslararası Öğrenciler, Kültürlerarası Etkililik, Kendini Ayarlama 
Becerisi, Yükseköğretim 
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Kuruluşunda 27 üniversitenin kontrolünden sorumlu olan YÖK, 2016 yılında 193 
üniversiteye hitap eden büyük bir kurum halini almıştır. Bu çalışmada, eğitim sisteminin en 
üst basamağında yer alan yükseköğretimin ülkemizdeki mevcut durumu ve 
yükseköğretimin işleyişinde yaşanan sorunlara ilişkin çeşitli kuruluş ve sivil toplum 
örgütlerince hazırlanan ve sadece yükseköğretimi konu edinen raporlar incelenmiştir. 
Özellikle raporlarda belirtilen yükseköğretim sistemindeki önemli sorunların neler olduğu, 
raporlarda sorunlara ilişkin öne sürülen çözüm yolları ile geleceğe yönelik araştırma ve 
politika önerileri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’nin  Yükseköğretim Stratejisi 
(2007); Türkiye’de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar (2008); Türkiye’de 
Yükseköğretim: Karşılaştırmalı Bir Analiz (2009); Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: 
Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası (2014); Yükseköğretim Kanununa İlişkin 
Öneriler (2016) adlı belgeler araştırmaya dahil edilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda, 
raporlarda genel olarak ifade edilen sorunların ve ilişkili önerilerin Yükseköğretime Erişim, 
Öğretim Elemanı İhtiyacı, Yükseköğretimin Finansmanı, Yükseköğretimde Kalite, 
Özerklik ve Uluslararasılaşma gibi temalar altında toplandıkları görülmektedir. 
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Modernleşme süreci ile birlikte önceden sadece özel alanlarında olan kadınlar, 
kamusal alanda da varlıklarını görünür kılmaya başlamışlardır. Söz konusu bu alanlardan 
biri yükseköğretim kurumlarıdır. 

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında kadınlar da çalışmakta, ayrıca kadın 
konusu akademik bir alan olarak üniversitelerde çalışılmaktadır. Türkiye’de akademik 
alandaki kadın çalışmalarını sayısı elliyi geçen Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ve Kadın Çalışmaları ve Toplumsal 
Cinsiyet Anabilim Dalları yürütmektedir. Dünyadaki akademik kuruluşlarda ise yine aynı 
şekilde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının yer aldığı birçok yükseköğretim organı 
bulunmaktadır. 

Bu çalışma betimsel yöntemle yapılacak olup, dünya çapındaki yükseköğretim 
kurumlarında kadınların konumunu ortaya koyma ereğindedir. Bu bağlamda veriler ortaya 
koyulurken nicel araştırma yöntemlerine de başvurulacaktır. Öneriler ise, Yüksek Öğretim 
Kurulu’nun 07.05.2015 tarihli toplantısı sonrasında yayınlanan tutum belgesi doğrultusunda 
sunulacaktır. 

NOT: Çalışma orijinal araştırma makalesi olup, daha önce çalışmanın Türkiye ile 
ilgili olan kısmı 14-16 Kasım 2016 tarihinde IWC 1. Uluslararası Kadın Kongresi’nde “The 
Reflection of Women’s Studies to Academy in Turkey” başlığıyla tarafımca sözlü bildiri 
olarak sunulmuş, ancak sadece kısa özet olarak basılmıştır. Bu makalede/bildiride ise tüm 
dünya ülkeleriyle ilgili genişletilmiş ve karşılaştırmalı bilgi sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet, yükseköğretim 
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The preservation of academic freedom through academic tenure is one of the most 
controversial and contradictory issues facing American higher education today (Peterson, 
2007). Therefore, the goal of the study is to examine the factors that lead to the conflict 
between faculties and higher education institutions considering academic freedom and 
academic tenure.  Accordingly, the study explained the reasons for the dismissal and 
suspension of faculties in higher education institutions. In addition, these reports consist of 
Committee A, who investigate the conflictual issues regarding Tenure and Academic 
Freedom, reports and six documents of dismissal and suspensions in individual higher 
institutions prepared by investigating committees of AAUP. Qualitative data are considered 
to be the "rough materials researchers collect from the world they are studying; they are the 
particulars that form the basis of analysis" (Bogdan & Biklen, 1992, p. 106). After the data 
analyses following themes were emerged.  They are:  (a) “Academic Due Process”, (b) 
“Financial Exigency”, (c) “Student Complaints or Student Treatment”, (d) “Verbal Abuse”, 
(e) “Conflict with Administration”, (f) “Unprofessional Behavior”, (g) “Academic 
Freedom”, and (f) “Proof of Dismissal or Suspension reason”.  Following patterns were 
common across the data analyses of each report: (a) “violation of academic freedom”, (b) 
“Inappropriate judgment of institution administration”, (c) “unfettered authority of 
administration”, (d) “lack of shared governance”, (e) “violation of academic due process”, 
and “No plausible academic reasoning or proof for faculty dismissal or suspension”.  

