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ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
Değerli Katılımcılar,
VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi bu yıl, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi ve Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği işbirliğiyle, üniversitemizin ev
sahipliğinde Manisa’da düzenlenmektedir.
"Eğitim Uygulamalarında Yenilikçilik ve Yaratıcılığın Gücü” temasıyla bilim insanlarını,
eğitimcileri ve eğitim araştırmacılarını bir araya getirmeyi hedefleyen kongremiz, geniş kapsamlı bir
etkinlik olarak eğitim uygulamalarının çağın gereksinimlerine uygun şekilde, mümkün olan en ileri
noktaya ulaştırılabilmesi için yeni fikir ve uygulamalara zemin hazırlamayı ön görmektedir.
Bir milletin varlığını sürdürebilmesi ve ilerleyebilmesi için istisnasız her alanda yenilikçi ve
eleştirel düşünme becerisine sahip bireylere ihtiyacı vardır. Bu anlamda en büyük görev eğitimcilere
düşmektedir. Zira içinde bulunduğumuz ve baş döndürücü bir hızla değişen modern zaman, bireylerin
kısa sürede ve karmaşık şekilde ortaya çıkan değişimlere ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır.
Bireylerin ve daha genel bir bakışla toplumların bu tempoya yetişebilmesi de ancak her alanda
yeniliklere açık olması ile mümkündür. Artık eğitimcilerin özgüveni yüksek, sorumluluk bilincini
kavramış, ülkesini her anlamda daha ileriye taşıyabilmek için uğraşan ve XXI. yüzyılın ritmini
yakalayabilen öğrenciler yetiştirmesi, gerekliliğin de ötesinde bir zorunluluktur. Sözü edilen
niteliklere sahip bireylerin yetiştirilebilmesi için elini taşın altına koyması gereken ilk grup da
şüphesiz eğitimcilerdir. Bu bakımdan özellikle “hocaların hocası” olarak niteleyebileceğimiz
akademisyenlerin, ilgili oldukları alanlarda günceli takip ederek gerekli revizyonları en kısa sürede
hayata geçirmeleri, hem yürüttükleri eğitim faaliyetlerinin hedefine ulaşması hem de hitap ettikleri
kitleye rol model olarak yenilikçi ve yaratıcı bakış açısını kazandırmaları ve bu yolla yaşam boyu
öğrenmeyi hayata geçirmeleri için elzemdir. Geleneksel eğitim öğretim faaliyetlerinin, çağın
gereksinimlerini karşılamasının mümkün olmadığı bu yüzyılda amaç, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun
2. maddesinde de belirtildiği üzere toplumun bütün bireylerini “beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu
bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme
gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren,
topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek”tir.
Kongremizde “Eğitim Uygulamalarında Yenilikçilik ve Yaratıcılığın Gücü” teması, bu çerçevede ele
alınacak olup kongrenin söz konusu alandaki sorunlar ve eksikliklerin tartışılmasına ve eğitim
sürecinde yeni politikaların ortaya konmasına vesile olmasını temenni etmekteyiz.
Ülkemizin ve dünyanın farklı şehirlerinden toplamda 1025 katılımcının başvuruda bulunduğu
kongrede, bilim ve hakem kurulunun değerlendirmeleri neticesinde 651 bildiri sunuma kabul
edilmiştir.
Kongreye davetli konuşmacı olarak katkıda bulunan Güney Afrika Eğitim Araştırmaları
Birliği Başkanı Sayın Dr. Motlalepule Ruth Mampane’e, Polonya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı
Prof. Dr. Joanna Madalinska-Michalak’a, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin’e, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçük’e ve Sınırsız Eğitim Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Firdevs
Güneş’e; ayrıca kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün düzenleme, bilim ve danışma kurulu
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üyelerine, üniversitemiz yönetimine, yurt içi ve yurt dışından katılımları ile kongreye destek veren
bütün araştırmacı, bilim insanı ve eğitimcilere şükranlarımızı sunuyoruz.
Son olarak kongremize maddi destek sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör
temsilcilerine de teşekkürü bir borç biliriz.

9 May 2018, Manisa
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
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ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
OPENING SPEECH
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ
Rector of Celal Bayar University
Dear participants,
VIII. International Congress on Research in Education, hosted by our university, is being held
in Manisa this year with the cooperation of Çanakkale Onsekiz Mart University and the International
Association of Educational Researchers.
The conference, which aims to bring scientists, educators and educational researchers together
with the theme "The Power of Innovation and Creativity in Education Practices", is a comprehensive
event that prepares the ground for new ideas and practices so that the education practices can reach the
most advanced point possible.
Without exception, every area needs individuals with innovative and critical thinking skills so
that a nation can survive and move forward. In this sense, the greatest task falls into the educators.
Because modern time, changing at a dizzying pace, makes it necessary for individuals to keep up with
the changes that occur in a short time and in a complicated manner. It is possible that the individuals
and societies are able to catch up at this pace if they are open to innovations in each area. Now, it is a
compulsion beyond the necessity that the educators are confident, conscious about the concept of
responsibility, trying to move the country forward in every sense and able to educate the students who
can catch the rhythm of the XXI. century. The first group that should put their hand under the stone in
order to train the individuals with the mentioned qualities is undoubtedly the educators. In this respect,
especially academicians who can be described as "trainers of teachers" should follow the current
revisions in the fields to which they are related and pass on the necessary revisions in the shortest time
so that they may reach the goal of their training activities and it also gives them an innovative and
creative perspective as a role model and in this way they can process in life-long learning. In this
century, where traditional education and training activities cannot meet the needs of the age, as stated
in Article 2 of the Basic Law of National Education, the aim is to make all members of the society
have “a characteristic which is balanced and healthy in body, mind, morality, spirit and emotion, free
and scientific thinking power, a broad world view, respect to human rights, value to personality and
enterprise, responsibility to society; creativity, and productivity". The theme of " The Power of
Innovation and Creativity in Educational Practices" will be covered in this context and we hope that in
the congress we will be able to discuss the problems and deficiencies in the area and to introduce new
policies in the education process.
At the congress, in which a total of 1025 participants from the cities of both our country and
the different countries of the world applied, 651 papers have been accepted as a result of the
evaluations of the scientific and referee board.
We thank to the keynote speaker Dr. Motlalepule Ruth Mampane, who is Head of South
Africa Education Researches Association; to Prof. Dr. Joanna Madalinska-Michalak, who is Head of
the Union of Polish Educational Researches; to Doç. Dr. Semih Aktekin, who is General Director of
Teacher Training and Development Unit at Ministry of National Education; to Prof. Dr. Mehmet
Küçük, who is the Dean of Faculty of Education at Rize Recep Tayyip Erdoğan University; and to
Prof. Dr. Firdevs Güneş, who is the president of Limitless Education and Research Association. We
are also grateful to the members of regulatory, science and advisory committee, who have contributed
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to the realization of the congress, the management of our university and to the researchers, scientists
and educators who participate from domestic cities and foreign countries to the congress.
Last but not least, we would like to thank all public institutions and private sector
representatives who provided financial support to the congress.

9 May 2018, Manisa
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ
Rector of Celal Bayar University
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ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Yücel ACER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
Değerli Katılımcılar,
Kıymetli Misafirler,
Üniversitemizin 25. Kuruluş Yıldönümünde ev sahipliği yaptığımız 7. Uluslararası Eğitimde
Araştırmalar Kongresinin bu yıl sekizincisine Manisa Celal Bayar Üniversitesinin düzenleniyor
olmasından ve burada tekrar sizlere hitap ediyor olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ederek
sözlerime başlamak istiyorum. Kongre kapsamında 641 sözlü bildiri, 10 poster ve 6 çalıştay ve atölye
çalışması ile yaklaşık 1016 katılımcı ile gerçekleşiyor olması gelenekselleştiği ve kurumsallaştığını
göstermektedir. “Eğitim Uygulamalarında Yenilik ve Yaratıcılığın Gücü” temalı kongreye hoş
geldiniz.
"Yenilik ve Yaratıcılık eğitimde sıkça bahsedilen iki önemli kavram ancak bu kavramların
içini doldurmamız gerekir. Eğitim herkes için kaliteli ve ulaşılabilir olmalıdır. Biz Türkiye olarak,
yakın gelecekte değişik kurumlarda söz sahibi olacak gençlerimizin daha yenilikçi olması gerektiğini
biliyoruz. Ülkemizi öne çıkartacak olan unsurun yenilikçi nesiller olacağını özellikle vurgulamak
isterim. Çünkü sadece rakamlarla ifade edilen becerileri ve bilgisi olan bir nesil değil, her alanda
yenilikçi, başkalarını geride bırakan bir nesil, bir ülke olmamız için gereklidir.
Bu anlamda eğitim alanında yapılan araştırmaların çok önemli, bu kongrenin de kendi
alanlarında kendini çok iyi yetiştirmiş kişileri dinleme fırsatı sunması ve bilgileri paylaşımı sağlayacak
önemli ve yararlı etkinlik olması nedeniyle katılımcılar ve özellikle de genç araştırmacı ve öğrencilerin
etkinliği iyi değerlendirmelerini ve takip etmelerini tavsiye ediyorum. Bir sempozyumun
organizasyonun ne kadar zor olduğunu, ne kadar emek gerektirdiğini, bu işlerin özel kuruluşlar
tarafından çok pahalıya yapıldığını aynı organizasyonu hocalarımızın büyük bir özveriyle çalışıp
gerçekleştirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese
teşekkürlerimi iletiyorum. Çağrılı Konuşmacı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Birimi Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Polonya Eğitim Araştırmaları Birliği
Başkanı ve Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Joanna Madalinska–
Michalak, Cape Town Güney Afrika Pretoria Üniversitesi öğretim üyesi ve Dünya Eğitim
Araştırmaları Birliği Konsey Üyesi, Prof. Dr. Motlalepule Ruth Mampane, ve Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Küçük tarafından gerçekleştirilecek davetli konuşmacılara, bildirileri ile çalıştay ve atölye
çalışmaları ile katkı veren herkese, bilim ve hakem kuruluna, kongre başkanları Prof. Dr. Ahmet Ataç
ve Prof. Dr. Dinçay Köksal düzenleme kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkürlerimi ifade etmek
istiyorum.
3 gün boyunca katılımcıların deneyimlerini paylaşacağı, öğretme ve öğrenme yöntemlerine,
eğitim projelerine ve yeniliklere, eğitim ve araştırmaya uygulanan yeni teknolojilere ilişkin son
gelişmelerin tartışılacağı kongrenin verimli geçmesi dileği ile hepimize katılımlarınız için teşekkür
ediyor saygıyla selamlıyorum.
9 May 2018, Manisa
Prof. Dr. Yücel ACER
Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi
Rektörü
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OPENING SPEECH
Prof. Dr. Yücel ACER
Rector of Canakkale Onsekiz Mart University
Dear participants,
Distinguished Guests
I would like to start my speech by saying that I am pleased to see that International Congress of
Research in Education hosted by our University in the year of the 25th Anniversary of Çanakkale
Onsekiz Mart University is being organized by Manisa Celal Bayar University this year and I have the
great honour of address you in the opening of the congress. Within the scope of the congress, 641 oral
presentations, 10 posters, 6 workshops and workshops, will be realized with approximately 1016
participants and this shows that the congress has already been traditionalized and institutionalized.
You, all, welcome to the congress, entitled "The Power of Innovation and Creativity in Educational
Practices".
Innovation and creativity are two important concepts frequently mentioned in education
programmes, we need to fulfil the requirements of these concepts. Education must be of good quality
and accessible to everyone. We, as Turkey, in the near future will have a say in different institutions,
we know our young people should be more innovative. I would especially like to emphasize that it is
the innovative generation that will bring forth our country. It is necessary for us to be a country that
has an innovative generation in every field that leaves behind others not only a generation with the
skills and knowledge expressed in numbers.
In this sense, I would highly recommend that participants, especially young researchers and
students, make good use of this congress and follow up on the activity, because research in the field of
education is very important and this congress is also an important and useful activity to provide the
opportunity to listen to people who are very well educated in their fields and to share information. We
all know very well how difficult it is to organize such congresses and symposiums, how much effort it
requires, and the fact that these works are done very costly by private institutions. I would like to
express my thanks to everyone who has been involved in this congress, the keynote speakers; Assoc.
Dr. Semih Aktekin, General Director of Teacher Training and Development Department of Ministry of
Education, Prof. Dr. Joanna Madalinska-Michalak, President of the Polish Educational Research
Association and Deputy Chairman of of World Educational Research Association, Professor. Dr.
Motlalepule Ruth Mampane University of Pretoria University, Cape Town, South Africa and Member
of the World Educational Researches Association, and Prof. Dr. Mehmet Küçük, Dean of Faculty of
Education Recep Tayyip Erdoğan University and Chairman of the Dean’s Council of Education
Faculties in Turkey; and those how contributed to the congress with their presentation, and workshops;
and members of scientific committee and referees of the congress. I would like to express my thanks
to. Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ, Rector of Manisa Celal Bayar University, for his great support fort
the realisation of the congress, the co-chairs of the congress Prof. Dr. Ahmet Ataç and Prof. Dr.
Dinçay Köksal and other members of the organising in committee separately.
I would like to express my sincere appreciation to all of you for your participation in the
conference in which you will share experiences, discuss the latest developments in teaching and
learning methods, training projects and innovations, new technologies applied to education and
research for 3 days.

9 May 2018, Manisa
Prof. Dr. Yücel ACER
Çanakkale Onsekiz Mart University
Rector
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Uluslararası Eğitim
Araştırmacıları Derneği işbirliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nin
değerli katılımcıları;
Kongremizin teması "Eğitim Uygulamalarında Yenilikçilik ve Yaratıcılığın Gücü (The Power
of Innovation and Creativity in Educational Practises)" olarak seçildi. Bu temanın seçiminde öne çıkan
gerekçe eğitim uygulamalarında yenilik ve yaratıcılık arayışlarına yön vermek, Eğitim Bilimleri’nin
bütün alanlarında görülen nitelik sorunlarını tartışmak, bu sorunlara yeniliğin ve yaratıcılığın gücüyle
çözümler üretmekti. Evrensel yönünün bulunması ve Eğitim Bilimleri’nin bütün alanlarını kapsaması
bu temanın seçimindeki diğer motivasyonlar oldu.
Bu kapsayıcı temanın pozitif etkisiyle VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,
davet ilanından hemen sonra Eğitim Bilimleri alanında çalışan akademik ve uygulamacı
profesyonellerden büyük bir ilgi gördü. Eğitim Bilimleri’nin neredeyse bütün alan ve dallarından
yönelim oldu. Süreç içinde kongreye 686 bildiri taslağı gönderildi. Eğitim Bilimleri’nin çeşitli
alanlarında uzmanlığı olan 56. Hakem Kurulu üyemiz bu bildiri özetlerini değerlendirdi. Sonuçta, 641
bildiri özeti “Bildiri Sunumu” olarak, 10 bildiri özeti ise “Poster Sunumu” olarak kabul
edildi. Kongremize çeşitli atölye çalışmaları ve çalıştaylar düzenlemek suretiyle değer katmak isteyen
kıymetli bilim insanları oldu. Toplam 6 çalıştay ve atölye çalışması kongre programına dâhil edildi.
Bu tür bilimsel toplantıların bilginin paylaşıldığı, yeni fikirlerin ortaya çıktığı platformlar
olmasının yanı sıra meslektaşlar, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında temasların kurulduğu,
işbirliklerinin geliştirildiği, tecrübeli öğretim elemanlarının genç meslektaşlarıyla tecrübelerini
paylaştığı ortamlar olması da ayrıca önemlidir. 1016’ya yakın eğitim paydaşının iştirakinin
öngörüldüğü kongremizin bu amaca da hizmet edeceği muhakkaktır.
Bu manada 8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nin dünyanın ve ülkemizin eğitim
sorunlarının paylaşılıp tartışıldığı; üniversitelerimizin ve eğitim fakültelerimizin bu sorunların
çözümüne yönelik özgün çözümler ürettikleri, eğitim uygulamalarındaki yenilik ve yaratıcılık
arayışlarının müspet bir mecraya sevk edildiği bir platform, insanlıkça özlediğimiz duruşu dik
karakterli emrolunduğu gibi dosdoğru olan neslin/öğretmenlerin yetişmesine vesile olması dileğiyle
tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

9 Mayıs 2018, Manisa
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı
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OPENING SPEECH
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ
Manisa Celal Bayar University
Dean of Faculty of Education
Dear Participants of the 8th International Congress of Research in Education, held by
Manisa Celal Bayar University, Çanakkale Onsekiz Mart University and the International Association
of Educational Researchers; Distinguished Quests!
The theme of the congress was chosen as "The Power of Innovation and Creativity in
Educational Practices". The rationale behind the selection of this theme was to direct the quest for
innovation and creativity in educational practices, to discuss the quality problems seen in all areas of
Educational Sciences, and to produce solutions to these problems with the power of innovation and
creativity. The universal direction and the scope of all aspects of the Educational Sciences are the
other motivations for the choice of this theme.
With the positive effect of this inclusive theme, VIII. International Congress of Research in
Education attracted a great deal of attention from academics and practitioners working in the field of
educational sciences right after the invitation. It was the orientation of almost all areas and branches of
Educational Sciences. In the process, 686 paper proposals were sent to the congress. From our
scientific committee, specialized in various fields of educational sciences, 56 referees reviewed the
summaries of these papers. As a result, 641 abstracts were accepted as "Paper Presentation" 10
abstracts were accepted as "Poster Presentation". There were precious scientists who wanted to add
value by organizing various workshops and six workshops were included in the congress programme.
It is also a fact that such scientific meetings provide the platforms in which new ideas emerge
and knowledge is shared, as well as the environments where contacts and networks among colleagues,
school administrators and teachers are established, cooperation is developed, and experienced teaching
staffs share their experiences with their young colleagues. It is certain that the congress, where the
participation of education stakeholders close to 1016 is foreseen, will serve this purpose as well.
In this sense, the 8th International Congress of Research in Education is a discussion of the
educational problems of the world and of our country; I offer my love and respect to all participants, in
the hope that our universities and our education faculties will produce unique solutions for solving
these problems, and constitute platform where innovation and creativity researches in educational
practices are directed to a positive channel, and, lead to training of the teachers/ generation who are
upright in character as we humanly long for and who are honest as it is commanded.

9 May 2018, Manisa
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ
Manisa Celal Bayar University
Dean of Faculty of Education
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
ULEAD Başkanı
Seçkin Misafirler!
Değerli Eğitim Araştırmacıları
Bayanlar ve Baylar!
Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD), Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Çanakkale
Üniversitesi işbirliğinde ve yine Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde “Eğitim
Uygulamalarında Yenilikçiliğin ve Yaratıcılığın Gücü” teması ile 8. Uluslararası Eğitimde
Araştırmalar Kongresi'nde sizlere hitap etme ve ağırlama onurunu birlikte taşımaktayız. Dünyanın ve
ülkemizin dört bir yanından gelen meslektaşlarımızı, burada Manisa'da bizimle olduklarını görmekten
duyduğum mutlulukla hem yakından hem de uzaktan gelen tüm katılımcılara en sıcak kalbi
selamlarımı sunarak konuşmamı başlatmak istiyorum.
Muhtemelen bildiğiniz gibi, ULEAD olarak her yıl bir insan kaynakları yetiştiren tüm
alanlarda eğitimde araştırmalar kongresi ve yine periyodik olarak Uygulamalı Dilbilim, Spor Bilimleri
Araştırmaları, İngiliz Dili Eğitimi gibi tematik kongreler ve konferanslar düzenliyoruz. Yıllar içinde,
uluslararası camiadan çok sayıda konuşmacıyı ve yine pek çok genç araştırmacıyı ilk bildirilerini
sunarken tanıştık ve dinledik. Bu konuşmacılar çok çeşitli temaları ele aldılar ve hem tanıdık hem de
bilinmeyen konularda bilgilendirildiler ve tartışmalara katıldılar. Bu konuşmaların ve tartışmaların
bizim anlayışımıza, profesyonel ve bilimsel gelişime çeşitli şekillerde katkıda bulunduğunu
söyleyebiliriz. Ayrıca, bu tür bilimsel toplantıların hepimizin yeni bir şeyler öğrenmemize ve çalışma
alanımızı oluşturan bilgi gölüne birkaç damla eklenmesine katkı verdiği kesindir.
Mevcut kongremizin teması “Eğitim Uygulamalarında Yenilikçilik ve Yaratıcılık Gücü”
olarak belirlenmiştir. Yaratıcılık ve Yenilik sorununu ele almanın ve çeşitli perspektiflerden, hem
öğrenme hem de öğretim için daha etkili teknikleri ve uygulamaları denenmesinin ve teşvik
edilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum.
Yenilik ve yaratıcılık, sadece sanat alanının değil, tüm akademik disiplinler ve eğitim
faaliyetlerin temelini oluşturur. Yaratıcı süreç, yansıtılan düşüncede olduğu gibi, öğrenme
deneyimlerinin anlam kazanmasının da kritik bir bileşenidir. Yaratıcılığı ve yeniliği beslemek için
öğretime ve öğrenmeye yönelik yeni yaklaşımlara ihtiyacımız olduğu anlamına gelir.
Yenilik, yeni fikirler, yeni şeylere bakmanın yeni yolları, yeni yöntemleri veya değeri olan
ürünler olarak düşünülebilir. Yenilik, çıktı üretme, fiili olarak üretme veya farklı bir şey yapma, bir
şeyler yapma ya da yeni bir şey yapma fikrini içerir. Yenilik durmaksızın her zaman sıkı çalışmayı
gerektirir; pek çok iyi fikir asla takip edilmediği ve gelişmediği için sebat ve kararlılık gereklidir.
Yaratıcılık, eğitim bağlamında, her öğrencinin geliştirebileceği çapraz ve müfredatlar arası bir
beceri olarak kavramsallaştırılmalıdır. Bu nedenle teşvik edilebilir veya engellenebilir. Daha yaratıcı
öğrenmeyi ve yenilikçi öğretimi sağlamak için çabaya ve gelişime ihtiyacımız var: müfredat, pedagoji
ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, BİT ve dijital medya ve eğitim kültürü ve liderlik.
Yaratıcılık terimi, birçok Avrupa ülkesinin okul müfredatlarında nispeten sıkça dile
getirilmektedir. Buna karşılık, yenilik (inovasyon) terimi nerdeyse hiç yer almamaktadır. Yaratıcılık
terimi çoğunlukla Kuzey İrlanda (1.78), Estonya (1.65) ve İskoçya (1.25) müfredatlarında ve en az
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Hollanda, Polonya (her ikisi de 0.04) ve Wallonia (Belçika) (0.07) * 'da yer almaktadır. Ancak şartlara
referans, yaratıcı uygulamaların gerçekleşmesi için bir garanti değildir. Kendilerini ile görüşülen
öğretmenler ülkelerindeki müfredatın yaratıcılığı ve yeniliği yeterince teşvik etmediğini düşünüyorlar,
çünkü yaratıcılığın nasıl tanımlanması gerektiği ve öğrenme ve değerlendirmede nasıl ele alınması
gerektiği konusunda net değiller. Değerlendirme ve öğretmen eğitimi, çalışma boyunca yaratıcı
öğrenme ve yenilikçi öğretim için hem destekleyici hem de engelleyiciler olarak hareket edebilecek
ana konular olarak ortaya çıkmıştır. (Referans: JRC-IPTS Çalışması: Yaratıcı Öğrenme ve Yenilikçi
Öğretim - AB Üye Ülkelerinde Eğitimde Yaratıcılık ve İnovasyon Çalışması Üzerine Son Rapor).
Yaratıcılık, yeniliğe dâhil olan aktif bir süreçtir. Yaratıcılığın uygulandığı bağlamların belirli
bir anlayışın yanı sıra beceri gerektiren bir öğrenme alışkanlığıdır. Yaratıcı süreç yeniliğin kalbinde
yer alır ve çoğu zaman her ikisi birbirinin yerine kullanılır.
Daha önceki kongrelerimizde de olduğu gibi, çok sayıda eğitim araştırmacısı, bu etkinlik için
bildiri, atölye çalışması ve posterler için başvuru da bulunarak ve hem bu alanda yüksek düzeyde bir
araştırma faaliyeti hem de bilimsel toplantımıza yüksek derecede ilgi göstermişlerdir. Buna ek olarak,
bazı seçkin akademisyenlerin bu kongrede davetli konuşmacı önerimizi kabul ettikleri için teşekkür
ediyorum.
Buna ek olarak, yurt içinden ve yurt dışından seçkin akademisyenlerin kongremizde çağrılı
konuşmacı olarak davetimizi kabul ettikleri ve bugün bizimle oldukları için kendilerine
minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Bu sabah, 7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresine ev
sahipliği yapan üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Yücel ACER’i dinleme fırsatımız olacak ardından
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Birimi Genel Müdürü Doç. Dr. Semih
AKTEKİN’i ve Cape Town Güney Afrika Pretoria Üniversitesi öğretim üyesi ve Dünya Eğitim
Araştırmaları Birliği Konsey Üyesi, Prof. Dr. Motlalepule Ruth Mampane’i “The Role of educational
psycjology on the resilience of youths from economically depressed environment and family
background” başlıklı konuşmasında, Polonya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı ve Dünya Eğitim
Araştırmaları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Joanna Madalinska -Michalak, ve son olarak Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Küçük tarafından sunulacak konuşmayı dinleyeceğiz. Eğitim araştırmalarında
kazandıkları bilgi ve deneyimleri bizlerle paylaşmak için bildiri ve poster sunumları, atölye çalışmaları
işe kongremize katkı sunan herkese, düzenleme kurulu üyelerimize bilim kurulu üyelerimize teşekkür
etmek isterim. 3 gün sürecek olan programın verimli geçeceğinden ve eğitim alanındaki uygulamalara
önemli yansımaları olacağından hiç kuşkum bulunmamaktadır.
Hepimizin bildiği gibi, bu gibi bir kongreleri düzenlemek hızlı veya basit bir görev değildir.
Kongre Onursal Başkanlarımız, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal
ÇELEBİ'ye ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel ACER'e bu kongrenin
gerçekleşmesine verdikleri destekler için en kalbi teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Konferansın eş
başkanlığını yapan Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Düzenleme Kurulu üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Gülenaz
ŞELÇUK ve Dr. Öğretim Üyesi Fatih KANA, düzenleme kurulunun diğer üyeleri kongrenin yükünü
üstlenmişlerdir. Her birine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Kongre posterleri, sertifikalar,
rozetler, afişler ve kitap kapaklarının grafik tasarımı için Dr. Deniz KÜRŞAD'a ve aynı zamanda sanal
sunumların gerçekleştirilmesi için verdiği teknik destek için Öğretim Görevlisi Cumali YAŞAR’a da
özel olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, bilimsel ararştırma standartlarımızı korumak ve
geliştirmek için katkı veren bilim kurulumuza da öz verili çalışmalarından dolayı müteşekkirim.
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Kongre bildirilerini yayınlama konusunda destek vermeyi kabul eden bilimsel dergilerin
(Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, Pedagojik Araştırma Dergisi, Dil ve Dil Araştırmaları
Dergisi, ELT Araştırma Dergisi) editörlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca e-kitabın
ULEAD tarafından yayınlanması da söz konusudur. Bunlar, ilgili araştırma bulgularının ve
tartışmaların daha etkin bir şekilde hedef kitlere yaygınlaştırılması için fırsatlar sunacaktır.
Hepimizin ortak amacı yaptığımız araştırmaları paylaşarak kendi alanımızdaki ya da
disiplinler arası araştırmacı ve bilim insanları ile etkileşimde bulunarak ve iletişim kurarak bu amacı
güçlendirmek ve daha da geliştirmektir. Sizleri 3 gün süresince burada ağırlamak bizler için onur
olacaktır. Şehzadeler diyarı güzel Manisa'da ve Demirci’de herkese keyifli birkaç gün diliyorum.
Burada olduğunuz ve beni dinlediğiniz için sizlere minnettarlığımı ifade etmek isterim.

9 Mayıs 2018, Manisa
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
ULEAD Başkanı
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OPENING SPEECH
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
President of ULEAD
Distinguished Guests!
Dear, Educational Researchers
Ladies and Gentlemen!
For the 8th time, I have the honour and the pleasure of welcoming you all to the International
Congress on Research in Education with the theme of “The Power of Innovation and Creativity in
Educational Practises” hosted by Manisa celal Bayar Universty, in collaboration with the International
Association of Educational Researchers (ULEAD) and Çanakkale Unsekiz Mart University. I am
delighted that so many of our colleagues from around the world have found it possible to join us here
in Manisa, and I would like to start the proceedings by extending my warmest greetings to all
participants from both near and far.
As you probably know, ULEAD organizes annual congresses on research on education in all
fields and also periodically holds thematic congresses and conferences such as Applied Linguistics,
Sports Sciences Research, English Language Education. Over the years, we have met and listened to
many speakers from the international circle and many young researchers presenting their first reports.
These speakers addressed a wide variety of themes and were informed and participated in discussions,
both familiar and unknown. We can say that these talks and discussions have contributed to our
understanding of research, professional and scientific development in various numerous ways. and we
also hope that the conferences have resulted in a few drops being added to the lake of knowledge
which constitutes our field of study.
As you can tell, by the fact that we are continuing to organising them, we are firmly convinced
of the benefits of gatherings such as this, and trust that this 8th conference will also be considered in a
similar light.
The theme of our present congress is “The Power of Innovation and Creativity in Educational
Practises”. We believe that it is very important to consider the question of creativity and innovation,
and that from a variety of perspectives, to try and establish and promote more effective techniques and
practices for both learning and teaching.
Innovation and creativity are fundamental to all academic disciplines and educational
activities, not just the arts. The creative process is a critical component of making sense of learning
experiences. It means that we need new approaches to teaching and learning to nurture creativity and
innovation.
Innovation can be generally thought of as new ideas, new ways of looking at things, new
methods or products that have value. Innovation contains the idea of output, of actually producing or
doing something differently, making something happen or implementing something new. Innovation
almost always involves hard work; persistence and determination are necessary as many good ideas
never get followed through and developed.
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In the educational context, creativity should be conceptualized as a transversal and crosscurricular skill, which every learner can develop. Therefore it can be fostered or inhibited. We need
effort and improvement to enable more creative learning and innovative teaching: namely, curricula,
pedagogies and assessment, teacher training, ICT and digital media, and educational culture and
leadership.
The terms “creativity” relatively frequently appear in school curricula in many European
countries. In comparison, the term “innovation” hardly occurs at all. The term creativity is mostly
outstanding in the curricula of Northern Ireland (1.78), Estonia (1.65) and Scotland (1.25) and the least
found in The Netherlands, Poland (both at 0.04) and Wallonia (Belgium) (0.07)*. Reference to the
terms however, is not a guarantee for creative practices to occur. At the same time, many teachers and
education experts feel that the curricula in their countries do not, as yet, sufficiently encourage
creativity and innovation, mainly because they are not clear how creativity should be defined and how
it should be treated in learning and assessment. Assessment and teacher training come up throughout
the stud as major issues which could act as both enablers and barriers for creative learning and
innovative teaching.
(Reference: JRC-IPTS Study: Creative Learning and Innovative Teaching Final Report on the Study on Creativity and Innovation in Education in the EU Member States).
Creativity is an active process necessarily involved in innovation. It is a learning habit that
requires skill as well as specific understanding of the contexts in which creativity is being applied. The
creative process is at the heart of innovation and often these two words are used interchangeably.
As was also generally the case with our previous congresses, a large number of researchers
submitted proposals for papers, workshops and posters for this event, indicating both a high level of
research activity in the field and a high degree of interest in this scholarly meeting.
In this congress we have 635 oral presentations and 10 poster presentations and 6 workshops
and totally 1016 participants. The workshops involve (i) Science Education “How are researching
brains grown?” by Assoc. Prof. Dr. Nilgün TATAR from Alanya Alaaddin Keykubat University; (ii)
Mathematics Education “Mathematical Modelling and Applications” by Prof. Dr. Esra BUKOVA
GÜZEL from Dokuz Eylül University; (iii) Evidence-Based Life Science and Social Studies Teaching
by Prof. Dr. Yücel KABAPINAR from Marmara University; (iv) “The place of STEM in Science
Programmes” by Salih ÇEPNİ from Uludağ University; (v) Turkish Education by Prof. Dr. Firdevs
GÜNEŞ; (vi) “Developing Emphaty Skills of Students: Social Emphaty” by Prof. Dr. Yücel
KABAPINAR.
In addition, we are delighted that some very distinguished scholars have accepted our
invitation to speak at this congress and I shall briefly mention them in the order of their presentations.
In addition, I would like to express my gratitude to distinguished scholars from abroad and Turkey for
their accepting to be our invited speaker in the congress. This morning, following the openning
speeches. we will have the opportunity to listen to Prof. Dr Yücel ACER, the Rector of our university,
who hosted the 7th International Congress of Educational Researches; Assoc. Prof. Dr. Semih
AKTEKİN, the General Manager of the Ministry of Education Teacher Training and Development
Unit; Prof. Dr. Joanna Madalinska –Michalak, President of the Association of Polish Educational
Researches and Vice-President of the Association of World Educational Researches, and Professor Dr.
Motlalepule Ruth Mampane, Pretoria University, Cape Town, South Africa, and Council Member of
World Educational Researches Association, and finally Prof. Dr. Mehmet Küçük from Recep Tayyip
Erdogan University Dean of Faculty of Education and Chairman of the Dean Council of Education
Faculties in Turkey. I would like to thank the members of our board of directors for organizing and
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participating in the workshops, and anyone who contributed to the congress, in order to share the
knowledge and experiences they have gained in educational research with us.
I wish to especially express my thanks to our plenary speakers for sharing their time and
expertise with us in this way. I would also like to thank in advance all our presenters for their
contributions to this event and to the discussion and debate in educational research. From the
programme, we can see that the next few days promise to be both interesting and stimulating.
As anyone who has ever been involved will know, it is not a quick or simple task to organise a
conference such as this one. Many people have been involved or provided support in various ways.
First of all, I would like to thank the organising committee and the Honorary Presidents, Prof. Dr. A.
Kemal ÇELEBİ, Rector of Manisa Celal Bayar University and Prof. Dr. Yücel ACER, Rector of
Çanakkale Onsekiz Mart University. The co- Chair of the Conference, Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Dr.
Gülenaz ŞELÇUK and Dr. Fatih KANA have undertaken the bulk of the organisational work, assisted
by the other members of the organising committee, most of whom were involved in some way. I
would like to extend my special thanks to Dr. Deniz KÜRŞAD for the grahic design of the congress
posters, certificates, badges, banners and book covers, and also Lecturer Cumali YAŞAR for his
technical support for vitual presentations, I would like to thank them all for their hard work. In
addition, I am grateful to the scientific committee for their assistance with academic aspects of the
organisation. This committee is essential for maintaining and developing our academic standards.
I would also like to thank the editors of the scientific journals which have agreed to publish
papers from the conference, namely Journal of Pedagogical Research, the Journal of Theory and
Practice in Education, and the Journal of Language and Linguistic Studies, ELT Research Journal and
of the e-book to be published by ULEAD. These provide opportunities for more widespread
dissemination of relevant research findings and debates. Furthermore, we are grateful for the support
from our sponsors.
Whatever our background, we all have a common purpose, and it is my privilege to welcome
you all here to strengthen and further that purpose through sharing research or interacting and
networking with others. I wish everybody an engaging and rewarding conference, and an enjoyable
few days here in Manisa. Finally, I would like to express my gratitude to you all for being here and
listening to me.
9 May 2018, Manisa
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
Preseident of ULEAD
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Prof. Dr. Motlalepule Ruth Mampane
Pretoria University

Motlalepule Ruth Mampane is a Professors and Head of Educational Psychology Department
at the university of Pretoria, South Africa. Her research focus is on adolescent and resilience,
child development and resilience, adolescent adversity; family Resilience in relation to
developing adolescents and the role of culture and developmental on the context of
adolescents’ development. Mampane’s scholarly contributions within the discipline of
Educational Psychology and education is centred on resilience; mitigation of risk and support
for youths; and encouraging preventative programs through early identification of risk.
Mampane is currently involved in an international coproduction and collaboration research on
the effect of environmental adversity on the resilience of youth in South Africa. Her
postgraduate teaching of educational Psychology students is focused on family oriented
intervention, assessment and psychotherapy. This research focus is unique in the department
of Educational Psychology in unlocking indigenous knowledge system and cultural reference
to family resilience. Mampane has promoted / supervised more than 30 students’ thesis to
completion. Mampane has completed a leadership program for academics offered by GIBS
(University of Pretoria, 2015) and has acted extensively in leadership positions. She is an
alumni of the University of Michigan African, Ann Arbor and holds a Presidential Scholar
award (UMAPS 2010), funded by the African Studies Centre (International Institute) at the
University of Michigan for the period August 2009 – February 2010. Mampane received
several fundings for her research projects. Mampane is a council and EXCO member of
Standard Regulation Body, UMALUSI and chairperson of Assessment Standardisation
Committee. She is currently, a chairperson of Education Association of South Africa (EASA)
and a council member of World Education Research Association (WERA) where she
represents EASA’s interests. This position has enabled her to continually network and
collaborate with international scholars and to represent the University of Pretoria and the
department of Educational Psychology internationally. Mampane occupies the position of a
national editorial board member for Perspectives in Education (PiE) and the national editorial
team of South African Journal of Education (SAJE).
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Prof. Dr. Joanna Madalinska-Michalak
Head of the Union of Polish Educational Researches

Joanna Madalińska-Michalak is Professor of Social Sciences (field – Educational Research) at
the University of Warsaw and head of the Chair of Didactics and Teacher Education, Faculty
of Education at University of Warsaw, Poland. Her research work has focused on educational
leadership, teacher education, teachers’ and school principals’ development, and research
ethics. She is actively involved in many national and international research projects. She has
delivered keynotes in a wide range of countries. She is an author of more than 200 scientific
publications, mainly articles in journals and books. She has acted as an expert advisor to
international bodies and has been involved in research and educational programmes relating
to school leadership, teachers’ success, teachers’ competences and professionalism, teachers’
ethics, and teacher education. She was an expert at the European Research Funding 20072013 7th Framework Programme. Her current teaching responsibities are: MA – Educational
Leadership, Teacher Education: Contemporary Challenges; Passion for Teaching; and
Research Methods in Education (at Graduate Programme in Teaching English to Young
Learners). She serves for global, international, and national scientific organisations. She
serves as a member of the Board of Directors of International Council of Education for
Teaching (ICET), a representative of Polish Educational Research Association in World
Education Research Association (WERA), a member of Council Board of European
Educational Research Association (EERA), Chair of Teacher Education Policy in Europe
Scientifi Network (TEPE), President of Polish Educational Research Association (PERA),
and a member of Board of Scientifc Associations at the Polish Academy of Science. She
serves as a member of editiorial boards and as a member of reviewers’ panels for such
scientific journals as Teachers and Teaching: Theory and Practice, European Journal of
Teacher Education and South African Journal of Education.
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Doç. Dr. Semih AKTEKİN
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü
Milli Eğitim Bakanlığı

He was born in the district of Ahlat in Bitlis in 1974. He completed his primary, secondary
and high school education in Tatvan. In 1996, he graduated from Faculty of Political
Sciences, Department of Public Administration, Ankara University. He got a scholarship from
the Ministry of National Education to study in Nottingham University in England where he
had a master's degree In the field of History Education at the University, without thesis
(PGCE), “School Development School Improvement and Continuing Professional
Development” and doctoral degree in the field of Teacher Education. In 2004 he started to
work as an asssiatant professor Fatih Faculty of Education in Karadeniz Technical
University. He received the title of associate professor in History Education. He conducted
many national and international projects concerning his field of study and worked in different
commissions like OSYM, TÜBİTAK and the National Agency. He worked as a Bologna
Expert on the National Team Project of Bologna Experts in Higher Education Council of
Turkey, to harmonize with the European Higher Education area. He also worked in Turkey
Fulbright Commission and the European Association of History Educators EUROCLIO
(European Association of History Educators). He has been a member of the UNESCO
International Teacher Action Force board. He became Directorate of Higher Education and
Overseas Education in Ministry of National Education on March 14, 2014. Assoc. Prof. Dr.
Semih AKTEKİN was appointed to General Directorate of Teacher Training and
Development on January 13, 2016. He is married and the father of two children.
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Prof. Dr. Mehmet Küçük
Rize Recep Tayyip Erdoğan University
Dean of Education Faculty