Anahtar Kelimeler : academic freedom, tenure, higher education 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
975 

(10475) TÜRKİYE'DE YÜKS EKÖĞRENİMLERİNİ SÜRDÜRMEKTE OLAN 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YABANCILAŞ MA SÜREÇLERİNİN FARKLI 

DEĞİŞ KENLERE GÖRE İNCELENMES İ 

GÜRBÜZ OCAK 1, BURAK OLUR 1 
1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

burakolur@gmail.com 

Bu betimsel çalışmanın amacı yükseköğrenimlerini Türkiye’de devam ettirmekte 
olan uluslararası öğrencilerin yabancılaşma boyutlarının cinsiyet, burs durumu ve uyruk 
değişkenine göre incelenmesidir. Bu amaçla 2016-2017 akademik yılında Afyon Kocatepe 
Üniversitesinde okumakta olan ve amaçsal örneklem yöntemiyle seçilmiş 152 uluslararası 
öğrenciye güçsüzlük, kuralsızlık, soyutlanmışlık ve anlamsızlık alt boyutlarından oluşan ve 
Çağlar (2012) tarafından geliştirilen öğrenci yabancılaşma ölçeği uygulanmıştır.  Elde 
edilen verilerin betimsel olarak ifade edilmesinde, frekans ve yüzdelik değerler 
kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin anlamlı farklılıkların tespiti yapılmadan önce normallik 
testi uygulanmış ve sonucunda bağımsız örneklemler t-testi ve tek faktörlü varyans analizi 
yapılmıştır. Buna göre; öğrencilerin orta düzeyde yabancılaşma yaşadıkları sonucuna 
varılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri açısından ölçeğin tamamında ve anlamsızlık alt 
boyutunda istatistikî açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur. Ölçeğin genelinde ve anlamsızlık 
alt boyutlarında erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha yüksek puanlar almıştır. Erkek 
öğrencilerin daha yüksek düzeyde yabancılaşma yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Burs 
değişkeni açısından ölçeğin genelinde ve soyutlanmışlık alt boyutunda istatistikî açıdan 
anlamlı bir fark bulunmuştur. Burs alan öğrencilerin burs almayan öğrencilere göre daha 
yüksek düzeyde yabancılaşma yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin uyruğu 
açısından ölçeğin genelinde ve soyutlanmışlık ve anlamsızlık alt boyutlarında istatistikî 
açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen sonuçlardan Arap ülkelerden gelen 
öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha yüksek düzeyde yabancılaşma yaşadıkları 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Uluslararası Öğrenciler, Yabancılaşma, Yükseköğrenim 
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(10542) "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN" YÜKS EK ÖĞRETİMDE DÖNÜŞÜM 

BİLİNCİ 

CANAN MADRAN 1 
1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

cananmadran62@gmail.com 

Sürdürülebilir kalkınma, ilk kez tanımlandığı 1987 yılından itibaren özellikle 
gelişmiş ekonomilerde, daha sonra da gelişmekte olan ülke ve piyasalarda geniş kapsamlı 
kabul görmüş bir kalkınma modeli önerisidir (WCED, 1987). Bu model son otuz yılda 
ekonominin ve kalkınmanın çeşitli alt alanlarında hızla yayılarak tartışılmış ve pek çok yeni 
kavramın, teori ve pratiklerin ortaya çıkmasına ve denenmesine neden olmuştur. 
Sürdürülebilir kalkınma modelinin temel oyuncuları olan  toplum liderlerini yetiştiren 
önemli kurumlar üniversitelerdir. Fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında  özellikle 1990 
sonrasında sürdürülebilirlik yönelimli pek çok yeni teori ve uygulamalar geliştirilmiştir. 
Üniversiteler de bu yeni kalkınma modeli çerçevesinde kendilerine düşen rolü 
üstlenmelidir. 

 Sürdürülebilirlik “sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve toplumun buna 
yönlendirilmesi sürecinde, kavramın anlaşılması ve daha iyi iletilmesini sağlayacak 
eşgüdümlü ara bağlantılar” olarak tanımlanmıştır (Glavic ve Lukman, 2007). 
Sürdürülebilirlik  bugün için, yüksek öğretim anlayışında ve uygulamalarında mutlak bir 
düşünsel ve davranışsal dönüşüm yapılmasını gereğini ortaya çıkartmıştır. Yirminci 
Yüzyılın son yıllarında var olan mevcut  üretim ve tüketim modelleriyle, dünyanın kıt 
kaynaklarını yok ederek ve özellikle geri dönülemez bir iklim krizine yol açarak, küresel 
büyümenin ve gelişmenin mümkün olmayacağı, hemen bütün bu çalışmalarda dile 
getirilmiştir (Victor ve Jackson, 2015). Bu dönüşüm ihtiyacının temel nedenleri; özellikle 
insan eliyle yaratılan (antropojenik) iklim krizi ve küresel ısınma sorunu, hızlı ve geri 
dönülemez bio-çeşitlilik kaybı, enerji krizleri, artan gelir adaletsizliği problemi, artan 
fakirlik, artan nüfus, insan hakları ihlalleri, kitlesel hava/su/toprak kirliliği ve kaybı vb. 
çeşitli doğal ve sosyal problemlerin ortaya çıkmasıdır. Bu problemlerin önemli bir kısmı 
mevcut yönetim, üretim ve tüketim modelleri sonucunda oluşmakta ve zararları her geçen 
gün derinleşmektedir. Pek çok araştırmacı (Grant, 2010; Jackson, 2005) problemlerin 
çözümü için toplumun örgütlenme biçiminin bir paradigma değişimi ile dönüşmesi 
gerektiğini önermektedirler. Bu yaklaşımın devamı olarak, “üniversitelerde sürdürülebilirlik 
için dönüşüm” de yeni bir toplumsal örgütlenme biçimi önerisi olarak yorumlanabilir. 

Üniversitelerin yeni bir paradigmaya geçişi, sürdürülebilirliğin üç sacayağı olan 
ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutlarını kapsayıcı bir vizyon ve misyonla olmalıdır. 
Öncelikle üniversitenin fiziksel yapısı, daha sonra üst ve orta düzey yönetim vizyonları, 
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müfredatı, toplumla  ve paydaşlarla ilişkileri, öğretim elemanları ve öğrencileri  bu 
dönüşümün olacağı alanlardır.   