Mehmet Küçük was born in Trabzon in 1978. He completed his primary and secondary
education in Trabzon and Artvin. He graduated from the Faculty of Education of Karadeniz
Technical University in 1999. He completed his MA entitled “Implementation of an in-service
action research course program for science teachers: A case study” in 2002 and PhD
dissertation entitled “A study toward teaching the nature of science for seventh grade primary
students” in 2006 at the same university. He had started to work as a research assistant in the
field of science education at the Karadeniz Technical University in 2000, appointed as an
associate professor of science education in 2008 and professor in 2014 at the Recep Tayyip
Erdogan University. He had worked as the head of science education department and he
currently holds the dean deputy position of the same faculty. He is also working as a member
of inspection and advisory board of Turkish Scientific and Technological Research
Institution. He is the chief editor of the Turkish Journal of Teacher Education. His main
research interests include action research, teaching the nature of science and science teacher
education.
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Prof. Dr. YÜCEL KABAPINAR
Marmara Üniversitesi

1988 yılında Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği’nden mezun oldu. Yüksek lisansını
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Müfredat Programı ve Ders Kitapları Açısından
Ortaöğretimde (Lise) Tarih Öğretimi” tezle bitirdi. Doktora için YÖK/Dünya Bankası Milli
Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında 1995 yılında Leeds Üniversitesi’ne yollandı ve
doktorasını “A Comparison Between Turkish and English History Textbooks: Design,
Construction and Usability Issues” adlı tez ile bitirdi. Ardından Buca Eğitim Fakültesi Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. Olarak atandı. 2003 yılında ise Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’na geçti. 2007 yılında
“Sosyal Bilgiler Eğitimi” alanında doçent, 2013 yılında da profesör oldu. Hayat Bilgisi,
Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretimi alanlarında çalışmaktadır. Kanıt temelli öğrenme/öğretme,
sosyal/tarihsel empati, ders kitapları, yerel tarih, sözlü tarih, öğrenme teorileri, biz/öteki
algıları temel çalışma alanlarındandır. Tek yazarlı olarak "Kuramdan Uygulamaya Sosyal
Bilgiler Öğretimi" ve editör olarak "Çocuk ve Empati" adlı kitapları vardır.
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Prof. Dr. Salih ÇEPNİ
Uludağ Üniversitesi

Salih Çepni, 1963 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı.
1986 yılında KTÜ Fizik Öğretmenliği programından mezun oldu. 1987 yılında aynı kurumda
araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimini
tamamlamak üzere YÖK tarafından yurt dışına görevlendirildi. Yüksek lisansını fen eğitimi
alanında 1990 yılında New Brunswick Üniversitesinde, doktorasını da 1993 yılında
Southampton Üniversitesinde fen eğitimi alanında tamamladı. 1994 yılında Yrd. Doç. olarak
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 1997 yılında Doçent oldu. 1997-1999 yılları
arasında YÖKDünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde görev aldı. 2003 yılında
Prof. oldu. Fen eğitimi, STEM, ölçme ve değerlendirme, yaşam temelli soru yazma, bağlam
temelli öğrenme vb. konularında çalışmaktadır.
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Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Konya-Çumra’da doğdu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitede lisansüstü eğitimini
tamamladı. 1982 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Doktor,
Doçent ve Profesör ünvanını aldı. Türkçe öğretimi, okuma-yazma öğretimi, hızlı okuma,
yetişkin eğitimi, ders kitaplarının incelenmesi ve sınıf yönetimi konularında 16 kitap ve
200’den fazla yayını bulunmaktadır.
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Prof. Dr. Esra BUKOVA-GÜZEL
Dokuz Eylül Üniversitesi

19 Ocak 1979’da İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1999 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden üçüncülük derecesi ile mezun
oldu. Sonrasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi
Anabilim dalında 2002 yılında yüksek lisansını ve 2006 yılında doktorasını tamamladı. Nisan
2012’de Üniversiteler Arası Kurulun doçentlik sınavından başarılı olarak doçent unvanını
aldı. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalına profesör
olarak atandı. Halen aynı kurumda Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürüten
BUKOVA GÜZEL aynı zamanda Matematik Eğitimi Derneği’nin de başkanlığını
yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok çalışması olan BUKOVA GÜZEL’in “Matematik
Eğitiminde Matematiksel Modelleme” ve “Temel Matematiksel Kavramlar Ve Uygulamaları”
adlı iki kitap çalışması bulunmaktadır. Çalışma alanları matematiksel modelleme, öğretmen
eğitimi, kavram öğretimi ve kavramsal öğrenme etkinlikleridir. Evli ve bir çocuk annesidir.
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Doç. Dr. Nilgün TATAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

16.01.1978 tarihinde Sivas’ta doğdu. 1995 yılında başladığı Osmangazi Üniversitesi, Biyoloji
Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji
Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimden 2002 yılında mezun oldu. 2000 yılında
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak
atandı. 2002 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı yıl Gazi Üniversitesi
İlköğretim Bilim Dalına doktora eğitimini almak için görevlendirildi. 2006 yılında doktora
eğitimini tamamladıktan sonra, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim
Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2013 yılında Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent
unvanı aldı. 2017 yılından beri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilim Dalında görevini sürdürmektedir. Araştırmaya dayalı fen eğitimi, bilimsel süreç
becerileri, okul dışı fen eğitimi, fen eğitiminde öğrenme-öğretme ve değerlendirme
yaklaşımları, öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitimi alanında çalışmalar
yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan 30 makalesi, 35 sözlü bildirisi,
yürütücülüğünü yaptığı 3 projesi ve mezun ettiği 2 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.
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HONOR BOARD

ONUR KURULU

Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ
Manisa Celal Bayar University - Rector

Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yücel ACER
Çanakkale Onsekiz Mart University - Rector

Prof. Dr. Yücel ACER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Higher Education Council, Ankara

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Yüksek Öğretim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Higher Education Council, Ankara

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Yüksek Öğretim Kurulu

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
President of EPDAD

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
EPDAD Başkanı
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BİLİM VE DANIŞMA KURULU /
SCIENTIFIC AND ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen
Prof. Dr. Ahmet Ataç
Prof. Dr. Alaattin Canbay
Prof. Dr. Alejandro José Gallard Martínez
Prof. Dr. Ali İhsan Öbek
Prof. Dr. Ali Paşa Ayas
Prof. Dr. Ali Şimşek
Prof. Dr. Ali Yıldırım
Prof. Dr. Arif Altun
Prof. Dr. Arif Sarıçoban
Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu
Prof. Dr. Aysu Erden
Prof. Dr. Aysun Yavuz
Prof. Dr. Ayşe Akyel
Prof. Dr. Ayşe Kıran
Prof. Dr. Aytekin İşman
Prof. Dr. Ayten Genç
Prof. Dr. Battal Arvasi
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak
Prof. Dr. Birsen Tütüniş
Prof. Dr. Burhanettin Dönmez
Prof. Dr. Cahit Kavcar
Prof. Dr. Cemal Yıldız
Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Çavuş Şahin
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Prof. Dr. Douglas Franklin
Prof. Dr. Dursun Zengin
Prof. Dr Duygu Anıl
Prof. Dr. Ebru Aktan Acar
Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu
Prof. Dr. Emrullah İşler
Prof. Dr. Esra Bukova Güzel
Prof. Dr. Esra Ömeroğlu
Prof. Dr. Fatma Ali Sinanoğlu
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz
Prof. Dr. Feryal Çubukçu
Prof. Dr. Filomena Capucho
Prof. Dr. Firdevs Güneş
Prof. Dr. Firdevs Karahan
Prof. Dr. Gazanfer Doğu
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu
Prof. Dr. Gül Durmuşoğlu
Prof. Dr. Hafize Keser
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın
Prof. Dr. Hasan Basri Gündüz
Prof. Dr. Hatice Sofu
Prof. Dr. Hayati Akyol
Prof. Dr. Havise Güleç
Prof. Dr. Hikmet Asutay
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu

Ankara Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Georgia Southern Üniversitesi, USA
Trakya Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Hacettepe Universitesi
Sakarya Üniversitesi
Hacetepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ohiao Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Catholic Üniversitesi of Portugal
Ankara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
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Prof. Dr. Ibrahim Bajunid
Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu
Prof. Dr. İsmail Hakkı Erten
Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici
Prof. Dr. Joanna Madalińska-Michalak
Prof. Dr. Leyla Harputlu
Prof. Dr. Liesel Ebersohn
Prof. Dr. Madeleine Atkins
Prof. Dr. Mehmet Demirezen
Prof. Dr. Mehmet Ali Salahlı
Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı
Prof. Dr. Mehmet Gürol
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Sucin
Prof. Dr. Mehmet Küçük
Prof. Dr. Mehmet Takkaç
Prof. Dr. Mehmet Taşdemir
Prof. Dr. Motlalepule Ruth Mampane
Prof. Dr. Muhlise Coşgun Ogeyik
Prof. Dr. Murat Altun
Prof. Dr. Mustafa Çakır
Prof. Dr. Mustafa Safran
Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan
Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal
Prof. Dr. Nizamettin Koç
Prof. Dr. Nurettin Öztürk
Prof. Dr. Nurhayat ÇELEBİ
Prof. Dr. Okan Yaşar
Prof. Emerita Olga Seastrom Jarrett
Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe
Prof. Dr. Petek Aşkar
Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu
Prof. Dr. Rauf Yıldız
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun
Prof. Dr. Salih Uşun
Prof. Dr. Salih Zeki Genç
Prof. Dr. Sedat Sever
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün
Prof. Dr. Selahattin Gelbal
Prof. Dr. Selahhaddin Öğülmüş
Prof. Dr. Semra Mirici
Prof. Dr. Servet Bayram
Prof. Dr. Sevinç S. Maden
Prof. Dr. Soner Yıldırım
Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere
Prof. Dr. Süleyman Doğan
Prof. Dr. Tahir Balcı
Prof. Dr. Tahsin Aktaş
Prof. Dr. Todor Shopov
Prof. Dr. Uğur Çevik
Prof. Dr. Yasemin Bayyurt
Prof. Dr. Arslan Kalkavan
Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu
Prof. Dr. Yusuf Cerit

Former President of APERA
Yalova Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
University of Warsaw
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güney Afrika Pretoria Üniversitesi
Coventry Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
University of Pretoria
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Georgia State Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
TED Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Universitesi
Gazi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Sofya Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Universitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
xiv

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
Doç. Dr. Aynur Kadimaliyeva
Doç. Dr. Aysel Çoban
Doç. Dr. Betül Timur
Doç. Dr. Bülent Güven
Doç. Dr. Cem Çuhadır
Doç. Dr. Cevdet Cengiz
Doç. Dr. Cumali Öksüz
Doç. Dr. Çiğdem Kan
Doç. Dr. Ece Zehir Topkaya
Doç. Dr. Eda Üstünel
Doç. Dr. Eylem Bayır
Doç. Dr. Fahri Temizyürek
Doç. Dr. Gülcan Erçetin
Doç. Dr. Handan Köksal
Doç. Dr. Hatice Akkoç
Doç. Dr. İbrahim Çoşkun
Doç. Dr. İlke Evin Gencel
Doç. Dr. Kezban Tekşan
Doç. Dr. Mehmet Kaan Demir
Doç. Dr. Melek Demirel
Doç. Dr. Metin Boşnak
Doç. Dr. Mukadder Seyhan Yücel
Doç. Dr. Nilgün Yenice
Doç. Dr. Rüştü Ilgar
Doç. Dr. Serkan Timur
Doç. Dr. Stephanie Schnurr
Doç. Dr. Şafak Öztürk Aynal
Doç. Dr. Şevki Kömürcü
Doç. Dr. Tuncer Bülbül
Doç. Dr. Türkan Argun
Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı
Doç. Dr. Yusuf Avcı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Esenkaya
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Delil
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yapar
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket Elçi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özdemir Beceren
Dr. Öğr. Üyesi Ceren Saygı
Dr. Öğr. Üyesi Cihan Çakmak
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mertkan Gezgin
Dr. Öğr. Üyesi Elçin Ünal Oney
Dr. Öğr. Üyesi Elmaziye Temiz
Dr. Öğr. Üyesi Emre Güvendir
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Atalmış
Dr. Öğr. Üyesi Erol Barın
Dr. Öğr. Üyesi Etem Köse
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kana
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu
Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk
Dr. Öğr. Üyesi Haydar Durukan
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Parlakyıldız

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Sabahattin Zaim Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
University of Warwick
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kıbrıs İlim Üniversitesi
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Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Geçgel
Dr. Öğr. Üyesi Huriye Sevinç Peker
Dr. Öğr. Üyesi Isabel Catarino
Dr. Öğr. Üyesi İsmet Koç
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Adamaz
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Vefa Tezel
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Dilek Akpınar
Dr. Öğr. Üyesi Kaya Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi M. Sercan Uztosun
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Özden
Dr. Öğr. Üyesi Metin Aşçı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tekin
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Atman Uslu
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Konar
Dr. Öğr. Üyesi Onur Köksal
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu
Dr. Öğr. Üyesi Salim Razı
Dr. Öğr. Üyesi Selma Atay
Dr. Öğr. Üyesi Selmin Çuhadar
Dr. Öğr. Üyesi Serhat Aydın
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Yalçın
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Güven
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Telli
Dr. Öğr. Üyesi Şahin Dündar
Dr. Öğr. Üyesi Şakir Serbes
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Tuğlu
Dr. Fehmi Bardak
Dr. Heini Paavola
Dr. Mirja Talib
Av. Dr. İbrahim Gül

Çanakakale Onsekiz Mart Üniversitesi
Arel Üniversitesi
New University of Lisbon / Portugal
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ömer Halisdemir Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onekiz Mart Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Helsinki Üniversitesi /Finland
Helsinki Üniversitesi /Finland
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KONGRE BAŞKANLARI / PRESIDENTS OF CONGRESS
Prof. Dr. Ahmet Ataç Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Dinçay Köksal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

KONGRE DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. Filomena Capucho
Prof. Dr. Ibrahim Bajunid
Prof. Dr. Liesel Ebersohn
Prof. Dr. Madeleine Atkins
Prof. Dr. Mehmet Küçük
Prof. Dr. Muhlise Coşgun Ogeyik
Prof. Dr. Serap Tabak
Prof. Dr. Tahsin Aktaş
Prof. Dr. Todor Shopov
Prof. Dr. Tuncer Taşkın
Prof. Dr. Uğur Çevik
Doç. Dr. Bahar İşigüzel
Doç. Dr. Celal Metin
Doç. Dr. Fatma Şaşmaz Ören
Doç. Dr. Gonca Ekşi Yangın
Doç. Dr. Paşa Tevfik Cephe
Doç. Dr. Şafak Öztürk Aynal
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Delil
Dr. Öğr. Üy. Ati Merç
Dr. Öğr. Üy. Aysun Nüket Elçi
Dr. Öğr. Üy. Bülent Nuri Özcan
Dr. Öğr. Üy. Cihan Çakmak
Dr. Öğr. Üy. Erkan Atalmış
Dr. Öğr. Üy. Erol Esen
Dr. Öğr. Üy. Etem Köse
Dr. Öğr. Üy. Fatih Kana
Dr. Öğr. Üy. Fatma Şükran Elgeren
Dr. Öğr. Üy. Filiz Mumcu
Dr. Öğr. Üy. Gülenaz Selçuk
Dr. Öğr. Üy. Huriye Sevinç Peker
Dr. Öğr. Üy. İsmet Koç
Dr. Öğr. Üy. Kadir Adamaz
Dr. Öğr. Üy. Merve Polat
Dr. Öğr. Üy. Nilüfer Atman Uslu
Dr. Öğr. Üy. Papatya Alkan
Dr. Öğr. Üy. Serhat Aydın
Dr. Öğr. Üy. Suat Donuk
Dr. Öğr. Üy. Yusuf Kasimi
Öğr. Gör. Dr. Fehmi Bardak
Öğr. Gör. Dr. İsmail Oğuz
Öğr. Gör. Arzu Bayındır
Öğr. Gör. Ali Altınel
Öğr. Gör. Öznur Baykan
Öğr. Gör. Sevilay Özkes
Uzman Çağlar Karaca
Arş. Gör. Ali Geriş
Av. Dr. İbrahim Gül

Portekiz Katolik Üniversitesi
Former President of APERA
Güney Afrika Pretoria Üniversitesi
Coventry Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Sofya Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Arel Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
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Sekreterya
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Erasmus+ programs are an educational structuring that makes a new bridge between not only the European countries but also
the Mediterranean ones with Caucasus and Africa, in the recent years. This paperwork is prepared to give information about
the part called as “K1” of the Erasmus+ programs. The K1 projects of the Erasmus+ programs are mainly seperated to two:
“youth exchanges and training courses.” Youth exchanges are arranged for the participants to gather and creat a new
networking surrounding to make further projects. On the other hand, training courses have basicly more spesific frames to let
the youngsters debate in detail and find solutions for current problems of the world. However, they both strongly aim to
trigger the participants imaginary world and solution mechanism. Firstly, when the personal former experiences are thought,
Turkey unfortunately does not have a big slice of this cake. The young people are not as active as they should actually be in
our country. Even if almost every house has an Internet connection today, Turkey needs to be globbed more. The other
participant countries still have strict steriotypes about Turkey, especially women, because of the lack of the country’s
inconvenience incoriousness in a sufficient level. Secondly, I could freely indicate teaching a foreign language is one of the
biggest problems when it comes to education in Turkey. So, after the theoretical milestones, another basic problem must be
self confidence and fluency of the foreign language teachers of Turkey. Erasmus+ projects are terribly useful in these cases to
make a public talk in fluency. Finally, another crucial point of the Erasmus+ projects from EU is to present the young people
a more open minded future opportunity and multiculturism. To sum up, Turkey definitely needs to be extended in Erasmus+
programs and connected to the another countries. It could be more concrete activities to raise an awareness between the
society about the programs especially as teachers.
Anahtar Kelimeler : Erasmus+, EU, Young People, Youth Exchange, Training Course
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Çevresel duyarlılığın her geçen gün arttığı günümüz dünyasında, çevresel sorunlara karşı ülkeler çeşitli politikalar
geliştirmekte ve bu politikaları uygulamaya çalışmaktadırlar. Çevre eğitimi, çevreye karşı duyarlılığın oluşturulması için
önemli alanlardan biridir. Çevrenin bir değer olarak algılanması ve gelecek nesillere aktarılması mevcut sorunların
çözümünde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, temel eğitim bölümünde öğrenimlerine devam etmekte olan, 44
öğretmen adayının “çevresel duyarlılık ve ahlak ilişkisi” konusunda mevcut görüşleri alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma
yöntemleri arasında yer alan olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Verilerin analizi, içerik analizi tekniği
değerlendirilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve yedi açık uçlu soru içeren görüşme formu verilmiş ve öğretmen
adaylarının çevre ve ahlak ilişkisi hakkında görüşleri incelenmiştir. 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; “Çevresel sorunlara karşı gösterilen eğilim ve ahlak düzeyi arasında nasıl bir ilişki olduğunu
düşünüyorsunuz?’’ sorusuna öğretmen adaylarının % 40’nın çevresel sorunlara gösterilen eğilim ve ahlak düzeyi arasında
paralel yönde bir eğilim olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının % 18’inin sorumluluk bilinci yüksek olan
ve doğaya saygı duyan bireylerde çevre sorunlarına karşı eğilimin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. ‘‘Çevresel
davranışların hangi ilkelere bağlı olduğu düşünüyorsunuz?’’ sorusuna öğretmen adaylarının %30’unun toplumun kendi
kültürel ilkelerinin çevresel davranışları belirlendiğini ifade etmişleridir. Ayrıca vicdan, faydalılık, hukuk, bilinçli olma, aile
eğilimi, sorumluluk ve özgürlük ilkleri dikkat çeken ifadeler arasında yer almaktadır. ‘‘Çevresel ahlak düzeyinin ülkemizdeki
mevcut durumu hakkındaki ne düşünüyorsunuz?’’ sorusuna öğretmen adaylarının %64’ü ülkemizde çevresel ahlak düzeyinin
düşük olduğunu ifade etmişlerdir. Aile eğitim durumu, yasal düzenlemeler, sorumluluk bilincinin düşük olması vb. konular
seviyenin düşük olmasının nedenleri olarak sıralanmaktadır. Adayların %6’sı ülkemizde çevresel ahlak düzeyinin gelişmekte
olduğunu belirtmişlerdir. ‘‘Çevre sorunlarına karşı gösterilen hassasiyet bir ahlak ölçütü müdür?’’ sorusuna öğretmen
adaylarının %95’i çevresel hassasiyetin bir ahlak ölçütü olduğunu belirtirken, %5’i konuda fikir sunmamışlardır. ‘‘Çevresel
bilincin oluşturulması için mesleki yaşamlarında neler yapmak istedikleri’’ sorusuna öğretmen adaylarının ahlaki eğitim ve
çevre eğitiminin paralel verilmesi gerekliliği, doğada ders işlemek için ortamların oluşturulması, geri dönüşüm bilincini
oluşturulması için etkinliklerin tasarlanması, doğa sevgisinin oluşturulması, çevresel bilinci oluşturacak faaliyetler olarak
sıralanmaktadır. ‘‘Siz hangi çevresel sorunu çözümlemek isterdiniz’’ sorusuna adayların %29’u çevre kirliğini (çöp, atık vb.)
%22’si hava kirliliğini, %13’ü su kirliliğini, %11’i küresel ısınma sorununu çözmek istediklerini ifade etmişlerdir. ‘‘Çevresel
duyarlılık konusunda neler yapıyorsunuz?’’ sorusuna adayların %34’ü çevreye zarar verecek atıkları çöp kutusu vb. yerlere
attığını, % 26’sının çevresel konularda insanları uyardıklarını, %17’sinin geri dönüşüm konusunda duyarlı davrandıklarını,
%13’ünün çevreye zarar veren ürünleri kullanmayı tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Çevresel duyarlılığın ahlaki bir değer
olarak algılanma düzeyinin dünyada giderek arttığı görülmektedir. Çevre sorunlarının meydana gelmesinde etkili olan
bireylerin, sorunların çözümlenmesinde üzerlerine düşen sorumlulukları belirleyerek çözüm yolları üretmesi gerekmektedir.
Çevresel duyarlılığın bir ahlaki değer olarak görülmesi çevre bilincinin oluşturulması için önemli adımlardan biri olacaktır.
Çevre eğitiminde öncelikle eğitici olan kişilerin eğitimi desteklenmeli ve özellikle öğretmen adaylarının üniversite eğitiminde
çevresel duyarlılık ve ahlak konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Ahlak, Çevresel Duyarlılık, Çevre Eğitimi.
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Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoçeşitliliğe ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısında
belirlemektir. Araştırma 2017-2018 öğretim yılı, güz döneminde Erzincan Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitim programına devam
etmekte olan toplam 96 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu
bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğretmen
adaylarına verilen anket formunda açık uçlu olarak hazırlanan sorular öğretmen adayları tarafından doldurmaları istenmiştir.
Bu şekilde öğretmen adaylarının yaşam biçimleri ve biyoçeşitliliğe olan ilgileri kategorize edilmiştir. Araştırmada yer alan
öğretmen adaylarının %57’sinin ikinci sınıf ve %43’ünün de son sınıf öğrencisi olduğu, adaylarının %68’inin kadın,
%31’inin ise erkek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının yaş dağılımlarına bakıldığında %16’sının 17-19, %60’ının
20-22, %24’ünün 23-25 olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının %57’sinin çevre dersi aldığı, %43’ünün çevre eğitim
dersi almadığı görülmektedir. Adayların %28’inin köyde, %17’sinin kasabada ve %55’inin şehirde yaşadığı belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının %60’ı belgesel kanallarını takip ettiği, %40’ının belgesel kanallarını takip etmediği görülmüştür.
Belgesel kanalları olarak öğretmen adaylarının TRT Belgesel Kanalı, National Geographic, Discovery Channel vb. kanalları
takip ettikleri tespit edilmiştir. Belgesel kanalları takip etmeyen öğretmen adayları belgesel kanallarını sıkıcı bulduklarını, ilgi
duymadıklarını, zaman ayıramadıklarını, mevcut şartların belgesel kanal izlemek için uygun olmadığını ifade etmişlerdir.
Ayrıca öğretmen adaylarının %14’ünün bitki çeşitliğini kolayca ayırt edebildiği, %21’inin bazı bitki türlerini bildiği,
%29’unun bitki çeşitliğini ayırt edebildiğini ama sistematik seviyede olmadığını, %36’sının bitki çeşitliliği hakkında bilgi
sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının yaşadıkları ortamda bitkileri gözlemleme fırsatı buldukları, bazı bitki
isimlerini aileden öğrendiği, bitki yetiştirme konusunda özel ilgilerinin olmasının bitki türlerini ayrıt edebilmede etkili olan
faktörler olarak belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının %60’ı hayvan türlerini ayırt edebildiklerini, %40’ı hayvan türlerini ayırt
edemediklerini ifade etmişlerdir. Adayların omurgalı ve omurgasız hayvan gruplarını, kuş, sürüngen, memeli gruplarını
kolayca ayırt edebildiklerini belirtmişlerdir. Hayvan türlerini ayırt edebilen öğretmen adaylarının çocukluk döneminden
itibaren hayvanlara ilgi duydukları, belgesel kanallarını takip etitikleri, yaşadıkları ortamda çok sayıda hayvan grubunun
bulunmasının hayvan çeşitlilğini öğrenmede etkili faktörler arasında yer almaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının
botanikpark, hayvanat bahçesi ve akuapark gibi canlı gruplarının ziyaret edildiği alanları gezme durumları incelendiğinde,
%31’inin bu alanları ziyaret ettiği, %16’sının bu alanları gezmekten hoşlanmadığı, %53’ünün bu alanları daha önce hiç
gezmediği belirlenmiştir. Hayvana bahçeleri, akuapar ve botanik parkları ziyaret etmeyen adayların, bulundukları şehirlerde
bu ve benzeri yerlerin bulunmadığı, gezme fırsatı bulamadıkları, ilgi duymadıkları vb. nedenler olarak sıralamışlardır.
Biyoçeşitliğin, hergeçen gün değer kazandığı, öneminin giderek arttığı, korunma yöntemlerinin geliştirildiği ve insanların bu
konuda bilinçlendirildiği görülmektedir. Diğer canlı grupları ile paylaştığımız dünyamızın biyoçeşitlik rezervinin gidereke
azaldığı ve maalesef bu sorunun temelinde insan etkisinin büyük rol oynadığı bilinmektedir. Sorunun çözümünde çevresel
bilinç, diğer canlılara yaşam hakkı, ve değer verme eğilimlerinin artırılması gerekmektedir. Tanımadığımız ve değer
vermediğimiz şeyi korumamız çok zordur. Bu çalışma ile öğretmen adaylarının biyoçeşitliliğe olan ilgi ve eğilimleri farklı
değişkenler açısından incelenmiştir. Adayların yaşadıkları ortamın, aile değerlerinin, çevreye karşı tutumlarının ve ilgilerinin
biyoçeşitliliğe olan eğilimleri ile yakından ilintili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, biyoçeşitliliğin değerinini
anlaşılabilmesi için bu alanda çocukluk dönemini kapsayan çalışmalar yapılmalı, okullarda biyoçeşilik eğitimi artılmalı,
mevcut olanaklar ile öğrenciler doğa ve diğer yaşam alanları ile tanıştırılmaldır.
Anahtar Kelimeler : Biyoçeşitlilik, Çevresel Eğilim, Fen Bilgisi Eğitimi.
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Çevre eğitimi öğrenilebilen bir süreç olup, bireylerin çevreye karşı duyarlılığı ve bilgisi özellikle okullardaki sürekli eğitimle
kalıcı hale getirilebilir. Bu amaçla geliştirilen beceri ve davranışsal karakterler deneyimli uzman ve öğretmenlerin
yönetiminde öğrencilerin çevreye karşı daha duyarlı tutum ve davranışları benimsemelerine yardımcı olabilir (UNESCO,
TbilisiDeclaration, 1978). Çevresel eğitimin faydalarını ve kazanılan deneyimlerin çevre için bireylerde olumlu davranışlara
dönüştüğünü gösteren çok sayıda bilimsel çalışma ve topluluk deneyimlerini görmek mümkündür. Çevre eğitimi bütün yaş
grupları, meslekler ve tüm toplum bireyleri için söz konusu olup, sürdürülebilir olması için kurumların, okulların gerekli
tedbirleri almaları ve uygulamaları gerekir. Yalnız okullar değil diğer toplumsal ögelerinde sürece katılması gerekir. Mevcut
çalışma Lise öğrencilerinin hayatları süresince hangi çevresel etkinlik ve faaliyetlere katılmayı amaçladıklarının araştırılması
amacıyla yapılmıştır. Okullarda verilen çevre eğitiminin öğrencilere daha sonraki yaşamlarında pozitif fırsatlar sağlaması
beklenen bir durumdur. Öğrenci bu yolla kritik düşünme kabiliyetini, sorun çözme becerisini, etkili ve sonuç getirici kararlar
oluşturma becerisi kazanabilir. Mevcut çalışma litereatür çalışmalarının esas alındığı bir anketle öğrencilerin gelecek
yaşamlarında yer almak istedikleri çevresel etkinliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tüm araştırmacılar bireylerin çevresel
beceri ve alışkanlıklarını genç yaşlarda kazandıkları konusunda hem fikirdirler. Okul dışında öğrenilen ve kazanılan çevresel
beceri ve bilgiler kalıcı özellik taşıyabilir.Bu nedenle öğrencilerin doğa gezileri, lokal çevre koruma dernekleri ve kuruluşları
olan işbirlikleri gerçek yaşam ve çevre ile yüz yüze getirebilir. Mevcut çalışmadan elde edilen bulgular çevre eğitiminin tüm
kurum ve kuruluşları içerisine alan hayat boyu devam eden bir süreç olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Okullardaki
çevre eğitiminin öğrenciler çevreye karşı daha duyalı olabileceği gelecekteki çevre koruma aktiviteleri için için öne
sürdükleri mevcut görüşlerden anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Çevresel sorunlar, davranış, sürdürülebilir, davranış
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Dünya nüfusu her yıl yaklaşık olarak 74 milyon artmaktadır. Nüfus, çevreyi etkileyen pek çok faktörden sadece birisidir.
İnsanoğlunun çevre üzerindeki etkisi iki temel şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar; Toprak, hava, su gibi doğal kaynakların
tüketimi, Tüketim sonucunda atık maddelerin oluşumudur. Global ölçekli olan bu çevresel problemlerin çözümü için
yenilenebilir enerji kaynakları çoğaltılmalıdır. Diğer taraftan, tüketim alışkanlıkları değiştirilmelidir. Bunlardan bir tanesi de
geri dönüşümlü materyallerin kullanımıdır. Bu çalışmada geri dönüşüm için eğitimin önemi vurgulanış, ilk ve orta öğretim
seviyesinde fen bilimleri ile biyoloji ders programlarında geri dönüşüm ile ilgili kazanımlar incelenmiştir. Ayrıca, toplumun
yazılı ve görsel medya aracılığıyla eğitilmesinin önemi de belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Atık madde, geri dönüşüm, eğitim, Türkiye
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Eğitim, toplumların sosyal yaşantılarını daha iyi bilgi birikimi ile değiştirme gücüne sahiptir. Çevre eğitimi ve çevre
eğitiminin bir unsuru olan fazla tüketimini önlenmesi daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için gereklidir. Çevre eğitimi ve
çevre bilgisi, doğal çevresel kaynakların ve ekonomik değerlerin korunmasına ve makul kullanabilmesine olanak sağlar.
Eğitim, toplumların farklı özellikteki sorunlarının çözümüne olanak sağlar ve çevresel değerlerin toplumun bugünü ve
geleceği için önemli derecede önemlidir. Çevre eğitimi, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevrenin düzenlenmesinde ve
devamında büyük öneme sahiptir. Eğitimin ana rolü, tüm bireylerin ve toplumun ögelerinin çevresel değerler ve çevrenin
korunmasına yönelik tutumların geliştirilmesi konusunda uyanık ve duyarlı olmalarının sağlanmasıdır. Eğitim, günden güne
artan çeşitli çevre sorunlarına karşı daha iyi bir farkındalık oluşturabilir. Eğer çevre ve değerleri eğitimi uygun bir şekilde
verilebilirse, toplumda çocuklar, gençler, orta yaşlılar ve yaşlıların çevresel değerlere saygı göstermeleri ve daha yaşanılabilir
bir çevre yaratmaları mümkün olabilir. Değerleri içeren çevre eğitimi sistemi, çevresel israfın önlenmesi ve çevrenin
korunması hususunda geniş halk kitlelerinin bilgilendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Dünyada global ölçekte çevre
problemleri mevcuttur. Hava kirliliği, su kirliliği, beklenmeyen iklim değişimleri, endüstriyel ve aşırı tüketime bağlı olarak
ortaya çıkan atıklar günümüzde hemen hemen tüm ülkelerin genel sorunudur. Bilinçli bir çevre eğitimi toplumun ve
bireylerin kompleks, gereksiz tüketimine yönelik sorunlarının çözümüne olanak sağlayabilir. Tüketimin azaltılmasına yönelik
çevre eğitiminin bireylerin ve toplumun pratik çözüme yönelik kararlar alabilmesine, ortaya çıkabilecek çevresel sorunların
kısa zamanda çözümüne yönelik beceriler elde etmelerine olanak sağlayabilir. Bu çalışmada, tabiata ve canlılara saygı
gösteren, israftan kaçınan, bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Çevre eğitimi, değerler eğitimi, tasarruf, tüketim ekonomisi

(18298) ÇEVRE EĞİTİMİ MÜFREDAT PROGRAMLARINDA FARKLI
TOPLUMLARDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULAN TEMEL KRİTERLER
HAYDAR ÖZTAŞ 1, ALİ ALAŞ 2, FULYA ÖZTAŞ 3, UĞUR BEKDAŞ 2
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
ugurbekdas60@gmail.com
1

2

Çevre eğitiminin farklı ülkelerde müfredat programlarında farklı amaçlar içerecek şekilde düzenlendiği bilinmektedir. Ancak
genel anlamda öğrencilere bilgi, beceri ve kalıcı davranışların kazandırılması amaçlanmaktadır. Müfredat programlarında
temel fen dersleri ve sosyal ağırlıklı derslerde, sosyal çalışmalarda çevre eğitimine yönelik temel kavram ve becerilerin
verilmesi esas alınmaktadır. Tüm çevre ile ilgili müfredat programlarının ortak noktalarının çevresel değerler, davranış ve
tutumlara yönelik olduğu görülmektedir. Sosyal eğilimlerin, örneğin tüketimin çevre tarafından nasıl tetiklediği (fazla sayıda
ve abartılı tüketim reklamları, mağazalar, trafik vs.), toplumun bunlardan nasıl etkilendiğinin çevre eğitiminin ana
konularından biri olduğu görülmektedir. Çevresel eğitimim öğrencilere çevreye pozitif bakışlarına ve sağlığa nasıl etki
yapabileceği çevre eğitminin bir diğer amacı olarak değerlendirilmektedir. Çevre eğitimini bazı ülkelerde ders kaynaklarının
ve sosyal iletişim araçlarındaki kavramlar içerisine uygun bir şekilde yerleştirilmesinin yanında, din eğitiminde de önemli bir
yere sahip olduğu görülmektedir. Temel fen eğitimi ve biyoloji eğitimi ile özdeşleşmiş olmasına rağmen bazı ülkelerde
coğrafya eğitiminde çevre eğitiminde yönelik kavramlar önemli bir yer tutmaktadır. Çevre eğitiminin temel amaçlarından biri
lokal, milli ve global çevresel değerler hakkında öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmaları, çevreye saygı ve çevresel
sorunların kaynakları ve çözümleri hakkında farkındalık yaratmalarıdır. Vatandaşlık eğitimi, teknoloji eğitimi ve ekoloji
eğitiminde çevre eğitimine yönelik kavramlara yer verilmektedir. Ayrıca turizm, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir teknoloji,
doğal kaynaklar ve zenginlikler temel çevre eğitimini konuları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada farklı ülke ve
toplumlarda çevre eğitiminin temel kavramları ve öğrencilere kazandırılması amaçlanan çevresel değerlerin, tutum ve
becerilerin seçiminde gözönüne alan kriterler araştırılarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Çevre eğitimi, müfredat programları, fen eğitimi
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Çevrecilik (environmentalism), ekosistemleri korumaya çalışan, bunun için de eğitimden politikaya geniş bir alanda etkili
olmaya çalışan bir ideolojidir. Bugün kirlilik, geri dönüşüm, hızlı nüfus artışı, türlerin yok olması, küresel ısınma ve genetiği
değiştirilmiş ürünler gibi sorunlarla mücadele eden bir dizi hareket, çevrecilik üst başlığı altında birleşir. Bu çalışmada
öncelikle çevreci ideoloji ve onun başka ideolojilerle girdiği ilişkiden doğmuş olan melez ideolojiler tanıtılacak; ardından da
çevreci ideoloji ve türevlerinin sanatla ilişkisi ele alınacaktır. Görsel sanatlardan edebiyata çevreci duyarlılığın sanata nasıl
yansıdığı, eko-eleştiri adıyla nasıl bir eleştiri teorisine dönüştüğü gibi hususlar tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Çevrecilik, ideoloji, sanat, edebiyat, eko-eleştiri
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Lower’e göre Y kuşağın doğum yılları aralığı hiçbir parametre ile sınırlandırılmamıştır. Çoğu uzman, 1980 ile 2001 yılları
arasında doğanlar için bu kuşak kullanılmaktadır (Lower, 2008). Dijital medyayla büyüyen ilk kuşak olarak Y kuşağı
üyelerinin üçte ikisi, beş yaşından önce bilgisayarla tanışmıştır. Türkiye’de özgürlüğüne düşkün, kolay adapte olabilen, çabuk
vazgeçen, iyi eğitimli, otoriteye meydan okuyan, teknoloji hayranı olan gençlerden oluşan bu nesil; sahip oldukları imkânlar
sayesinde küreselleşmenin etkilerinin en iyi şekilde hissedildiği, kültürlerarası etkileşimin arttığı bir dönemde yaşamaktadır
(Türk, 2013). Bu kuşakta bulunan kişiler akıllı, teknoloji tutkunu ve teknoloji kullanımını iyi bilen bir kuşak olarak
tanımlanmaktadırlar. Y kuşağı günlerinin yaklaşık onbeş saatini medya ve iletişim teknolojileri ile etkileşimle geçirir. Bu
kuşak için hayatlarını rahat yaşamak çok önemlidir ve teknoloji hayatlarındaki birçok şeyin simgesi durumunda olup, Y
kuşağının X kuşağına göre en üstün olduğu konulardan birisidir (Mengi, 2011). Çalışmanın amacı, yeni teknolojileri erken
benimseyen ve ağırlıklı olarak kullanan Y kuşağı öğretmen adaylarının cep telefonu kullanım özellikleri ve kullanım
sıklıkları ve olası zararlı etkileri hakkındaki görüşlerini saptamaktır. Çalışma örneklemini 2017-2018 öğretim yılında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı branşlardan (1. 2. 3. ve 4. sınıfta öğrenim
gören) öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada anket tekniği uygulanarak öğrencilerin, cep telefonu özellikleri, kullanım
sıklıkları, cep telefonunun etkileri ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Y kuşağı, öğretmen adayı, cep telefonu.
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Günümüzde çevre sorunları büyük ölçüde insanların düşüncelerinden yola çıkarak davranışları ile ilişkili olup, çevre eğitimi
çevre sorunlarının çözümünde en etkili yollardan biri olarak kabul edilmektedir. Çocukların çevrelerini tanıma, algılama,
anlamlandırma çabaları onlarla yaşadıkları çevre arasında çevre bilincini oluşturmasına katkı sunmaktadır. Bu algılama,
farkındalık sonucu birey ve çevresi arasında oluşan etkileşim, çevreye yönelik olumlu tutum geliştirilmesinde önem ifade
etmektedir. Bu amaçla yürütülen çalışmada, erken çocukluk yıllarında çocukların çevre bilinci kazanımlarında okulların rolü,
çocukların algıladıkları çevre sorunları, duygu ve düşünceleri ve devamında çevre sorunlarını önlemeye yönelik önerileri 4-5
yaş grubu çocuklarda farklılaşıp farklılaşmadığı üzerinde durulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir il
merkezindeki, bir bağımsız anaokulu ve bir özel okulda öğrenim görmekte olan 4-5 yaş grubu toplam 100 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, çocukların çevre sorunları ile ilgili çizdikleri resimler ve anket formu aracılığıyla
anlamaya, çevre sorunlarıyla ilgili düşüncelerini ve bu konuda ürettikleri simgeleri değerlendirmeye çalışılmıştır. Bu
bağlamda incelenen resimler okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların çevre sorunlarına ilişkin algılarını yansıtan
bir araç ve öğrencilerin sahip oldukları çevre bilinci ile ilgili mesajlar olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizinde nitel
araştırmalarda kullanılan analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temelde
yapılan işlem birbirine benzeyen belirli kavramları temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve okuyucunun anlayabileceği
şekilde organize ederek yorumlamak amaçlanmaktadır. Verilerin analiz süreci devam etmekte olup bulgular kongrede
paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Erken çocukluk dönemi, çevre bilinci, çevre eğitimi
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Günümüzde hızlı nüfus artışı ve birçok nedene bağlı olarak dünyada çevre sorunları önemli boyutlara ulaşmıştır. Çevre
sorunlarına bağlı olarak diğer doğal kaynaklar gibi ormanlar da dünya genelinde ve ülkemizde hızla azalmaktadır. Ormanlar
karbon ayak izinin küçülmesine katkı sağlarken, birçok canlı için doğal yaşam alanı , oksijen kaynağı ve insanların ruhsal
dinginliklerini kazabilecekleri yeşil ortamları oluştururlar. İnsanların çevre sorunları ve bunların çözümleri konusunda
eğitimle bilinçlendirilmeleri pek çok sorunu çözüme kavuşturabilecektir. Burada ilköğretim öğrencilerini yetiştirecek olan
öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü geleceğin çevreye duyarlı bireylerini onlar yetiştirecektir. Buradan
hareketle eğitim fakültelerine de büyük görevler düşmektedir. Öğretmen adaylarının, gerek teorik gerekse uygulamalı dersler
yardımıyla yetiştirilmesi ileride kendi öğrencilerini de çevre bilinciyle yetiştirmelerini sağlayabilecektir. Çevre eğitiminde,
sınıf dışı eğitimin hem doğa eğitim için hem de sportif etkinlikler kapsamında kullanıldığı görülmektedir. Özellikle
değişen/bozulan doğa şartlarında sınıf dışı eğitim, okulda verilen eğitimin tamamlayıcısı niteliğinde değerlendirilmektedir
Okuldışına yapılacak çevre gezilerinde en önemli husus planlamadır.Yapılan çalışmlarda okul dışı çevrelere yapılan planlı
gezilerin öğrencilerin bilgi ,tutum ve davranışlarına olumlu yönde etki ettiğini ortaya koymaktadır.İşte bu noktada
öğretmenlere büyük görev düşmektedir.Ancak yapılan çalışmlarda öğretmenlerin alan gezileri için yapılması gereken
planlama konusunda hiçbir fikre sahip olmadıklarıdır(Bozdoğan ve diğ.,2015).Buradan yola çıkılarak bu çalışmanın
amacı;okul dışı doğa eğitimi için geziler düzenleme sürecinde öğretmen adaylarının ilerki meslek yaşantılarında okul dışı
çevrelere yapılacak bir geziyi nasıl planlayacaklarını göstermek ve bu uygulama sürecinde öğrencilerin öğrenmeye etkisini
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Nisan ayında gerçekleştirilmiş olup, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerinden oluşan 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Yapılan çalışmada bir alan gezi ve uygulamanın nasıl düzenleneceği hakkında bilgi verilmesi ve düzenlenen gezinin
öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin ortaya konması düşünülerek, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması
kullanılmıştır.Araştırmanın sonunda elde sedilen veriler,iyi planlanmış bir gezinin amaçlarına ulaşılabilir nitelikte olduğunu
göstermistir.
Anahtar Kelimeler : Gezi planlama, Ağaç dikme, Çevre eğitimi,sınıf dışı eğitim