Çalışmanın ana amacı, Türk üniversitelerinde sürdürülebilirlik yönlü bir 
dönüşümün boyutlarını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada, Türkiye'de sürdürülebilirlik için 
dönüşüm yaptığını vaat eden ve çalışmalarını duyuran üniversiteler incelenecek, yapıları 
ve  motivasyonları analiz edilecek , bu tür çabaların içine girmeyen üniversitelerle farkları 
ortaya konulacak ve dönüşümün önündeki engeller tanımlanmaya 
çalışılacaktır.   Araştırmaya konu olacak üniversiteler, çeşitli akreditasyonlara veya 
platformlara (PRME) başvurmuş olan Türk üniversiteleri arasından  seçilecektir. Araştırma 
nitel araştırma yöntemlerinden, içerik analizi yöntemiyle yapılacaktır. Başlıca araştırma 
soruları aşağıdaki gibidir: 

- Türk üniversitelerinde sürdürülebilirlik için bir dönüşüm  hareketi var mıdır? 

- Hangi üniversiteler bu dönüşümde başı çekmektedir? 

- Dönüşüm içindeki üniversitelerdeki en iyi uygulamalar nelerdir? 

- Dönüşümün ateşleyicileri, aktörleri ve önündeki engeller nelerdir? 

- Türk Üniversitelerinin vizyon, misyon ve müfredatının içinde  sürdürülebilirlik ne 
düzeyde yer almaktadır? 

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, Üniversiteler, Dönüşüm 
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(10649) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNİN FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA 

YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

CEYHUN AKYOL 1 
1 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

ceyhunakyol@artvin.edu.tr 

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları 
Arasında Öğrenci Değişim Programı, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
eğitim-öğretim veren anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasında gerçekleşen öğrenci 
değişim programıdır. Program, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi 
kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam 
etmelerine yöneliktir. 2009 yılında başlayan ve yurt içinde eğitim-öğretim hareketliliği 
imkanı veren programla öğrencilere farklı kültür, coğrafya, eğitim ve arkadaşlık ortamı 
tecrübesi yaratılması amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin Farabi Değişim Programı'na başvurma 
nedenleri, beklentileri, programın öğrencilere sağladığı katkılar ve gönderildikleri 
üniversitelerdeki olanaklar ile öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri ayrıntılı olarak 
irdelenmektedir. Araştırmanın örneklemi; Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek 
Yüksekokulu'nda eğitim-öğretim görmüş ve görmekte olan, ayrıca Farabi Değişim 
Programı'ndan faydalanan ve faydalanmakta olan öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın 
verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan yapılandırılmış form aracılığıyla elde edilmiştir. 
Verilerin analizi, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. 
Çalışmanın sonunda öğrencilerin Farabi Programı'na başvurma sebepleri, programdan 
beklentileri ve programın kendilerine sağladıkları katkının ortaya çıkarılması 
amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Farabi Değişim Programı, Artvin Çoruh Üniversitesi 
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(10656) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNİN MAKALE HAZIRLAMA 

SÜRECİNDEKİ YAPTIKLARI HATALARIN BELİRLENMES İ 

HABİP MEHMET SEVGİ 1 
1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

hmsevgi@selcuk.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin makale hazırlarken yaptıkları 
hataları belirlemektir. Bu sayede öğrencilerin makale yazarken dikkat etmesi gereken 
hususların altı çizilecektir. Ayrıca bu alanda ders veren öğretim elemanlarına bir fikir 
vereceği için önemli bir çalışmadır. Çalışmada 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılında 
Konya ilindeki bir meslek yüksekokulunda öğrenim gören 229 ikinci sınıf İşletme 
Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Bankacılık  ve Sigortacılık  programı 
önlisans öğrencisi ile çalışılmıştır. Öğrencilerle 14 hafta boyunca Araştırma Yöntem ve 
Teknikleri dersinde “bilimsel bir araştırma nasıl yapılır?” sorusuna cevap aramaya yönelik 
bir ders içeriği takip edilmiştir. Dersin uygulaması sınıf ortamında bilgisayar desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir. Aynı ders sürecinde de öğrencilerin araştırma konusu belirlemesi, 
literatür taraması, problem yazması, anket geliştirmesi, anketi değerlendirmesi, bulgular ve 
sonuç yazması vs. beklenmiştir. Makale formatında araştırmanın düzenlenmesi ve dönem 
sonunda da teslim edilmesi istenmiştir. Araştırmacı işte bu hazırlanan aday makalelerdeki 
yanlışları belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonucunda çoğunlukla öğrencilerin anket 
maddeleri ile araştırma problemlerinin örtüşmediği görülmüştür. Kaynakça bölümünde 
sadece faydalanılan kaynağın linki verilmiş ayrıntılı kaynak bilgisine yeterince yer 
verilmemiştir. Öğrenciler anket sonucunda elde ettikleri bulgulardan ne sonuca ulaştıklarını 
yeterince ifade edememişlerdir. Öğrenciler literatür taraması yaparken yeterli kaynağa 
ulaşmamış/ulaşamamışlardır.  

Anahtar Kelimeler : Bilimsel araştırma, makale, önlisans öğrencisi, öğrenci hataları. 
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(10668) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİ NEYİ MERAK EDİP ARAŞTIRMAK 

İSTER? 

HABİP MEHMET SEVGİ 1 
1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

hmsevgi@selcuk.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bir bilimsel araştırma yapmak 
isterse, neyi merak edip araştırmak istediklerini belirlemektir. Ayrıca her araştırma bir 
problemin varlığını gösterdiğine ve araştırmacıyı zihnen veya fiziksel olarak rahatsız eden 
bir durumu temsil ettiğine göre, üniversite öğrencilerinin problemleri ve rahatsızlıkları 
nelerdir bu çalışma sayesinde belirlenecektir. Çalışmada 2016-2017 eğitim öğretim güz 
yarıyılında Konya ilindeki bir meslek yüksekokulunda öğrenim gören 229 ikinci 
sınıf İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Bankacılık  ve 
Sigortacılık  programı önlisans öğrencisi ile çalışılmıştır. Öğrencilerle 14 hafta 
boyunca Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersinde “bilimsel bir araştırma nasıl yapılır?” 
sorusuna cevap aramaya yönelik bir ders içeriği takip edilmiştir. Dersin uygulaması sınıf 
ortamında bilgisayar desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Aynı ders sürecinde de öğrencilerin 
araştırma konusu belirlemesi, literatür taraması, problem yazması, anket geliştirmesi, anketi 
değerlendirmesi, bulgular ve sonuç yazması vs. beklenmiştir. Makale formatında 
araştırmanın düzenlenmesi ve dönem sonunda da teslim edilmesi istenmiştir. Araştırmacı 
işte bu hazırlanan aday makalelerdeki ele alınan konuları içerik analizi ile 
değerlendirmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu futbol, basketbol, müzik, teknoloji, makyaj, şans 
oyunları, sosyal medya, kitap okuma alışkanlığı, zararlı alışkanlıklar gibi sosyal bilimler 
alanındaki çalışmaları ele almışlardır. Bazı öğrencilerin ise tecrübe edindikleri 
olumsuzluklardan ve çözüm yollarından bahsettikleri görülmüştür. Bazı öğrencilerin ise 
sosyal sorumluluklarımızı hatırlatan çalışmalar yaptığı görülmüştür. Bir öğrenci ise yıllar 
boyunca ilçede öğrenim gören öğrenci sayısı ile bazı hesaplamalar yapıp ilçedeki esnaflara 
yatırım konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Başka bir öğrenci ise mevcut okulunu tercih 
edecek kişiler için değerlendirmeler yapmıştır. Başka bir öğrenci ise çalışmasında ilçeye 
gelecek kişiler için tarihi ve sosyal değerlendirmelere yer vermiştir. 

Anahtar Kelimeler : Bilimsel araştırma, önlisans öğrencisi, öğrenci düşünceleri, öğrenci 
problemleri, öğrenci araştırmaları. 
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(10707) DENİZCİLİK EĞİTİMİ VEREN ÖNLİSANS PROGRAMLARINA 3+1 

EĞİTİM MODELİNİN UYGULANMASI 

DUYGU YİLDİRİM PEKSEN 1 
1 YALOVA UNİVERSİTESİ 

duygu.yildirim@yalova.edu.tr 

Meslek yüksekokulları sektöre nitelikli işgücü yetiştirmesi açısından önemli eğitim 
kurumlarıdır. Bu özelliği nedeniyle bu kurumlardan mezun olan öğrencilerin mezun 
olduklarında teorik bilgilerin yanında pratik bilgiye de sahip olması hem öğrenci açısından 
hem de işveren açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle Sakarya Üniversitesi’nde 
uygulanan 3 dönem okul ortamında ders 1 dönem işletmelerde uygulama dersi sistemi 
2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle Yalova Meslek  Yüksekokulu’nda uygulanmaya 
başlamıştır. Diğer taraftan, denizcilik eğitimi veren kurumların Uluslararası Denizcilik 
Örgütü (IMO) tarafından yayınlanan, Gemi adamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi ve 
Vardiya Standartları Hakkındaki Uluslararası Sözleşmesi (STCW) ve Eğitim Sınav 
Yönergesinin gereklerini yerine getirmesi vermiş  olduğu ehliyet açısından zorunludur. Bu 
çalışmada bu eğitim modelinin denizcilik programı öğrencilerine avantaj ve dezavantajları 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Denizcilik eğitimi, 3+1 eğitim sistemi, Önlisans. 
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(10754) YÜKS EK ÖĞRETİMDE 2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK UYGULAMASI 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

MEHMET KÜÇÜK 1, HALİS DEMİR 1, NERMİN KARABACAK 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr 

21 yy’da gelişmiş ülkelerin tümü bilime, bilimsel araştırmaya ve bilim insanına 
büyük yatırım yapmıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile bilime yaptıkları yatırımın 
miktarı arasında doğru bir orantı olduğu bilinmektedir (Uzbay, 2006).Bilim insanı 
yetiştirme sorumluluğunu kurum olarak çoğunlukla üniversiteler yüklenmiştir. 
Üniversitelerde ve diğer araştırma kurumlarında görev yapan bilim insanları en çok çalışan 
meslek grupları içerisinde farklı bir misyon üstlenmiş kişiler olarak yer almaktadır (Arslan, 
2012). 

Türkiye’deki devlet üniversitelerinde görev yapan, yurt dışındaki en iyi akademik 
dergilerde araştırmalar yayınlayan, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sunan 
öğretim üyeleri ile bu konuda yeterli çaba göstermeyenler aynı ücreti almıştır. Bu nedenle, 
çok sayıda araştırma yapmanın yalnızca içsel motivasyon sonucu ortaya çıkan manevi 
tatmini sağladığı söylenebilir. Bu durum ise sürekli olarak eleştirilmiş; üniversitelerin “ar-
ge” üretimlerinin düşmesine yol açtığı birçok çalışmada vurgulanmıştır (Al, 2008; 
Çetinkaya, 2014; Çetin ve Çetin, 2006; Zerenler, Türker ve Şahin, 2006). Türkiye, bu 
durumu fark ederek son 15 yılda “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası” kapsamında “ar-ge” 
harcamalarına daha fazla pay ayırmaya ve araştırmacı sayısını arttırmaya başlamıştır. 