(18685) ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
DOĞA ALGISINA OLAN ETKİSİ
MERYEM HAYIR KANAT 1, HAKAN AKÇAY 1
1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
meryemhayir@gmail.com

Bu çalışmada sınıf öğretmenliği anabilim dalı ikinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının almış oldukları çevre eğitimi
dersinin doğa algılarına olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi çevre eğitimi dersini alan 60
öğretmen adayından oluşmaktadır. Çevre eğitimi dersinde öğretmen adaylarına çevre ile ilgili kavramlar tanıtılmış ve doğa
ile ilgili etkinlikler, araştırmalar yaptırılmıştır. Veri toplama aracı olarak nitel veri kaynakları kullanılmıştır. Bu kapsamda
doğa algılarını tespit etmek amacıyla çevre eğitimi dersi başlangıcında öğretmenlere 5 addet doğa ile ilgili açık uçlu soru
sorulup cevaplandırmaları istenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının doğal çevreyle ilgili resim çizmeleri sağlanmıştır. Aynı
işlem dönem sonunda tekrarlanmış ve ikisi arasındaki değişim incelenmiştir. Açık uçlu sorular ve çizimler içerik analizi
yapılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çevre eğitimi dersinin öğretmen adaylarında doğaya yönelik
farkındalık oluşturduğu, doğa etkinliklerinin öğretmen adaylarının doğayı anlama ve yorumlamalarında olumlu katkı
sağladığı tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler : Çevre Eğitimi, Doğa Algısı, Öğretmen Adayları.
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(18750) ÇOCUK-MİMARLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ
GELİŞTİRİLMESİ
BURCU GÜLAY TAŞÇI 1, BUKET ÇİFTER 2
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2
EGE ÜNİVERSİTESİ
burcugulay@gmail.com

Gelişmiş dünya ülkelerinde toplum mimarlık diyaloğunu arttırmak, mimarlığı toplumun tabanına bir kültür olarak yaymak
için toplum odaklı yapılı çevre eğitimi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların ilk basamağında toplumun en önemli
kesimi olan çocuklara ulaşmak hedeflenmiş, bu bağlamda Finlandiya, İngiltere, Almanya, Türkiye gibi pek çok ülkede
çocuk-mimarlık çalışmaları yapılması planlanmıştır. Bu çalışmalar farklı ülkelerde farklı temalar üzerinden ele alınırken,
özellikle İngiltere Japonya gibi ülkelerde sürdürülebilir çevre eğitimi konusuna daha fazla önem verilmiştir. Çevre eğitimi
çok boyutlu, disiplinler arası çalışmayı gerektiren bir alandır. Çevre kavramı sadece doğal oluşumlarla sınırlı değil, yapılı
(inşa edilmiş) çevreyi de barındırmaktadır. Daha önemlisi yapılı çevre-doğal çevre ilişkisi, ekolojik dengede mimarlığın rolü,
sürdürülebilir çevre ve mimarlık gibi pek çok konu, geleneksel çevre eğitimi yaklaşımı içinde yer almamaktadır. Çocukmimarlık çalışmalarında sürdürülebilir çevre eğitimine odaklanılmasının nedeni, çocukların çevre farkındalıklarının düşük
olması ve çevreye karşı olumlu tutum davranış geliştirmede mevcut geleneksel yöntemlerin yetersiz olduğu görüşü ile
açıklanabilmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma ile çocuk mimarlık eğitiminin, çevreye karşı tutum geliştirmede etkisini
ölçmek amacı ile kapsamlı bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçek oluşturma sürecinde öncelikle mimarlık ile ilköğretim
müfredatının kesişiminde yer alan konular belirlenmiş, daha sonra bu konulara ilişkin anket soruları hazırlanmıştır. Çocuk
mimarlık eğitiminin, çocukların çevreye karşı tutumuna etkisini ölçmeyi amaçlayan çalışmada, ölçek geliştirirken, program
geliştirme uzmanı, istatistik uzmanı ve fen bilgisi derslerinden sorumlu eğitimcilerden destek alınmıştır. Üç aylık bir süreci
kaplayan çocuk mimarlık eğitiminin öncesinde ve sonrasında, geliştirilen ölçekten faydalanılması planlanmış, bu bağlamda
ölçek ilk olarak 313 öğrenci ile denenerek, geçerlilik ve güvenilirlik testlerine tabi tutulmuştur. Örneklem büyüklüğünün
faktör analizi için yeterliliği, ölçeğin ayırt edicilik gücü, ölçeğin alt boyutlarının ayrı ayrı güvenilirlik durumları çalışmanın
detaylandırılmış diğer içeriğini oluşturmaktadır. Çalışmanın sonunda, mimarlık tabanlı çevre eğitimi çalışmalarında
kullanılmak üzere, çocukların çevreyi öğrenme ve çevreye karşı tutum geliştirme durumunu ölçmek üzere kullanılabilir
geçerli ve güvenilir 26 maddelik bir ölçek elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Mimarlık, Eğitim, Çocuk, Çevre, Tutum

(18751) YETİŞKİNLERE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE
EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ
BURCU GÜLAY TAŞÇI 1, İDİL YAVUZ 2
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
burcugulay@gmail.com
1

2

Son yüzyılda enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ile yenilenebilir enerjiye duyulan ihtiyaç da hızla artmıştır. Enerji
tüketiminde yapılı çevrenin sahip olduğu yüksek pay, yenilenebilir enerji kaynaklarının öncelikle binalarda kullanılması
gerektiğini göstermektedir. Bu gereklilik ülkemizde henüz yasa ve yönetmeliklerle net olarak tanımlanmadığı için, binalarda
enerji kullanımı konusunda öncelikli karar veren mekanizmalar, bina üreticileri ve kullanıcıları olan yetişkin
bireylerdir. Literatüre ve gözlemlere dayanarak tespit edilen ilk problem, yetişkinlerin yenilenebilir enerji kaynakları ve
sürdürülebilir çevre hakkında farkındalıklarının düşük olduğudur. Bu çalışma ile bu varsayımı nitel ve nicel olarak gözlem ve
anketlerle test etmek amaçlanmıştır. Çalışmada, sürdürülebilir bir kaynak olan “rüzgâr” hakkında İzmir ili özelinde bir
farkındalık araştırması yapılmış, bu araştırma ile sürdürülebilir çevre eğitiminin yetişkin bireyler için gerekliliği konusu
tartışmaya açılmıştır. Anket sorularında, “rüzgarın, İzmir için önemine, geçmişte ve günümüzde konut tasarımında rüzgar ve
halkın rüzgar enerjisi farkındalığı” konularına değinilmiştir. Yapılan farkındalık testlerinde 5’li likert ölçeği kullanılarak
İzmir’de yaşayan insanların, rüzgâr enerjisi konusundaki bilgileri, tercihleri ve gelecek için öngörüleri araştırılmıştır.
Çalışmanın sonuçları, halkın yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini göstermiş, sürdürülebilir
çevre eğitiminin sadece çocuklar için değil yetişkinler için de önemli bir konu olduğuna özellikle dikkat çekilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilir Mimarlık, Eğitim, Yetişkin, Çevre, Farkındalık
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(16854) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ
BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
NAZAN KAYTEZ 1, SAFİYYE MUTLU 1
1

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
safiyyemutlu@gmail.com

Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Çankırı il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda
öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı
kabul eden 117’si kız (%46,1), 137’si erkek (%53,9) olmak üzere toplam 254 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri,
“Kişisel Bilgi Formu” ve “Etkinlik Tercih Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis
testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin özel gereksinimli bireylere ilişkin tutumları ile ailede engelli birey
bulunma durumu, çevrede engelli birey bulunma durumu, çocuğun yaşı ve babanın öğrenim durumu arasında anlamlı bir
farklılığın olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : özel gereksinimli birey, tutum, sosyo-demografik değişkenler

(18110) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SOSYOEKONOMİK
ÖZELLİKLERİN ÇALIŞMA BELLEĞİ PERFORMANSINA ETKİSİ
CEVRİYE ERGÜL 1, GÖZDE AKOĞLU 2, ERGÜL DEMİR 1, MERAL ÇİLEM ÖKÇÜN
AKÇAMUŞ 1, BURCU KILIÇTÜLÜ 1, ZEYNEP BAHAP KUDRET 1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
gakoglu@kku.edu.tr
1

2

Alanyazında, gelişimsel beceriler üzerinde etkili olduğu öne sürülen çalışma belleğinin düşünme, anlama, konuşma, okuma
ve matematik gibi çok çeşitli bilişsel süreçle yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışma belleği, erken yaşlardan itibaren
öğrenme etkinliklerindeki başarıda önemli rol oynamaktadır. Çalışma belleği kapasitesindeki sınırlılıkların okuma becerileri
başta olmak üzere, tüm akademik alanlarda öğrenmeyi olumsuz etkilediği, düşük performansa neden olduğu ve akademik
başarısızlık riskini artırdığı belirtilmiştir. Bununla birlikte sosyoekonomik değişkenlerin de birçok gelişimsel beceri gibi
çalışma belleği performansı üzerinde rol oynadığı alanyazında belirtilmiştir. Bu noktadan hareketle yapılan
araştırma, anasınıfı çocuklarının dil, erken okuryazarlık ve bilişsel becerilerine ilişkin profil oluşturulması ve bu becerilerin
boylamsal olarak okuma başarısına ilişkin yordayıcılığının belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Ankara ilinde alt-orta ve üst sosyoekonomik düzeyi temsil eden her tabakadan seçkisiz atama
yoluyla belirlenen okullardan toplam 445 çocuğun çalışma belleği becerileri anasınıfının birinci ve ikinci döneminde
değerlendirilmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde aileleri ve öğretmenleri tarafından normal gelişim sınırları içerisinde
olduklarının belirtilmesi, herhangi bir yetersizlik tanısı almamış olmaları, anadillerinin Türkçe olması ve okula düzenli olarak
devam etmeleri göz önünde bulundurulmuştur. Sosyo-ekonomik düzeyin (SED) belirlenmesinde SED İndeks Formu (Demir
ve Ergül, 2107); çalışma belleğinin değerlendirilmesinde ise Ergül, Özgür-Yılmaz ve Demir (2017) tarafından geliştirilmiş
olan Çalışma Belleği Ölçeği kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren değişkenlerin analizinde Tek Faktörlü Varyans analizi,
normal dağılım göstermeyen değişkenlerin analizinde ise Kruskal Wallis H testi kullanılmış olup, Post-Hoc analizlerinden
elde edilen sonuçlar, ortalamalar arasındaki farkların alt SED ile üst ve orta-üst SED arasındaki farklılıktan kaynaklandığını
göstermiştir. Ortalamalar arasında birinci dönem gözlenen farklar ikinci dönemde ortadan kalkmıştır. Araştırmadan elde
edilen sonuçlar alanyazın çalışmaları eşliğinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sosyoekonomik düzey, çalışma belleği, okul öncesi dönem
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(18129) ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN EDİNİMİNDE
SOSYOEKONOMİK DÜZEYE İLİŞKİN FARKLILIKLAR
CEVRİYE ERGÜL 1, GÖZDE AKOĞLU 2, MERAL ÇİLEM ÖKÇÜN AKÇAMUŞ 1,
ERGÜL DEMİR 1, ZEYNEP BAHAP KUDRET 1, BURCU KILIÇTÜLÜ 1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
gakoglu@kku.edu.tr
1

2

Çocukların okul öncesi dönemde kazanmaları beklenen okuma yazmaya ilişkin önkoşul bilgi, beceri ve tutumlarının tümü
erken okuryazarlık becerileri olarak adlandırılmaktadır. Bu beceriler arasında yer alan, sözcük bilgisi, sesbilgisel farkındalık,
yazı farkındalığı ve harf bilgisi becerilerini kapsamaktadır. Erken okuryazarlık becerilerinin doğasını inceleyen bazı
araştırmalarda, sözcük bilgisi yüksek olan çocukların okumayı daha kolay ve hızlı bir şekilde öğrendiklerine ilişkin sonuçlar
yer almaktadır. Benzer şekilde, söylenen sözcüklerin ses yapısını manipüle edebilme ve bunu sözcüklere yansıtabilme
kapasitesi olarak tanımlanan sesbilgisel farkındalık becerisi de okul öncesi dönemden itibaren gelişerek okuma sürecine
katkıda bulunmaktadır. Harf bilgisi ise harflerin isimlerine ilişkin bilgiyi ifade etmekte ve okumayı öğrenme sürecinde
önemli rol oynamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan çalışmada Ankara’da bulunan alt-orta ve üst SED bölgelerdeki okul
öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan 5 yaş grubu (Ort., 66,42; S=3,62) çocukların alıcı ve ifade dil sözcük bilgisi,
harf bilgisi ve sesbilgisel farkındalık becerilerinin değerlendirilmesi ve sosyoekonomik özelliklerin bu beceriler üzerindeki
olası etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Anasınıfı çocuklarının dil, erken okuryazarlık ve bilişsel becerilerine ilişkin
profil oluşturulması ve bu becerilerin boylamsal olarak okuma başarısına ilişkin yordayıcılığının belirlenmesi amacıyla
TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın örnekleminde seçkisiz atama yoluyla belirlenen toplam
445 çocuk (227 kız, 218 erkek) yer almıştır. Örneklemde yer alan çocukların alıcı ve ifade edici dil sözcük bilgilerinin
değerlendirilmesinde TİFALDİ (Gül Güven ve Kazak Berüment, 2010), harf bilgisi ve sesbilgisel farkındalık becerilerinin
değerlendirilmesinde ise Kargın, Ergül, Büyüköztürk ve Güldenoğlu (2014) tarafından geliştirilen “Erken Okuryazarlık
Testi”nin Alıcı ve İfade Edici Dilde Harf Bilgisi ve Sesbilgisel Farkındalık alt testleri kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren
değişkenlerin analizinde Tek Faktörlü Varyans analizi, normal dağılım göstermeyen değişkenlerin analizinde ise Kruskal
Wallis H testi kullanılmış olup, Post-Hoc analizlerinden elde edilen sonuçlar, ortalamalar arasındaki farkların alt SED ile üst
ve orta-üst SED arasındaki farklılıktan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar sosyoekonomik
düzeyin olası etkileri bağlamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sesbilgisel farkındalık, okul öncesi dönem, sosyoekonomik düzey

(18856) OYNUYORUM ÖYLEYSE VARIM
NURULLAH DEMİR 1
1

ÖZEL ÇEKMEKÖY ERDEM İLKOKULU
nurullahdmir@gmail.com

Günümüzde dijital dadılar ile büyütülen çocuklar, teknolojiyi bilinçsizce kullanır hale geldi. Bu teknolojik bağımlılık onların
gerek zihinsel gelişimini, gerek fiziksel gelişimini ve psikolojik gelişimini olumsuz etkilemekte. Türkiye İstatistik Kurumu
2014 (TUİK 2014) verilerine göre, çocuklarımız günde ortalama 4 saat TV seyretmekte, İnternet kullanım yaş ortalaması ise
8 yaş. Yine araştırmalara göre, günümüz çocukları bundan on sene önceki akranlarına göre; daha az yükseğe zıplayabilmekte,
daha kilolu. Akranları ile iletişimleri daha az. Oysa beyin gelişiminde ve bununla birlikte çocukluk evresinde açık hava
oyunları çok önemli bir ihtiyaç. Çocuklarımız “Dijital Dadılar” diye tabir ettiğimiz dadılar tarafından yetiştirilmekte. Bu
oyun araçları ile her gün saatlerce etkileşim halinde bulunmakta. Bu durum aşırı uyarılmışlık sendromu başta olmak üzere,
dikkat dağınıklığı, dürtüsellik gibi birçok sorunları da beraberinde getirmekte. Sosyalleşemeyen, paylaşmayı bilmeyen ve
doyumsuz çocuklar, okul sıralarında da bu alışkanlığı devam ettirme eğiliminde. Derslere konsantre olamamakta, akranları ile
ya oyun oynayamamakta ya da şiddet temelli oyunlar oynamakta. Bu proje, bu durumdan yola çıkarak, karşılaşılan
problemlere üretmeye çalıştığımız çözüm yollarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Çocuklarımızın oynayabileceği
oyunları gündeme taşımak, önce aileleri ile oynayabilecekleri devamında da akranları ile oynayabilecekleri oyunları ortaya
koymak amaçlanmaktadır. Bu proje, çocuklarımızı açık havada veya evde ailecek oynayabilecekleri, kültürümüzü yansıtan
oyunların dünyasına davet etmektedir. Çocuklarımızın teknoloji bağımlısı haline gelip, çocukluklarını yaşayamadıklarını ve
gittikçe asosyal hale geldiklerini görmek, dijital dadıların büyüttüğü bir nesil için geleceğe yönelik kaygılar doğurdu. Bu
proje oyun deyince akla teknolojik oyunlar dışında bir oyun dünyasının da olduğunu yaşayarak kavratmak üzere kurgulandı.
Çocuklarımızın 40 yaş ve üzeri olmak üzere beş yetişkin ile, onların çocukken oynadıkları oyunlardan bir tanesini öğrenmeyi
amaçlayan bir röportaj yapmalarını ve onlardan öğrendikleri oyunları oynamaları amaçlandı. TUİK verilerine göre
çocuklarımız gittikçe “Dijital Dadı”ların etkisi altına giriyor. Onların gelişiminde çok önemli bir tutan oyun çağında, açık
havada oyunlar oynamak yerine, akranları ile oynamak yerine ekranlar ile oynar hale geldiler. Onlara kültürel oyunlarımızı
öğretmeli ve akranları ile oynar hale getirmek gerekiyordu. Projemiz bu problemi çözmeyi hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler : oyun, öğrenme, eğitim, gelişim, çocuk.
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(18336) OYUNCAK SEÇİMİNDE ANNE-BABA VE ÇOCUK
ELİF MERCAN UZUN 1, MELDA GÜRAL 1, CİHAN GÜLCAN 1
1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
cihan_glcn_95@hotmail.com

Okul öncesi dönemdeki çocuğun en önemli ve ciddi uğraşı oyundur. Doğal olarak oyun süreci içinde çocuklar oyuncaklarla
yoğun bir etkileşim içindedirler. Oyuncaklar, çocukları eğlendirmenin yanı sıra farklı kavramları öğrenmelerinde ve önemli
deneyimler edinmelerinde etkilidir. Bu nedenle çocuğun hangi oyuncaklarla oynadığı ve oyuncakların ebeveynleri tarafından
nasıl seçildiği önemlidir. Bu çalışma çocuklara oyuncak alma sürecinin anne, baba ve çocuğa göre değerlendirilmesi
amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Çalışma Karadeniz bölgesinin büyük bir ilinde bulunan oyuncak satan mağazalardan
oyuncak almaya gelen ailelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubuna dahil olan aileler oyuncak mağazasında alışverişleri
esnasında araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış gözlem formu aracılığıyla gözlemlenerek veriler elde edilmiştir. Elde
edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda çocukların oyuncak almaya daha çok
anne ya da babasıyla geldikleri, oyuncak seçiminde çocukların kararlarının belirleyici olduğu, alınan bazı oyuncakların
çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun kriterlerde seçilmediği, oyuncakların incelenerek alınmadığı ya da ilgili
personelden alınan oyuncaklarla ilgili bilgiler edinilmediği görülmüştür. İlgili literatür ışığında sonuçlar tartışılmış ve
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Oyuncak, anne babalar, okul öncesi çocuklar

(18361) BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE 6 YAŞ ÇOCUKLARININ
BAĞLANMA VE EBEVEYNLERİNİN DUYGU SOSYALLEŞTİRME
DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
GÖKÇEN İLHAN ILDIZ 1, SERDAL SEVEN 2
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
gokcenilhan@gmail.com
1

2

Bağlanma yaşamın erken dönemlerinde bakım veren ve çocuk arasında oluşan duygusal bağdır. İnsan hayatının her
döneminde ve her alanında kişileri çok yönlü etkilediği araştırmalarla da ispatlanmış olan bağlanmanın kurulmasında bakım
verenin çocuğa tutum ve yaklaşımı sürecinin olumlu veya olumsuz ilerlemesini etkileyen en önemli faktördür. Bu
araştırmada; 6 yaş çocuklarında bağlanma ve ebeveynlerinin duygu sosyalleştirme davranışlarına etki eden faktörlerin
incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nın 2. Döneminde, Tekirdağ
Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı iki anaokulunda eğitim gören ve gönüllülük esası ile belirlenmiş 60-72 ay
aralığında 83 çocuk ve ebeveynleri oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinde “İlişkisel Tarama” tekniği ile yürütülen
araştırmada verilerin toplanması amacıyla; “Demografik Bilgi Formu”, bağlanmanın ölçülmesi için “Tamamlanmamış
Oyuncak Bebek Ailesi Hikayeleri Ölçeği (TOBAH)” ve ebeveynlerin duygu sosyalleştirme davranışlarının belirlenmesi için
“ Olumsuz Duygularla Başetme Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler Pearson Momenter Korelasyonu ve Tek Yönlü
ANOVA yöntemleriyle analiz edilmiştir. Yapılan korelasyon analizler sonucunda annenin eğitim durumunun artması
ile Cezalandırıcı Tepkilerin azaldığı, Probleme Odaklı Tepkilerin de arttığı belirlenmiştir. Babanın eğitim durumunun
artması ile ise Cezalandırıcı Tepki ve Küçümseyici Tepkilerin azalttığı ve Problem Odaklı Tepkilerinarttığı tespit
edilmiştir. Tek Yönlü ANOVA analiz sonuçlarına göre ebeveynlerin her ikisinin de erkek çocuklarına gösterdikleri
Duygu Odaklı Tepkilerin, kız çocuklarına gösterdiklerinden anlamlı derecede farklı olduğu saptanmıştır. Değişkenlerle
bağlanma ilişkisi değerlendirildiğinde kız çocuklarının erkek çocuklarından daha güvenli bağlanma geliştirdikleri ve
bağlanma puanlarının artması ile sosyo-ekonomik düzey arasında da pozitif bir ilişki olduğu, anne eğitim düzeyi arttıkça
bağlanma güvenliğinin de arttığı ortaya konulmuştur. Bu sonuçlar eğitim durumunun duygu sosyalleştirmede, sosyoekonomik düzey cinsiyetin ve anne eğitim düzeyinin ise bağlanmaya etkisi olduğunu göstermektedir. Bağlanma ile ebeveyn
duygu sosyalleştirme davranışları arasında da herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler : Bağlanma, Ebeveyn, Duygu Sosyalleştirme, 6 Yaş.
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UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK 1, ZELİHA SOLAK 1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
solakzeliha@gmail.com
1

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı –
PISA, uluslararası olarak 15 yaş çocuklarının fen, matematik ve okuma becerilerini ölçmek için yapılan bir çalışmadır. Üç
yılda bir yapılan bu çalışmada, PISA 2015 ağırlıklı alan olan fen okuryazarlığı sonuçlarına göre daha önce okul öncesi
eğitimi alan çocukların daha başarılı oldukları bulunmuştur. PISA 2015 Türkiye sonuçlarının OECD ortalamasının gerisinde
olmasından dolayı ulusal ve uluslararası anlamda erken çocukluk dönemi ve eğitiminin araştırılması gerekmektedir. Bu
bağlamda belirlenen ülkelerde; anne-çocuk ölüm oranları, yaşam süresi beklentisi, boy-kilo gelişimi, çocuk işçiliği, çocuk
evlendirme oranları, okula katılım oranları, okul öncesi eğitimin zorunluluk durumu, okula başlangıç yaşı, yaş gruplarına
göre okullaşma oranları, sınıflarda yetişkin-çocuk oranları, eğitim programları, eğitim giderleri, öğretmen eğitimi ve aile
katılım çalışmaları 0-8 yaş grubu için incelenecektir. Bu çalışmanın amacı, Japonya, Estonya, İsveç, Çek Cumhuriyeti,
Türkiye, Meksika, Endonezya ve Suudi Arabistan’da erken çocukluk dönemini ve eğitimini incelemektir. Araştırmanın
yöntemi nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, PISA 2015 fen ağırlıklı
ortalamalarından ilk 2 ülke (Japonya, Estonya), ortalama puan alan 2 ülke (İsveç, Çek Cumhuriyeti), son 2 (Türkiye, Meksika
) OECD üye ülkeleri ve 2 tane de OECD katılımcı Müslüman ülkeden (Endonezya ve Suudi Arabistan) oluşturmaktadır.
Seçilen bu ülkeler amaçlı örnekleme yönteminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Çalışmada veri toplama
yöntemi olarak yazılı kaynakların analizinde kullanılan doküman inceleme yöntemi kullanılacaktır. Bu doğrultuda, PISA
2015, OECD 2017 Education at Glance raporu ve UNICEF The State of the World’s Children 2017 İstatistik Tabloları erken
çocukluk dönemi ve eğitimi açısından incelenecektir. Türkiye ile benzer uygulamalar ve farklılıklar ortaya konulacaktır. İlgili
raporlardan ve tablolardan elde veriler doğrultusunda bulgular ortaya konulacaktır. Elde edilen bulgular kavramsal çerçeveye
dayandırılarak araştırma sonuçları ortaya konulacak ve öneriler verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Erken Çocukluk, Eğitim, OECD ülkeleri, PISA 2015

(18544) TELEVİZYON, ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLMLER: BİR
LİTERATÜR TARAMASI
MUSTAFA TÜRKMEN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
musdevturkmen1@hotmail.com

Son yıllarda medya çocukların yaşamlarında oldukça geniş bir zaman dilimini kaplamaktadır. Medya, çocukların yaşantısına
televizyon, sinema, çocuk dergileri, bilgisayar oyunları gibi türleriyle etki etmektedir. Medyanın çocuğun yaşantısına
etkisiyle ilgili son on yılda kayda değer düzeyde araştırma yapılmıştır. Çocukların yoğunlukla karşı karşıya kaldıkları medya
türü televizyondur. Televizyon içeriği olarak ise çizgi filmler ve çocuk programları ağırlık taşımaktadır. Diğer yandan elde
edilen yüksek gişe hasılatlarının bir sonucu olarak animasyon, ekonomik başarıya dair sektörle ilgili göstergeleri yeniden
ortaya koymuş ve eğlence piyasasında yerini belirginleştirmiştir. Animasyonun bu ölçüde giderek artan etkisi hiç kuşkusuz
çocuklar üzerinde de görülmektedir. Çocukların çizgi filmlerden ve animasyon filmlerden ne ölçüde etkilendikleri halen bir
soru işaretidir. Ayrıca bu etkinin yönü de (olumlu ya da olumsuz) bilinmemektedir. Animasyonların kullanım alanları
oldukça farklılık göstermektedir. Eğitim, sağlık, ekonomi, gelişim, psikoloji, sosyal psikoloji, davranış bozuklukları, sanat,
ölçme ve değerlendirme, tıp bu alanlardan bazılarıdır. Yine bu alanlarda animasyonlara yönelik çalışmalar da
azımsanmayacak düzeydedir. Söz konusu çalışmalarda çok farklı değişkenler bakımından televizyon, animasyonlar ve
etkileri değerlendirilmiştir. Bu çalışmada da, televizyon, animasyon ve çizgi filmlerle ilgili bu çalışmalar cinsiyet rolleriyle
ilgili çalışmalar, eğitimle ilgili çalışmalar, bebeklik çağıyla ilgili çalışmalar, sağlıkla ilgili çalışmalar, şiddetle ilgili çalışmalar
ve farklı değişkenlerle ilgili çalışmalar kategorileri altında toplayarak, literatür taraması yöntemiyle incelenmiştir. Literatür
taraması sonucunda ortaya konulan bulgular sonuç kısmında bir bütün olarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Televizyon, Animasyon, Çizgi Film, Çocuk, Eğitim
* Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 114K186 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.
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(18605) ŞEHZADELER ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ PROJESİNİN
İLKOKUL ÇOCUKLARININ GELİŞİM ALANLARINA ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
AKIN ŞENTÜRK 1, CUMHUR KAPUSUZ 2
HALITLI İLKOKULU
ŞEHZADELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
akinsenturkk@gmail.com
1

2

Genel olarak felsefi bir bakış açısı olarak değerlendirebileceğimiz yapılandırmacılık, bilginin zihinde inşa edildiği görüşüne
dayanır. Yapılandırmacı yaklaşım öğrenenin edilgen bir rol yerine etken bir rolü olması gerektiğini savunurken öğrenci
merkezli bir eğitim anlayışı benimsemiştir. Yapılandırmacılar öğreneni pasif bir alıcı olarak kabul etmez. Aksine bilgiyi
arayan, bulan, keşfeden ve anlamlandıran bireyler hedeflemektedir. Yapılandırmacı anlayışta öğrenen kendisine sunulan
bilgiyi aynen kabul eden değil bilgiyi yorumlayan, eleştiren ve anlam oluşturandır. Bu çalışmada Manisa İli Şehzadeler
İlçesinde uygulanmakta olan “Çocuk Üniversitesi” projesinin çocukların gelişim alanlarına etkisinin incelenerek projenin
değerlendirilmesi, planlayıcı ve uygulayıcılara tavsiyeler sunulması amaçlanmıştır. Genel olarak katılımcı grubunun küçük
tutulduğu, derinlemesine ve zengin bilgi toplamanın hedeflendiği nitel araştırma yöntemlerimden fenomenoloji bu
araştırmanın desenini oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Şehzadeler İlçesi Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulunda
projeye dahil olan seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenmiş beş veli ve bu çocukların sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.
Yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanarak katılımcılarla görüşülmüş, içerik analizi yöntemiyle veriler
çözümlenmiştir. İçerik analizi tamamlandığında bulgular ve sonuç bölümü yayınlanacaktır.
Anahtar Kelimeler : Gelişim Alanı, Yapılandırmacılık

(18718) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YARATICILIĞIN
KEŞFEDİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
NEVIN AKARSU 1, SEFA PEKOL 1
1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
nevinnakarsu@gmail.com

Bu çalışmanın amacı erken çocukluk döneminde çocukların yaratıcılıklarının keşfedilmesine yönelik öğretmen görüşlerinin
ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada öğretmen görüşlerini elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu ve öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemek amacı ile kişisel bilgi formu
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kastamonu ili Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
resmi okullar oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışama grubunu bu okullarda görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak
katılan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırmadır ve tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırma
bulgularından elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda araştırmaya
katılan öğretmenlerin öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için kullandıkları yöntem ve etkinlikler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, yaratıcılık, öğretmen görüşü
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(14531) ŞİİRLER HEDİYEYE DÖNÜŞTÜ
NURTEN GÖK 1
1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
nurtengok@hotmail.com

2014-2015 Eğitim öğretim yılında üçüncü sınıf öğrencilerimle Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerinde sınıf içi etkinliklerimizde
o kadar saf, sımsıcak, içten ve seviyelerinden beklenmedik şiirler ortaya çıktı ki, bu şiirlerin sayfalar arasında unutulmasına
gönlüm razı olmadı. Çünkü bu şiirleri onların yüreklerinin sesiydi. Bu etkinlikleri bir araya getirmek ve onları yazmaya
teşvik etmek açısından kitap haline getirdik. Bu çalışmayı 3. Sınıfta yapmamın bir başka sebebi de büyüyen insanın hızla
doğallıktan uzaklaşıyor olmasıydı. Çocuklarımızdaki doğallığın hazırladığımız bu kitapta kalıcı olmasını istedim .Bu yıla ait
hatıra bir çalışma olması da ayrı bir değer taşıyordu. Dördüncü sınıfa geçtiğimizde kendi şiirlerimizi okuyacağımız bir şiir
dinletisi düzenlemeye karar verdik. İstedik ki şiir dinletimiz bir amaca hizmet etsin. Bu nedenle öğrencilerimle ismini oy
birliği ile belirlediğimiz ‘’Çorbada Tuzum Olsun’’ sosyal sorumluluk projemizi başlattık. Şiir dinletimizden elde edilen
gelirle ilimizde bulunan araştırma hastanesinde lösemi tedavisi gören 1 ve 15 yaşlarında 12 çocuğun çocukça isteklerini
karşıladık. Yardımlaşma ve dayanışma toplum fertlerinin sahip olması gereken en güzel özelliklerdendir. Bir arada yaşayan
insanlar sürekli yardımlaşma içerisinde olursa hem daha mutlu hem de daha huzurlu olurlar. Günümüzde gelişen teknoloji ile
birlikte insanlar sanal bir dünyada yaşamaya başlamış, sosyal ilişkileri gitgide zayıf bir hal almıştır. Ancak hem bireysel hem
toplumsal olarak yardımlaşma önemini kaybetmemiştir. “Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun küçük yaşta hazzını
tatmak ve geliştirebilmek için yazdığımız şiirlerle ne yapabiliriz?” sorusuna cevap aranmıştır. Öğrencilerle birlikte beyin
fırtınası yapılmış problem durumu ve çözüm yollarına karar verilmiştir. Çalışma kapsamında beyin fırtınası, öğrencilere
uygulanan ön test -son test, velilere uygulanan sonuç anketi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Beyin fırtınası ile projemizin adı
belirlendi. Ön test - son test ile öğrencilerin projeden önce ve sonrası değerlendirildi. Velilere uygulanan Sonuç Anketi ile
veli ve öğrencilere ilişkin proje sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerimize bu çalışmamızın başında
uyguladığımız ön testimiz ile çalışmalarımız tamamlandıktan sonra uyguladığımız son testimiz incelendiğinde
;öğrencilerimizle uyguladığımız etkinliklerimizin yardımseverlik ,duyarlılık, sosyal sorumluluk alanlarında farkındalıklarının
,bilgi düzeylerinin anlamlı ölçüde arttığını gözlemledik. Yaptığımız bu çalışma ilimizde ses getirmiştir bunun sonucunda 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda uydu yayını yapan yerel bir televizyon kanalında projemize iki buçuk saatlik
bir zaman ayrılmış ,projemiz canlı yayında anlatılmış ve çocukların şiirlerini okumalarına fırsat verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : paylaşma,empati,değerlerimiz

(16505) INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION:
PROMOTION, IMPLEMENTATION AND IMPROVEMENT
STRATEGIES IN TURKEY
IBRAHIM HAJI SHAIBOU 1
1