Türkiye’de, “ar-ge” üretimlerine yapılan teşvikler bağlamında özellikle yayın 
sayısındaki artışın ana kaynağı TÜBİTAK teşvikleridir (Küçük ve Karabacak, 2016). Bu 
teşviklerin sonucunda,Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 14.12.2015 tarihinde 
performansa dayalı ücret uygulaması “akademik teşvik ödeneği” altında başlatılmıştır. Bu 
uygulamayla devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının teşviğe esas akademik 
çalışmaları maddi olarak desteklenmeye başlanmıştır. 2015 yılında uygulanmaya başlanan 
bu çalışma ile ilgili olumlu görüşler arasında; (i) akademik anlamda üretimin arttırılmasını 
teşvik edici nitelikteki bu düzenlemede ar-ge çalışmaları için ayrılan payın arttırılması 
(Kılıç, 2015), (ii) Devlet tarafından sosyal bilimlerdeki akademik çalışmaları desteklemesi 
(Balcı, 2015), (iii) Akademik atıfların önemli hale gelmesi sayılabilir. 

Bu uygulamanın, ar-ge faaliyetlerinin arttırılması yolunda önemli bir adım olduğu 
ve bilimsel üretimi destekleyebileceği tarafımızca da paylaşılan bir görüştür (Küçük ve 
Karabacak, 2016; Küçük ve Karabacak, 2017). Uygulama yürürlüğe yeni girmesine 
rağmen, uygulamanın kendisine, uygulamadaki ölçütlere ve puanlana sistemine yönelik çok 
sayıda olumsuz görüş paylaşılmıştır (Görmüş, Kahraman ve Kabasakal, 2015; 



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
983 

Yükseköğretim Bürosu, 2015). Bu olumsuz görüşler ise bilimsel nitelik taşımayan ve 
veriye dayanmayan makale ve yazı niteliğindeki çalışmalarda paylaşılmıştır. Bu 
çalışmalarda ortak ve baskın temalardan biri hiç şüphesiz, uygulamayla ilgili olumsuz 
görüşlerin yansıtılması olup, bu konu üzerinde önemle durulmalıdır. Bu eleştirilerin yerinde 
olup olmadığı, en iyi, uygulamanın çıktıları üzerinde yapılacak bir çalışmayla irdelenebilir. 
Varsa karşılaşılan problemler ve yapılacak öneriler bağlamında eksiklik ve hataların 
düzeltilmesi, uygulamanın akademisyenler ve ülke için getirilerinin neler olduğu, yine 
akademisyen bakış açısından incelenmesi önemli sonuçlar ortaya koyabilir. 

Bu çalışmanın amacı, Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarının 
Yüksek Öğretim Kurumunun, 2016 yılı akademik teşvik ödeneği uygulamasının amacına 
ulaşması ile ilgili değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Nitel paradigmaya dayalı 
çalışmanın verileri, durum çalışması deseninde, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla 
toplanacaktır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 
araştırma kapsamında, Doğu Karadeniz Bölge Üniversitelerinde 2016 yılı devlet 
üniversiteleri sıralamasında (DUS, 2016) en üst, orta ve alt sıralamalarda yer alan 
üniversitelerden 3’er üçer üniversite olmak üzere toplamda 9 üniversite belirlenmiştir. Bu 
üniversitelerde üst birim olarak yer alan “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve 
İtiraz Komisyonu” ve alt komisyon olarak “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme 
Komisyonu”nda görevli sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarındaki 
öğretim üyelerinden katılımcı listesi oluşturulmuştur. Katılımcı öğretim üyeleriyle iletişime 
geçilerek ön görüşme kapsamında araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. 2017 
Şubat-Mart ayları için görüşme randevuları alınmıştır. Veriler, üçüncü araştırmacı 
tarafından yazıya döküldükten sonra NVivo 11 bilgisayar destekli nitel veri analiz programı 
kullanılarak analiz edilecektir. Elde edilen veriler üzerinde çalışmanın birinci ve ikinci 
araştırmacıları tarafından yapılan içerik analizi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Akademik teşvik ödeneği, Yükseköğretim, 2016 akademik yılı, 
değerlendirme 
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(10805) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK İLİŞKİLERDE AKILCI 

OLMAYAN İNANÇLARI VE ÖFKE İFADE TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

ÖZGÜR DEMİRCİ SEYREK 1, MELEK KALKAN 1 
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

mkalkan@omu.edu.tr 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde akılcı olmayan 
inançları ile öfke ifade tarzları arasındaki ilişki incelenmiştir. İlişkisel tarama modelindeki 
bu araştırmanın örneklemi %73.9’u kadın (n=264), % 26.1’i erkek (n=93) olmak üzere 
toplam 357 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki bireylerin yaşları 
18 ile 29 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 20.56’ dır. Katılımcıların şu anki 
romantik ilişkilerinin süresine göre dağılımları ise şu anki romantik ilişki süresi 6 aydan az 
olan katılımcılar %21.6 (n=77), şu anki romantik ilişki süresi 6 ay-1 yıl arası olan 
katılımcılar % 10.1 (n=36) ve şu anki romantik ilişki süresi 1 yıldan uzun olan katılımcılar 
ise %40.1 (n=143) oranındadır. Katılımcıların %28.3’ü (n=101) de şu anda mevcut bir 
romantik ilişkileri olmadığını belirtmişlerdir. Veri toplama aracı olarak İlişkilerde İnanç 
Envanteri ve Durumluluk Sürekli Öfke Ölçeği kullanılmıştır. Bulgulara bakıldığında 
çaresizlik inancının öfke ifade tarzlarından öfke-içte ve öfke-dışa ile pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki gösterdiği görülmektedir. Sevilemezlik inancı ise öfke ifade tarzlarından öfke-içte 
ve öfke-dışa ile pozitif yönde, öfke kontrol ile negatif yönde anlamlı bir ilişki 
göstermektedir. Ayrıca  romantik ilişkilerde çaresizlik inancının, öfke-içte (R2 =.041) ve 
öfke-dışa (R2 =.019) tarzlarını anlamlı olarak yordadığı; romantik ilişkilerde sevilemezlik 
inancının ise öfke-içte (R2 =.096), öfke-dışa (R2 =.041) ve öfke-kontrol (R2 =.021) 
tarzlarını anlamlı olarak yordadığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : akılcı olmayan inançlar, öfke, romantik ilişkiler 
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(10926) KARİYER VE ANLAM: AKADEMİS YENLERDE KARİYER ÇAPALARI, 

KARİYER TATMİNİ VE YAŞAMDA ANLAM ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

ÖNDER SAKAL 1, RECEP MACİT 1 
1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

ondersakal@hotmail.com 

Bu çalışma ile kariyer değerleri, kariyer tatmini ve yaşamda anlam değişkenleri 
arasındaki ilişkilerin araştırılması hedeflenmektedir. Kendi ördüğü “anlam ağında asılı bir 
varlık” olan insanın (Geertz, 2010), “yapıp etmelerini -davranışlarını- sadece bir şartla iyi 
anlayabiliriz. Eğer onların amaçları ve kendi davranışlarına atfettikleri anlam hakkında bilgi 
sahibi olursak” (Zijderveld, 2013: 193). Ayrıca, günümüzde insanların büyük bir 
bölümünün kendilerini “iş”leri ile var ettikleri, çalışma üzerinde anlam bulmaya yönelik bir 
arayış içerisinde oldukları görülmektedir. Bu faktörler, örgütlerin çalışanlarını ve bireyin 
meslek/kariyer seçiminin önemini artırmaktadır. Yapılacak çalışmalar, meslek/kariyere 
ilişkin karar ve planlama sürecini yöneten “kariyer değerleri”nin anlaşılmasına katkı 
sağlayacaktır. Çalışma sayesinde üniversite bağlamında kariyer ve anlam ilişkisinin 
anlaşılmasına katkı sağlayacak bilgilerin elde edilmesi hedeflenmektedir. 

Araştırma değişkenleri 

Kariyer çapaları, “mesleki veya kariyere ilişkin benlik kurgusu” şeklinde ifade 
edilebilir. Kariyer çapaları, üç bileşenden oluşan bir benlik kavramıdır. Bu bileşenler, 
bireylerin i. kendi algıladığı kabiliyet ve zihni yetenekler, ii. kendi algıladığı güdüler ve 
ihtiyaçlar, iii. kendi algıladığı tutum ve değerlerdir. Bireylerin meslek ve kariyer ile ilgili 
karar verme ve planlama sürecinde kullandığı en önemli “seçim kriteri”, kendisinde hâkim 
olan kariyer çapası olabilmektedir (Evans 1996; Marshall ve Bonner 2003; Adıgüzel 2009; 
Bigliardi ve Alberto 2009). Schein’e göre (1987), bireyler kariyer çapaları ve kendi işleri 
arasında uyumu sağladıkları zaman, iş verimliliği, tatmin ve istikrar gibi pozitif kariyer 
çıktılarına ulaşmaları daha olasıdır. Bireyin meslek ve kariyer seçiminde etkili olan 
faktörleri belirlemeye dönük çalışmalar içinde Edgar Schein’in, “kariyer çapaları (kariyer 
yönelimi/kariyer değerleri)” modeli en çok kabul gören modeldir ve 8 boyuttan (değer 
kümesi) oluşmaktadır (Schein, 1975, 1978, 1987, 1996). Schein (1996), kariyer çapasını, 
kişilerin kariyerlerine ilişkin istekleri, beklentileri, temel değerleri, beceri ve yatkınlıkları 
gibi unsurların tümünü temsil eden kariyer kimliği olarak tanımlanmaktadır. Burada 
kullanılan “çapa metaforu” kariyer değerlerinin “sabitlik, durağanlık ve sabitleyicilik” 
yönlerini vurgulamaktadır (Çakmak Otluoğlu, 2014). Schein (1975, 1978) ilk 
çalışmalarında 5 değer kümesi tanımlamış (teknik fonksiyonel yetkinlik, yönetsel yetkinlik, 
güvenlik ve istikrar, özerklik ve bağımsızlık, girişimci yaratıcılık), 1987 ve 1990 yılındaki 
çalışmalarda modele 3 değer kümesi daha eklemiştir (hizmete adanma, saf meydan okuma, 
hayat tarzı) (Weber ve Ladkin, 2011: 171). Bu çapalar bileşen temeline göre 
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sınıflandırılabilir: (1) yetenek tabanlı çapalar (teknik fonksiyonel yetkinlik, genel yönetsel 
yetkinlik, girişimci yaratıcılık); (2) ihtiyaç tabanlı çapalar (güvenlik-istikrar, özerklik ve 
bağımsızlık, hayat tarzı) ve (3) değer tabanlı çapalar (saf meydan okuma, hizmete adanma) 
(Feldman ve Bolino, 1996). Kariyer tatmini, kariyere ilişkin hedef ve beklentilere ulaşma 
derecesine ilişkin algıyı ifade eder. Kariyer tatmininin bir boyutunu, insanların 
kariyerlerinden elde ettikleri tatmin ve kariyer başarıları oluştururken; diğer boyutunu ise, 
gelecekte elde etmek istedikleri kariyer ilerlemeleri için bireylerin algıladıkları umut 
oluşturur (Nauta ve diğerleri, 2009). 