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
wadahaji4@gmail.com

This article attempts to throw more light on the internationalization of higher education in Turkey. Despite the fact that the
world is now a global village and people can interact with one another with the help of information and communication
technologies, there is still the need for them to move across geographical boundaries in search of knowledge. Turkey has put
in place several measures to promote internationalization. These measures are being enforced by several institutions, the
universities and companies all under the auspices of the government. Due to the enforcement of these measures the number
of international students in Turkey is on the rise. Turkey has an advantage in influencing higher education but due to
language and cultural barrier, the influence is not being felt. It is rather unfortunate that most Universities in Turkey language
of instruction is Turkish. Thus this study attempts to bring forth suggestions to improve and promote internationalization in
Turkey.
Keywords : Internationalization, Globalization, Higher Education, Internationalization of higher education
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2
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Millet, tesadüfen bir araya gelmiş insan kalabalığı veya yığını değildir. Onu “millet” olma üst kültürüne yükselten özellikler
vardır. Asırlar ötesinden günümüze yoğrula yoğrula gelen özellikler, o milletin ortak kültürünü oluşturur. Bu kültür, diğer
kültürlerden etkilenip bazı değişimlere uğrayabilir. Ne var ki o milleti görünmez bir bağla bağladığı için daima o millet
tarafından yaşatılır. Millet, dar ve güç durumlara düştüğünde gücünü bu kültüründe yaşattığı özelliklerden alır. Millete ait
değerler, kişilerin yaşantılarını biçimlendirip toplum içerisinde uyumlu bireyler olarak yaşamalarını sağlayan ve
sorumluluklarının bilincine vardıran özelliklerdir. Milleti oluşturan fertler bu değerlerden uzaklaşmışsa veya bu bağlar
zayıflamışsa değerler ve bunların genç kuşaklara öğretilmesi önem kazanır. Toplum yapımızdaki hızlı değişmeler, büyük
şehirlere göçün artması ile ailenin konak hayatından apartman yaşantısına yönelmesine, çocukların toprak ve çamurla
oynamaya bile hasret kalarak büyümesine, torun - dede etkileşiminin azalmasına yol açmıştır. Bu değişime, baş döndürücü
bir hale gelen teknolojik gelişmeler de eklendiğinde bize özgü değerlerin eğitimi ve yetişen gençlere hatırlatılması ve böylece
yaygın olarak yaşatılmaya devam edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Halk şiiri halkın yaşayışını hareket noktası alan, halkın
içinden yetişen sanatçıların yaşattığı bir şiir geleneğidir ve halkın zengin muhayyile gücünün en güzel örneklerini
barındırır. Ozan geleneğinin devamı olarak âşık tarzı şiir, günümüz âşıkları tarafından sürdürülmektedir. Son zamanlarda
önemi bir kat daha artan değerler eğitimi başlığı altında sayılan özelliklere, sevgi ve saygı çalışkanlık, alçakgönüllülük, sabır,
güven, hoşgörü, dürüstlük, vatan ve memleket sevgisi gibi kavramlara halk şairleri de ilgisiz kalmamış, bu kavramlar onların
sazlarına, dillerine takılmıştır. Âşıklık geleneğinin günümüz kadın temsilcilerinden Eskişehirli Âşık Nurşah, badeli
âşıklardandır. Söylediği şiirlerinde sevgi, güzel ahlak, vatanseverlik, din ve tasavvufu işlemiştir. Şiirlerinde, geçmişten
günümüze sözlü kültürümüz içerisinde yaşattığımız, günümüz insanının ihtiyaç duyduğu hatta özlediği duygu değerlerine
geniş ölçüde yer vermiştir.
Anahtar Kelimeler : Değerler eğitimi, Kültür, Halk şairi, Âşık Nurşah,

(18125) DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK OLARAK AHMET
MİTHAT EFENDİ’NİN ÖYKÜLERİNDE YER ALAN ÖNERİ VE
ÖĞÜTLER
İBRAHİM KIBRIS 1
1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
kibris_i@ibu.edu.tr

Bilindiği üzere, Türk edebiyatında toplumcu sanat anlayışına bugünkü anlamıyla Tanzimat Edebiyatı döneminde tanık
olunmaktadır. Bu nedenle, Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal gibi, I. dönem Tanzimatçıları olarak adlandırılan yazarlar, hem
yazdıkları şiirlerde hem de düz yazılarında bol bol örnekler vermişlerdir. Bu yazarlara bir de Ahmet Mithat Efendi’yi
eklemekte yarar vardır. Daha çok yazdığı düz yazılarla Türk edebiyatına katkıda bulunan Ahmet Mithat, o yıllarda (18601896 döneminde) yerli romanın, Batı’lı etkilerden uzak, en karakteristik örneklerini vermiştir. Hatta, yazdıklarının çoğunda,
okuyucusunu aydınlatmayı kendisi için bir görev bilmiş ve toplumcu edebiyatı, adeta okuma yazma düzeyi düşük olan halkın
hizmetine de sunmuştur. Bu nedenle, Ahmet Mithat’ın roman ve öykülerinde o günlerin değerlerine sık sık dikkat çekilir ve
okuyucu gerekirse, bir anlığına da olsa, anlatılan olay kesilerek, özellikle uyarılmıştır. Ahmet Mithat Efendi,
yazdıklarıyla, Avrupa'nın bilim, sanayi ve buluşlar konusunda geldiği düzeyini överken, Osmanlı toplumunun ahlaki
değerlerinin korunması gerektiğini de özellikle vurgulamıştır. Bu amaçla, yazdıklarının dilini de sadeleştiren Ahmet Mithat,
ayrıca bu yönde eserler veren genç yazarları da desteklemiştir. Devlete ve dine itaatsizliği, tembelliği, müsrifliği, özentiliği
eleştirmiş, Böylece, yazdığı roman ve öyküleriyle halk öykücülüğüyle Batı tarzı öykü ve roman anlayışı arasında bir köprü
oluşturmuştur. Denilebilir ki Ahmet Mithat bu yönüyle, Türk okurunun daha çok gazete ve kitap okumasına da katkıda
bulunmuştur. Ahmet Mithat aynı anlayışı döneminin gazetelerinde tefrika halinde yayınlanan “kısa roman” ya da “uzun
öykü” denilebilecek eserlerinde de sürdürmüştür. Yazar, bu türden 20’den fazla eserini de Letaif-i Rivayat” adlı bir kitapta
toplamıştır. Kitap, günümüzde özgün hâli korunarak yeniden yayımlanmıştır. Bu çalışmada Ahmet Mithat’ın sözü edilen
eserinden seçilecek olan on öykülük bir kesitte yer alan değerlerden söz edilecektir. Yazarın bu değerleri algılayışı ve o
yıllarda Türk toplumunu tehdit eden Batı’lı değerlerin hangi yönleriyle sakıncalı görüldüğü ilgili hikâyelerden alıntı yapılarak
belirtilmeye çalışılacaktır. Daha sonra da yazarın önerdiği ve sakıncalı gördüğü değerler, kuşaklar arası değer değişimi
yönüyle ele alınacak ve bu doğrultuda yorumlamalar yapılacaktır. Böylece, geçmişten geleceğe, değerlerimiz yönüyle
bozulmaya mı oksa düzelmeye mi gittiğimiz konusunda geleceğin kuşaklara fikir vermeye çalışılacaktır. Çalışma, literatür
taranma yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Adı geçen eserden alınan kesit, çalışmanın amacı doğrultusunda taranacak ve sonra
elde edilen bulguların, belli bir düzen içinde yorumlanmasıyla da raporlaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Değerler eğitimi Letaif-i Rivayat, Ahmet Mithat, Öğüt, Öneri.
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(18207) BARIŞ TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
ESİN URLU 1, EKBER TOMUL 2
MCBÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
esinizmir@gmail.com
1

2

Üniversitelerde yaşanan çatışmalara bakıldığında, kişisel huzur ve toplum huzuru için barışa önem verilmesi gerekliliği
açıktır. Bu araştırma da üniversite öğrencilerinin barışa yönelik tutumlarını saptayan bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Barış tutum ölçeği için barışın belirlenen boyutlarından ve konu ile ilgili önceden yapılmış araştırmalardan yola çıkılarak
toplam 74 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler oluşturulduktan sonra üzerinde düzeltilmeler yapılmış, olgusal
ifadeler çıkarılmış, tutumu ölçmeye yönelik ifadeler yazılmaya çalışılmıştır. Maddeler araştırmacı tarafından düzenlendikten
sonra dil açısından Türkçe Eğitimi bölümünde görev yapan bir öğretim elemanı tarafından kontrolleri yapılmıştır. Daha sonra
benzer konularda çalışmalar yapmış dört öğretim üyesinden görüşler alınmış ve görüşler doğrultusunda, ölçekteki 74 madde,
tekrar eden ve kapsamı büyüten maddelerden arındırılarak 36 maddeye düşürülmüştür. Ölçek yaklaşık 350 öğrenciye
uygulanacaktır. Bu ön uygulama sonucunda SPSS paket programından yararlanılarak ölçeğin yapı geçerliği, faktör analizi ile
incelenecek, güvenirlik analizi ise Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile ölçülecektir. Ölçeğin alanyazına katkısı olması
umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Üniversite öğrencileri, barış, barış tutum ölçeği

(18262) EFSANELERİN AHLAKÎ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE
KULLANILMASI
İSMAİL OĞUZ 1, ŞÜKRAN OĞUZ 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ismailoguz70@gmail.com

Günümüzde toplumların karşı karşıya kaldığı en büyük problemler arasında değer bunalımı ve değer çatışması ile ahlaki
çöküntü yer almaktadır. Bu nedenle eğitim programları hazırlanırken değerler eğitimi konusuna duyulan ihtiyaç gün geçtikçe
artmıştır. Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş ve kurallar bütünü değerleri oluşturur.
Sözlü kültür ürünlerinden olan efsaneler, kültürel birikimimizin ve değerlerimizin aktarımında işlevsel bir özelliğe sahiptir.
Efsanelerin işlevsel özellikleri arasında bulunan koruyuculuk özelliği, ahlaki değerlerin öğretimi ile doğrudan ilişkilidir. Bu
çalışmada efsane metinlerimiz tarama yöntemi kullanılarak incelenecek ve efsane metinlerinde vurgulanan ahlaki değerler
tespit edilecektir. Böylece ahlaki değerlerin öğretiminde sözlü kültürümüzün ürünü olan efsane metinlerinin kullanılabileceği
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Efsaneler, Ahlaki Değerler, Değerler Eğitimi

(18267) DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDE
SEVGİ VE SAYGI DEĞERLERİNİN KAZANDIRILMASINDA
KULLANILMASI
ŞÜKRAN OĞUZ 1, İSMAİL OĞUZ 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ismailoguz70@gmail.com

Bir toplumu oluşturan bireyler tarafından benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü ortak duyuş, düşünüş, davranış ve
kurallar, değerleri oluşturmaktadır. Bireyin yaşamını anlamlandıran; onun içinde bulunduğu çevre, kişi, olay ve nesnelere
karşı benimsediği yargılar, değerler sistemini oluşturur. Günümüz toplumlarında yaşanan değer bunalımının temel
nedenlerinden biri de, sevgi ve saygı değerlerinin, bireylerin yaşantısına ve eğitim-öğretim ortamına yeteri kadar
taşınamamasıdır. Eğitim yoluyla değerlerin öğretilebilir olması nedeniyle nitelikli materyal kullanılması değerler eğitimi
sürecinde önem arz etmektedir. Edebiyatımızın ve kültürümüzün önde gelen kaynakları arasında yer alan Dede Korkut
Hikâyeleri sahip olduğu özellikler ile pek çok değeri bünyesinde bulundurması nedeniyle değerler eğitimi açısından dikkat
çekmektedir. Bu araştırmanın temel amacı Dede Korkut Hikâyelerinde yer alan sevgi ve saygı değerlerinin ön plana
çıkarılması, sevgi ve saygı değerlerinin öğretiminde kullanılmasıdır. Tarama ve içerik analizi yöntemleri kullanılan
çalışmamızda, Dede Korkut Hikâyelerinde yer aldığı tespit edilen sevgi ve saygı değerlerinin, değerler eğitimi çalışmalarında
/ etkinliklerinde kullanılabileceği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Dede Korkut Hikâyeleri, Sevgi, Saygı, Değerler Eğitimi
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(18362) 30 İLE 45 YAŞLARI ARASINDAKİ YETİŞKİNLERİN SEVGİYİ
ALMA VE AKTARMA BİÇİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
GÖKÇEN İLHAN ILDIZ 1, SERDAL SEVEN 2

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ gokcenilhan@gmail.com
1

2

Bu araştırmada yaşları 30 ile 45 arasında olan yetişkinlerin sevgiyi alma ve aktarma biçimlerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında görev yapan akademik,
idari ve yardımcı personelden 54 kişinin oluşturduğu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden “yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği” kullanılmıştır ve veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda çalışma grubunu
oluşturan yetişkinlerin anne ve babalarından sevgiyi alma biçimleri pozitif, negatif ve dolaylı tutumlar, sevgiyi alma
biçimlerindeki sınırlılıklar olarak dört kategoriye ayrılmıştır. Katılımcıların annelerinden sevgiyi alma biçimlerinde; “güzel
sözler söyleme ve öpme ”; pozitif tutumlarda, “sevgisini hiç hissettirmeme ve fiziksel temas hiç kurmama”; negatif
tutumlarda, “isteklerini yerine getirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak”; dolaylı tutumlarda, “ nadir sarılma ve öpme”’ ise sınırlı
tutumlar altında; katılımcıların babalarından sevgiyi alma biçimlerinde, “öpme ve sarılma”; pozitif tutumlarda, “sevgisini hiç
hissettirmeme ve hiç sarılıp öpmeme”; negatif tutumlarda, “ uykuda çocuklarının üstünü örtme ve beden dilini kullanma”;
dolaylı tutumlarda, “ nadir sarılma ve öpme ”’ise sınırlı tutumlar altında öne çıkan tutum ve davranışlar olmuştur.
Katılımcıların anne ve babalarının sevgiyi gösterme biçimlerini etkileyen faktörler ise toplumsal, kişisel, aile içi ve çocuktan
kaynaklanan tutumlar olarak sınıflanmıştır. Annelerin sevgiyi gösterme biçimini etkileyen faktörler toplumsal faktörlerden
“gelenekler ve ata-erkil aile yapısından gelmesi”, kişisel faktörlerden “ ev işlerine fazla zaman ayırması ve hem evde hem de
işte çalışması”, aile içi faktörlerden “aile büyükleriyle birlikte yaşamak ve kardeş sayısı fazla olduğu için sevgi ve ilginin
bölünmesi”, çocuğa ait faktörlerden “tek çocuk olmak” , babaların sevgiyi gösterme biçimini etkileyen toplumsal
faktörlerden, “gelenekler ve ataerkil aile yapısından gelmesi”, kişisel faktörlerden “mizaç ve çok çalışmak”, aile içi
faktörlerden “aile büyükleriyle birlikte yaşamak ve maddi sıkıntı”, çocuğa ait faktörlerden ise “tek erkek çocuk olmak” öne
çıkan tutumlar olmuştur. Katılımcılar aile içinde sevginin gösterilmesini engelleyen saygıya dayalı tutumları ise çoğunlukla“
büyüklerin yanında çocuk sevmenin saygısızlık” olduğu şeklinde ifade etmişlerdir, “ev dışında çocuk sevmek ayıptı” ise bu
soruya verilen diğer cevabı oluşturmuştur. Ailede duyguları ifade etmeyi engelleyen kültürel faktörlerde ise kadınlar “kız
çocuklarından ağır davranmalarının beklenmesi ve kız çocuklarının yüksek sesle gülmesi ayıp olması” cevabını, erkekler ise
“erkekler ağlamaz ve güçlü durur” cevabını daha fazla vermişlerdir. Katılımcıların çocuklarına sevgiyi gösterme biçimleri ise
doğrudan ve dolaylı gösterme ile sevgiyi göstermede pozitif ve sınırlı tutumlar olarak dört grupta sınıflanmıştır. Kadınların
çocuklarına sevgiyi gösterme biçimlerinde “sarılmak ve öpmek” doğrudan gösterme biçimleri, “güzel sözler söylemek ve
sohbet etmek” dolaylı gösterme biçimleri, “ısırmak ve temastan hoşlanmamak” negatif, “sevgiyi sınırlı göstermeyi tercih
etmek” ise sınırlı tutumlar arasında; erkeklerin çocuklarına sevgiyi gösterme biçimlerinde “sarılmak ve öpmek” doğrudan
gösterme biçimleri, “oyun oynamak ve güzel sözler söylemek” dolaylı gösterme biçimleri, “temas kurmayı sınırlı tercih
etmek” ise sınırlı tutumlar arasında öne çıkan davranışlar olmuştur. Katılımcıların anne ve babalarının torunları sevme
biçimlerinde ise sevgiyi gösterme biçimlerinin çocuklarına göre oldukça farklılaştığı, “torunlarına hediye alma, sarılma ve
onları öpme, okşama “ gibi davranışları oldukça sık gösterdikleri katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Ortaya konulan
davranışlarda ise katılımcıların bölgesel dağılımına göre önemli bir farklılık göstermediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sevgi, duygu, aktarım, gelenek, kültür, anne, baba, çocukluk.

(18531) RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA DEĞERLER ANALİZİ:
2014 YILINDA BASILMIŞ KİTAPLAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI
BİR ÇALIŞMA
MİNE KAZANCI GÜL 1, MESUDE ATAY 2

1

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
2
OKAN ÜNİVERSİTESİ kzncmn@hotmail.com

5-6 yaş grubu çocuklar için Türkçe yazılmış 2014 yılında basılmış resimli çocuk kitaplarında yer alan arkadaşlık, başarı,
bilgelik, hoşgörü, iyilikseverlik, mutluluk, nezaket, saygı, sevgi ve sorumluluk değerlerini incelemeyi amaçlayan bu
araştırma, nitel araştırmanın içerik analizi deseninde tasarlanmıştır. Değerlerin kitaplarda yer alma oranlarını belirlemek
amacıyla ise nicel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 5-6 yaş grubu çocuklar için
yerli ve çeviri Türkçe yazılmış resimli çocuk kitaplarıdır. Araştırmanın örneklemi, ölçüt örneklem stratejisi ile belirlenen 5-6
yaş grubu çocuklar için 2014 yılında Türkçe yazılmış yerli ve çeviri toplam 20 resimli çocuk kitabından oluşmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Değerler Kontrol Listesi” kullanılmıştır. “Değerler
Kontrol Listesi”nde 10 farklı değer yer almaktadır. Resimli çocuk kitapları için araştırmanın amacına uygun olarak içerik
analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, resimli çocuk kitaplarında değerlere 2014 yılında çeviri kitaplarda değerlere daha
fazla (%54.18) yer verildiği görülmüştür. 2014 yılında yayınlanan resimli çocuk kitaplarında en fazla sevgi, en az ise bilgelik
ve hoşgörü değerlerine yer verilmiştir. Çeviri kitaplarda en fazla sevgi, en az hoşgörü değerine yer verilmiştir. Çeviri
kitaplarda bilgelik değerine yer verilmemiştir. Yerli kitaplarda en fazla sevgi, en az bilgelik değerine yer verilmiştir. Yerli
kitaplarda hoşgörü değerine yer verilmemiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, resimli çocuk kitaplarında hoşgörü ve bilgelik
değerlerine de yer verilmesi gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Resimli Çocuk Kitapları, Değerler, Değerler Eğitimi, Çocuk
Edebiyatı.

Sayfa 21

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18474) İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYGI DEĞERİNE
BAKIŞ ALGISININ İNCELENMESİ
NURCAN GÜLSEREN 1, MEHMET KÜÇÜK 1
1

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
nurcangulseren043@gmail.com

Bireylerin yaşamlarında yansıttıkları değerler, felsefe, sosyoloji ve psikoloji biliminin çalışma konusudur. Bu noktada bilim
insanlarının sahip olduğu farklı paradigmalar, değerlere yönelik farklı sınıflandırmaların ortaya çıkmasına yol açmıştır
(Schwartz ve Bilsky, 1990; Schwartz, 2007). Türkiye’de değer eğitimi üzerinde ancak örtük programlar aracılığıyla
durulmaktadır. Buna karşın, okul programlarında “değerler eğitimine” resmi olarak yer verilmesi 18. Milli Eğitim Şurası’nda
(2005) kararlaştırılmıştır. Bu karar uyarınca erken yaşlardan itibaren öğrencilere sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk vd.
değerlerin öğretilmesi önerilmiştir. Bununla birlikte bütünüyle değer öğretimine ve/veya özelde tek bir değerin öğretimine
yönelik süreci planlamadan önce konuyla ilgili tanılamanın iyi bir şekilde yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu yolla öğrencilerin
söz konusu değerlere yüklediği anlamlar ortaya koyulabilir. Bu değerlerden biri saygı değeridir. Bu çalışmanın amacı, ilkokul
dördüncü sınıf öğrencilerinin “saygı” değerini yansıtma durumlarını ortaya koymaktır. Nitel paradigmaya dayalı yürütülecek
araştırmanın verileri, senaryo tabanlı ve görsellerle desteklenmiş hikâyeleştirilmiş bir kitapçıkla ölçülecektir. Kitapçık, birinci
araştırmacı tarafından ve ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin saygı değerini yansıtma durumunu ortaya koyabilmek amacıyla
hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Rize İli Çayeli İlçesinde yer alan toplam 10 ilkokulun 4. sınıflarında okuyan
696 öğrenci oluşturmaktadır. Hazırlanan kitapçık 2018 Nisan ayının başında çalışma grubunda yer alan öğrencilere
dağıtılarak, metin içinde saygıyı temsil eden davranışları seçmeleri istenecektir. Bu yolla seçilen davranışların % ve f
değerleri hesaplanacaktır. Bu çalışmayla, öğrencilerin sosyal bilgiler öğretim programında yer alan ve kitapçıkta temsil edilen
saygı davranışlarını ne ölçüde belirleyebildikleri ölçülecektir. Elde edilecek verilerden hareketle, öğrencilerin kitapçıkta yer
alan saygı değerleri arasında bulunan fakat seçmekte zorlandıklarının öğretilmesine yönelik bir takım öneriler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler : saygı, değerler eğitimi, ilkokul, öğretmen eğitimi, senaryo tabanlı metin.

(18524) RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA DEĞERLER ANALİZİ:
2000-2007 YILLARI ARASINDA BASILMIŞ KİTAPLAR ÜZERİNE
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
MİNE KAZANCI GÜL 1, MESUDE ATAY 2
1

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
2
OKAN ÜNİVERSİTESİ
kzncmn@hotmail.com

5-6 yaş grubu çocuklar için Türkçe yazılmış 2000-2007 yılları arasında basılmış resimli çocuk kitaplarında yer alan
arkadaşlık, başarı, bilgelik, hoşgörü, iyilikseverlik, mutluluk, nezaket, saygı, sevgi ve sorumluluk değerlerini incelemeyi
amaçlayan bu araştırma, nitel araştırmanın içerik analizi deseninde tasarlanmıştır. Değerlerin kitaplarda yer alma oranlarını
belirlemek amacıyla ise nicel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 5-6 yaş grubu
çocuklar için yerli ve çeviri Türkçe yazılmış resimli çocuk kitaplarıdır. Araştırmanın örneklemi, ölçüt örneklem stratejisi ile
belirlenen 5-6 yaş grubu çocuklar için 2000-2007 yılları arasında Türkçe yazılmış yerli ve çeviri toplam 20 resimli çocuk
kitabından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Değerler Kontrol Listesi”
kullanılmıştır. “Değerler Kontrol Listesi”nde 10 farklı değer yer almaktadır. Resimli çocuk kitapları için araştırmanın
amacına uygun olarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, resimli çocuk kitaplarında değerlere 2000-2007 yılları
arasında yerli kitaplarda değerlere daha fazla (%65.39) yer verildiği görülmüştür. 2000-2007 yılları arasında yayınlanan
resimli çocuk kitaplarında en fazla sevgi, en az ise hoşgörü değerine yer verilmiştir. Çeviri kitaplarda en fazla sevgi, en az
sorumluluk değerine yer verilmiştir. Çeviri kitaplarda mutluluk ve saygı değerlerine yer verilmemiştir. Yerli kitaplarda en
fazla sevgi, en az iyilikseverlik değerine yer verilmiştir. Yerli kitaplarda hoşgörü değerine yer verilmemiştir. Bu sonuçlar
doğrultusunda, resimli çocuk kitaplarında hoşgörü, mutluluk ve saygı değerlerine de yer verilmesi gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi Eğitim, Resimli Çocuk Kitapları, Değerler, Değerler Eğitimi, Çocuk Edebiyatı.
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Ülkemiz çok zengin bir kültüre sahiptir.Her bir bölgemizin kendine has özellikleri güzellikleri ve gelenek görenekleri
bulunmaktadır.İleri düzeyde gerçekleşen teknoloji ile birlikte bazı değerlerimiz yitirilmeye ve kaybolmaya yüz
tutmuştur.Bunun için bende henüz daha kaybolmamış kültürel değerlerimize sahip çıkma veya tekrardan canlandırma amacı
ile “Çemberimde Gül Oya” adını verdiğim bu kültürler arası etkileşimi baz alan projeyi başlatmış bulunmaktayım. Bu
çalışmanın benzer bir örneğinin olmadığını düşünüyorum ve böylesi bir proje çalışmasına ülkemizde daha önce
rastlanılmadığı kanaatindeyim.Bu projem en başta tüm illerimizin katılımı ile gerçekleşecek olan ve 81 ilden temsilci
öğretmenlerin bulunduğu etwinning portalında kayıt altına alındığı ortaklardan oluşmaktadır. İllerdeki proje ortaklarım tüm
resmi Temel Eğitim (okul öncesi,ilkokul,ortaokul) , ortaöğretim ve okul/kurumları ve kurumlarda görev yapan öğretmen
yada öğretmenlerdir.Ayrıca etwinning portalı üzerinden projeye kayıtlı olan Bine yakın öğrencimiz farklı illerden
öğrencilerle iletişim halindedirler.Bu portal üzerinden bilgilerini paylaşmakta birbirlerinin kültürlerini
öğrenmektedirler.Öğrencilerimiz bu portal üzerinden videoları paylaşıp,skype görüşmeleri yapmaktalar ve birbirleri ile
illerinin kültürleri gelenek görenekleri hakkında görüş alışverişinde bulunmaktalar.Proje kriterleri gereği öğrencilerimiz
birbirleri ile mektuplaşmışlar eski bir gelenek olan bayramlarda tebrik kartı geleneği , mektup geleneği canlandırılmaya
çalışılmıştır. Proje uygulamaları sonucunda ailelerin ve toplumun psikolojik ve sosyal yönden farkındalıklarının geliştirilmesi
, teknolojik ilerlemenin gençlerimiz ve aileler üzerinde yol açmış olduğu gerilimlerin sorunların beraberinde getirdiği sosyal
uyumsuzlukların en aza indirgenmesi toplumun psikolojik ve sosyal yönden farkındalıklarının geliştirilmesi ,baş etme
becerilerinin arttırılması amaçlanmıştır.Bu bağlamda kültürler arası kaynaşmayı baz alan ve her bir ilimizin ülkemizin
mozaik taşı olarak düşünüldüğü bu projeyi 81 il genelinde yapılması düşünülen sergiler ile farklı insan gruplarına ulaşılarak
engin kültürümüzü tanıtmak ve farklılıkların her şeyiyle birlikte beraber güzel olduğunu yansıtabilmek projemin ana teması
olmuştur .Başta öğretmen ,öğrenciler ve veliler olmak üzere toplumun bütün fertlerinin dikkatini ve ilgisini kaybolmaya yüz
tutmuş kültürel değerlerimizin canlandırılması ve kültürümüze sahip çıkılması konusuna ilgilerinin çekilmesi suretiyle
farkındalık uyandırmak bu projeyi geliştirmekteki öncelikli gerekçem olmuştur.İllerde yapılan sergilerle illerimizde yaşayan
diğer insanlarımız ile kültür alışverişi sağlanmış bakış açıları değiştirilmiştir.Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kendine
yabancılaşma kavramı hiçte yabancısı olmadığımız kavramlar.Bundan dolayı hızla gelişen bu teknoloji ile birlikte giderek
artan kültürel yozlaşmaya birazda olsa dur diyebilmek öncelikli hedeflerim arasında olmuştur..Değerler eğitimi ile ülkemizin
engin kültürüne sahip çıkılmasının sağlanmaya çalışılmasına önem verilmiş illerde yapılan sergilerle bu gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır.Kaybolmaya yüz tutmuş gelenek-göreneklerimizin , örf ve adetlerimizin , el sanatlarımızın, masallarımızın tarihi
eserlerimizin, güzelliklerini kavratabilmek yeniden canlandırabilmek bilinçli nesiller yetiştirebilmek insanları
bilinçlendirmek bu projemin temel amaçları arasında olmuştur.Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kendine yabancılaşma
kavramı hiçte yabancısı olmadığımız kavramlar.Bundan dolayı hızla gelişen bu teknoloji ile birlikte giderek artan kültürel
yozlaşmaya birazda olsa dur diyebilmek öncelikli hedeflerim arasında olmuştur..Değerler eğitimi ile ülkemizin engin
kültürüne sahip çıkılmasının sağlanmaya çalışılmasına önem verilmiş illerde yapılan sergilerle bu gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır.Kaybolmaya yüz tutmuş gelenek-göreneklerimizin , örf ve adetlerimizin , el sanatlarımızın, masallarımızın tarihi
eserlerimizin, güzelliklerini kavratabilmek yeniden canlandırabilmek bilinçli nesiller yetiştirebilmek insanları
bilinçlendirmek bu projemin temel amaçları arasında olmuştur. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kendine yabancılaşma
kavramı hiçte yabancısı olmadığımız kavramlar.Bundan dolayı hızla gelişen bu teknoloji ile birlikte giderek artan kültürel
yozlaşmaya birazda olsa dur diyebilmek öncelikli hedeflerim arasında olmuştur..Değerler eğitimi ile ülkemizin engin
kültürüne sahip çıkılmasının sağlanmaya çalışılmasına önem verilmiş illerde yapılan sergilerle bu gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır.Kaybolmaya yüz tutmuş gelenek-göreneklerimizin , örf ve adetlerimizin , el sanatlarımızın, masallarımızın tarihi
eserlerimizin, güzelliklerini kavratabilmek yeniden canlandırabilmek bilinçli nesiller yetiştirebilmek insanları
bilinçlendirmek bu projemin temel amaçları arasında olmuştur. Tam 30 aydır devam eden devasa proje şu ana kadar 80 ilde
sergilenmiş 20 Nisan tarihinde Sinop final kapanışı yaapacaktır böylece dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız.Promein hiç
bir finansı yoktur tamamen gönüllülük esasına dayalıdır projemiz bu yıl ilkokul 4.sınıflaarın hayat bilgisi kitabına müfredat
olarak girrmeeyi başarmış iki seferde yurt dışında sergilenmiş Pakistan'da ödüle layık görülmüş üç sefer bildiri hakkı
kazanmıştır.
Anahtar Kelimeler : güloya,çember,etwinning,proje,ulusalproje
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2018 yılında öğretim programları güncellenerek tüm programlarda ortak amaç, perspektif, değerler ve yetkinlikler
bölümlerine yer verilmiştir. Bu sayede ayrı ayrı öğretim programları bütüncül bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu yapı,
hedeflenen ortak yetkinlikler ve değerler açısından farklı derslerin incelenmesine kolaylık sağlamaktadır. Öğretim
programlarının çağa uygun yöntem ve bilgilerle şekillendirilmiş ve çağın becerilerini kazandıracak şekilde hazırlanmış
olmaları gerekir. Bu açıdan, hayatın her alanında artan dijital teknoloji kullanımı ile birlikte karşımıza çıkan dijital
vatandaşlık becerilerinin “Türkçe” dersinde dijital okuryazarlık, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi
başlıklarda işlenmesi; dijital hak ve sorumluluklar, dijital etik, dijital hukuk gibi başlıkların da “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve
Demokrasi” dersi kazanımları çerçevesinde işlenmesi öğrenciler açısından önem teşkil etmektedir. Dijital vatandaşlık
becerilerine sahip sorumlu bireyler yetiştirmenin önemi kapsamında ele alınan bu çalışma ile 2018 “Türkçe” ve “İnsan
Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersi Öğretim Programlarında dijital vatandaşlık becerileri açısından ne tür etkinliklere,
önerilere yer verildiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel bir çalışma olarak desenlenen çalışmada doküman incelemesi
yoluyla elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları çalışmaya konu olan iki
program çerçevesinde incelenip, analiz edilerek sunulacaktır. Programların dijital vatandaşlık becerileri açısından yeterlilik
durumu, çalışma sonunda ortaya konmaya çalışılacaktır. Araştırmanın çıktılarının, konu ile ilgili yapılacak olan diğer
çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Dijital Vatandaşlık, Öğretim Programları, Beceriler
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Yurttaşlık, kavram olarak ilk kez eski Yunan sitelerinde kullanılmakla birlikte, modern yurttaşlık kavramının ulus-devlet
anlayışı ile birlikte ortaya çıktığına ilişkin genel bir yargı bulunmaktadır. Bu gelişmeye bağlı olarak “yurttaşlık eğitimi“nin de
yine ulus-devlet olgusu ile birlikte siyasal yönetimlerin gündeminde yer almaya başladığı düşünülmektedir. Osmanlı Devleti
çöküş sürecinde biraz da bir kurtuluş çaresi olarak “Osmanlıcılık projesini bir üst kimlik” olarak öne çıkarmıştı. Bu projenin
temelinde milliyetçilik düşüncesini etkisizleştirmek ve farklı etnik toplulukları kaynaştıracak bir Osmanlı yurttaşlığı tasarısı
bulunmaktaydı. Ulusal bağımsızlık savaşından sonra kurulan Cumhuriyetle birlikte ise yeni bir yurttaşlık anlayışı devreye
girmiştir. Çünkü Cumhuriyet rejimini kuran lider kadronun amacı ulusal yapıya dayalı bir toplum ve devlet inşa etmekti. Bu
amaç doğrultusunda öncelikle siyasal ve hukuksal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklikleri topluma benimsetmek
ve yeni bir kültürel yapı oluşturmak için ise eğitimden geniş ölçüde yararlanılmıştır. Yeni rejime sadık ve onu koruyacak
genç kuşaklar yetiştirmek amacı ile eğitim sistemi yeniden örgütlenmiştir. Eğitimin her kademesinde özellikle sosyal
derslerden yararlanılarak etkili bir yurttaşlık eğitimi verilmeye çalışılmıştır. Bildiride ağırlıklı olarak, bu dönemde oluşturulan
“Türk Tarih Tezi“ ve Atatürk’ün de bazı bölümlerini yazdığı ve ders kitabı olarak da okutulan “Medeni Bilgiler“ kitabı
bağlamında tek parti dönemindeki yurttaşlık eğitimi ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler : Tek parti dönemi, yurttaşlık, eğitim.
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In successful democracies, teachers are expected to display strong support to and have knowledge about democracy, and
show of democratic attitudes. However, little is known about how prospective teachers understand and describe democracy.
This research is intended to disclose the perceptions of teacher candidates on the concepts of democracy. Teachers’ and
prospective teachers’ understanding of the concept of democracy, which will affect how future generations think about the
democracy, have been subject to many researches. This paper reports on a study of the ideological beliefs of 234 teacher
candidates, who took pedagogical formation in Çankırı Karatekin University during the period of 2016-2017. Teacher
candidates were asked two open-ended questions and two rating questions in order to understand their conceptualization of
democracy. Frequencies and percentages are calculated on the data. The data were analyzed by content analysis method. As
the study makes clear, teacher candidates see democracy as justice, freedom, and equality. The other most commonly cited
concepts are republic, pluralism, solidarity, freedom of thought, tolerance for thought, esteem, (lack of) education, equal
rights, sovereignty of the people, peace, liberty, freedom of expression, human rights, secularism, parliamentary system,
freewill, and freedom of the media. When the question of the meaning of democracy is asked, the candidate teachers give
such answers equality of all people without discrimination, equality of justice, freedom of expression, expression freedom,
and rule of law. When teacher candidates respond to the question ‘how would you describe Turkish democracy?’ it was
recognized that the majority of participants gave similar answers: ‘Our country is not absolutely democratic.’ When teacher
candidates were asked whether their political stance is more liberal or conservative, their answers to the question become
more political rather than thoughtful. That is, they answer the question without thinking the principles underlying democracy
and the role of citizens. The political perspectives of the prospective teachers seemed to influence their conceptualization of
democracy, and interpretation of the democratic environment in the country. Although the words used by teacher candidates
in defining democracy are almost identical, it is a surprising finding that prospective teachers who seem to themselves as
conservative see the country democratic while those who define themselves as liberals think that the country is not
democratic at all. According to liberal teacher candidates, Turkey is no longer secular as before. The stated that, government
is using the democratic system, implements authoritarian practices, and applies programs that are primarily beneficial to
conservative half of the country. In general, it is crucial for educators, and especially teachers, to think critically. To put it
another way, education is not only gives information about things, it is a naturally political process actively working for
specific purposes and for future. That is, the classroom approaches of the teachers are one of the first steps in achieving a
better, more open and humanly possible world, social justice and equality. For this reason, teacher training programs should
include courses that aim to encourage the candidate teachers to investigate the world that they have lived and studied in a
critical manner.
Keywords : The perception of democracy, the conceptualization of democracy, the democratic society, the obstacles behind
democracy, prospective teachers.
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Conflicts over gender roles, cultural intolerance, sexist perspectives on language use, sexist discourses and women's
oppression are the topics have been explored and discussed by researchers from many different areas for many years.
However, the proposals for satisfactory social solutions have not been reached. Internalized sexism means that women
unwillingly accept the existing sexist definitions in culture. People, especially women, reinforce sexism when they use it by
internalizing sexist messages. With the influence of mass media, globalization, and social institutions such as family,
religion, government and schools, gender roles have been shaped in the following way: women are expected to be more
emotional, beautiful, elegant and thin, and men should be physically strong, muscular and emotional. For this reason, many
people have body image concerns and their dissatisfaction with their physical appearances increases. In addition to this,
individuals are also suppressed in emotional and behavioral issues, depending on their gender. Individuals internalize these
roles when they are exposed to cultural expectations and messages about their bodies, feelings and behaviors. Internalized
gender roles and internalized sexism bring women into competition, especially in business life, and cause women to treat
their fellow harder than men. Likewise, men who are expected to hide their emotions because they are men are also
suppressed by the sexist perspective. In this study, it was tried to reveal the opinions of the individuals regarding the gender
roles. The aim of this study is to reveal the awareness of the extent to which individuals' stereotypical views reinforced by
society and how they reflect on their behaviors. To accomplish this aim, semi-structured individual interviews were
conducted with 12 individuals from various professional groups. According to the findings of the research, the images of
physical appearances, emotional and behavioral patterns of the individuals are reinforced by the influence of both local and
global cultures. In other words, it is idealized to be 'slim and beautiful woman' and 'strong and handsome male'. It is also
noted that with the classifications related to emotions and behaviors such as 'maternal work' and 'maternal work' and
‘maternity-paternity roles' are internalized. On the other hand, both male and female participants are particularly disturbed by
the sexist discourses that question the visibility of women in public sphere and try to limit women's clothing and behavior.
Some participants also criticize the gendered discourses in the written and visual media. The spoken language used by the
individuals influences their attitudes and behaviors after a while. In this respect, this study try to ensure that individuals focus
on their own discourse and to raise awareness about their behavior. These results provide lectures on gender roles in public
spaces, especially in schools; careful selection of course and entertainment materials; it may be suggested that the content
presented by written and visual media tools be inspected.
Keywords : Gender roles, globalization, cultural intolerance, gendered discourse, internalized sexism.
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Eleştirel okuma için çeşitli stratejiler şu şekilde ortaya konulabilir (Özensoy, 2011): Ön inceleme yapma, soru sorma, anahtar
kavramlara dikkat etme, karşılaştırma yapma, özetleme, sayfa kenarına notlar yazma, metindeki tezi ve ana fikri
değerlendirme, yazarın bakış açısı ve amacını bulma, olgu ve görüşleri ayırma, ön yargı ve kalıp yargıları fark etme,
iddiaların kanıtlarca desteklenmesi, neden-sonuç ilişkisini kurma, metinlerin eksik bırakılması. Araştırmanın konusu, Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı “İnsan Hakları ve Demokrasi” dersinde, eleştirel okuma stratejilerinin kullanılmasının
öğretmen adaylarının eleştirel okuma becerisi kazandırmadaki etkisinin araştırılmasıdır. Bu nedenle, eleştirel okuma
stratejileriyle “İnsan Hakları ve Demokrasi” dersinin işlenmesi öğretmen adaylarının yanında örgün ve yaygın eğitimin her
kademesindeki öğrencilerin eleştirel okuma becerisini kazanmalarında önemli bir adım olabilir. Bu araştırmada; Muş
Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. Sınıf Güz Dönemi’nde yer alan “İnsan Hakları ve Demokrasi” dersi
konularını, 8 hafta eleştirel okuma stratejileriyle oluşturarak işlemeyi ve etkililiğini incelemeyi amaçlamaktayız. Bu
araştırmada, deneysel model kullanılmıştır. Bu modelin “ön test-son test deseni” tercih edilmiştir. Bunun için önce “İnsan
Hakları ve Demokrasi” dersi program kazanımları tetkik edilmiştir. Bu kazanımlar için eleştirel okuma stratejileri
belirlenmiştir. Sekiz hafta için belirlenen eleştirel okuma stratejileriyle “İnsan Hakları ve Demokrasi” dersi konuları
hazırlanmıştır. Deney grubu öğrencilerine deney öncesi iki saat için eleştirel okuma ve eleştirel okuma stratejileri hakkında
bilgi verilmiştir. Bilgi verilirken “İnsan Hakları ve Demokrasi” dersi konularından bağımsız olmasına dikkat edilmiştir.
Araştırma Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. Sınıf lisans programında öğrenim gören toplam 40
öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin uygulamalar esnasındaki davranışları, duyguları, tepkileri araştırmacılar
tarafından gözlemlenip araştırmacı gözlem notları elde edilmiştir. Uygulama öncesi ve sonrasında “Eleştirel Okuma Ölçeği”
kullanılmıştır. Veriler t testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre okuma yaklaşımı eleştirel okuma becerisini manidar
bir şekilde arttırdığı bulgulanmıştır. Bu bulguya göre insan hakları ve demokrasi dersinde eleştirel okuma yaklaşımının
eleştirel okuma becerisinin kazandırılmasında etkili olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Eleştirel okuma, eleştirel okuma stratejileri, demokrasi eğitimi, insan hakları.

(18511) İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE MEDYA OKURYAZARLIĞI
EĞİTİMİ
ONUR BAYRAM 1, ENGİN ÇAĞLAK 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
engincaglak@gmail.com

Medya okuryazarlığı eğitimi ve önemi uzun süredir tartışılan bir konu olarak literatüre geçmektedir. Özellikle ülkemizde
medya okuryazarlığı eğitiminin iletişim fakültesi mezunları tarafından verilecek olması da bir başka tartışma konusu olarak
görülmektedir. İlk ve orta öğretimde medya okuryazarlığı dersleri seçmeli olarak konulmakta ama çoğu zaman ilgili ve yetkin
öğretim görevlisi olmadığı için de ders açılamamaktadır. İletişim fakültesi mezunları ise en çok iş arayan fakülte mezunları
olarak görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nda bu kadar açık olmasına rağmen ve iletişim mezunu bu kadar işsiz varken,
medya okuryazarlığı eğitimi neden bu kadar sahipsiz kalmaktadır sorusu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. İletişim
fakültelerinde yeteri kadar medya okuryazarlığı eğitimi ve bu konunun önemi aktarılırsa, medya okuryazarlığı öğretim
görevlisi açığı ortadan kalkacaktır. Çalışmada literatür taraması, iletişim fakülteleri ve medya okuryazarlığı dersinin nicel
verilerinin araştırılması ilgili çıkarımların yapılması yöntem olarak belirlenmiştir. Çalışmada evren olarak Türkiye’deki
iletişim fakülteleri incelenmiştir. Çalışmada sonuç olarak iletişim fakültelerinin de medya okuryazarlığı derslerinin ve
içeriklerinin olduğu görülmekle birlikte yeteri kadar önemsenmediği anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Medya okuryazarlığı, İletişim, Haber, Medya, Eğitim.
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(18585) EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF CLASSROOM
TEACHERS REGARDING CHILDREN’S RIGHTS EDUCATION
AYŞE ÖZTÜRK 1, MUHAMMED EREN 2
1
2

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
mc_eren_20@hotmail.com

Exploratory sequential design from among the mixed research patterns was used in this study examining the attitudes of
classroom teacher candidates towards children’s rights education. In this pattern, first quantitative data are collected after
which they are analyzed and qualitative data are collected. In this regard, the quantitative dimension of the study was
modelled as a descriptive research in the survey model. Whereas focus group interviews were carried out as part of the
qualitative dimension of the study following the acquisition of quantitative data. Data were collected in the quantitative
dimension of the study for a total of 412 classroom teachers who are continuing their educations at the 3rd and 4th class level
in three different state universities. Scale for the Attitude Towards Children’s Rights Education (Öztürk & Doğanay, 2017)
and the Attitude Evaluation Form for Children’s Rights Education developed by the researchers were used for acquiring data.
Two separate focus group interviews with groups of 8 individuals were carried out as part of the qualitative dimension of the
study. Attitude Interview Form for Children’s Rights Education was used during this stage for acquiring data. The acquired
data are currently in the analysis phase.
Keywords : Children’s rights education, attitude towards children’s rights education, classroom teacher candidates, mixed
method research, focus group interview.

(18587) OPINIONS OF TEACHERS ON THE EFFECTIVENESS OF
RESOURCE ROOM APPLICATION WITH REGARD TO EDUCATION
RIGHTS OF CHILDREN
AYŞE ÖZTÜRK 1, MUHAMMED EREN 2
1
2

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
mc_eren_20@hotmail.com

The objective of this study was to evaluate the effectiveness of Resource Room Application (RRA) with regard to teacher
opinions. The participants of this qualitative study were 10 classroom teachers who have been giving this education for a
period of one year and above. Resource Room Effectiveness Evaluation Interview Form which was developed by the
researchers in accordance with expert opinions was used as data acquisition tool in the study. The data were acquired via
semi-structured interview method. The study data were analyzed by way of content analysis and coder reliability was used
during the analysis stage. A total of 11 categories were put forth as a result of the analyses including those related with the
contributions of RRA on special education and the development of gifted students, importance of RRA for education rights
and equal opportunity in education, planning and evaluation of the RRA education period, problems and suggestions related
with the RRA application process. It was determined as a result of the study that RRA provides various benefits for special
education and gifted children, that it is a necessity as well as a significant development for the education rights and equal
opportunity in education for children and that it makes important contributions to the mental, academic, cognitive, social,
physical etc. developments of children. In addition, it was also determined that different approaches are adopted during the
RRA application process for activity planning and evaluation; that there are problems related with family support, teacher
sufficiency, inadequacies of physical infrastructure, lack of course material etc. and that certain problems are experienced due
to these issues, that in-service trainings should be carried out for this issue in addition to increasing the awareness of families
etc.
Keywords : Education rights of children, resource room application, equal opportunity in education, gifted children,
children’s rights education.
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(18066) PISA SCORES OF OECD COUNTRIES IN RELATION TO
THEIR GROSS DOMESTIC PRODUCTS
KUTAY UZUN 1
1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
kutayuzun@trakya.edu.tr

Economical well-being of countries depends increasingly on knowledge-based industries as of today. In this respect,
investment on education has become a frequently debated issue across the world with respect to its size and relative
percentage to other types of investment. However, whether standardized international exam scores aid in useful economical
interpretations appears to have not been adequately investigated. Taking this gap in the literature into account, the present
study aimed to discover if there were statistically significant relationships among the average Program for International
Student Assessment (PISA) scores of the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) countries and
their Gross Domestic Products (GDP). The data was collected from the website of OECD, where 2015 data as the most
current set was publicly available. For analyses, maths, reading and science scores of the OECD countries, along with their
GDP, were listed and a mean PISA score for all three fields was also calculated for each OECD country. Shapiro-Wilk Test
of Normality indicated that the entire data set was non-normally distributed. For this reason, Spearman's Rank-Order
Correlation analyses were run to look for potential relationships. The findings indicated that all sets of scores had statistically
significant correlations with the GDPs, indicating very small to small effects. The implications of the findings are discussed
in the conclusion section.
Anahtar Kelimeler : PISA, OECD Countries, GDP

(18590) ENDÜSTRİ 4.0 VE EĞİTİMDEKİ YANSIMALARI
MUSTAFA ŞAHİN 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
msahin66@gmail.com

Bu araştırmanın amacı, Endüstri 4.0 uygulamalarını ve eğitimdeki yansımalarını ele almaktır. Dijital dönüşüm ve Endüstri
4.0 ile birlikte ulaşılacak yeni seviyede, insanların, nesnelerin ve sistemlerin birbirleriyle bağlantısı yaygın bir şekilde
gerçekleşmiş olacaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Kuşkusuz gelecekte bugün adını dahi bilmediğimiz yeni
meslek grupları olacak; öğrenim gören gençler gelecekte şu an isimlendiremediğimiz birçok farklı meslek alanında faaliyet
gösterecekler. Sanayide yüksek verimlilik, kaynak tasarrufu, ekoloji, üretim esnekliği ve maliyetlerin düşüklüğü gibi birçok
avantaj için bilişim teknolojileriyle endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen Endüstri 4.0’ın tüm bu avantaj ve hedeflerinin
gerçekleşmesinde en büyük bileşen kuşkusuz eğitim olacaktır. Çünkü bu sistemin en büyük ihtiyacı eğitimli insan gücüdür.
Sistemin tesisinde akademik çevrelerin görev ve sorumluluk üstlenmeleri, işletmesinde yetişmiş eleman, kafa ve kol
emeğinde ise teknik ve mesleki eğitimden geçmiş personel gereksinimi sitemin doğası gereğidir. Birçok ülkenin, mevcut
eğitim sistemlerini gözden geçirmesi gerektiği bilinmektedir. Uluslararası ölçmelerin, raporlamaların, ülkesel eğitim
politikalarını iyileştirme amacının yanında, eğitim stratejilerin Endüstri 4.0’a uyumlu kılınması alt amacını da taşıdığını
söylemek mümkün. Bu eğitimin temel hedefi ise sorgulayan, araştıran ve analiz yapabilen dinamik bir kuşak yetiştirmektir.
Bu nedenle sürece kafa yoran ülkeler, skolastik eğitimin tüm ögelerini, ezberci, merkezi ve sonuç ölçmeli sınavlarla yarışan
öğrenci profilini reddediyorlar. O kadar ki, artık okulların tek öğrenme mekânları olmadığından hareketle, öğrenciyi okul
dışına çıkaracak, yaşayarak, disiplinler arası ilişkilendirmeler yaparak öğrenmelerini sağlayacak sistemler üzerinde
çalışılmaktadır. Temel iki bileşeni eğitim ve teknoloji olan Endüstri 4.0 için atılması gereken en önemli adım, eğitimin
tepeden tırnağa bilimselleştirilmesidir. Bu nedenle ilköğretimde çocukların bilimsel düşünme biçimlerine sahip olmalarını,
bireysel farkındalık ve toplumsal duyarlık kazanmalarını birlikte sağlayacak eğitim ortamlarının devlet eliyle hazırlanması;
ortaöğretimde bilimsel düşünüş biçiminin kazandırılması için gerekli bir müfredatla güçlendirilmiş bilim liselerinin açılması;
yükseköğretimde temel bilimlerin yeniden güçlendirilmesi, teşvik edilmesi, güncellenmesi bir zarurettir. Bunlar, insanlığın
kapısını çalmakta olan 4. sanayi dalgasının hem serbest düşüşteki zararlı etkilerinden korunmak hem de süreci ulusal ve
evrensel değerlerle zenginleştirmek için olmazsa olmazlardır.
Anahtar Kelimeler : Endüstri 4.0, Eğitim, Dönüşüm, İnovasyon
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A well-known predictor of the quality of learning in an educational setting is the quality of teaching, which is known to be
affected by the level of job satisfaction on behalf of the teachers. Parallel to this, teachers' income is among the predictors of
job satisfaction and it may be affecting the quality of learning indirectly. Taking this into account, the present study aimed to
find out if teachers' income had a relationship with learners' performance. To meet the aims of the study, data published by
the Organization for Economic Co-operation and Development was scrutinized with respect to average teachers' salaries and
learner performance, indicated as PISA scores, among OECD countries. Since the data was found to be non-normally
distributed, Spearman's Rank Correlation analyses was used in order to see if the variables were significantly correlated. The
results indicated that teachers' salaries and students' performance were moderately correlated. The findings are discussed in
the conclusion section.
Anahtar Kelimeler : Teachers' salaries, learner performance, oecd countries.

(18786) ÜLKEMİZ DEĞER VE KOŞULLARI ÇERÇEVESİNDE
UYGULANABİLİR BİR TEMEL EĞİTİM MODELİ
AYNUR DURMUŞ 1
1

EMEKLİ, M.Sc.Edu., Hacettepe University
aynurdurmusmete@gmail.com

İnsana kültür ve bilgiyle donanım kazandıran, öğrendiklerini merak etmeyi, bunu da araştırma, eleştirme ve sorgulama ile
kazanabileceğini öğreten beceriler kazandıran, bilimin rehber olduğu bir eğitim anlayışını kurgulamamız gerekli. Ancak
nasıl? Bir kaç yıldır gündemde olan Finlandiya eğitim sisteminin başarısına bakmak gerek. Finlandiya eğitim modeli nasıl
kurulmuştur? Tüm imkansızlıklar, yoksulluklar ve bulunduğu kuzey enlemi nedeniyle elverişsiz doğa koşullarına rağmen
kurulmuş ve uygulanan başarılı bir modeldir. Bu model; her meslekten insanın omuz omuza dayanıştığı ve bir kaç aydının
eşliğinde hayat bulmuştur. Bu sistem öğrencileri kucaklayan ve okullar arasında eşitlik ve dayanışmaya dayalı, birlikte iş
başarma anlayıışı olan bir modeldir. Tam anlamıyla bir kişilik eğitiminden yana; dil, fin, ırk, cins ayırımı gözetmez ve insanı
en yüce değer olarak kabul eden; deneme, yanılmai araştırma, sorgulama, düşünme, yazma ve hatta sunum yaparak yaşama
geçirerek kendini değerli hissedeceği bir eğitim anlayışı sergileyen bu model dengeli bir eğitim anlayışı modelidir. Finlandiya
eğitim sisteini düşünmemizin bir kaç nedeni var. Finliler Orta Asya Ural dağlarından batıya göç eden Türk boylarındandır ve
dilimizin kökeninin aynı olduğu, at, silah, hamam gibi Türkçe kelimelerin de kullanıldığı bit kültür olmasıdır. Fin Dili yapısı
Türk ve Altay dil grununa çok benzemektedir. Bir diğer önemsenen boyut ise Finlandiya'da kaybeden olmanın onur
zedeleyici olmadığının vurgulandığı "Başarısızlık Günü" her yıl 13 Ekim tarihinde törenlerle kutlanmakta. Artık çok sorunlu
bir sistem haline gelen eğitim kurumlarımız için MEB gelişmiş bazı ülkelerde uygulanan eğitim sistemlerini eğitim
kurumlarında hayata geçirme planları içinde olduğu bilgilerdedir. Yani çözüm olacak model arayışında br çalışma
planlanmaktadır. Eğitim sisteminin temel dili tüm eğitim kurumlarında Türkçe olmalıdır. İlköğretim 4. sınıf ta dahil olmak
üzere 5 ders okutulmalıdır. Bunlar : yazı, resim, müzik, spor ve Türkçemiz olmalıdır. Yazı; bireyin çocukluk hafızası
olmalıdır. Spor, müzk ve resim ise ileriki hayatlarında kendilerine katacakları sosyal alanların temeli niteliğinde olacaktır.
Türkçe ise; yöresel zenginliklerin özelde kullanılacağı, düzgün ve uluslararası nitelik kazandırılacak bir Türkçe'nin
öğretilmesi kurgusunda olmalııdır. Türkçe'de dilbirliğinin tarihi 13. yy.a yani bundan 840 yıl önceye
uzanmaktadır. İdareciliği esnasında Türkçe'yi resmi dil olarak ilan eden, yani ilk Türkçe dil devriminin kararını içeren
fermanı veren Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. Türkçe'nin tarihi geçmişine de bakılacak bu çalışmanın yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti, Finlandiya, kültür, eğitim modeli, eğitim politikası
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(16254) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARI İLE
EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
ZEHRA İZALAN 1, DERYA GÖĞEBAKAN YILDIZ 2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
z.izalan@hotmail.com
1

2

Ülke ihtiyaçlarına uygun insan tipini yetiştirmede kullanılan en önemli araç eğitim programlarıdır ve programın uygulayıcısı
öğretmenlerdir. Öğretmenlerin eğitim programına bakış açıları son derece önemlidir. Onların programa bakış açıları,
programı uygulama şekilleri ve eğitim inançları eğitim-öğretime yön verir. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin eğitim
inançları ile eğitim programına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Gaziantep ilinde
görev yapmakta olan 315 sınıf öğretmeni katılmıştır. Nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma
desen yöntemlerinden olan “eş zamanlı çeşitleme” yöntemi ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Veriler; “Eğitim İnançları
Ölçeği” maddelerinin, sınıf öğretmenlerinin eğitim programına ilişkin metaforlarının belirleneceği soru ve kişisel bilgilerin
yer aldığı anket formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, Sosyal Bilimler için istatistik paket
programı kullanılmıştır. Bu çerçevede, değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla t- testi ve one- way ANOVA
analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının belirlenen değişkenlere göre
farklılık göstermediği, eğitim programına karşı olumlu ya da olumsuz görüşü bulunan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun
varoluşçu bir eğitim inancına sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Eğitim Programı, Eğitim Felsefesi, Eğitim İnancı, Metafor.

(16593) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS
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BURCU ÖKMEN 1, ŞEYMA ŞAHİN 1, ABDURRAHMAN KILIÇ 1, ABDULLAH
ADIGÜZEL 1
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
burcuokmen91@hotmail.com
1

Bu araştırmanın amacı; Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı mezun yeterliklerine temel oluşturacak bir
ihtiyaç analizi çalışması yapmaktır. Bu ihtiyaç analizi çalışması ile yüksek lisans programlarından mezun olacak bireylerin
sahip olması gereken yeterlikleri belirlemek ve bu yeterliklere dayalı olarak yüksek lisans programlarında okutulan ders ve
içeriklerini revize etmek amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Veriler Delphi tekniği ile toplanmıştır. Delphi sürecinde Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı mezun
yeterlikleri konusunda üç turda uzlaşma sağlanmış ve süreç sonlandırılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış ve ölçüt olarak Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında öğretim üyesi olmak
ölçütü belirlenmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 20 akademisyen ile Delphi paneli kurulmuştur. 1. turda elde edilen
nitel verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi, 2. ve 3. turda elde edilen nicel verilerin analizinde ise, merkezi yığılma
ölçüleri (aritmetik ortalama ve medyan), merkezi dağılım ölçüleri (standart sapma ve çeyrek değerler genişliği) ve uyum
yüzdesi hesaplamaları kullanılmıştır. Araştırma sonunda; 11 yeterlik alanı ve bu yeterlik alanlarıda yer alan 157 yeterlik
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Eğitim Programları ve Öğretim, yüksek lisans, ihtiyaç analizi, Delphi tekniği
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Bu araştırma ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü lisans programında yer alan “sevgi eğitimi” dersi sonrasında
öğrencilerin sevgiye dair görüşlerinin ve algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma betimsel “tarama modelinde”
olup “nitel araştırma” özelliği taşımaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olan “olgu bilim” deseni kapsamında
yürütülecektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Düzce Üniversitesi Psikolojik
Danışma ve Rehberlik bölümü lisans programı 3. sınıfta eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
yöntemi olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerden ders dönemi sonunda “sevgi eğitimi” dersine
ilişkin bir değerlendirme yapmaları, sevgiye ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri istenmiştir. Dönem sonunda
öğretmene 40 değerlendirme raporu ulaşmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen
bulgular, doğrudan alıntılara da yer verilecek şekilde yorumlanmış ve araştırma bulgularına göre çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçları doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Sevgi, Sevgi Eğitimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Öğrenci Görüşleri
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ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
HÜSEYİN KOCASARAÇ 1, MEHMET TAŞPINAR 2, HAKAN KARATAŞ 3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
3
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
huseyinkocasarac@gmail.com
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Okul yöneticilerinin yenilikçi öğretmen özelliklerine yönelik algıları, eğitim sisteminde önemli bir role sahip olan
öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde önem arz etmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonucunda toplum ve öğrenci
ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Farklılaşan bu ihtiyaçlara cevap verecek öğretmenlerin de yeni özelliklere sahip olması
gerekmektedir. Bu bağlamda yenilikçi öğretmen özelliklerine yönelik okul yöneticilerinin bakış açısının araştırılması,
öğretmenlerin yenilikçi öğretmen özellikleri kazanmasında önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, fen ve sosyal
bilimler liselerinde görev yapan okul yöneticilerinin yenilikçilik ve yenilikçi öğretmen özelliklerine yönelik bakış açılarının
belirlenmesidir. Araştırma okul yöneticilerinin yenilikçilik ve yenilikçi öğretmen özellikleri bağlamında görüşlerinin
değerlendirildiği nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilindeki 34 özel, 11 kamu fen lisesi ve 5 kamu
sosyal bilimler lisesinde görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma gurubunun örneklemi küme
örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Her okul bir küme olarak ele alınmıştır. Okul yöneticileri ile yapılan görüşmeler
sonrasında, araştırmaya gönüllü katılan okullar, örneklem grubunu oluşturmuştur. Buna göre araştırmada 9 kamu fen lisesi, 4
kamu sosyal bilimler lisesi ve 6 özel fen lisesinde görev yapan birer okul yöneticisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılarak toplam 19 okul yöneticisi ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan analiz
sonucunda; (1) yenilikçilik, (2) yenilikçi öğretmen, (3) yeniliklere açık öğretmen, (4) bilişim teknolojilerine açık öğretmen,
(5) öğrenmeye açık öğretmen, (6) gelişime ve işbirliğine açık öğretmen ve (7) üniversite eğitimi ve yenilikçi öğretmen
özellikleri ilişkisi, temaları oluşturulmuştur. Okul yöneticilerinin, yenilikçilik kavramına, yenilikçi öğretmene ve yenilikçi
öğretmen özelliklerine yönelik görüşleri çeşitlilik göstermektedir. Okul yöneticileri yenilikçilik kavramını günceli takip
etmek olarak, öğretmenleri ise yenilikçi öğretmen olarak ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yeniliklere, bilişim teknolojilerine,
öğrenmeye, gelişime ve işbirliğine açık olduklarını vurgulamışlardır. Okul yöneticileri, öğretmenlerin üniversitede aldıkları
eğitimle yenilikçi öğretmen özellikleri arasındaki ilişki konusunda farklı görüşler ifade etmişlerdir. Bu ilişkinin üniversiteye
ve kişisel özelliklere göre değiştiğini vurgulamışlardır. Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimlerinde yeniliklere,
bilişim teknolojilerine, öğrenmeye, gelişime ve işbirliğine açık olmalarına yönelik etkinliklere yer verilebilir.
Anahtar Kelimeler : Yenilikçi Öğretmen, Yenilikçi Öğretmen Özellikleri, Okul Yöneticileri, Nitel Yöntem.
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Öz-düzenleme, öğrencilerin kendine ilişkin öğrenme hedeflerini belirledikleri, bu kapsamda hedeflere ulaşmak için stratejiler
geliştirip bunların etkililiğini denetledikleri bir süreç olarak; motivasyon, davanışları başlatıp sürdüren içsel ve dışsal güçlerin
tamamı ve biliş-üstü özellikler ise, bireylerin bilişsel mekanizmaları ve bunların nasıl işlediğine ilişkin farkındalık düzeyini
ifade etmektedir. Bu araştırma kapsamında, öz-düzenleme, motivasyon ve biliş-üstü özelliklerin öğrencilerin akademik
başarılarının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığı incelenecektir. İlişkisel tarama modelindeki yürütülecek olan bu araştırma
ortaokul ve lise öğrencileri üzerinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda uygulama yapılacak “öz-düzenleyici öğrenme
stratejileri” ölçeği ile “matematik motivasyonu” ölçekleri 5’li Likert türünde olup, seçenekleri ise hiç katılmıyorum ile
tamamen katılıyorum arasında değişmekte olup, sırasıyla 20 ve 15 maddeden oluşmaktadır. Bunların yanında, “biliş-üstü”
beceriler ölçeği ise, 4’lü Likert şeklinde olup, ‘hiç’ ile ‘her zaman’ seçeneklerinden oluşmaktadır. Veriler toplandıktan sonra,
öncelikle açımlayıcı faktör analizi ardından güvenirlik analizleri yapılacaktır. Daha sonra, betimsel istatistikler için aritmetik
ortalama, standart sapma, demografik değişkenlere ilişkin karşılaştırmalarda, t-testi ve F testi , regresyon eşitliği için ise yol
analizi ile bağımsız değişken olarak tanımlanan ‘öz-düzenleme’, ‘motivasyon’ ve ‘biliş-üstü’ özelliklerin öğrencinin
akademik başarısını ne düzeyde yordadığı incelenecektir. Bu şekilde, öz-düzenleme, motivasyon ve biliş-üstü özelliklerin
akademik başarının anlamlı bir yordayıcısı oldukları hipotezleri test edilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler : Öz-Düzenleme, motivasyon, biliş-üstü özellikler, akademik başarı.
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CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
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The main purpose of this study is to prepare a curriculum draft for economics course at high school level in Turkey. The data
needed to determine the assessment and evaluation components, main objectives, content and education conditions of the
economy lesson programme draft is constituted by interview tecnique documentary analyse which is a qualitative research
method. For interview tecnique, a half structured interview form is prepared to get the expert comments. The questions in the
form are organized to be objective, clear- comprehensible and let the experts indicate their ideas independently. Opinions of
10 female and 10 male academicians working in educational sciences and 10 female and 10 male academicians working in
finance departments in four different cities in Turkey are taken. The subject is analysed through the objective of the study
both by browsing the literature and recording the data obtained from the experts of the field.
Keywords : Economics Course, Curriculum Draft, High School
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Bu çalışma, Türkiye ve İngiltere Din Dersi Programlarını karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada Türkiye 4.-5. sınıflar Temel Eğitim Düzeyi Din Dersi Programları ile İngiltere Temel Eğitim Düzeyi
Din Dersi Programının, içerikler bakımından karşılaştırılarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Çalışmada var olan
durumu olduğu gibi ortaya koymak amaçlandığından tarama modeli kullanılmıştır. Ülkelerin eğitim sistemleri, öğretim
programları ve sınama durumlarına ait bilgiler literatür taramasıyla kütüphanelerden ve internetten elde edilen belgelerden
sağlanmıştır. Bu bilgiler belge çözümleme yöntemiyle değerlendirilerek çalışma için gerekli olan veriler elde edilmiştirSonuç
olarak Türkiye i Din Dersi Programı’nın İngiltere Din Dersi Programı’na göre daha zengin ve esnek bir yapıya sahip olduğu
saptanmıştır. Fakat Türkiye Din Dersi Programı’nın geliştirilmesinde ve uygulanmasında da bir takım eksikliklerin olduğu
belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda, Türkiye Din Dersi Programı ile
ilgili eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Din Dersi Programı, İçerik, Karşılaştırmalı Eğitim Araştırması
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Bilimsel araştırmalar doğası gereği kümülatif bir şekilde ilerler. Diğer bir ifade ile her bir araştırma bir diğerinin bıraktığı
boşluğu doldurmakla bilime yeni bir perspektif kazandırır. Bunu gerçekleştirmenin en temel yolu ise çalışılan akademik
alanla ilgili literatürün takip edilmesi ve irdelenmesidir. Bilimsel bir çalışma inşa edilirken yapılan alıntıların veya çalışmada
kullanılan kaynakların belirli bir metodolojiye uygun olarak çalışma içinde belirtilmesi de esastır ve etik bir gerekliliktir. Bu
kapsam içinde bilerek veya bilmeyerek yapılan hatalar ise araştırmaların güvenirliğine zarar vermenin ötesinde etik açıdan da
ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu bağlamda üniversitelerde ders veren öğretim üyelerine önemli roller düşmektedir. Bu
perspektiften hareketle bu çalışmanın amacı öğretim üyelerinin intihale ilişkin görüşlerini ve intihalin engellenmesine ilişkin
düşüncelerini belirlemektir. Nitel metodolojiye uygun olarak yapılandırılan bu çalışmanın sonuçlarının intihalin
engellenmesine ilişkin mevcut literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : intihal, nitel araştırma, öğretim üyeleri.

(18256) ULUSLARARASI BAKALORYA İLK YILLAR PROGRAMININ
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2
EGE ÜNİVERSİTESİ
kemal.altiparmak@ege.edu.tr

Bu araştırmada Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını (UB İYP) uygulayan okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
öğretim programını uygulayan okulların etkili okul özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Nicel araştırma
yöntemlerden var olan bir durumu ortaya koymak için tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla çalışmanın bağımsız
değişkenleri hakkında veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 1) Demografik Bilgiler anket formu,
2) Balcı (1999) tarafından geliştirilen ‘Okul Yöneticisi’, ‘Öğretmenler’, ‘Okul Ortamı’, ‘Öğrenciler’ ve ‘Veliler’ olmak
üzere 5 boyutunu kapsayan 71 sorudan oluşan etkili okul ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 öğretim
yılında Türkiye’deki Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını (UB İYP) uygulayan İlkokullar ve İzmir ilindeki MEB
öğretim programını uygulayan ilkokullardır. Araştırmaya 70 MEB öğretim programını uygulayan öğretmen ve 70 İYP’yi
uygulayan öğretmen katılmıştır. Araştırmanın örneklemi kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile oluşturulmuştur. Bu
çalışma kapsamında araştırmanın nicel bölümünden elde edilen verilerin analizinde SPSS 23 programı kullanılmıştır.
Değişkenlere ilişkin veriler, yüzde, frekans (betimsel) aritmetik ortalama ve standart tablolarında sunulmuştur. Değişkenler
arası ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Momentler Korelasyon Katsayısı Tekniği kullanılmıştır. Ölçek puanlarının
amaçlardaki değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Tek Boyutlu Varyans Analizi (ANOVA),
ilişkisiz (Bağımsız) Grup t ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre İYP uygulayan okullar,
MEB öğretim programı uygulayan okullara göre etkili okul özellikleri açısından farklılaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı, Okul Etkililiği
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Bilim ve teknoloji alanından yaşanan değişim ve gelişmelerin bireye ve topluma yansımaları olduğu kadar eğitim alanına da
yansımaları olmaktadır.Yaşanan gelişme ve değişimlere paralel olarak müfredat programlarında da değişiklikler söz konusu
olmaktadır. Matematik, insan zihninin çevresel etkilerden yola çıkarak günlük hayattaki problemlerini çözmede başvurduğu,
sayma, hesaplama, ölçme ve çizme; mantıklı düşünme gibi becerileri geliştiren mantıklı bir disiplindir.Ülkemizde ilkokul
öğrencilerine yönelik 2013 yılında hazırlanan Matematik öğretim programında da 2015, 2017 ve en son 2018 yılında bazı
öğretim programı güncellemeleri ve değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmada, İlkokul Matematik Öğretim Programında sınıf
düzeyinde yer alan kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenerek kazanımların taksonomik düzeylerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Yenilenmiş taksonomi, bilgi ve bilişsel süreç boyutlarından oluşmaktadır. Bilgi boyutunda;
olgusal, kavramsal, işlemsel, üst bilişsel bilgi basamakları, bilişsel süreç boyutunda hatırlama, anlama, uygulama,
çözümleme, değerlendirme ve yaratma basamakları bulunmaktadır. İlkokul Matematik Öğretim Programında sınıf düzeyinde
yer alan kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelendiği bu araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden betimsel durum analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri, 2018 yılında güncellenen İlkokul Matematik Dersi
Öğretim Programı kazanımlarından elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kulalnılmıştır.Sınıf düzeyinde
kazanımlar Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmiş, kazanımlar taksonominin alt basamaklarına göre karşılıkları
belirlenmiş ve frekans olarak listelenmiştir. Kazanımların değerlendirilmesinde üç alan uzmanı ve iki ölçme değerlendirme
uzmanında görüş alınmış, görüşler doğrultusunda kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirmelerine
son hali verilmiştir. Araştırma halen devam ediyor olup, araştırmada elde edilen bulgulardan sonuçlar elde edilecek,
sonuçlara dayalı da öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler : İlkokul, Matematik dersi öğretim programı, Bloom taksonomisi, Kazanım, içerik analizi
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Bu çalışmada 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programının Öğrenme-Öğretme boyutunun öğretmen görüşlerine dayalı olarak
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, evren ve örneklemi 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Muş İlinde görev
yapan, Milli Eğitime bağlı Ortaokullarında görevli Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu araştırmada gerekli
verileri toplamak amacıyla ‘5. sınıf Sosyal Bilgiler Programının Öğrenme-Öğretme Sürecinin Değerlendirilmesi Anket
Formu” kullanılmıştır. Öğretmenlerle ilgili demografik bilgileri elde etmek için ankete kişisel bilgi bölümü eklenmiştir.
Ayrıca katılımcıların anket soruları hariç konuya ilişkin belirtmek istedikleri bir durum varsa belirtebilecekleri ‘not’ kısmı da
eklenmiştir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Muş İlinde çalışan, Milli Eğitime bağlı özel ve resmi ortaokullarındaki Sosyal
Bilgiler öğretmenlerinin 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programının Öğrenme-Öğretme Boyutunun Değerlendirilmesine
ilişkin tutumlarını tespit etmeye yönelik yapılan bu araştırmada, nicel araştırma deseninden tarama modeli kullanılmıştır.
Anketteki verilerin analizi, analiz paket programları kullanılarak yapılmıştır. Ortaokul Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin
anketteki sorulara verdikleri cevapların frekansları ve yüzde dağılımları bulunmuştur. Ayrıca her soruya verilen cevaplar
araştırmanın bağımsız değişkenlerine (cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, hizmet süresi) göre toplanan veriler amaçlara paralel
bir şekilde gruplandırılarak analiz edilmiştir. Eğitim durumu boyutunda programın genel anlamda uygulanabilir nitelikte
olduğu, eğitim programının öğrenme-öğretme boyutunu değerlendirmede öğretmenlerin cinsiyet, yaş, meslek yılı ve mezun
oldukları okulların türüne göre anlamlı bir farklılık teşkil etmediği tespit edilmiştir. Araştırmada bulunan sonuçlar
doğrusunda programın eksiklikleri giderici çalışmaların yapılmasına yönelik olarak gerekli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, öğrenme, öğretme, eğitim programı.
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Öğretim ilke ve yöntemleri dersi, Eğitim fakültesinin her bölümünde verilen ve öğretmenlik meslek bilgisini içeren zorunlu
derslerden birisidir. Hedefi öğrencilerin kendi bölümlerine ilişkin derslerin planlarını yapabilme, kazanımlarına uygun
öğretim yaklaşımları, stratejileri, yöntem ve tekniklerini planlayarak uygulayabilme yeterliklerini öğrencilere
kazandırabilmektir. Bununla birlikte öğretmenlik maratonun zorlu bir parçası olan kamu personeli giriş sınavında da en fazla
soru alanı olarak öğretmen adaylarının karşısına çıkan bir derstir. Bu bilgiler ışığında araştırmanın amacı Eğitim fakültesi
öğrencilerinin öğretim ilke ve yöntemleri dersine ilişkin tutum, özyeterlikleri ile öğretmenlik mesleki yeterlikleri arasındaki
ilişkiyi ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modelinde desenlenen bu araştırmanın örneklemini Adnan Menderes Üniversitesi
Eğitim fakültesi ve Sinop Üniversitesi Eğitim fakültesi olmak üzere iki Eğitim fakültesinin beş bölümünden seçilen toplam
360 3.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada üç ölçme aracı kullanılmıştır. Bunlar Schwarzer, Schmitz ve Daytner
(1999) tarafından geliştirilmiş geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Gülebağlan (2003) tarafından yapılan ve 9 maddeden oluşan
Öğretmen Mesleki Yeterlik Algısı Ölçeği, Yaralı (2017) tarafından geliştirilen ve 13 maddeden oluşan Öğretim İlke ve
Yöntemlerine İlişkin Tutum ölçeği ile Kuzu ve Demir (2015) yılında geliştirdikleri 34 maddeden oluşan Öğretim İlke ve
Yöntemleri dersine ilişkin Özyeterlik ölçeğidir. Ölçme araçlarının Cronbach alpha güvenirlik katsayıları .72 ve üzeri
bulunduğu için ölçeklerin araştırma örneklemi için güvenilir olduğu saptanmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip
göstermediği Kolmogrow-Smirnow testi ile sınandıktan sonra araştırmada belirtilen alt problemler doğrultusunda analiz
işlemlerine karar verilecektir. Veri toplama süreci yeni tamamlandığı için verilerin analiz süreci devam etmekte olup tam
metin kongrede sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersine İlişkin Tutum, Özyeterlik, Öğretmenlik Mesleki Yeterlikleri.