Ölçekler 

Kariyer çapalarını ölçmek amacıyla Schein’in (1990) çalışmasında yer alan 40 
ifadeli ölçek kullanılmaktadır. Schein’in modelinde kariyer değer kümeleri (kariyer 
çapaları); teknik-işlevsel yetkinlik, genel yönetsel yetkinlik, güvenlik-istikrar, özerklik-
bağımsızlık, girişimci yaratıcılık, hizmete adanma, saf meydan okuma ve hayat tarzı olmak 
üzere sekiz yönelimden oluşmaktadır (Schein, 1996). Bu ölçekte her faktör 5 ifade ile 
ölçülmektedir. Kariyer memnuniyetini ölçmek amacıyla ise, Greenhaus’un 5 ifadeli (ör., 
“Tüm kariyer hedeflerim düşünüldüğünde sağladığım ilerlemelerden memnunum.”) kariyer 
tatmini ölçeği kullanılmaktadır (Greenhaus ve diğerleri, 1990). Tüm ölçeklerde yer alan 
maddeler, 5’li Likert ölçeğine göre katılımcılar tarafından cevaplandırılmıştır. Yaşamda 
anlam boyutunun ölçülmesi amacıyla Steger, Frazier ve Kaler, (2006) tarafından geliştirilen 
“Yaşamdaki Anlam Ölçeği (The Meaning in Life Questionnaire)” kullanılmıştır. Ölçek, 10 
maddeden oluşmakta ve yaşamda anlam değişkenini varlık ve arayış olmak üzere iki 
boyutta ölçmektedir. Yaşamda Anlam Ölçeği’nde 7 basamaklı Likert ölçeği kullanılmakta 
ve ölçekte bulunan her boyut 5 madde içermektedir. 

Çalışmanın örneklemini akademisyenler oluşturmaktadır. Araştırmada veri 
toplama tekniği ankettir. Veri toplama yüz yüze anket uygulaması şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. Veri seti spss 23 istatistik paket programı ile analiz edilecektir. 
Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla veri setine faktör, güvenirlik, korelasyon, 
regresyon ve varyans analizleri uygulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Kariyer, Kariyer çapaları, Kariyer tatmini, Yaşamda anlam 

  



IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – 11-14 Mayıs 2017 Ordu                            Özet Kitap 
 

 
987 

(11151) ÜNİVERS İTE ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL YETKİNLİK DÜZEYİNİN 

BELİRLENMES İ 

ABDULLAH BALCI 1, BÜLENT AYDOĞDU 2 
1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - 2 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

abdullah.balci@gop.edu.tr 

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler sayısal teknolojileri hayatımızın önemli bir 
parçası haline getirmiştir. Günümüz toplumunda yeni teknolojilerin farkında olan, hayatına 
adapte eden ve bu teknolojileri kullanan bireylerin yetişmesi gerekmektedir. Bu noktada 
öğrencilerin üniversitelerden sayısal teknolojilerin farkında olan, sayısal teknolojilerin 
yaşamlarındaki yerini gören ve sayısal teknolojileri kullanabilecek bilgi, beceri ve 
yeterliklere sahip olarak mezun olması önem arz etmektedir. Bu çalışma ile üniversite 
öğrencilerinin sayısal yetkinlik düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek 
Yüksekokulunda yer alan 10 farklı programda öğrenim gören 154'ü erkek, 226'sı kadın 
olmak üzere 380 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve 
Çağlar (2010) tarafından geliştirilen sayısal yetkinlik ölçeği ile toplanmıştır. Öğrencilerin 
sayısal yetkinlik ve alt boyutları olan farkındalık, motivasyon, teknik erişim, 
yetkinlik  düzeyleri cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve programın yer aldığı bilim (Teknik ve 
Sosyal Bilimler) değişkenlerine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel 
istatistikler ve bağımsız örneklem t-testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda, 
öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeylerinin "biraz katılıyorum", sayısal yetkinlik ölçeğinin 
alt boyutları olan farkındalık  boyutunda "katılıyorum", motivasyon ve yetkinlik  
boyutlarında "biraz katılıyorum", teknik erişim boyutunda ise "kararsızım"  düzeyinde 
oldukları belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre farkındalık  ve teknik erişim alt 
boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunuken; öğrenim görülen sınıf değişkenine göre anlamlı 
farklılıklar bulunmamıştır. Öğrenim görülen bilim değişkeni açısından incelendiğinde, 
Teknik Bilimler programlarında okuyan öğrencilerin Sosyal Bilimlerde okuyan öğrencilere 
göre sayısal yetkinlik düzeylerinin anlamlı derecede yüksek olduğu  sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sayısal yetkinlik, Sayısal okuryazarlık, Sayısal teknolojiler 
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(11717) SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BİLİME VE BİLİMS EL 

ÇALIŞMALARA BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: RİZE ÖRNEĞİ 

MEHMET KÜÇÜK 1, NERMİN KARABACAK 1 
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr 

Yükseköğretim kurumunda çalışan bilim insanları öğretim, bilimsel çalışma, 
yayın, akademik başarı, proje geliştirme vb. etkinlikleriyle ilgili süreçlerde çalışma 
yürütmekle sorumludur (ENQA, 2007-2008). Bu durum 2547 Sayılı Yükseköğretim 
kanunda bilim insanları“üst düzey bilimsel çalışma ve araştırma yapan, bilgi ve teknoloji 
üreten, ürettiklerini paylaşarak ulusal alanda gelişmeye destek olurken evrensel gelişmeye 
de katkıda bulunan, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla bilim dünyasında yer edinmiş kişiler 
olmalıdır” şeklinde yer almaktadır. 