(18429) KÜBİK ÖĞRETİM PROGRAMININ 5N1K SORULARIYLA
İNCELENMESİ
MEHMET ÇELİK 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mehmet-clk@outlook.com

Bu çalışmanın amacı 1997 yılında Amerika’da Edward Conrad Wragg tarafından oluşturulmuş olan Kübik öğretim
programını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda alan yazın taraması yapılmış ve kübik öğretim programının ne olduğu,
neden bu programın kullanılması gerektiği, kübik öğretim programının nasıl kullanılabileceği, nerede ortaya çıktığı ve
günümüzde nerede uygulandığı, ne zamandan beri var olduğu ve uygulanırsa kim için fayda sağlayacağı sorularına cevap
verilmiştir. Wragg (1997) temelde kübik öğretim programına ilişkin 4 önermeden ve 3 boyutundan bahsetmektedir. Wragg
(1997) günümüz şartlarına baktığımız zaman geçmişe kıyasla gerek yaşam şartları gerek teknolojik imkânlar açısından
dünyanın giderek karmaşık bir hal almakta olduğunu ileri sürmektedir. Özellikle teknolojik gelişim bu hızla devam ederse
daha karmaşık bir hal alacağı açıkça ortada iken Wragg öğrencileri geleceğe hazırlarken bir öğretim programının yeterli
olmayacağını öngörmektedir. Eğitim programının geleceğe yönelik hazırlanması gerektiğini ve bu şekilde hazırlanmayan
programın bir işlevinin olmayacağını belirtmektedir. İkinci önermede ise profesyonelliğin gereği olarak insanların tek yönlü
yerine çok yönlü olarak geliştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Üçüncü önermede öğrencilerin okullarda ne öğrendiklerinin
ve hangi yöntemle öğrendiklerinin önemine dikkat çekmektedir. Dördüncü asıl odak noktayı oluşturan önermede ise
öğrencilere okullarda sadece bilgi değil bunun yanı sıra tavır, ulusal ve evrensel değerler ve eğitime bakış açısının da eğitim
programının bir parçası olması gerektiğini vurgulamaktadır.(Özdemir, 2015). Wragg (1997) 3 boyutlu kübik programın
1.boyutunda İngilizce, sanat, beden eğitimi, müzik, tarih, coğrafya, modern dil, teknoloji, matematik, bilim gibi temel
disiplinler üzerinde durmuş öğrencilere bunların öğretilmesi gerektiğini vurgulamıştır.2.boyutta ise estetik, dil, sosyal,
düşünce, hayal gücü, kişilik, siyasi, aritmetik kazandırılması gerektiğini belirtmektedir. 3. boyutta ise öğrenme üzerinde bir
takım durumların etkili olduğunu vurgulamış ve bunların uygulama, taklit etmek, gözlemlemek, takım, keşfetmek, söylemek
olduğunu belirtmiştir. Bu programın Türk eğitim sistemi açısından ilköğretim düzeyinde kullanımına yönelik çalışmalar
yapılmasının alan yazına yeni bir bakış açısı getirebileceği, bu kapsamda çalışmanın kübik öğretim programının tanıtımı
açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kübik öğretim programı, eğitim programları, 3 boyut.
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BESTE DİNÇER 1, ÜMİT GÖZEL 1
1

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
bdincer@adu.edu.tr

13 Ocak 2017 tarihinde kamuoyunun görüşlerine sunulan öğretim programlarında, programları güncellemenin ana
gerekçelerinden birinin millî ve manevi değerlerin kazandırılmasına verilen önemin artırılması olduğu vurgulanmış ve
hazırlanan yönergeler dahilinde her bir dersin öğretim programının başlangıç kısmında “Öğretim Programında Değerler
Eğitimi” başlığı açılarak bir değerler dizisi yer almıştır (teb.mem.org.). Ancak söz konusu değerlerin kazanımının sadece
okullarda ve öğretim programlarıyla sınırlı kalmadığı, ailenin ve çevrenin de kazanılan değerlerin pekiştirilmesinde etkin bir
şekilde rol oynadığı bir gerçektir. Bu düşünceden hareketle araştırmanın temel amacı, "İlkokul Programlarında (1-4) yer alan
ve kazandırılması hedeflenen değerlere İlişkin Sınıf öğretmenleri ve öğrenci velilerinin görüşlerini incelemektir." Bu temel
amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma yöntemine göre desenlenmiş ve İlkokul Döneminde verilen değerler eğitimi
hakkındaki öğretmenlerin ve velilerin öğretmen görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan ve beş sorudan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcıları Aydın ili merkez ilkokullarında görev yapmakta olan
iki okul türünden (özel ve devlet okulu) toplam 10 Sınıf öğretmeni ile 10 gönüllü veli oluşturmaktadır. Katılımcıların
seçiminde olasılık temelli olmayan örnekleme türlerinden uygun örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Veriler betimsel
analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulguları görüşmeye katılan öğretmenlerin genel olarak programların değer
öğretimi bağlamında tam anlamıyla etkili olmadığını, kazanımların ilkokul seviyesine göre soyut kaldığını, sadece okulun bu
değerleri aktarmada tek başına yeterli olmadığı için okul –aile katılımlı etkinlilerin yapılması gerektiğini belirterek değerlerin
kazandırılması noktasında gerçek hayattan kesitler sunularak işlenmediği ve programın gözden geçirilerek bireysel
ihtiyaçlara göre dizayn edilen bir program dâhilinde yapılmasını önermişlerdir. Veliler de görüşlerinde okulun yansımalarını
çocukların davranışlarında genel olarak olumlu bulduklarını ancak; bu yansımaların aile verilen eğitimden mi yoksa okulda
verilen eğitimden mi kaynaklandığın başka bir tartışma konusu olduğunu, değerler eğitiminin ailede başladığı, okulda ise
üzerine inşanın devam edildiği ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler : ilkokul programları, değerler eğitimi, sınıf öğretmeni.

(18473) ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI
OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ
CAHİT ERDEM 1
1

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
cerdem@aku.edu.tr

Geniş çeşitlilikte sosyal ve kültürel eylemler içeren okuryazarlık kavramına (Lankshear & Knobel, 2008) yüklenen anlamlar
zaman içerisinde sürekli olarak değişmiştir. Artık okuryazarlık yazılı metinleri okuyup yeni metinler üretebilmek ile
sınırlandırılmamakta; özel bir alanda bilgi sahibi olmaya işaret etmektedir (Som & Kurt, 2012). Okuryazarlık bu özel
alanlarda gerekli olan beceri ve yeterliklere sahip olmayı içmektedir (Erişti & Erdem, 2017). Özellikle bilgi ve iletişim
teknolojileri ile ilişkilendirilen yeni okuryazarlık türleri tüm çalışma alanlarını da kapsamaktadır. Bu doğrultuda eğitim
programı okuryazarlığı da öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının kazanması gereken önemli bir okuryazarlık türüdür. Eğitim
programları hakkında bilgi sahibi olma, onları yorumlayabilme, eleştirel bir gözle inceleyerek eğitim programlarını içinde
bulunduğu şartlara uygun olarak uyarlayabilme olarak tanımlanan eğitim programı okuryazarlığı (Kesin & Korkmaz, 2017)
hizmet öncesi öğretmen yetiştirme süreçlerinde öğretmen adaylarına kazandırılmalıdır (Bolat, 2017) ancak öğretmen
adaylarının eğitim programı okuryazarlığının ne düzeyde olduğu araştırılmamıştır. Bu ihtiyaçtan hareketle, bu çalışmanın
amacı öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerini belirlemektir. Betimsel bir saha taraması araştırması
olan bu çalışmada veriler 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim
gören dördüncü sınıf öğrencileri ile pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama
aracı olarak Bolat (2017) tarafından geliştirilen Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler cinsiyet,
öğrenim türü (eğitim fakültesi, pedagojik formasyon) ve bölüm değişkenlerine göre analiz edilmektedir. Analiz süreci devam
eden araştırma sonucunda alanyazında yeni bir kavram olan eğitim programı okuryazarlığına dikkat çekmek ve öğretmen
adaylarının eğitim programlarını kullanmaya ne düzeyde hazır olduklarına ilişkin sonuçları ortaya koymak
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Okuryazarlık, Eğitim programı, Eğitim Programı Okuryazarlığı, öğretmen adayları
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
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Çağımızda değişen eğitim anlayışı öğrenciye bilgi ve becerileri bitmiş ürün formunda sunmak yerine araştıran, sorgulayan,
üst düzey düşünme becerilerini gelişmiş, öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenerek bilgiyi anlamlı ve kalıcı biçimde
yapılandırmanın yolların bilen birey gözü ile bakmaktadır. Bu çerçevede öğreten öğretmen yerini rehber öğretmene, iyi
öğretim ise yerini etkili öğretime bırakmıştır. Değişen bu paradigma öğretim programlarının dolayısıyla öğretmen-öğrenci
etkileşiminin ve öğrenme ortamlarının yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde öğretim
programları çağın gereklerine uygun biçimde revize edilmiş, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenerek öğrenci
merkezli öğretim yaklaşımı benimsenmiştir. Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımın amacı üst düzey bilişsel becerileri
gelişmiş, akademik ve sosyal anlamda başarılı, öğrenme ve yeniliklere açık, özgüveni yüksek, demokratik değerlere sahip,
teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Bu araştırmanın amacı 2006-2017 yılları arasında öğrenci merkezli eğitim ve
öğrenci merkezli öğretim stratejilerin uygulanması üzerine yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerini yapısal olarak
incelemektir. Çalışmada nitel araştırma türlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağı ve
çalışma grubu YÖK kataloğunda yer alan izinli 41 yüksek lisans ve 9 doktora tezinden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer
alan tezler YÖK kataloğundan amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Tezlerde ulaşılan sonuçlar içerik analizi yöntemi ile
çözümlenerek elde edilen bulgulardan öğrenci merkezli öğrenmeyle ilgili çalışmaların genel sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrenme Stratejileri, Yapılandırmacı Yaklaşım, YÖK Tezler

(18515) FARKLI LİSE TÜRLERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN OKULA
YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
ÖNER USLU 1, NİLAY T. BÜMEN 1
EGE ÜNİVERSİTESİ
oneruslu@gmail.com

1

Öğrencilerin okula ilişkin duygu ve düşünceleri, gelişimleri ve akademik yaşantıları üzerinde oldukça önemlidir. Okul
yaşantılarında önemli yer tutan duyuşsal özelliklerden birisi de okula yönelik tutumdur. Öğrencilerin okula yönelik
tutumlarının belirlenmesi, hem eğitim programlarında duyuşsal alana yönelik kararların alınmasına hem de öğretmenlerin
sınıf içi uygulamalarına yönelik öneriler sunulmasına katkı getirebilir. Bu araştırmanın amacı farklı lise türlerindeki
öğrencilerin okula yönelik tutumlarının incelenmesidir. Tarama yöntemindeki araştırmanın evrenini İzmir sınırları
içerisindeki Meslek ve Anadolu Liseleri oluşturmaktadır. Örneklem ise seçkisiz yöntemle belirlenen bir meslek lisesi ve üç
Anadolu lisesinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Alıcı (2013) tarafından lise öğrencilerine yönelik geliştirilen üç
faktör ve 20 maddeden oluşan okula yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya dört ayrı liseden 477 dokuzuncu sınıf
ve 351 on birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bunlardan 361’i cinsiyetini kadın, 442’si erkek olarak belirtmiş, 25’i ise bu
soruyu yanıtlamamıştır. Rastgele saçılım kontrol edildikten sonra boş veriler, seri ortalamaları ile değiştirilmiştir. Normallik
varsayımının karşılandığı görüldükten sonra gruplar arasındaki farklar t-testi ve Anova ile incelenmiştir. Bulgulara göre
okula giriş puanı yükseldikçe öğrencilerin okula yönelik tutumlarının arttığı ve bu farkın da istatistiksel olarak anlamlı
olduğu görülmektedir F(3,824)=14,79, p<,01. Kadınların okula yönelik tutum puan ortalamaları erkeklerden daha yüksektir
ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır [t(801)=2,28, p<,01 (Cohen d=6,67)]. Sınıf bazında incelendiğinde ise 11.
Sınıflarının okula yönelik tutum puanlarının 9. sınıflardan daha yüksek olduğu ve bu farkın da istatistiksel olarak anlamlı
olduğu görülmüştür [t(826)=,17, p<,01 (Cohen d=.002)]. Sonuç olarak öğrenci başarısı arttıkça ve sınıf düzeyi yükseldikçe
okula yönelik tutumpuanlarının yükseldiği, kadınların okula yönelik tutumlarının erkeklerden daha olumlu olduğu
görülmektedir. Kadınlar ve erkekler arasındaki farkın etki büyüklüğünün çok yüksek olması, bu farka yönelik eğitimsel
önlemlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Öğretim programı hazırlama sürecinde ve öğrenme-öğretme süreçlerinde
erkeklerin okula yönelik tutumlarını yükseltmeye dönük önlemler alınması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : Okula yönelik tutum, lise eğitimi, duyuşsal davranış eğitimi
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Bu çalışma 9. Sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan ‘21. Yüzyıl Becerileri‘ dikkate alınarak belirlenen
yeterlilik ve becerilerden matematiksel düşünme ve uygulama becerilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. 2017-2018
eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan 9. Sınıf matematik dersi öğretim programı ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın,
matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiksel modelleme yapabilen ve problem çözebilen
bireyler yetiştirmede programın uygulanma süreçlerine ışık tutması beklenmektedir. Araştırmada nitel araştırma modeli
kapsamında durum çalışması deseni kullanılmıştır. Verileri toplamak amacıyla matematiksel düşünme becerilerine dayanak
oluşturan mantıksal ve uzamsal düşünme becerilerine yönelik belirlenen alt kategoriler kullanılmıştır. Verilerin analizinde
betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda belirlenen alt kategorilere ait bulgulara rastlandığı, ancak bunun
bilişsel alan basamakları dikkate alındığında bilgi, kavrama ve uygulama düzeylerini geçemediği ve üst düzey öğrenme
becerilerinde yetersiz kaldığı saptanmıştır. Özellikle bazı üst düzey matematiksel düşünme becerilerinin öğretmenlerin
uygulama aşamasındaki tercihlerine bırakıldığı belirlenmiştir. Bu durumun öğretimde sorunlara neden olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Öğretim programı, matematiksel düşünme, uygulama becerileri, problem çözme
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ
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Edebi akımlar, benzer düşüncedeki sanatçıların aynı ilkeler etrafında ürün vermesiyle oluşmuştur. Akımlar, edebiyatta her
geçen gün daha da ilerlemiş ve sanatçıların teknik açıdan kusursuz eserler üretmesini sağlamıştır. Belirtilen bu sebeplerden
yola çıkarak bireylerin okuduğu metni anlaması ve değerlendirmesindeki ölçütlerden birinin de edebi akımlar olduğu tespit
edilmiştir. Bu çalışmada edebi akımların 8. Sınıf Türkçe dersi öğretim programına olan etkisi incelenmiş ve bu genel amaca
yönelik çalışmanın alt amaçlarına cevaplar aranmıştır. Araştırmada; 8. Sınıf Türkçe dersi öğretim programı incelendiğinden
nitel araştırma kapsamında durum çalışması deseni kullanılmıştır. Kriter olarak ilgili alan literatüründen on altı edebi akım
belirlenmiş ve 8. Sınıf Türkçe dersi öğretim programı bu kriter listesine göre incelenmiştir. Araştırma; betimsel analiz
yöntemine göre düzenlenmiştir. Diğer taraftan yapılan bu çalışma, okuma becerisi ile sınırlı tutulmuştur. Sonuç olarak;
araştırmada; 8. Sınıf Türkçe dersi öğretim programının incelenmesiyle birlikte programda baskın olarak yer alan edebi
akımın realizm akımı olduğu belirlenmiştir. 8. Sınıf Türkçe dersi öğretim programında en çok yer verilen edebi akımın
realizm olması, belirtilen sınıf seviyesinde öğretilmesi gereken metin türlerinin bilgi ağırlıklı olmasıyla da paralellik arz
etmektedir. Bu bakımdan 8. Sınıf Türkçe dersi öğretim programı kendi içinde bir bütünlük ve tutarlılık taşımaktadır.
Araştırma sonunda konuyla ilgili örneklere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Edebi Akımlar, Realizm, Öğretim Programı.
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(18519) 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ
ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE ANALİZİ
AYKUT KOYUNCUOĞLU 1, FEYZA ZEYTİNLİ 1, BARIŞ KÜÇÜKSU 1, GÖZDE
PEKCAN 1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
aykutkoyuncuoglu@hotmail.com
1

Her birey yapısı ve kişiliği itibariyle birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Eğitim süreçlerinde de her bireyin öğrenme
alanları birbirinden farklıdır. Howard Gardner tarafından öne sürülen Çoklu Zeka kuramı da bu fikirler yönünde ortaya
çıkmıştır. Her bireyin farklı zeka alanlarına sahip olduğunu ya da aynı anda birden fazla zeka alanına sahip olduğu
belirtilmektedir. Çoklu zeka kuramı sekiz zeka türüne ait vurguları kapsayan önemli bir kuramdır. Bu çalışmanın amacı,
5.Sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programının çoklu zeka kuramına göre analizini yapmaktır. Bu çalışmada, nitel araştırma
modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada 2017-2018 eğitim öğretim yılında kullanılmakta olan
5.Sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programı analiz edilmiştir. Araştırmada veri toplamak için araştırmacılar tarafından çoklu
zeka kuramı özelliklerine göre hazırlanmış olan iki farklı kriter listesi kullanılmıştır. Bu listenin oluşturulmasında ilgili
literatürde çoklu zeka kuramı ve her zeka türünün özellikleri hakkında bilgi veren kaynaklar analiz edilmiştir. Yapılışı
itibarıyla araştırma doküman incelemesi özelliği taşımakta olup bu kapsamda 2017-2018 eğitim öğretim yılında
kullanılmakta olan 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programı analiz kapsamına alınmıştır. Araştırmanın analizinde
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans değerleri dikkate alınmıştır. Araştırma sonuçları
incelendiğinde, kazanımlarda en fazla Zeka alanları açısından mantıksal-matematiksel zeka ve bedensel-kinestetik zekaya yer
verildiği, sonrasında ise sözel zeka, doğacı zeka, görsel zeka, içsel-özedönük zeka ve sosyal-kişilerarası zeka alanına yer
verildiği ancak müziksel-ritmik zeka alanına hiç yer verilmediği belirlenmiştir. Sonuç olarak kazanımların en fazla mantıksalmatematiksel zeka ve bedensel-kinestetik zeka alanlarına yönelik olduğu tespit edilmiştir. 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim
programı genel olarak program yapısı itibariyle incelendiğinde ise mantıksal-matematiksel zeka alanına yönelik vurgunun en
fazla yapıldığı belirlenirken, bunu doğacı zeka alanı bedensel-kinestetik zeka alanı, sözel zeka alanı, içsel zeka alanı, görseluzamsal zeka alanı ve sosyal-kişilerarası zeka alanı vurgusunu içerdiği belirlenmiştir. Bu durum 5. Sınıf Fen Bilimleri dersi
öğretim programının yapısının genel olarak en fazla mantıksal zeka ve doğacı zeka alanlarına yönelik vurgular içerdiğini
ifade etmektedir. Araştırmada programdan ilgili zeka alanlarına yönelik örnek vurgulara yer verilmiştir. Araştırma sonunda
konuyla ilgili önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Çoklu Zeka Kuramı, Betimsel Analiz

(18520) 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM
PROGRAMI’NIN PIAGET’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMINA GÖRE
ANALİZİ
FEYZA ZEYTİNLİ 1, AYKUT KOYUNCUOĞLU 1, BARIŞ KÜÇÜKSU 1, GÖZDE
PEKCAN 1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
fzeytinli550626@gmail.com
1

Bilişsel gelişim; yaşla birlikte, bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki değişimleri kapsayan gelişimdir. Bilişsel
Gelişim Kuramı’nın kurucusu Jean Pıaget, çocuğun çevresindeki dünyayı değişik yaşlarda nasıl ve niçin farklı algıladığını
dönemler halinde açıklamıştır. Piaget’e göre çocuklar, dünyayı anlamlandırmaya ya da keşfetmeye çalışırken bilişsel
gelişimin dört aşamasından geçmektedirler. Her aşama ise, farklı bir yaş aralığı ile ilişkilendirilmektedir. 6.sınıfa denk gelen
11-12 yaş aralığı; Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı’na göre, somut işlemler dönemi sonu ile soyut işlemler dönemi
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine geçme aşamasında olan
çocukların her iki dönemi de kapsayan davranışlar sergilediği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler
Dersi Öğretim Programı’nın Somut işlemler döneminde ve soyut işlemler dönemindeki çocuklardan gerçekleştirmeleri
beklenen kazanımlar açısından her iki dönemi de kapsayan özellikleri içerip içermediğini tespit etmek ve programda hangi
işlem dönemine ait daha fazla kazanım belirtildiğini tespit etmektir. Çalışma, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı
ve Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı dikkate alınarak karşılaştırmalı analiz şeklinde hazırlanmıştır. Bu çalışmada, nitel
araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada 2017-2018 eğitim öğretim yılında
kullanılmakta olan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı analiz edilmiştir. Verilerin analizi, betimsel analiz
yöntemine göre yapılmıştır. Araştırmada Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı dikkate alınarak hazırlanmış olan kriter listesi
veri formu olarak kullanılmıştır. Bu çalışma Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı’na göre, somut işlemler dönemi ve soyut
işlemler dönemi özellikleriyle sınırlıdır. Araştırmada oldukça önemli sonuçlar tespit edilmiştir.Öncelikle 6.Sınıf Sosyal
Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda, Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramının somut işlemler ve soyut işlemler dönemi
özelliklerinin her ikisini de yansıttığı belirlenmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin her iki işlem dönemine ait davranışlar
kazanabilmeleri yönünde vurgulara rastlanmaktadır. Ancak programda soyut işlemler dönemine ait vurguların somut işlemler
dönemine ait vurgulara göre daha fazla olduğu görülmüştür. Çalışma sonunda konuyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Öğretim programı, Bilişsel gelişim, Somut işlemler dönemi, Soyut işlemler dönemi
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(18555) MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 6. SINIF MÜZİK DERSİ
ÇALIŞMA KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
EMRAH KAYA 1, İNCİLAY BAŞ 1
1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
emrahmuzik@hotmail.com

Araştırmada 6. sınıflarda müzik dersinde kullanılması önerilmiş çalışma ders kitaplarının müzik öğretmenlerinin görüşleri
doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğinin kullanıldığı bu araştırmada,
öğretmenlerin ders kitabına ilişkin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu 20 müzik öğretmeninden
oluşmaktadır. Bu gurubun yarısını Giresun merkezdeki öğretmenler, yarısını da Gaziantep ilindeki müzik öğretmenleri
oluşturur. Bu öğretmenler amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye göre ve gönüllülük esası gözetilerek
belirlenmiştir. Bildiride veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan bu görüşme
formunda ilk olarak öğretmenlerin demografik bilgilerine yönelik sorular sorulmuştur. İkinci kısımda ise öğretmenlerin ders
kitabının görsel öğeleri, öğretim programıyla ilişkisi, içeriği, etkinlikleri, ölçme-değerlendirme soruları, kitapta yapmak
istedikleri değişiklikler ve öğrenci ders çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitabının derslerini nasıl etkilediği ile ilgili
görüşlerini almaya yönelik yedi açık uçlu soru yer almaktadır. Görüşmeler öğretmenlerle yüz yüze gerçekleştirilmiştir ve
öğretmenlerin izinleri alınarak ses kaydı da yapılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı betimsel analiz
yöntemiyle analiz edilerek bir araya getirilmiştir. Birlikte yapılan düzenlemelerden sonra verilere son şekli verilmiştir.
Araştırmanın sonuçları da; öğretmenlerin ders kitabının görsel açıdan dizaynını yeterli bulup bulmamasıyla ilgili görüşleri,
öğretmenlerin ders kitabı ile öğretim programının birbirine uyumlu olup olmadığı konusundaki görüşleri, öğretmenlerin
öğretim programında konulara ayrılan süreyi karşılayacak kadar ders kitabında yeterli uygulamaların yer alıp almadığı
konusundaki düşünceleri, içerik açısından ders kitabının değerlendirmesi, kitapta yer alan etkinliklerin uygulanıp
uygulanamadığı, ders kitabında yer alan örnek ezgilerin yeterli olup olmadığı ve ders kitabında nelerin çoğaltılması veya
eksiltilmesi gerektiği gibi cevaplar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sunum grafiklerle de desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler : 6. Sınıf Müzik Ders Kitabı, Müzik Dersi, Öğretmen Görüşleri.

(18561) DÜŞÜNME BİÇİMLERİ ÜZERİNE YAPILAN TEZLERİN
YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ
ÇAĞLA PINAR ŞENSOY 1, ÖZNUR CANOĞLU 1, ABDURRAHMAN KILIÇ 2
1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
cglpnrsnsy@gmail.com

Bu çalışmanın amacı; eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme biçimleri üzerine 2005-2017 yılları arasında yapılmış yüksek
lisans ve doktora tezlerinin; “değişkenler”, “örneklem”,“araştırma desenleri”, “veri toplama araçları”, “veri analiz teknikleri”,
“geçerlik güvenirlik çalışmaları”, açısından incelenmesi yoluyla genel eğilimlerini belirlemektir. Bu araştırma, tarama
modelinin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu, Araştırmanın çalışma grubunu Yükseköğretim
Kurumu Ulusal Tez Veri Tabanında taranan ve Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı'nda düşünme türleri konusunda
2005-2017 yıllarında yapılan 62 yüksek lisans ve 23 doktora tezi olmak üzere toplam 85 tez içerisinden erişim izni bulunan
75 tez oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmaktadır. Tezlerin analizinde kullanmak üzere
araştırmacılar tarafından tezlerin bağımlı-bağımsız değişkenlerinin, araştırma yönteminin, örnekleminin, veri toplama
araçlarının, veri analiz tekniklerinin, geçerlik ve güvenirliğinin girilebileceği bir form oluşturulmaktadır. Form aracılığıyla
toplanan veriler kodlanacak, ortak kodlardan alt temalar oluşturulacaktır. Bu veriler tablolaştırılarak yorumlanacak ve
çalışmaların genel yapısıyla ilgili sonuçlara ulaşılacaktır
Anahtar Kelimeler : Düşünme, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Tez Doküman İnceleme
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(18600) BİREYSEL ÖĞRENME MALZEMESİ OLARAK DERS
KİTAPLARININ ÖĞRETİM TASARIMLARININ İNCELENMESİ
İLKER USTA 1, SERAP UĞUR 1
1

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ilkerusta26@gmail.com

Öğrenme davranışta bir değişmedir. Daha belirgin ifadeyle, “öğrenme, yaşantı ürünü nispeten kalıcı izli davranış değişmesi”
olarak tanımlanabilir. Herhangi bir yanlış anlamaya neden olmamak için, burada şu iki noktanın belirtilmesi gerekmektedir:
(1) Her davranış değişmesi bir öğrenme değildir, (2) Öğrenmenin olup olmadığı doğrudan gözlenemez; davranıştaki bir
değişmeyi gözlemenin sonucu olarak öğrenmenin gerçekleşmiş olduğuna hükmolunur. Öğrenen kişi ya da organizmanın
sahip olduğu kimi özellikler onun öğrenmesini kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. Bu durum öğrenenle i, öğreten/yöntemle
ve öğrenme malzemesi ile ilgilidir. Öğrenmeyi etkileyen faktörler davranışlarda ortaya çıkan değişiklikleri yani öğrenme
sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı farklı yayınevlerinin çıkarmış oldukları ders
kitaplarının bireysel öğrenme malzemesi olarak öğrenmeyi etkileyen faktörler içinde öğrenme malzemesi ile ilgili değişkenler
dikkate alınarak öğretim tasarımlarının incelenmesidir. Bu inceleme nicel araştırma yöntemlerinden betimsel teknik
kullanılarak yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Bireysel Öğrenme, Öğrenme, Kitap Tasarımı.

(18617) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON POTANSİYELİNİN ORTAYA
ÇIKMASINI ENGELLEYEN DÜŞÜNCELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞULE KIRKIK 1, SELİN COŞKUN 2, SEDAT COŞKUN 3
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MYO
2
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
3
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SALİHLİ İİBF
selin.coskun@cbu.edu.tr

Yaşadığımız çağ bilgi ve teknoloji çağı olarak kabul edilmektedir. Bu yüzyılda geçmişte buluşu yapılmış birçok temel bilim
alanı üzerinden insan yaşamını kolaylaştırıcı yüksek katma değerli yenilikçi ürünler üretilmekte ve gelişen teknoloji ile
birlikte özellikle üretimde, sanayide insan faktörü giderek azalmaktadır. Bu yeni sistemin temel bileşenlerini; endüstri 4.0,
girişimcilik ve inovasyon ile birlikte yüksek katma değerli ürünler olarak kabul etmek mümkündür. Bu bileşenler üzerinden
dünyada birçok işletme gelecek stratejilerini belirlemekte hatta birçok devlet gelecekteki ekonomik teşvik planları ile insan
kaynağının eğitim planlamasını bu duruma göre şekillendirmektedir. Son zamanlarda da ülkemizde genç kuşaklar için
endüstri 4.0, girişimcilik, inovasyon üzerine çeşitli kurumlar aracılığı ile birçok eğitsel ve yönlendirici faaliyet
gerçekleştirilmektedir. Çalışmamızın amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik/inovasyon eğilimlerini
araştırmak ve girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarılması konusundaki düşünceleri ile söz konusu eğilimlerinin ilişki
derecesini belirlemektir. Bu doğrultuda beşli likert ölçekte geliştirilen anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, açıklayıcı
faktör analizi ile analiz edilerek katılımcıların girişimcilik/inovasyon eğilimlerini belirleyen faktörler ana başlıklar altında
toplanmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi türlerinden biri olan doğrulayıcı faktör analizi ile de bu faktörler doğrulanmıştır.
Ayrıca çalışmamızda, öğrencilerin girişimcilik potansiyelini ortaya koymasına ilişkin düşünceleri ile belirlenen faktörlerin
ilişkileri ve bu faktörlerle katılımcıların demografik özellikleri arasında fark olup olmadığı da araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Girişimcilik, İnovasyon, Teknoloji, Eğitim
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(18632) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ODAK GRUP
GÖRÜŞMESİ
NAGİHAN İMER ÇETİN 1, BETÜL TİMUR 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
nagihanimer@gmail.com

Son zamanlarda, Fen Bilimleri öğretim programında köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu yeni programda Fen, Teknoloji,
Matematik ve Mühendislik alanlarının hepsini barındıran bir öğrenme-öğretme süreci benimsenmiştir. Akgündüz (2016)
STEM eğitimini, Fen ve Matematik disiplinlerindeki teorik bilgilerin Mühendislik alanına uygulanarak teknolojik bir ürün
elde etme süreci olarak tanımlamıştır. Bu çalışmada da öğretmen adaylarının STEM eğitimi hakkındaki görüşlerinin ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye’nin büyük şehirlerinden birinde yer alan bir üniversitenin
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 1. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 10 öğretmen adayı
oluşturmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi, 5-10
kişilik bir grup içerisinde grup bireylerinin araştırma konusu hakkında önceden hazırlanmış sorular üzerinde tartışıp
görüşlerini belirttikleri bir yöntemdir (Kırcaali, 2004). Bu amaçla araştırmacı tarafından konuyla ilgili 7 sorudan oluşan
görüşme formu hazırlanmıştır. Soruların geçerliği ve güvenirliği için uzman görüşleri alınarak gerekli düzeltmeler yapılmış
ve son hali verilmiştir. 1. ve 4. sınıf öğrencileri ile ayrı oturumlarda yaklaşık 1 saat süren odak grup görüşmesi yapılmıştır.
Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve daha sonra analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre 1. Sınıf öğretmen
adaylarının STEM eğitimine ilişkin görüşlerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. 4. Sınıf öğrencilerinin ise daha geçerli görüşler
belirttikleri görülmüştür. 1. Sınıfları STEM’i sosyal medyadan duyduklarını içeriğinin tam olarak ne olduğunu bilmediklerini
belirtmişler ancak 4. Sınıflar lisans dersleri kapsamında STEM eğitimi aldıkları ayrıca öğretmenlik uygulaması ve okul
deneyimi dersleri kapsamında staj okullarında da STEM etkinliklerini gördüklerini ancak yeterli bilgi sahibi olamadıklarını
belirtmişlerdir. Ayrıca son sınıf öğretmen adayları özel okullara başvuru koşullarından birinin de STEM eğitimi almış olma
şartı olduğunu belirtmişlerdir. Çalışma sonucunda lisans dersleri kapsamında STEM derslerinin zorunlu yada seçmeli olarak
lisans programı kapsamına alınması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : STEAM, fen bilgisi öğretmen adayları, odak grup görüşmesi.

(18633) ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME İLE İLGİLİ TEZLERİN
YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ
ABDURRAHMAN KILIÇ 1, AYŞE BETÜL AKDEMİR 1
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ayseakdemir@duzce.edu.tr
1

Olguları, betimleme ve açıklama yoluna başvurarak evreni anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmak olarak tanımlanan
bilimsel yöntem, düşünsel ve eylemsel bir süreçtir. Bilimsel yöntemin betimleme basamağı gözlem, deney ve ölçme gibi
yöntemlerle araştırmaya konu olan olguları ve bu olgular arasındaki ilişkiyi belirleme, sınıflama ve kaydetmeyi sağlar.
Açıklama basamağı ise betimlenmiş olguları, bu olguların ilişkilerini yansıtan ampirik genellemeleri, bazı kuramsal kavram
ve genellemelere başvurarak anlaşılır hale getirilmesidir. Nitel araştırma gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri
toplama yöntemleri kullanarak ulaşılan bulguların kategorilere ayrıldığı, temalar ve alt temalar yolu ile sürecin
raporlaştırıldığı bir yöntemdir. Nitel veri analizinde amaç, sosyal gerçekliğin kapsadığı bilginin öznel bir yaklaşımla
derinlemesine incelenmesi ve açığa çıkarılmasını sağlanmaktır. Bu araştırmada 2006-2017 yılları arasında öğrenci merkezli
eğitim üzerine yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerini yapısal olarak incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma türlerinden
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağı ve çalışma grubu YÖK kataloğunda yer alan izinli 40
yüksek lisans ve 9 doktora tezinden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan tezler YÖK kataloğundan amaçlı örneklem
yöntemi ile seçilmiştir. Tezlerin branşlara göre dağılımı, araştırma problemi ve alt problemler, değişkenler, kullanılan
yöntemler, veri toplama araçları ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Elde edilen
bulgular tablolaştırılarak yorumlanmış ve çalışma ile ilgili genel sonuca ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrenme Stratejileri, Yapılandırmacı Yaklaşım, YÖK Tezler
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(18646) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME
ORTAMLARINI KABUL VE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
ŞULE BETÜL TOSUNTAŞ 1, EMRAH EMİRTEKİN 2
1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
sbtosuntas@hotmail.com

Teknolojinin eğitim-öğretim sürecine yansımalarıyla zamandan ve mekândan bağımsız, esnek bir yapıya sahip olan çevrimiçi
öğrenme ortamları ortaya çıkmıştır. Çevrimiçi öğrenme ortamları sınırları ortadan kaldırmakta, bireyin istediği anda, istediği
yerde dersler alabilmesini sağlayarak eğitim-öğretim sürecine ulaşabilirliğini büyük oranda arttırmaktadır. Bireylerin bu
yenilikçi öğrenme ortamını benimsemeleri ve kullanmaları ise birçok faktöre bağlıdır. Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve
Kullanım Modeli, herhangi bir yeni teknolojinin benimsenmesi ve kullanımını açıklamak amacıyla 8 temel teori ve modelin
deneysel olarak birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Model, yeni bir teknolojinin kullanım varyansının %70’ini açıklamaktadır.
Modelin bileşenleri performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki, kolaylaştırıcı faktörler, davranışsal niyet ve kullanım;
moderatörleri ise yaş, cinsiyet, deneyim ve gönüllülük olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin
çevrimiçi öğrenme ortamlarını kabul ve kullanımlarının Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli temelinde
incelemektir. Teorik modele göre ele alınan değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisini incelemek amacıyla nedensel
desende tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, ‘çevrimiçi öğrenme ortamları aracılığıyla ders almış veya alıyor olma’
kriteri göz önünde bulundurularak ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın katılımcıları gönüllü
olarak katılım sağlayan 616 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırma kapsamında
geliştirilen Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarını Kabul ve Kullanım Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçek, 7’li Likert tipinde 24
madde, 3 soru ve 4 demografik bilgiden oluşmaktadır. Elde edilen veriler korelasyon, basit doğrusal ve çoklu regresyon,
yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıntılı bulgular ve sonuçlar ilerleyen aşamalarda sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Çevrimiçi öğrenme, Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli, öğrenme ortamları

(18650) EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA
YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2013-2018)
ŞULE BETÜL TOSUNTAŞ 1, EMRAH EMİRTEKİN 2
1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
sbtosuntas@hotmail.com

Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasıyla birlikte eğitim ve öğretim teknolojileri konularında
araştırmaların hızla yoğunlaştığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda eğitim-öğretim teknolojileri birçok yönden ele alınmış
olup, bu çalışmalar sonuçların uygulamaya konulabilmesi açısından önem arz etmektedir. Nitekim bu alanda araştırma
eğilimlerinin belirlendiği çalışmalar göze çarpmaktadır. Ancak benzer çalışmaların güncelliğini yitirmiş olması nedeniyle, bu
çalışma güncel araştırma eğilimleri ve sonuçlarının bir araya getirilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmanın
amacı eğitim teknolojileri ve öğretim teknolojileri konularında yapılan lisansüstü tezleri tematik ve metodolojik açıdan
incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma modellerinden durum çalışması benimsenerek desenlenmiştir. Çalışma kapsamına
alınacak lisansüstü tezler için örneklem belirlenmemiş olup, evrenin tamamına ulaşılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda
Yüksek Öğretim Tez Veri Tabanı aracılığıyla son 5 yıl içerisinde yayınlanmış tezlere ulaşılmıştır. Tezlerin taranmasında
“eğitim teknolojileri” ve “öğretim teknolojileri” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Erişim izni olan 187 lisansüstü tez
araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan form kullanılmış ve toplanan
veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular tema ve metodoloji gibi başlıklar altında ele alınmıştır.
Ayrıntılı bulgular ve sonuçlar ilerleyen aşamalarda sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, lisansüstü tezler.
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OTOBİYOGRAFİK YAKLAŞIM
İLKE EVİN GENCEL 1
1
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ilkegencel@comu.edu.tr

Türkiye’de Temel Eğitim alanında gerçekleştirilen program geliştirme ve değerlendirme çalışmalarında nicel verilerin yaygın
olarak kullanıldığı, son yıllarda yorumlamacı paradigma dönüşümüyle birlikte bu süreçte nitel verilerin de dikkate alınmaya
başlandığı görülmektedir. Program geliştirme alanındaki çalışmalar incelendiğinde nitel veri kaynaklarının genellikle gözlem
ve görüşme teknikleriyle sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Otobiyografik yaklaşıma dayalı program geliştirme sürecinde,
bireylerin eğitim özgeçmişleri veri kaynağı olarak kullanılmaktadır. Böylelikle bireysel özelliklere uygun ve etkili eğitimin
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bakımdan yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun eğitim programlarının
geliştirilmesinde alternatif veri kaynağıdır. Toplumsal yapı hakkında bilgi edinmek açısından da etkili olan yaklaşımın
Türkiye’de kullanıldığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yurt dışında öğretimin planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesi
aşamalarında otobiyografik metinlerin kullanıldığı araştırmalarda, geleceğin planlanmasında öncelikle geçmişin analizinin
yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Otobiyografik yaklaşım, bireylerin arkeolojisi olarak da ifade edilmektedir. Temelinde
bireylerin mevcut özelliklerinin araştırılıp açığa çıkarılması, öğretme öğrenme sürecinin bu özellikler doğrultusunda
bireylerin gereksinimlerine uygun biçimlendirilmesi düşüncesi bulunmaktadır. Temel eğitim programlarının geliştirilmesinde
otobiyografik yaklaşıma uygun olarak geçmişin analizinin yapılması için sırayla geriye dönüş, ilerleme ve çözümleme
aşamaları izlenmeli, bu süreçte belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda programlara yön verilmelidir. Özgeçmiş, deneyim ve
hayal gücünün eğitimsel kaynak olarak kullanılabileceğini göstermeyi amaçlayan otobiyografik yaklaşım, bazı yazarlar
tarafından aşırı bireysel bulunsa da, diğerleri tarafından program geliştirme ve değerlendirmede etkili olduğu ifade
edilmektedir. Bu çalışmada; program geliştirme ve değerlendirme sürecinde otobiyografik yaklaşım hakkında bilgi verilerek
temel eğitim programlarının geliştirilmesinde otobiyografik metinlerin veri kaynağı olarak kullanılma süreci açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Program geliştirme, otobiyografik yaklaşım, temel eğitim

(18663) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANAL DÜŞÜNME
EĞİLİMLERİ
İLKE EVİN GENCEL 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ilkegencel@comu.edu.tr

İnsanlık geliştikçe karşılaşılan güçlükler ve yaşanan sorunlar da farklılaşmaktadır. Bu durum düşünme ve davranış
biçimlerinde değişiklik yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Farklı düşünme biçimlerini benimsemek, sorunlarla baş etme
becerisini güçlendirmektedir. Öte yandan, öğrenme sürecinin bireysel özellikler doğrultusunda yönetilmesini, farklı bakış
açılarıyla değerlendirilip çok yönlü düşünülebilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle eğitim süreçlerinde eleştirel, yansıtıcı,
yanal (lateral) düşünme gibi becerilerin geliştirilmesi önem kazanmıştır. Bilinçli ve sistematik olarak yenilikçi düşünme olan
yanal düşünme, dirençli sorunlara alışılmışın dışında çözüm önerileri bulunmasını sağlamakta etkilidir. Çünkü mantıklı
düşünme sürecinde göz ardı edilebilen tüm seçenekler yanal düşünmeyle ele alınabilir. Eğitim sistemlerinde öğretim ve
değerlendirme, genellikle dikey düşünmeye dayanmaktadır. Bu sürece yanal düşünmeyi entegre etmek, karşılaşılan çeşitli
durumlara bağlı olarak gereken değişikliğe zihinsel uyum geliştirecektir. Yanal düşünme, doğrusal bir düşünme yolu yerine
farklı bileşenler arasında farklı yollarla ilerleme yeteneğini kapsar. Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının yanal düşünme
eğilimleri incelenmiştir. Tarama modelindeki çalışmada katılımcıları Marmara Bölgesindeki üç devlet üniversitesine devam
eden sınıf öğretmeni adayları oluşturmuştur. Araştırmada, katılımcıların yanal düşünme eğilimlerinin orta düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Kitap okuma alışkanlığına sahip ve sosyal medyayı sıklıkla kullananların yanal düşünme eğilimlerinin daha
yüksek olduğu bulgular arasındadır.
Anahtar Kelimeler : Düşünme becerileri, yanal düşünme, öğretmen adayları
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(18726) ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKİNLİĞİ HAZIRLAMA VE
UYGULAMA SÜREÇLERİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN
ÖZELLİKLERE YÖNELİK BİR İNCELEME
FERHAT ÖZTÜRK 1, AHMET IŞIK 1
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
ferhatozturk@kku.edu.tr

Ulusal ve uluslararası literatürde öğretmenlerin öğrenme-öğretme etkinliği hazırlama ve uygulama süreçlerinde çeşitli
sebeplerden dolayı problem yaşadıklarını ortaya koyan birçok araştırma bulunmaktadır. Dolayısıyla matematiğin öğrenimi ve
öğretiminde önemli bir yere sahip olan öğrenme-öğretme etkinliklerinin hazırlanma ve uygulanma süreçlerinde bazı
özelliklerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda farklı araştırmalarda etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerine
yönelik bazı özelliklerin mümkün olduğunca dikkate alınması gerektiğine yer verildiği görülmektedir. Bu araştırmada
öğrenme-öğretme etkinliği hazırlama ve uygulama süreçlerinde dikkate alınması gereken özelliklerin derlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili ulusal ve uluslararası alan yazın incelenmiştir. Sonuç olarak öğrenme-öğretme
etkinliği hazırlama ve uygulama süreçlerinde dikkate alınması gereken özelliklere yönelik bir liste sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Öğrenme-öğretme etkinliği hazırlama ve uygulama süreçleri
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(18184) ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME
BECERİLERİ İLE ALGISAL ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİ
HAVVA SEBİLE SAVAŞÇI 1, EKBER TOMUL 1
1

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
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Literatür incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin algısal öğrenme stillerine uygun olarak hazırlanmış Matematiksel problemler
ile algısal öğrenme stilleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların olmayışı dikkat çekmektedir. Ancak sosyal problemleri
çözme becerisiyle çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen ve farklı derslerdeki akademik başarıyla sosyoekonomik
statü arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca uluslar arası alanda yapılan sınavlarda son yıllarda
Türkiye’deki öğrencilerin üst düzeyde Matematiksel problem çözme becerilerindeki düşüş bu çalışmanın seçilmesinde etkili
olmuştur. Bu araştırma ile ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin algısal öğrenme stilleri ile matematiksel problem çözme puanları
arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada alt amaçlar olarak; öğrencilerin öğrenme stillerine göre
görsel, işitsel, kinestetik sınav puanlarının farklılık gösterip göstermediği; öğrencilerin sınav puanlarının görsel öğrenenlere
göre, işitsel öğrenenlere göre, kinestetik öğrenenlere göre değişip değişmediği; okulların içinde bulunduğu çevrenin
sosyoekonomik düzeyine göre görsel sınav puanlarının, işitsel sınav puanlarının, kinestetik sınav puanlarının değişip
değişmediği; sosyoekonomik düzeyi düşük olan çevrede bulunan okullara göre öğrencilerin sınav puanlarının değişip
değişmediği; sosyoekonomik düzeyi orta olan çevrede bulunan okullara göre sınav puanlarının değişip değişmediği;
sosyoekonomik düzeyi yüksek olan çevrede bulunan okullara göre sınav puanlarının değişip değişmediği araştırılmıştır.
Araştırmada “İlişkisel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırma evrenini, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Burdur ilinde
öğrenim gören 2994 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 1003 öğrenci oluşturmaktadır.
Örneklem belirlenirken üç aşamalı seçim yapılmıştır. Önce ilçeler sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre
gruplandırılmıştır daha sonra bu ilçelerdeki okullar, içinde bulundukları çevrenin sosyoekonomik düzeylerine göre
gruplandırılmıştır. Son aşamada ise her gruptan rasgele yöntemle birer tane okul seçilmiştir. Araştırmada 4 tane veri toplama
aracı kullanılmıştır. Bunlar; öğrenme stilleri envanteri, şekilli problem çözme (görsel algılamayla öğrenenler için), şekilsiz
problem çözme (işitsel algılamayla öğrenenler için) ve kinestetik problem çözme yazılı sınavları (kinestetik algılama yoluyla
öğrenenler için) dır. Araştırmada öğrenme stillerini belirlemek için Jonelle (1995) tarafından geliştirilen Güllü (2006)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğrenme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından uygulanan “öğrenme
stilleri envanteri” nin Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,74’tür. Veriler normal dağılım göstermemektedir. Fakat yapılan uç değer
analizi sonucunda çarpıklık ve basıklık değerleri ±2 değer aralığında olduğu için verilerin normal dağılım gösterdiği kabul
edilmiştir (George ve Mallery, 2010). Veri toplama araçları 1003 öğrenci üzerinde uygulanmıştır fakat eksik verilerin
çıkarılması sonucunda ve veriler normal dağılmadığı için yapılan uç değer analizi sonucunda 887 veri üzerinde istatistiksel
analiz yapılmıştır. Araştırmada “Tekrarlı Ölçümler için Tek Yönlü Anova, varyansların eşitliğinin sağlandığı durumlarda
İlişkisiz Ölçümler için Tek Yönlü Anova ve varyansların eşitliğinin sağlanamadığı durumlarda Welch Testi” kullanılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre; Öğrencilerin öğrenme stillerine göre görsel sınav puanları arasında, işitsel sınav puanları
arasında ve kinestetik sınav puanları arasında anlamlı fark yoktur. Problemleri görsel öğelerle desteklemenin problem çözme
puanları üzerinde olumlu bir etkisi olmamıştır. Görsel öğrenen öğrencilerin de işitsel öğrenen öğrencilerin de kinestetik
öğrenen öğrencilerin de işitsel sınav puanları lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Okulların bulunduğu çevrenin
sosyoekonomik düzeyine göre öğrencilerin sınav puanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sosyoekonomik düzeyi
yüksek olan çevrede bulunan okullardaki öğrencilerin sınav puanı ortalamaları, sosyoekonomik düzeyi bakımından orta ve
düşük çevrede bulunan okullardaki öğrencilere göre daha yüksektir. Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyinin
yüksek olması matematiksel problemleri çözme başarısı üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Sosyoekonomik düzeyi bakımından
orta düzey ve düşük çevrelerde bulunan okullardaki öğrenciler şekilsiz problemleri çözmede daha başarılıyken,
sosyoekonomik düzeyi yüksek olan çevrelerde bulunan okullardaki öğrenciler şekilli problemleri çözmede daha başarılıdır.
* Bu çalışma; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Prof. Dr. Ekber TOMUL danışmanlığında
Havva Sebile SAVAŞÇI’nın “Öğrencilerin Matematiksel Problem Çözme Becerileri İle Algısal Öğrenme Stilleri Arasındaki
İlişki” adlı doktora tezi için toplanan verilerin bir kısmı kullanılarak yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler : algısal öğrenme stilleri, matematiksel problem çözme becerisi.
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Araştırmamanın amacı öğrencilerin okul yöneticilerinin niteliklerine ilişkin görüşlerini öğrenmektir. Araştırma evreni olarak
Kuşadası‘ndaki Anadolu liseleri seçilmiştir. Kuşadası’nın evren olarak seçilme nedeni, Kuşadası’nın gerek Dünyanın farklı
ülkelerinden gerekse ülkemizin farklı yerlerinden göç alan bir yerleşim yeri olmasıdır. Kuşadası’nın bu özelliği
araştırmamızda farklı kültürden gelen aile çocuklarının görüşlerini alma olanağını verecektir. Bu araştırmada verileri elde
etmek için nicel araştırma yapılmasına karar verilmiş, anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasına örneklem grubunda
bulunan toplam 229 lise son sınıf öğrencisi ulaşılmıştır. Anketlerin uygulandığı Anadolu Liselerinin 1-Anadolu Lisesi 2Anadolu Öğretmen Lisesi 3-Meslek Lisesi gibi farklı alanları olan okulların olmasına özelikle dikkat edilmiştir. Anketlerin
uygulandığı okulların farklılığı araştırmanının evren içinde geçerliğini artıracaktır. Lise 4. Sınıf öğrencilerinin bu araştırmada
seçilme nedeni ise öğrencilerin yöneticileri ile en az 4 yıl geçirdikleri, bu konuda belli bir gözlem ve değerlendirme
yapabilecekleri varsayımından hareket edilmesidir. Araştırmamamızda denenecek en önemli hipotez ‘Okul paydaşı olan
öğrencilerin gelecekte sergileyecekleri tutum ve davranışlarında, okuldaki yöneticilerin önemli ölçüde etkili olduğudur.
Araştırmada öğrencilerin okul yöneticileri ilişkin görüşlerinde en önemli bulgular şunlardır: Empati ve Dinleme becerisinin
öğrenciler için çok önemli olduğudur
Anahtar Kelimeler : Lider Öğretmen , Yönetici, Öğrenci

(18258) THE SIGNIFICANCE OF PERSONALITY BETWEEN
LEARNİNG AND PERFORMANCE: A TIME-LAGGED STUDY
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1
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2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ouludag@ciu.edu.tr

The current study examined the time-lagged investigation of the effect of learning styles on academic performance through
testing the mediating role of personality traits. Two hundred questionnaires were distributed among undergraduate students of
Tourism and Hospitality management programs across universities in Nicosia, North Cyprus. The correlation analysis
revealed that surface learning style was significantly related with self-efficacy. In addition, there is a significant relationship
between surface learning style and trait competitiveness. Sobel Test revealed that self-efficacy fully mediated the effect of
deep learning style on academic performance. In addition, results also indicated that trait competitiveness partially mediated
the effect of deep learning style on academic performance.
Keywords : Learning Styles; Self-efficacy; Trait Competitiveness; Academic Performance; Mediation.
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GAMZE ELİF ADİLOĞULLARI 1, SERKAN AKSOY 1, ENDER ALİ ULUÇ 1, SAVAŞ
DUMAN 2, İLHAN ADİLOĞULLARI 1
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Akademik Motivasyonun öğrenci performansında önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çalışma meslek
yüksekokulu öğrencilerinin akademik motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma genel tarama
modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılı ikinci yarıyılı meslek
yüksekokullarında öğrenim gören 129’u kadın 71’i erkek toplam 200 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Çalışma verileri
Valerant ve Ark; (1989) geliştirdiği ve Türkçe uyarlaması Yurt ve Bozer (2015) tarafından yapılan 28 maddeli Akademik
Motivasyon Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında yüzde frekans 2’li değişkenlerde T-Testi 2’den
fazla değişkenlerde ise Oneway Anova testleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin Akademik motivasyon
düzeyleri ortalaması 3,34 olarak orta düzeyde çıkmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin akademik motivasyon düzeyleri
ortalamalarının sınıf yaş cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı olarak değişmediği bulunmuştur. Sonuç olarak meslek
yüksekokulu öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerinin arttırılması için gerekli çalışmaların yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : Akademik motivasyon, öğrenci, meslek yüksekokulu
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Yaşantımızda vazgeçilmez bir öğe olarak yer alan ve kullanım alanları giderek artan İnternet, pekçok olumlu kazanımının
yanında özellikle gençler açısından bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar alanyazında ağırlıklı
olarak İnternet bağımlılığı yada problemli İnternet kullanımı kavramlarıyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Problemli İnternet
kullanımı, bireyin yaşamındaki sosyal, psikolojik, akademik vb. alanlarda olumsuz sonuçlara neden olabilen, bilişsel ve
davranışsal belirtileri bulunan, çok boyutlu bir yapı göstermekte ve farklı değişkenlerle bağlantısı incelenmektedir. Bu
araştırmada gençlerde görülen diğer problem davranışlarda olduğu gibi ailenin hem koruyucu hem risk faktörü
olabileceği gözönünde bulundurularak; problemli İnternet kullanımının aileye ilişkin özellikler açısından değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak betimsel içerik analizi uygulanmıştır. Gençlerin problemli İnternet
kullanımı kapsamında aile ile ilgili faktörleri inceleyen nicel ve nitel çalışmalar değerlendirilmiştir. Sonuçlar, aileye ilişkin
risk faktörlerinin (aile işlevlerinde düşüklük, iletişim süreçlerinde tutarsızlık, yüksek çatışma düzeyi, aileden algılanan düşük
sosyal destek vb.) gençlerdeki problemli İnternet kullanımı ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle problemli
İnternet kullanımının önlenmesinde ve müdahalesinde aileye ilişkin yardım ve eğitim çalışmalarının da yer almasının yararlı
olacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Problemli İnternet kullanımı, Aile, Gençler
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1

2

DUMLUPINAR UNIVERSITY
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
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Bu araştırmanın amacı Droutmana, Golubb, Oganesyana ve Read (2018) tarafından geliştirilen Ergen ve Yetişkin Bilinçli
Farkındalık Ölçeğini (EYBFÖ) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmanın çalışma
grubunu 317 üniversite öğrencisi ve 200 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, dilsel eşdeğerlik,
açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, uyum geçerliği, iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleriyle incelenmiştir.
Uyum geçerliği için Doğayla İlişkili Olma Ölçeği (DİOÖ-6) ve Düşünsel İyi Olma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı
geçerliği için uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucu maddeler orijinal formla uygun olarak dört boyutta toplanmıştır.
Daha sonra yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucu 19 maddenin dört boyuttaki uyum indeksi değerleri (χ2/sd=2.39,
RMSEA= .066, AGFI=.93, CFI=.96, GFI=.96, IFI=.96, NFI=.94, RFI=.92 ve SRMR=.047) olarak bulunmuştur. Ölçeğin
faktör yükleri .50 ile .69 arasında sıralanmaktadır. Uyum geçerliği çalışmasında dikkat ve farkındalık ile doğayla ilişkililik ve
düşünsel iyi olma arasında pozitif ilişkiler görülmüştür. Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için
α=.84; test-tekrar test korelasyon katsayısı ölçeğin bütünü için r=.64 olarak bulunmuştur. Ayrıca düzeltilmiş madde-toplam
korelasyonlarının .33 ile .80 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ölçeğin pozitif psikoloji, sağlık ve eğitim
alanında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Farkındalık, dikkat, tepkisellik, yargılayıcı olmama, kendini kabul.

Sayfa 53

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18476) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN YALNIZLIK
DÜZEYLERİ İLE ALGILANAN ANNE-BABA TUTUMLARININ
SOSYAL ve PSİKOLOJİK KIRILGANLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
UĞUR GÜRGAN 1, NİDA GÜLTEKİN 1, HİLMİ SEZER 2
1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2
BAUN NEF EBB PDR
ugurganmail@gmail.com

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal kırılganlık ve psikolojik kırılganlık düzeylerinin belirlenmesi, sosyal
kırılganlıklarının ve psikolojik kırılganlıklarının algılanan yalnızlık düzeyleri ve algılanan anne baba tutumlarına göre
incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmaktadır.Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Bu evrenden
kolay örnekleme yoluyla seçilen 12 farklı bölümden seçilen 352’si kadın, 129’u erkek 481 katılımcı araştırma örneklemini
oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu Psikolojik Kırılganlık Ölçeği (Psychological Vulnerability Scale)
ve Sosyal Kırılganlık Ölçeği (Social Vulnerability Scale) kullanılarak toplanmıştır. Toplanan verilerin istatistiksel analizinde
parametrik test istatistiklerinden araştırma durumuna uygun olan Pearson korelasyon analizi, ANOVA, ve t-testi
uygulanmıştır. Örneklem grubunun Sosyal Kırılganlık (Social Vulnerability) puan ortalaması 22.40, Psikolojik Kırılganlık
(Psychological Vulnerability) Ortalaması 17.15’dir. Yapılan analizler sonucunda “sosyal kırılganlık” puanları arasında
öğrencilerin cinsiyetlerine göre (t=-.78; p<.05) erkeklerin lehine anlamlı fark bulunmuştur. Anne baba tutum değişkenine
göre sosyal kırılganlık ve psikolojik kırılganlık puanları anlamlı fark göstermektedir. Otorite anne baba tutumuna sahip
öğrencilerin demokratik anne baba tutumuna sahip olanlara göre kırılganlıkları daha fazla bulunmuştur. Algılanan yalnızlık
düzeyleri açısından sosyal ve psikolojik kırılganlık puanları anlamlı farklılık göstermektedir. Orta ve yüksek sosyal ve
psikolojik kırılganlık düzeyine sahip öğrencilerin, düşük sosyal ve psikolojik kırılganlık düzeyine sahip öğrencilere göre daha
yalnız oldukları ortaya çıkmıştır. “Psikolojik kırılganlık” puanları, öğrencilerin cinsiyetlerine göre (t=-.78; p<.05) erkeklerin
lehine anlamlı fark göstermiştir. “Psikolojik kırılganlık” puanları arasında da cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı fark
bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler : sosyal kırılganlık, psikolojik kırılganlık, anne baba tutum, yalnızlık
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Sınavlar Türkiye’de bütün öğrencilerin baş etmesi gereken bir duruma dönüşmüştür. Gerek ortaokul, gerek lise, gerekse
üniversite seviyesinde öğrenciler akademik ve mesleki hedeflerine ulaşmak için bir dizi sınavdan belli bir başarı seviyesine
ulaşmak zorundadır. Öğrencilerin gireceği bu sınavların bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılırken, büyük bir
kısmını ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) düzenlemektedir. Kuşkusuz öğrencilerin ve ailelerin yaşamlarında
köklü değişikler getiren bu sınavlar öğrenciler için kimi zaman yüksek düzeyde kaygıya neden olabilmektedir. Diğer yandan
bu sınavlar, dershanecilik gibi bir sektörün doğmasına ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ancak dershanelerin akademik ve
psikolojik etkilerine yönelik çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, KPSS’ye (Kamu Personel Seçme Sınavı)
girecek olan üniversite öğrencilerinin ve üniversite mezunlarının dershaneye devam edip etmeme durumlarına göre sınav
kaygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin ilişkinin ortaya konulmasıdır. Çalışma tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu, AYDA Sınav Kaygısı Ölçeği, Olumlu ve Olumsuz Deneyimler
Ölçeği ve Yaşam Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmayla ilgili veriler toplanmış ve analizler halen yapılmaktadır.
Çalışma sonuçlandığında bulgular ve sonuçlar ayrıntılı olarak ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Sınav Kaygısı, Öznel İyi Oluş, Dershane
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Günümüzde eğitim-öğretim anlayışı radikal değişikliklere uğramış, öğrencinin merkezde olduğu öğretmenin ise rehber rol
oynadığı bir süreç olarak nitelendirilmiştir. Öğrencinin merkezde olması “kendi öğrenmesinden kendisinin sorumlu olduğu,
kendi öğrenme sürecini yapılandırdığı” anlamına gelmektedir. Son güncellenen eğitim öğretim programının amaçlarında da
bu özellikle vurgulanmıştır. Literatüre bakıldığında bu kavramın karşılığı karşımıza “özdüzenleme” olarak çıkmaktadır.
Zimmerman (1992) özdüzenlemeyi eğitim açısından “amaçlar belirleme, bu amaçları gerçekleştirmek için stratejiler
geliştirme ve bu stratejilerin kazandırdıklarını denetleme” olarak tanımlamıştır. Kurt (2010) ise özdüzenleme sürecini
öğrencilerin belirledikleri öğrenme hedefleri doğrultusunda kendi öğrenme ortamlarını yaratmaları olarak ifade etmiştir. Bu
çalışmada da katılımcıların özdüzenleme davranışlarının sesli düşünme protokolü aracılığıyla tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Sesli düşünme protokolü kişinin zihinsel aktivitesini tüm yalınlığıyla ortaya koyduğu bir sözel veri toplama aracıdır. Sesli
düşünme protokolünden elde edilen veriler "betimsel analiz" yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Bu amaçla ses kaydı yapılan
5 öğretmen adayının protokolleri araştırmacı tarafından bilgisayar ortamında yazılı doküman haline getirilmiştir. Taranan
literatür doğrultusunda özdüzenlemenin evreleri ve alt aşamaları incelenerek öğretmen adaylarının 100 dakikalık protokoller
sırasında özdüzenlemenin ana evreleri ve alt bileşenlerinden hangilerini kullandıkları belirlenmiş ve buna dayalı olarak
araştırmacı tarafından “Özdüzenleme Davranışlarını Kodlama Yönergesi” geliştirilmiştir. Sesli düşünme protokolü verileri
öğretmen adaylarının şu özdüzenleme davranışlarını kullandıklarını göstermiştir: “Hedef belirleme ve planlama”, “İşleyen
bellekteki hedeflerin yeniden işleme sokma”, “Öğrenmenin muhakemesi”, “İçeriğin değerlendirilmesi”, “İçeriğin yeterliliği
beklentisi”, “Hedeflere yönelik süreci izleme”, “Kullanılan öğrenme stratejilerini izleme” ve “Zamanı izleme”, “Tekrar
etme”, “Notları gözden geçirme”, “Not alma”, “Hedefe yönelik arama yapma”.
Anahtar Kelimeler : özdüzenleme, sesli düşünme protokolü, fen bilgisi öğretmen adayları
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Attitude and motivation is critical in learning a new language; it is the main drive to force you to be successful in acquiring a
different language. As the rest of the world, knowing English is very important in Turkey for both academicians and
employees in many other fields. As a country between Asia and Europe, Turkey is like a melting pot with different ethnicities
and languages. Consequently, many people in Turkey grow up learning both their mother tongue and Turkish language. In
this study, we want to know the role of being bilingual on the attitude and motivation for learning a foreign language
Keywords: attitude; motivation; foreign language learning; bilingualism

Sayfa 55

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE

EĞİTİM
SOSYOLOJİSİ

Sayfa 56

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18642) THE IMPACT OF LEVEL OF ENGLISH ON MOTIVATION
FOR LEARNING ENGLISH LANGUAGE
SÜLEYMAN KASAP 1, NİZAMETTİN KOÇ 2
1

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
nizamkoch@gmail.com

Acquiring a new language is a hard process that requires a lot of time and effort for most of the people. On the other hand,
being motivated and having a positive attitude toward a language makes it much easier to learn the language. Therefore, it is
quite important to have positive attitude and motivation to study a language. Still, we don’t know how the attitude and
motivation to learn a language changes according to the level and proficiency in that language. In this study, we want to
know the impact of level of English on the attitude/motivation to learn a foreign language.
Keywords: level of English; attitude; motivation; language acquisition
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saritassuheyla@gmail.com

Günümüzde sosyal ve beşeri bilimler alanlarında, farklı ve değişik açılardan ele alınan toplumsal cinsiyet kavramı, genel
olarak toplumun kadın ve erkek olmaya yüklediği anlamları ve beklentileri ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet ile ilgili
yapılan çalışmalarda ortak görüş, kültürün ve cinsiyetin birbirinden ayrılamadığı ve bu yüzden kadın ve erkek arasındaki
eşitsizliğe yapılan vurgudur. Bugün bütün dünyadaki toplumlarda kadın ve erkek arasındaki güç ve saygınlık farkı ile
açıklanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği çok çeşitli ve farklı alanlarda görülmektedir. Bu alanlardan biri de eğitimdir. Şüphesiz
ki eğitim alanındaki cinsiyete dayalı eşitisizlikler de çok çeşitlidir ve toplumdan topluma farklılık gösterir. Eğitim sisteminin
en önemli parçasını oluşturan okul ortamı ve ders kitapları toplumsal cinsiyet kalıpları açısından incelenmeye değerdir. Bu
kaynaklar toplumsal cinsiyete yönelik kimi söylem, tutum ve davranışları içermeleri açısından kadın eğitiminde eşitisizliğe
neden olmaktadır. Bu makalede, toplumsal cinsiyet açısından ders kitapları ve okul ortamı ile ilgili geçmişte yapılan bazı
çalışmalara yer verilerek, günümüzde, zorunlu eğitim kademeleri esas alınarak, bu konuda çeşitli örneklere yer vererek bir
değerlendirme yapılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Toplumsal cinsiyet, eğitim, ders kitapları, okul.

(18309) ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN
MESLEKİ MOTİVASYONLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
TALHA TURHAN 1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
talhaturhan@erciyes.edu.tr

1

Ülkemizde üniversite eğitimi önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde yapılmaktadır. Yine ülkemizde lisans düzeyinde
eğitim veren birçok bölümün önlisans bölümü de mevcuttur. Nitekim önlisans programı olan bölümlerde eğitim gören
öğrencilerin birçoğu ya eğitim gördükleri bölümün lisans programına yerleşemedikleri ya da kısa zamanda iş hayatına
katılabilmek için önlisans programlarını tercih ettikleri bilinmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin önlisans programlarına
yerleşmeleri çoğu zaman idealist ve ilkesel nedenlerle gerçekleşmemektedir. Sözü edilen nedenlerin oluşamamasının tek
nedeni, öğrencilerin tercih ettikleri bölümlere ilişkin pragmatist beklentileri değil; toplumun önlisans veya diğer bir ifadeyle
‘‘iki yıllık’’ okuyanlara yönelik negatif bakışı ve söylemidir. Mevcut çalışmada; Erciyes Üniversitesi Adalet Meslek
Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin, gelecekte ulaşmayı düşündükleri mesleki statülere ilişkin farkındalıklarının ve
motivasyonlarının, toplumun önlisans öğrencilerine yönelik algısı bağlamında nasıl şekillendiği ve temellendiği
araştırılmıştır. Yani, ‘‘iki yıllık’’ okuyan öğrencilere yönelik toplumsal algının, öğrencilerin ‘‘mesleki motivasyonunu’’ nasıl
etkilediği, anket yöntemi aracılığıyla nicel araştırma örneği olarak incelenmiştir. Bu amaçla, örneklem olarak seçilen Erciyes
Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören adalet bölümü öğrencileriyle yapılan araştırma, toplumsal
algının öğrenciler üzerindeki bireysel sonuçları üzerine odaklanmış olup, bu sonuçlara neden olduğu düşünülen hipotezler
araştırma anketinde yer alan sorular sayesinde test edilmeye çalışılmıştır. Nitekim önlisans öğrencilerine yönelik toplumsal
algının bireysel tezahürleri olarak karşımıza çıkan ‘‘kariye planı ve muhtemel mesleki statü’’ ile ‘‘sosyo-kültürel ve sosyoekonomik düzey’’ gibi değişkenlerin, öğrencilerin ‘‘mesleki motivasyonlarına’’ olan etkilerine ulaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Toplumsal Algı, Statü İlişkisi, Mesleki Motivasyon, Kariyer Planı
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(18422) ROMAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SORUNLARI VE
BEKLENTİLERİ (SALİHLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)
HATİCE ASLAN 1, MEHMET AKİF HELVACI 2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
aslanhaticeaslan@gmail.com
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Romanlar, aslen Kuzey Hindistan kökenli olup günümüzde ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan göçebe bir
halktır. Hindistan'ın Pencap-Sind nehir havzası boyunca Pakistan ve Afganistan'ın da içinde bulunduğu bölgelerden 1050
civarında İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış bir Hint-Avrupa halkıdır. Günümüzde ise Çingene nüfusunun 15
milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa’da özellikle İspanya, Brezilya, Romanya, Macaristan, Yunanistan ve
Türkiye’de yoğunlaştığı görülmektedir. ‘Türkiye’de Romanların Durumu: Türkiye’de Çalışma ve İnsana Yakışır İş Koşulları
Sorunları Nihai Raporuna (2016) göre; Türkiye’de bulunan Roman gruplarının dağınık olması ile kesin verilerin eksik olduğu
bir ortamda, Roman nüfusunun yarım milyon ila 5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de yaşayan
Romanların büyük bir kısmı birbirleri ile iç içe geçmiş ve kısır döngü etkisi yaratan sosyal dışlanma ve aşırı yoksulluk
konularından etkilenmektedir. Türkiye’deki pek çok Roman standartların altında özelliklere sahip yerlerde yaşamaktadır.
Sağlıksız çevre koşulları ve mülkiyet güvencesinin olmaması bu çalışmada belirlenen ana problemlerdir. Türkiye’deki
Romanların eğitim konusu alarm sinyalleri vermektedir. Okul devamsızlığı ile başarı oranlarının düşük olması ve okuldan
küçük yaşta ayrılmaları esas endişe verici nedenlerdir. Türkiye’de bulunan Roman çocuklar için ayrı okul uygulaması
bulunmamasına rağmen, bu çocuklar öğrenim gördüğü okullarda okul mevcudunun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu
bağlamda, bu araştırmanın roman ailelerinin çocuklarının eğitim sorunlarının çözümü ve toplumsal yaşama
kazandırılmasında oluşturulacak yeni politikalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemini esas
alan, genel tarama modelinde yapılandırılmıştır. Nitel araştırmalar, gözlem, görüşme ve doküman inceleme gibi nitel veri
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik sürecin izlendiği araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 39). Nitel araştırmalarda elde edilen sonuçlar evrene
genellenememekle birlikte, elde edilen sonuçlar, konuya ilişkin bir bakış açısı sağlaması bakımından önemlidir. Araştırmanın
çalışma grubunu, Salihli ilçesinde Roman öğrencilerin oluşturduğu Şehitler Ortaokulu ve Şehitler İlkokulundan çeşitli
kademelerde öğrenim gören 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın ilk aşamasında Türkiye’de romanların eğitimi ile
ilişkin sorunlarına ait literatür taraması yapılmıştır. Bu bağlamda Roman çocukların eğitim sorunlarına ve Türk Eğitim
Sistemine ilişkin beklentilerine ait soruları içeren bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Konu tasarlandıktan sonra formda yer alması düşünülen sorular belirlenmiştir. Araştırmada
roman öğrencilerine yöneltilen sorular şunlar olacaktır: 1) Ev içerisinde ders çalışabileceğiniz müsait bir ortam bulunmakta
mıdır? Yoksa nasıl bir ortam istersiniz? 2) Anne ve babanız sizin derslerinizi ve okula devam durumlarınızı takip ediyor mu?
Etmiyorsa sizle nasıl ilgilenmesini istersiniz? 3) Okulda eğitim - öğretim sırasında yaşadığınız zorluklar bulunmakta mıdır?
Nasıl olmasını isterdiniz? 4) Okulda eğitiminiz ve öğretiminizde öğretmenlerinizden yeterince ilgi görüyor musunuz?
Beklentileriniz nelerdir?- Görüşme esnasında katılımcılara sorulacak sorular ve cevaplar ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt
altına alınacaktır. Kayıt altına alınan verilerin daha sonra bilgisayar yardımı ile dökümü yapılacaktır. Görüşme yaparken
katılımcılardan ses kaydı için izin istenecek ve onların gönüllülüğü dikkate alınacaktır. Elde edilen veriler; nitel
araştırmalarda sıklıkla tercih edilen içerik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilecek ve yorumlanacaktır. Araştırma sonunda,
Roman öğrencilerin, ev içerisinde uygun ders çalışma alanlarının olup olmadığı, velilerin okul ile etkileşimleri, Roman
öğrencilerin eğitim- öğretim yaşantıları ve öğretmenleri ile ilişkileri ortaya konacaktır. Bu sonuçlar ışığında, Roman
öğrencilerin eğitim ile ilgili sorunları ve beklentileri belirlenebilecektir. Elde edilen veriler, Roman öğrencilerin eğitimöğretim sorunları ve toplumsal kabulü ile ilgili politika geliştirmede yol gösterici olması bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Romanlar, Dezavantajlı Gruplar, Eğitim, İçerme

(18134) SOSYAL KALKINMA AÇISINDAN KADIN EĞİTİMİ
SÜHEYLA SARITAŞ 1
1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
saritassuheyla@gmail.com

Bir ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal yapılarının değişerek insan yaşamının maddi ve manevi alanda ilerlemesi olarak
tanımlanan kalkınma kavramı, bugün sosyal ve beşeri bilimlerin önemli kavramlarından biridir. Sadece sayılara dayalı olarak
açıklanmayan kavram, çok yönlü olması nedeniyle günümüz toplumlarının hayatında önemli bir yer tutar. Birey ve toplumun
iyi olma hali olarak da açıklanan kalkınma, başta eğitim, sağlık, teknoloji, hukuk gibi pek çok alanda ele alınır. Bu alanların
en önemlilerinden biri olan eğitim, bireyin refah içinde yaşamasına imkan verdiği gibi, toplumların kalkınmasında da anahtar
role sahiptir. Çünkü eğitim, bireyin kendi isteği doğrultusunda davranış değiştirme sürecidir. Toplumların sosyal
kalkınmalarında, kadınların eğitim açısından güçlendirilmesi son derece önem taşımaktadır. Eğitimli kadının ekonomik,
sosyal ve siyasal alanlara katılmaları ile toplumun sosyal kalkınması arasında aynı yönde bir ilişki vardır. Nitekim eğitimli
kadın oranı yüksek olan toplumların kalkınma açısından daha hızlı ilerledikleri görülmektedir. Bu çalışmada, eğitim ve kadın
ilişkisi ele alınarak, sosyal kalkınma açısından kadın eğitiminin önemi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler : sosyal kalkınma, eğitim, kadının güçlendirilmesi
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(16500) GÜNÜMÜZ AKADEMİA'SINA ELEŞTİREL BİR ÖN
MANİFESTO (AKADEMİNİN SEFALETİ)
CANER ATILGAN 1
1

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
caneraatilgan93@gmail.com

Bu çalışmada günümüz yüksek öğrenim kurumları olarak tanımlanan Üniversitelerin temelinde yatan düşünceye yönelik bir
değerlendirme yapılacaktır. Üniversite fikrinin aslında ne olduğuna ve doğal bir dedüktif yöntem ile ne olmadığına dair
birtakım düşünceler dile getirilecektir. Tartışma, Platon'un Akademiası'ndan hareket ederek spesifik bir konuya, günümüzde
üniversitelerin yapmış oldukları bilimsel ya da -burada şu kelime daha uygun düşecektir- akademik eğitim ve öğretimin ne
kadarının gerçekten kayda değer olduğu düşüncesine kadar uzanacaktır. Tamamı özgün düşüncelerden oluşan bu çalışma
üniversite eğitimini yakından incelemiş kişilerin bir konsültasyon sonucu aldıkları karara dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Akademia, Eğitim, Modernite, Felsefe.

(17160) TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN TARİHİ SEYRİ
MUKADDER GÜNERİ 1
ARAŞTIRMACImukadderguneri@gmail.com
1

Eğitim tarihine baktığımızda, tarih öncesi çağlardan bugüne eğitim, insanoğlu için gerekli olmuştur. İnsanoğlu, yaşamı
devam ettirme mücadelesi verirken öğrenmeyi öğrenmiş ve birlikte yaşadıklarına, kendisinden sonra gelenlere, doğurduğu
çocuklara öğrendiklerini, onların yaşamlarını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek amacıyla öğretmiştir. Bu süreçten sonra
öğrenme, bilinçli bir etkinlik ve bir toplumsal faaliyete dönüşmüştür. Öte yandan eğitim, bilenin bilmeyene öğretmesi(ustaçırak ilişkisi) şeklinde başlamış ve sonrası örgün eğitim şeklini almıştır. Eğitimin varlık sebebi, insan ve sürekliliktir. Yani
insanın var olması ve yaşam sürecinde gereksinim duyacağı ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçlar, insanlığın gelişmesine paralel olarak
gelişmiş ve bugün özellikle teknolojik alanda hızla devam eden gelişmeler, yeni yaşam biçimlerini ve ihtiyaçları beraberinde
getirmiştir. Bu nedenle, bugün gerek bireysel, gerekse toplumsal yaşamda, eğitim ve öğretim daha fazla önem arz etmektedir.
Çünkü toplumların pek çoğu eğitimsizliği, günümüz dünyası için en önemli tehlike olduğu görüşünü paylaşmaktadırlar. Öte
yandan, teknolojik gelişmelerin hızla devam etmesi ve küreselleşmenin gün geçtikçe sınırlarını genişletmesi, her türlü
işlemlerin dijital ortamda yapılmaya başlanması, eğitime ve öğretime yeni bir bakış yeni bir anlayışı ve uygulama getirmesi
kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bilgilerden hareketle, bu çalışmada, kabaca bin yıllık geçmişi ve geniş coğrafyayı içine alan
Türk Eğitim tarihinin tarihi seyrine kısa bir göz atılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Eğitim, Eğitim-Öğretim, İnsan, Türk Eğitim Tarihi, Süreklilik.