Türkiye’de 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, toplumun % 1’lik grubunda 
yer üniversite profesörlüğü mesleği %83.32 oranında en çok itibar gören 2. meslek 
grubunda yer almaktadır(Sunar, Kaya, Otrar, Nerse, Demiral ve Kalpaklıoğlu). Bilim 
insanlarının yer aldığı üniversitelerin seviyesi, bir ülkenin bulunduğu medeniyet ve 
kalkınmışlık seviyesinin en önemli göstergesidir (Görmüş, Kahraman ve Kabasakal, 2015). 
Dünya çapında bilim üretemeyen ülkelerin, dünyanın önde gelen ve kalkınmış ülkeler 
arasına girme şansı bulunmamaktadır. 

Bilimin esas işlevi, toplumun sorunlarını çözmektir. Benzer şekilde, bilimin 
toplumla barışık olmasının gerekliliği (Ortaş, 2002; Evans, 2007; Yamaç, 2009; Ergün, 
2010; Cevizci, 2010; Biswas ve Kirchherr, 2015; Lattier, 2016; Karadağ ve Yücel, 2016) 
tarafından da paylaşılmıştır. Bilim insanları, gerçek dünya sorunlarını çözmeye yönelik, 
araştırma sonuçlarının potansiyel uygulamasının ve pratikteki geçerliliğinin vitrini 
olmalıdır (Biswas ve Kirchherr, 2015). Bu bağlamda, bilim insanlarının içinde bulundukları 
toplumun sorunlarına işaret etmesi ve o toplumu sağlamlaştıracak çalışmalarda bulunması 
önemli bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Buraya kadar bilimle ilgili açıklanan hususlara karşın, üniversitelere önemli 
eleştiriler yönetilmektedir. Bunlar arasında; (i) toplumun talep ve ihtiyaçlarına yeteri kadar 
duyarlı olmama, (ii) yeterli nitelik ve nicelikte ürün ve hizmet vermeme yer almaktadır 
(Huggins&Cooke, 1997; ODTÜ, 2011). Bu eleştirilere benzer şekilde, Türkiye’de de 
üniversitelerin topluma ve bilimsel üretime katkısı sorgulanmakta ve ayrıca her yıl 
açıklanan dünya üniversiteler sıralamasındaki yeri eleştirilmesine karşın bu durumun 
yeterince araştırılmadığı tarafımızca da paylaşılan bir görüştür. Yine de, ülkemiz 
yükseköğretiminde kaliteye odaklanan çalışmalar yapılmaktadır (Arslan, 2000; 
Hacıfazlıoğlu, 2006; Bayrak, 2007; Özer, Gür ve Talipcan, 2010; Deveci, 2012; Özdemir, 
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2015; Karadağ ve Cemil, 2016). Bu çalışmalarda ise, (i) bilimsel çalışmaların toplumun ne 
işine yaradığı ve toplumun bu çalışmalara niçin değer biçmesi gerekliliği ve (ii) var olan 
durumun ne olduğu yani toplumun, bilimin neresinde olduğu ya da neden uzak olduğu 
temalarına yer verilmediği literatürde önemli bir boşluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Toplumun bilime ve bilimsel çalışmalara bakış açısını içeren çalışmalar, basitçe 
kişisel görüşlere dayanan makale ve yazı niteliğinde yazılar olarak yer almaktadır. Buna 
karşın YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve TÜİK gibi kurumlar tarafından ulusal çapta toplanan 
verilerde, bilimin arkasındaki en önemli itici güç olması gereken toplumun bilime ve 
bilimsel çalışmalara bakışıyla ilgili veriler bulabilmek mümkün değildir. Bu nedenle, 
üniversiteler, akademik camia olarak hem kurum içerisinden hem de kurum dışından çok 
sayıda eleştiri almaktadır. Dışarıdan gelen eleştiriler, kamuoyunda çıkan haberler, köşe 
yazıları, kişisel makaleler ve haber grupları tarafından yapılan eleştiriler olarak 
sıralanabilir. Hem kurum içerisinden hem de kurum dışından yapılan eleştirilerin 
kamuoyunun görüşününe oranda temsil ettiği bilinmemektedir. Bu çalışma, alanda 
bahsedilen bu eksikliği doldurmak üzere planlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, sivil toplum kuruluşlarının bilim, bilim insanları ve bilimsel 
çalışmalara yönelik bakış açısını ortaya koymaktır. Nitel paradigmaya dayalı tasarlanan 
çalışmanın verileri, 2017 yılı Şubat- Mart aylarındayürütülen yarı yapılandırılmış 
görüşmelerle toplanacaktır. Hedef kitle, Rize ilindeki sivil toplum kuruluşlarının (vakıf, 
dernek, oda, sendika) temsilcilerinden seçilen toplam 50 kişiyi kapsamaktadır. Bu 
görüşmeler, eğitim fakültesinden seçilen ve görüşmelerle ilgili özel eğitime tabi tutulan ve 
topluma hizmet dersinialan bir grup öğretmen adayı tarafından yapılacaktır. Bu yolla 
toplanan veriler, araştırmacılar tarafından yazıya döküldükten sonra NVivo 11 bilgisayar 
destekli nitel veri analiz paket programı kullanılarak analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Bilim, bilimsel çalışma, bilim insanı, üniversite, topluma hizmet 
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