(18038) KITA AVRUPASI PEDAGOJİSİNDE ÖĞRETİM BİLİMİ VEYA
DİDAKTİK: TEMELLERİ VE PROBLEMLERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
SUMER AKTAN 1, HARUN SERPİL 2
1
2

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU UNİVERSİTESİ
hserpil@anadolu.edu.tr

Öğretim süreci veya etkili bir öğretim ortamının nasıl oluşturulabileceği program teorisinde yer alan temel problemlerden
birisidir. Bu problemin yanıtlanması veya anlamlandırılmasında iki farklı gelenek olduğu görülmektedir. Bu geleneklerden
birincisi Anglo-Amerikan pedagojik perspektifine dayalı olarak gelişen program ve öğretim söylemi, diğeri ise Almanya
merkezli gelişen fakat Kıta Avrupa’sında egemen olan Didaktik söylemdir. İki yaklaşımın öğretime ilişkin sorunları aynı olsa
da –etkili bir öğrenme nasıl olur? En değerli bilgi nedir? Öğretim sürecini etkileyen değişkenler nelerdir vb- temel ayrım
noktası bu sorulara cevap verirken izledikleri yöntem ve temellerinde yatan felsefi anlayıştır. Bu felsefi anlayış bu iki
yaklaşımı veya geleneği birbirinden köklü bir şekilde ayırmaktadır. Program ve öğretim yaklaşımı eğitim psikolojisine ve
öğretim tekniklerinin etkili kullanımına dayanmakta iken, Didaktik yaklaşımın özünde Bildung (Terbiye/Formasyon), ders
içeriği ve anlam arasında farklılaştırma ve öğreten/öğrenen bağımsızlığı yatmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı Kıta
Avrupası odaklı gelişen ve temelinde Wilhelm Dilthey’in Geisteswissenchaftpedagogik [İnsanibilimler pedagojisi]
perspektifinin bulunduğu didaktik geleneğin tarihsel kökenleri ve temel sorunlarını betimlemektir. Son yirmi yıllık zaman
diliminde bu iki geleneğin sorunları ve temelleri üzerine yapılan karşılaştırmalı pedagoji çalışmaları düşünüldüğünde,
araştırmanın daha derinlikli ve farklı felsefi-pedagojik tartışmaların şekillenmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Öğretim bilimi, Didaktik, Kıta Avrupası Pedagojisi
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FAKÜLTELERİNİN YERİ (MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
RASİH ERKUL 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
rasiherkul@hotmail.com

Eğitim, bireyin davranışlarında değişim meydan getirme süreci olarak tanımlanabilir. Eğitim, İnsana kazandırılması
hedeflenen davranışların ölçütünü, eğitim şekillendirir. Değişen ve gelişen toplum hayatında eğitim; bireysel, sosyal,
ekonomik ve siyasi işlevleriyle önemli bir güçtür. Günümüzde eğitimin birey boyutu ve uluslararası niteliği daha çok ağırlık
kazanmıştır. Ülkemiz öğretmen yetiştirme tarihi içinde, 16 Mart 1848’de “Dârü’l-Muallimî” adıyla kurulan “Öğretmen
Okulu”, öğretmen yetiştirmenin ilk kurumudur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eğitime çok önem verilir. Eğitim ve
öğretimin çeşitli basamaklarında okullaşma süreci, eğitime verilen önemi açıkça ortaya koyar. Cumhuriyetin başlangıç
yıllarından beri hükümetler tarafında “öğretmen yetiştirme konusu” öncelikli konu olarak algılanır. Eğitim hizmetlerinin
topluma yaygınlaştırılması politikası kapsamında, özellikle ilkokullara öğretmen yetiştirme, hükümetlerin üzerinde önemle
durdukları eğitim alanı olur. Köy Enstitüleri, İlk öğretmen Okulları, Eğitim Enstitüleri, Eğitim Yüksekokullarından sonra
Eğitim Fakülteleri, öğretmen yetiştirme sistemi içinde ulaşılan son noktalardan biridir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nin, öğretmen yetiştiren sisteminin temel kaynaklarından olan “İlk Öğretmen Okulları” ve “İki Yıllık Eğitim
Enstitüleri” içinde yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmada MCBÜ Eğitim Fakültesi’nin geçmişi ele alınıp
değerlendirilecektir. 3 Aralık 1964 tarihinde ilk Öğretmen Okulu olarak eğitim-öğretime başlayan MCBÜ Eğitim Fakültesi,
50 yılı aşan geçmişi ve mezunlarıyla eğitim tarihindeki yerini almıştır. Şimdilerde çocuklarının, hatta torunlarının onların
yolunu izlemekte oluşları, en büyük gurur kaynağı olmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Eğitim, Öğretmen yetiştirme, Eğitim Fakültesi

(18213) TARİHİ TIP METİNLERİNDEKİ EĞİTİM ANLAYIŞI
MÜCAHİT AKKUŞ 1
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
mucahitakkus01@hotmail.com
1

Osmanlı dönemi, tarihi tıp metinlerinin çokça yazıldığı bir dönemdir. Hekimler, telif ve tercüme eserler yazarak tıp bilimine
katkıda bulunmuşlardır. Anadolu sahasında tıp metinleri 14. yüzyılda yazılmaya başlanmış ve 19. yüzyıla kadar çok önemli
çalışmalar yapılmıştır. Bu eserler bilimsel eserlerdir. Kendinden sonraki yüzyıllar için önemli katkılar sağlamışlardır. Yazılan
ilk eserin İshak bin Murad'ın Edviye-i Müfrede olduğu bilinmektedir. Eserlerin sadece tıp alanında değil aynı zamanda tarih,
söz varlığı vb. alanlara da katkıda bulunduğu söylenebilir. Her metin kendi içinde bir hazine olarak görülebilir. Hekimler, bu
eserler vasıtasıyla bir şekilde tıp eğitimi vermektedirler. Örnek verdikleri kaynak kişiler, diğer dillerdeki terimlerin Türkçe
terimlerle izahı, sebep-sonuç ilişkisinin ayrıntılı biçimde anlatılması vb. hususlar, eserlerin tarihi tıp eğitimine katkıda
bulunması bakımından önemlidir. Bu çalışmada yukarıda belirtilen veriler üzerinde durulacaktır. Metinler taranacak, bu
metinler arasında tıp eğitimi açısından karşılaştırma yapılacaktır. Metinlerin dilbilim, tıp vd. bilim dallarına katkısı
belirtilecektir. Bunun sonucu olarak tıp eğitiminin o zamanki durumu bilimsel verilerle desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler : Tıp, tarih, eğitim, Osmanlı

(18323) DÜNDEN BUGÜNE TARİH EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ
FATMA ÇELİK 1
1

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
fatmacelikk50@gmail.com

Günümüze uzanan tarih araştırmalarında, tarih eğitim ve öğretiminde istenen düşünen, sorgulayan, aynı zamanda problemlere
farklı bakış açıları ile yaklaşan bunlara yaratıcı çözümler üretebilen bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir. Öte yandan
ülkemizdeki tarih öğretimin seyrinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınıp bu hedefler doğrultusunda ilmi olarak ilerleme
kaydedilmek istenmiştir. Bu doğrultuda ise Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan başlayarak Tanzimat Dönemi, II. Meşrutiyet
Dönemi, Atatürk Dönemi, Milli Şef Dönemi (İsmet İnönü), Demokrat Parti Dönemi ve sonrasında bugüne ışık tutan değişen
ve gelişen Tarih dersi, eğitimi, muhtevası, programı, kitapları ve tarihe yön veren şahsiyetler ele alınmakla birlikte
Türkiye’de Tarihi araştırmaların önem kazanması, aynı zamanda yeniliklerin tarihe yansıması, değişen çağa uygun metotlarla
yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Tarih Eğitimi, Tarihte Bütünlük, Yaratıcılık ve Yenilik.
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Bu araştırmanın amacı, Türkiye-Balkan eğitim ilişkileri çerçevesinde Romanya’nın tuttuğu yer ve önemi incelemektir. İlgili
literatür incelendiğinde Türkiye-Romanya ilişkilerine genellikle siyasi çerçevede bakıldığı, eğitim ilişkilerini doğrudan ele
alan bir araştırma yapılmadığı görülmüştür. Oysa Türkiye-Romanya arasında kültürel alışverişin bir gereği olarak
akademisyenler, öğretmenler ve değişik kademelerden öğrenciler gelip gitmiştir. Bu araştırmada erken Cumhuriyet
döneminde Romanya’dan Türkiye’ye değişik amaçlarla gelmiş ve Türkiye’den Romanya’ya gitmiş olan öğrenci, öğretmen ve
öğretim üyelerinin geliş-gidişleri, söz konusu geliş-gidişlerin nedenleri ve bu karşılıklı ziyaretlerin yıllara göre gelişimi ele
alınmıştır. Tarih araştırmalarında önemli bir yere sahip olan gazeteler önemli bir materyal olarak kabul edilmektedir. Tarama
modelinin kullanıldığı bu araştırmada Türkiye ile Romanya arasındaki eğitim ilişkileri Akşam, Anadolu, Cumhuriyet, İkdam,
Milliyet, Tan, Ulus, Vakit ve Yeni Asır gazetelerinin verileri doğrultusunda ele alınmıştır. Erken Cumhuriyet döneminde
Romanya’dan Türkiye’ye yüzlerce öğrenci, öğretmen ve akademisyen gelmiştir. Bu kişilerin önemli bir bölümü kalabalık
öğrenci gruplarından oluşurken, bazılarıysa öğretmen, müfettiş ve akademisyenlerden oluşan daha küçük gruplardır. Ağırlıklı
olarak ziyaret edilen şehir İstanbul olmuştur. Gelen grupların türü incelendiğinde öğrenci gruplarının ağırlıkta olduğu
görülmektedir. Grupların geliş amaçları çoğunlukla okul ziyareti nedeniyle olmuştur. Paskalya tatili nedeniyle Nisan
aylarında Türkiye’ye gelişler artmış, gelen konuklar Türkiye’de eş değer kurumların öğrencileri, öğretmenleri,
akademisyenleri ya da maarif müdürlüğünün üst düzey yetkilileri tarafından karşılanmıştır. Gelen öğrenci gruplarının
karşılanmasında Milli Türk Talebe Birliği önemli rol oynamıştır. Gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu İstanbul’u ziyaret
etmiş ve Türkiye’de mevkidaşları tarafından ağırlanarak kendilerine çay ve yemek ziyafetleri verilmiştir. Zaman zaman bu
ziyafetlere İstanbul Belediye Başkanı ve milletvekilleri de katılmıştır. Gelen gruplar Türkiye’den ayrılırken memnuniyetlerini
ifade etmişlerdir. Türkiye’den Romanya’ya giden grupların ziyaretleri 1929’da başlamış, 1938 yılı da dahil, aralıklarla ve
sınırlı oranda gerçekleştirilmiştir. Seyahatlerin tamamına yakını başkent Bükreş’e olmuştur. Giden grupların türü
incelendiğinde öğrenci gruplarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Grupların gidiş amaçları da çoğunlukla okul ziyareti
nedeniyle olmuştur.
Anahtar Kelimeler : Türkiye, Romanya, Atatürk, Eğitim, Kültür

(18598) CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADININ EĞİTİMİNE
YÖNELİK ATILIMLAR
HANİFE KESKİN 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
hanife.keskin@deu.edu.tr

Nüfusun yarısını oluşturan ve gelecek kuşakların yetişmesinde temel roller üstlenen kadın eğitimi; bir taraftan onların
statülerinin yükseltilmesini, üretime, dolayısıyla kalkınmaya daha fazla katılımlarını sağlarken, diğer taraftan da bu hızlı
değişikliklere uyum sağlanmasında önemli bir ön koşuldur. Bu perspektiften hareketle araştırmada Cumhuriyet döneminde
kadının önemine yönelik atılan adımlar ve yapılan atılımlar incelenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden
doküman ve belge incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bilindiği üzere, doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Atatürk, kadınlarını eğitmeyen bir toplumun yükselemeyeceğine
inanmıştır. Bu sebepledir ki “Bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer yarısının göklere yükselmesinin
imkânsız” olduğu gerçeğini her fırsatta hatırlatmayı görev bilmiştir. 1924 tarihli Anayasa ile de, İlköğretimin bütün Türkler
için zorunlu olduğu hükme bağlanarak, kız çocuklarının da okutulması bir anayasa emri haline getirilmiştir. 1925 yılında
toplanan Üçüncü Heyet-i İlmiye’de, kızların eğitimine ilişkin olarak; Tek okul düzeninin kurulması, Kızların eğitimindeki
eksikliklerin giderilmesi, Kızların ve erkeklerin bir arada eğitim görmeleri, Üretici eğitimine ağırlık verilmesi, ilkeleri kabul
edilmiştir. 1927-1928 öğretim yılında, ilkokula dayalı 5 yıl süreli Kız Enstitüleri açılmıştır. 1927-1928 öğretim yılında 71
okuldan 23 tanesi karma eğitime geçmiştir. Liselerde karma eğitime 1928-1929 öğretim yılında geçilmiştir. Genç
cumhuriyetin eğitimcileri, kız öğrencileri bir yandan yükseköğretime ve hayatın her alanına ilişkin mesleklere yöneltirken,
diğer yandan büyük bir kısmının bu hedefe erişemeyeceğini biliyorlardı. Bu nedenle özellikle “Aile bilgisi” dersleriyle
“bilinçli ev kadını” yaratma amacı güdüldü. Kısaca o dönemde kız çocuklarından “Cumhuriyet kadını” yaratılmak
isteniyordu. Cumhuriyet kadını olamayanlar ise “Cumhuriyet ev kadını” olmalıydı. Genel olarak Cumhuriyet döneminde,
kadınların toplumsal yaşama aktif olarak katılması amaçlanmış ve bu anlayış ders kitaplarına yansıyarak aktif, haklarını elde
etmiş ve meslek sahibi eğitimli bir kadın hedeflenmiştir. Ancak bu düşünülürken toplumun içinde bulunduğu şartların bu
kadın tipine ulaşmaya izin vermeyeceği göz önünde bulundurulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Kadın, Eğitim, Türkiye, Erken Cumhuriyet Dönemi.
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“Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I ve II” dersi, Osmanlı Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadarki dönemde siyasi, ekonomik,
kültürel yapısını ele alır. Ders içeriği Osmanlı dönemini öğretmen adaylarının kavramalarına olanak sağlaması açısından
oldukça önemlidir. Diğer dönemlerinde de olduğu gibi, özellikle Osmanlı Devletinin yükseliş dönemi birçok tarihi olaya
tanıklık etmiştir. Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Osmanlı Devletinin yükseliş dönemine ilişkin
metaforik algılarını ortaya koymaktır. Çalışma 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı bahar döneminde “Osmanlı Tarihi ve
Uygarlığı II” dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Osmanlı devletinin yükseliş dönemine ait öğretmen adaylarının hazır
bulunuşluklarını ortaya çıkarmak için “Osmanlı Devletinde yükseliş……..gibidir. Çünkü……….” sorusu sorulmuştur.
Çalışmada 65 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı öğretmen adayı gönüllülük esasına dayalı olarak uygulamaya katılmış
ve geçerli metaforlar üretmişlerdir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Verilerin
analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının önce metaforik algıları ortaya
çıkarılmıştır. Ardından bu algıları resim yoluyla ifade etmeleri sağlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre en fazla Osmanlı
Devletinin yükseliş dönemine ait “İstanbul’un Fethi”ni ön plana çıkaran metaforlar ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler : Osmanlı Devleti, Yükseliş, Sosyal Bilgiler, Metaforik algı
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SEDAT CERECİ 1
1

MUSTAFA KEMAL UNİVERSİTY
s.cereci@gmail.com

This study evaluates the importance of technology in modern age and emphasizes technological lack in communication
education. Technology developed more than past ages in last century and people believe that technology is the most
important component of their lives. Technology is used in daily life and in economy and in educayion and also in all areas.
Modern education requires technological facilities and technological applications but some educational organizations do not
care about technological requirements. Modern life requires technological base and technological equipments but many
educational organizations ignore requirement of technology in education. Modern life is based on technological base and
most of people use technology in their business and in their daily lives. Economical sectors work with technology and
educational organizations naturally have to work with technology too. Because of requirement technology, everybody has to
learn to use technolgy and educational organizations have to own all technological facilities to teach. Communication is the
base of life and almost all people use communication technology. The problem is that many people do not aware of details of
communication technology or do not use technology correctly Technological facilities and technology use has to be taugt in
communication schools or in communication departments.
Anahtar Kelimeler : Modern communication education, technology, daily life, educational organizations, well-educated

(18069) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE
SOSYAL MEDYANIN KULLANILMASINA YÖNELİK
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ERHAN YAYLAK 1, SÜLEYMAN İNAN 2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
erhanyaylak21@hotmail.com

1
2

Bu araştırmanın amacı; Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin eğitim süreçlerinde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik
görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Nitel verilerin çözümlenmesinde ise MAXQDA 12 programı kullanılmıştır. Araştırma grubu; 2015-2016 eğitim-öğretim
yılında “Türkiye Sosyal Bilgiler Zümresi” Facebook Grubu’na üye olan 30 Sosyal Bilgiler öğretmenidir. Bu Sosyal Bilgiler
öğretmenlerine, sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu soruların
bulunduğu çevrimiçi bir yarı yapılandırılmış form yöneltilmiştir. Nitel araştırmadan elde edilen Sosyal Bilgiler
öğretmenlerinin sosyal medyanın eğitim süreçlerinde kullanılmasına yönelik görüşler incelendiğinde; Sosyal Bilgiler
öğretmenlerinin, öğrencilerin ve öğretmenlerin çoğunun sosyal medya kullandığını, artık hayatın vazgeçilmezi olduğunu,
öğrencilerin sosyal medyada boşa zaman geçirmeleri yerine eğitsel amaçlı kullanılabileceğini ve eğitimin etkililiğini
artıracağını ifade etmişlerdir. Sosyal medyanın ders işlenmesi esnasında dikkati canlı tutabileceği belirtilmiştir. Sosyal
medyada yapılan paylaşımlardan faydalanarak derste örnekler verilmesi, öğrencilerin derse ilgisinin dağıldığı anlarda tekrar
toparlanması adına olumlu olacağını belirtmişlerdir. Öğrencilerin hayatında büyük yer kaplayan, çocuk ve gençlerin
neredeyse tamamının kullandığı sosyal medya ile öğretmen–öğrenci iletişiminin geliştirilebileceğidir. Bu yöndeki görüşlere
göre öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim okul duvarlarından ve eğitim sürelerinden sıyrılarak daha rahat bir iletişim
ortamının yaratılabildiği yönündedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında sosyal medyanın eğitimde kullanılmasına
yönelik ve gelecek zaman sürecinde yapılacak araştırmalara dair öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Sosyal medya, öğretmen, sosyal ağlar, eğitim, sosyal bilgiler.
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Web 3.0 araçlarının en belirgin özelliği öğrenme içeriklerinin makineler tarafından okunduğu ve analizlerinin anlık olarak
yapıldığı ortamlar olmasıdır. Öğrenme içerikleri belli bir eğitimci tarafından değil farklı disiplinlerdeki uzmanlar tarafından
çok yönlü olarak oluşturulan çevrimiçi bir sistemdir. Bu sistemlerin en önemli avantajlarından birisi aynı anda ölçme ve
değerlendirme yapılmasına olanak sunmasıdır. Bu platformda hazırlanan etkileşimli videolar ve resimler, animasyonlar ve
sesler, simülasyonlar, oyunlar gibi içeriklerle hazırlanan materyaller öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmekle beraber
bireysel öğrenme kavramını destekler niteliktedir. Bilgi toplumunun dijital dönüşüm çağındaki en önemli unsurlarından birisi
web 3.0 teknolojisi ve araçlarıdır. Bu çalışmada web 3.0’ ın öğrenme materyallerini geliştirilmesinde kullanım olanaklarına
bakılmıştır. Bu bağlamda web 3.0 araçları (H5P, Tinkercad, Geogebra, vb.) incelenmiştir. Bunlarla birlikte bu çalışmanın
uzaktan eğitim ve ters-yüz edilmiş öğrenme modeli başta olmak üzere eğitimin her alanında web 3.0 araçlarının
kullanılmasıyla eğitim kalitesini arttıracağı düşünülmektedir. Bunun sonucunda web 3.0 araçlarının kullanılması eğitim
teknologlarının geliştirecekleri dijital içeriklerin çok yönlü olmasıyla beraber bireysel öğrenmeyi destekler nitelikte bir
yapıda geliştirmeleri ihtiyacını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler : Web 3.0, Web 3.0 Araçları, Semantik Web, H5P, Öğrenme Materyalleri.

(18151) Y KUŞAĞI YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL
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ADEM KORKMAZ 1, SELMA BÜYÜKGÖZE 2, ZÜLFİYE BIKMAZ 2
1

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
2
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Gelişen bilgi iletişim teknolojileri günlük hayatımızın her alanında farklılıklar yaratmaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi
mobil telefonların bireylerin bir bilgisayardan istediği tüm ihtiyaçları karşılar hale getirmiştir. Her an yanımızda
bulundurduğumuz mobil telefonlar sosyal alışkanlıklarımızı da sanal ortama taşımıştır. Y kuşağı bireylerin teknoloji ile
paralel gelişimleri, bu bireylerde nasıl teknolojik alışkanlık edindikleri durumunu ortaya çıkarmaktadır. Çalışma, Y kuşağı
meslek yüksekokul öğrencilerinin sosyal medya kullanım amacı alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma,
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında tesadüfü örneklem yolu
ile seçilen 42 kadın ve 126 erkek olmak üzere toplam 168 öğrenciye ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu
bağlamda, öğrencilere anket uygulanmış elde edilen veriler analiz edilerek öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları
farklı özellikler açısından incelenmiştir. Çalışma sonunda, katılımcıların %96.4’ü sosyal medya araçlarından en az birini
kullandığını, %80.4 ile en çok Instagram’ı, %67.9 YouTube, %56 Facebook, %25 Twitter ve %25.6 ile diğer seçeneğinden
Whatsapp, Linkedin ve Snapchat ile sosyal medya erişimi sağladıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %38.1’i sosyal
medyadaki arkadaşlarının gerçek hayattaki arkadaşlarından daha fazla olduğunu, %43.5’i ise sosyal medyanın günlük
alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtmiştir. Katılımcıların %47’si sosyal medyanın ders çalışma sürelerini etkilediğini, %58.9’u
ise sosyal medyanın ödevlerinde kendilerine yardımcı olduğu, %93.5 ise nadir de olsa sosyal medya araçlarını eğitsel
amaçları için kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu veriler bağlamında bakıldığında katılımcıların Y kuşağı olmaları itibarı ile
sosyal medya araçlarını hayatın her alanında kullandıklarını ve sosyal hayatın bir aracı olarak görüldüğü söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal medya, y kuşağı, medya okuryazarlığı
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Son yıllarda özellikle bilgi ve internet teknolojilerindeki gelişmeler ters yüz sınıfı modelinin popülerlik kazanmasında ve
üzerinde sıklıkla araştırmalar yapılmasında etkili olmuştur. Ters yüz sınıf, öğrencilerin ders içeriklerini okulda öğrenip
ödevlerini ve projelerini evde yaptığı öğretme sürecinin tersine çevrilerek ders konularının evde çalışıldığı, ders içinde ise
problem çözme ve grup tartışması gibi aktivitelerin yapıldığı bir öğrenme modelidir. Alanyazın incelendiğinde ters yüz sınıf
ile geleneksel sınıfın öğrencilerin başarısı, derse katılımı veya motivasyonları çerçevesinde karşılaştırıldığı ve birbirinden
farklı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bunun yanında bilgisayar programlama dersinde ters yüz sınıfının kullanımı
ilgili yapılan araştırmalar sınırlı sayıdadır. Bu yöntemin öğrencilerin ders başarısına ve katılımına etkisinin incelenmesi ters
yüz sınıfının etkililiğinin tespiti açısından önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, geleneksel sınıf ve ters yüz sınıf modeli
ile hazırlanan Programlama Dili dersinde öğrencilerin akademik başarılarının karşılaştırılmasıdır. Bununla birlikte çalışmanın
bir diğer amacı ise ters yüz sınıf modelinde öğrenci başarıları ile öğrencilerin özdüzenleme becerilerini etkileyen faktörler
(özyeterlilik, kaygı, doyum, kullanışlılık ve özdüzenleme) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını bir
meslek yüksekokulunda 2015-2016 ilkbahar döneminde öğrenim gören 252 ön lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama
aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen akademik başarı testi ve Türkçe’ye uyarlanan Özdüzenleme Ölçeği
kullanılmıştır. Verilerin analizinde, gruplara ait akademik başarıların karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklemler t-testi
analizi; özdüzenlemeyi etkileyen faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesinde ise Pearson korelasyon analizi
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre ters yüz sınıf modeli uygulanan deney grubu öğrencilerinin akademik
başarıları ile geleneksel yöntem uygulanan kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları arasında deney grubu lehine
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. İlave olarak ters yüz sınıf modeli uygulanan deney grubu öğrencilerinin
akademik başarıları ile özdüzenlemelerini etkileyen tüm alt faktörler arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir.
Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde programlama eğitiminde geleneksel öğretim yerine ters yüz sınıf modelinin
kullanılabileceği söylenebilir. Bununla birlikte bu öğretim modelinde özdüzenleme becerilerinin öğrencilerin başarısı
açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler : ters yüz sınıf modeli, programlama eğitimi, akademik başarı

(18198) MESLEKİ YABANCI DİL DERSİNDE ÇEVRİMİÇİ ALIŞTIRMA
UYGULAMALARININ KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
OSMAN GAZİ YILDIRIM 1, SÜLEYMAN ÖK 1
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MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
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Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte teknolojik araç ve uygulamalar eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu
gelişmeler yabancı dil öğrenimine de katkıda bulunmuş; öğrencilerin zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde dil
öğrenmelerine olanak tanımıştır. Bu durum öğrencilerin branşları ile ilgili teknik terimleri öğrendikleri mesleki yabancı dil
dersleri için de geçerlidir. Bu tür derslerde öğrenciler yabancı dildeki teknik terimlerin dilimizdeki karşılıklarını öğrenmenin
yanı sıra yazma, açıklama, telaffuz etme ve farklı bağlamlarda kullanma gibi aktiviteler yapmaktadır. Burada dikkat edilmesi
gereken en önemli hususlardan birisi öğrenilen yabancı teknik terimlerin hatırda kalması için belirli aralıklarla tekrar
edilmesinin gerektiğidir. Bu çalışmanın amacı, mesleki yabancı dil dersinde öğrencilerin öğrendikleri terimlerle ilgili
alıştırma ve tekrar yapabilmelerini sağlayan çevrimiçi alıştırma uygulamaları hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir.
Çalışma bir meslek yüksekokulunun bilgisayar bölümünde okutulan mesleki yabancı dil dersi kapsamında 25 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir. İlgili ders kapsamında öğrenciler bilgisayar donanımı, ağ sistemleri, yazılım ve veri tabanı sistemleri gibi
konularda İngilizce teknik terimler öğrenmektedir. Öğrenciler okulun ders yönetim sisteminde sunulan çevrimiçi alıştırma
uygulamaları vasıtasıyla öğrendikleri kelimelerle ilgili boşluk doldurma, eşleştirme gibi alıştırmalar yapabilmekte ve
öğrendiklerini pekiştirebilmektedir. Çalışmanın amaçları doğrultusunda öğrenci görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan
anket soruları ve görüşme formu vasıtasıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiş ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışmanın sonuçlarına göre katılımcıların çoğunluğu çevrimiçi alıştırma uygulamalarının derse ilgilerini artırdığını,
kelimelerin öğrenilmesini kolaylaştırdığını ve kâğıt-kalemle yapılan sınavlara göre daha az yorucu olduğunu düşünmektedir.
Buna ilave olarak katılımcılar “İngilizce kelime – resim eşleştirme” soru tipinin kelime öğrenmelerine en çok katkıda
bulunduğunu düşündükleri belirtmişlerdir. Bunu sırasıyla “İngilizce kelime – Türkçe açıklama eşleştirme” ve “İngilizce
kelime – Türkçe karşılık eşleştirme” soru tipi takip etmektedir. Katılımcılar kendilerine en az katkıda bulunan soru tipinin
“İngilizce kelime - İngilizce açıklama eşleştirme” olduğunu ifade etmişlerdir. Programın eksik yönleriyle ilgili olarak
katılımcılar başarısız oldukları sorular için daha ayrıntılı geri bildirime ihtiyaç duyduklarını bildirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler : mesleki yabancı dil, çevrimiçi alıştırma uygulamaları, öğrenci görüşleri
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Bu çalışmada öğrencilerin eğitim ve öğretim başarısının değerlendirilmesinde bulanık mantık tabanlı bir sistem tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve öğretimdeki başarı değerlendirme kriterlerinin çoğunlukla klasik mantık yaklaşımı ile
gerçekleştirilmesi ve bunun sonucunda çok net ve kesin kavramlarla değerlendirmenin ifade edilmesinin getirmiş olduğu
sınırlamaları ortadan kaldırmak için bulanık mantık yönteminin kullanılmasının daha uygun olabileceği düşünülmüştür.
Bulanık mantık yönteminde, klasik mantık yaklaşımdaki kesin ve net tanımlamalar yerine, yaklaşık değerlerle problemler ele
alınmaktadır. Günlük hayat problemlerinin ve insan davranışlarının modellenmesinde bulanık mantık yaklaşımının
uygunluğu, bu çalışmanın geliştirilmesinde bulanık mantık yönteminin kullanılmasında motive edici olmuştur. Sistem
tasarımında girdi verisi olarak üç parametre değerlendirilmiştir. Öğrencinin ders öncesi derste hazır bulunması, ders anında
ders takibi ve ders sonrasında ders tekrarı parametreleri sistem tasarımında girdi verileri olarak kullanılmıştır. Bu girdi
verilerine göre bulanık mantık kural tabanı oluşturulmuş olup, çıktı verisi olarak öğrencinin dersteki başarısı
derecelendirilmiştir. Bulanık Mantık kural tabanı, öğretmenlerin tecrübeleri ve öğrenci velilerinin görüşleri alınarak
oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Bulanık Mantık, Eğitim, Uzman Sistem
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Mobil teknolojiler her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kullanılmaktadır. Zamandan ve mekândan bağımsız olarak her
an her yerde ulaşılabilir olması, mobil teknolojilerin öğrenmeyi desteklemek için kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır.
Ayrıca, bireyler yeni dünyanın alışkanlıklarına uygun olarak daha kolay ve daha hızlı bir şekilde öğrenmek istemektedirler.
Aynı zamanda, öğrenmenin etkili ve verimli olmasını beklemektedirler. Bu amaçla geliştirilen mobil uygulamalar, bireylere
özgür ve eğlenceli bir şekilde öğrenme ve kendi öğrenmesini yönetebilme imkânı tanımaktadır. Bu araştırmanın amacı,
eğitim alanında yapılan mobil uygulamalarla ilgili yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının incelenmesidir. Bu amaçla
ulusal tez merkezi veritabanında, eğitim ve öğretim kategorisinde yer alan mobil uygulama konulu tezler araştırılmıştır.
Ulaşılabilen en erken tarihli çalışmalar 2010 yılına aittir. Ayrıca son yıllarda, eğitimde mobil uygulamalar ile ilgili yüksek
lisans ve doktora tez çalışmalarının sayısında artış olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen tezlerde; mobil
uygulama tasarımı, mobil öğrenmenin başarı ve tutuma etkisi, karekod kullanımı, mobil artırılmış gerçeklik uygulamaları,
kısa mesaj ile bilgilendirme ve sosyal ağların öğrenmeye etkisi gibi çalışma konuları öne çıkmaktadır. Çalışmalarda
örneklem olarak daha çok üniversite öğrencilerinin seçildiği görülmektedir. Fen dersine yönelik uygulama tasarımı yapılan az
sayıda çalışma varken, ingilizce dersinde kelime öğretimine yönelik mobil uygulama geliştiren çalışma sayısının çokluğu
dikkat çekmektedir. Veri toplama aşamasında, anket, ölçek ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemleri öne çıkmaktadır.
Ayrıca tezlerde çoğunlukla, geliştirilen uygulamaların başarı ve tutuma etkisinin incelendiği tespit edilmiştir. Eğitimde mobil
uygulamalar ile ilgili şu ana kadar yapılmış olan çalışmaların incelenmiş olmasının, konuya ilgi duyan araştırmacılar için
rehber niteliğinde olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : eğitim, mobil oyun, mobil öğrenme, mobil uygulama, mobil teknoloji.
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Günümüzde, zararlı ve bağımlılık yapan maddelere ulaşım olanaklarının kolaylaştığı yadsınamaz bir gerçek olup, ülkemizde
en az bir kez esrar kullanım oranının %4 seviyesine kadar çıktığı uluslararası raporlarla tespit edilmiştir. Bir diğer gerçek ise
günümüz Türkiye’sinde gençlerin sayısal içerikler ve özellikle bilgisayar oyunlarına eğilimlerinin artmış olduğudur. Bu
çalışmanın temel amacı, bahsi geçen ülke şartlarında, öncelikle gençlerin etkin eğitim almalarının sağlanarak zararlı
maddelerden uzak durmalarına katkı sağlayacak yeni yöntemlerin uygulanmalarına katkıda bulunmaktır. Bahsi geçen
yöntem, hem eğitim hem de bilgisayar mühendisliği alanlarını etkileyen çok disiplinli bir çalışmadır ve benzer akademik
çalışmalara örnek teşkil edecek niteliktedir. Yapılan çalışmada, bilgisayar mühendisliği bilim alanının bilgisayar grafikleri
bilim dalında oyunlaştırma yöntemi ile bir bilgisayar oyunu hazırlanmıştır. Bu oyun ile gençler, bir dizi ön tanımlı senaryo ile
gerçek hayatta karşılaşacakları zararlı alışkanlıklara yönlendirici durumlara maruz bırakılıp oyundaki tepkileri ölçülmektedir.
Tepkilere göre puanlandırma yapılmakta ve bazı yönlendirmeler ile de geri besleme sağlanmaktadır. Eğitimin etkinliğinin
ölçülmesi için zararlı alışkanlıklardan korunma bilinçliliğini ölçen bir anket, deney ve kontrol grubu olarak adlandırılan ve
üniversite öğrencilerinden oluşan iki gruba dağıtılmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilmeden anket
uygulanmıştır. Deney grubuna ise anket uygulanmadan önce bahsedilen eğitim verilmiş ve eğitimin etkinliği betimleyici
analiz yöntemi ile ölçülmeye çalışılmıştır. Oyunlaştırma yöntemi ile tasarlanan kurgu ve dolayısıyla etkileşimli eğitim
yönteminin üniversite öğrencilerinde uygulanabilir bir yöntem olduğu gözlemlenmiştir. Çıkan sonuçlara bakıldığında,
gençlerin ilgi alanında olan bilgisayar oyunları ile onlara ulaşmanın ve zararlı alışkanlıklara giden yolları etkileşimli eğitim
yöntemleriyle onlara göstermenin sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek adına kullanılabilecek bir yöntem olduğu
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Oyunlaştırma, madde bağımlılığı, zararlı alışkanlıkları engelleme eğitimi, bilgisayar oyunları,
bilgisayar destekli eğitim
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Öğretim ortamlarının öğretim araçları ile desteklenmesi öğrenmenin niteliğini artırmaktadır. Bu araştırmada PowerPoint ile
yapılan ders sunumlarının etkililiği nedir? Sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir
araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılı ikinci yarıyılı meslek yüksekokullarında öğrenim gören 129’u
kadın 71’i erkek toplam 200 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Çalışma verileri Gelişli(2009) tarafından
geliştirilen “Powerpoınt ile Yapılan Ders Sunumlarının Etkililiği” ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek 19 maddeden oluşup 5’li
likerttir. Elde edilen veriler SPSS programında yüzde frekans 2’li değişkenlerde T-Testi 2’den fazla değişkenlerde ise
Oneway Anova testleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin power point ile yapılan ders sunumlarının
etkililiği tutum ortalaması 2,72 çıkmıştır ve bu sonuç öğrencilerin power point sunumlarına ilgilerinin düşük olduğunu
ortaya koymaktadır. Sınıf ve yaş değişkenlerine göre öğrencilerin power point tutumları değişiklik göstermemiştir.
Sonuç olarak öğrencilerin derslerin yalnızca PowerPoint sunuma dayalı etkinliklerle yapılmasının yetersiz olduğu, diğer
yöntem teknik ve araçlarla desteklenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : Öğrenci, Ders, Power point.
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Bilgi çağında bireylerin karşılaştıkları sorunları etkili biçimde çözebilmesi, aranan bir nitelik haline gelmiştir. Söz konusu
sorun çözme becerisinin bilişim çağının gereklilikleri doğrultusunda biçimlenmesi ihtiyacı, bilgiişlemsel düşünme
kavramının gündeme gelmesini sağlamıştır. Bilgi işlemsel düşünme, günümüz bireylerinin sorunlar karşısında sistematik bir
yaklaşım izleyerek en etkili çözüme ulaşmalarını ifade eden bir beceri olarak tanımlanabilir. Alanyazında bu beceriyi ele alan
çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Diğer yandan konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmaların incelenmesi, yapılacak yeni
araştırmalara yol göstermesi açısından gerekli görülmektedir. Bu nedenle söz konusu çalışmanın amacı, bilgi işlemsel
düşünme konusunda gerçekleştirilmiş çalışmaları betimsel değişkenler bağlamında incelemek ve bu çalışmaların amaçlarını
belirlemektir. Bu doğrultuda Web of Science ve ERIC veri tabanlarında anahtar kelimeler kullanılarak taramalar yapılmıştır.
Ulaşılan yayınların değerlendirilmesi amacıyla, araştırmacılar tarafından betimsel değişkenler belirlenmiş ve söz konusu
değişkenler temelinde yayınların özelliklerini sorgulayan maddelerden oluşan bir kontrol formu hazırlanmıştır. Hazırlanan
form yardımı ile ulaşılan yayınlar incelenmiş ve elde edilen veriler araştırmacılar tarafından içerik analizi yöntemi ile analiz
edilmiştir. Analiz sonucunda, elde edilen sonuçlar belirlenen temalar altında sınıflandırılmış ve betimsel istatistikler
hesaplanmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgular kapsamında, bilgi işlemsel düşünme araştırmalarının yıllara göre artış eğilimi
sergilediği ve ağırlıklı olarak SCI/SSCI indeksi dışında taranan, eğitim ve öğretim teknolojileri konu alanında faaliyet
gösteren dergilerde yayınlandığı belirlenmiştir. Ayrıca, söz konusu çalışmaların aldığı toplam ve yıllara göre ortalama atıf
sayılarının yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra çalışmalardaki amaçların, eğitim ve teknoloji bağlamında ağırlık
kazandığı anlaşılmıştır. Araştırmanın sonunda ileriki çalışmalara ve uygulamaya yönelik öneriler getirilmiştir. Bu çalışma
kapsamında ulaşılan sonuçlarının bilgi işlemsel düşünmenin daha detaylı anlaşılması konusunda yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Bilgi işlemsel düşünme, Betimsel özellikler, Araştırma amaçları, İçerik analizi.
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atimerc@hotmail.com

Google Earth; internet üzerinden indirilebilen, yeryüzüne ait uydu görüntülerini barındıran, kullanımı oldukça basit ücretsiz
bir yazılım paketidir. Google Eath, öğretmenler tarafından özellikle Sosyal Bilgiler derslerinde, öğrenciler için hazırlanan
etkinliklerde yeryüzü hakkında bilgileri verirken etkileşimli bir araç olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda günlük hayatta
merak edilen yerleri aramak, gidilecek mesafeyi hesaplamak ve dünya ülkelerini tanımak için kullanılan bir uygulamadır. Bu
araştırmanın amacı, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının Google Earth uygulamasına ilişkin oluşturdukları
metaforların açıklanmasıdır. Araştırmaya 2015-2016 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal
Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde eğitimine devam eden 150 dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada
verilerin toplanması amacıyla, öğrencilerin her birinden “Google Earth uygulamasının amaçları düşünüldüğünde, Google
Earth ................................ benzer/gibidir, çünkü...............................” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerin
oluşturdukları metaforlar içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adayları
tarafından toplam 65 adet farklı metafor üretilmiştir. Bu metaforlar ortak özelliklerine göre kavramsal kategorilerde
toplanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının ürettikleri metaforların incelenmesiyle Google Earth uygulamasının
öğrenciler için ne anlama geldiği ve nasıl kullandıklarına ait düşünceleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Meatfor, Google Earth, Sosyal Bilgiler Dersi
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(18330) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DERSTE DİJİTAL
OYUNLARDAN YARARLANMA DURUMLARI VE
KARŞILAŞTIKLARI ENGELLER
AYŞE KULA 1
1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
aysekula@gmail.com

Geçmişten bu yana her zaman her yaştan bireyin oyunlara olan ilgisi günümüzde dijital ortamlarda da devam etmektedir.
Dijital oyunlar, anında geribildirim veren, grafiksel ögeler içeren, etkileşime izin veren yapısal özellikleri, fantezi gibi oyunda
akışı sağlayan duyuşsal özellikleri ile teknoloji çağında doğup büyüyen yeni neslin ilgi ve alışkanlıklarına uygundur. Öte
yandan bilgisayar oyunlarının bilişsel özellikleri kullanıcılarına işlemsel, açıklayıcı ve stratejik bilgiler kazandırmaktadır.
Çeşitli dijital oyunlar ve platformlar öğrencilerin başarısı ve gelişimi için önemli ve anlamlı yararlar sergilediği için tüm konu
alanlarına kaynaştırabilir. Dolayısıyla dijital oyunlar eğitimde öğrenmeye katkı sağlamak amacıyla kullanılabilir. Teknolojiyi
derslerine kaynaştıracak olan öğretmendir. Bir diğer anlatımla sınıfında dijital oyunları kullanıp kullanmayacağına, onu hangi
amaçlarla nasıl işe koşacağına karar verme yetkisi öğretmenindir. Bu nedenle öğretmenlerin algıları, bilgisayar oyunlarını
eğitici özelliklerle derslere kaynaştırmanın başarısı veya başarısızlığı için kritik öneme sahiptir. Öğretmenlerin derslerinde
dijital oyunlardan yararlanma konusundaki kararları, bu kararlarına etki eden etmenler, oyunlardan nasıl yararlandıkları ve
süreçte karşılaştıkları sorunları bilmek önemlidir. Alanyazında ulaşılan araştırmalar öğretmenlerin derslerinde dijital oyunları
kullanmaya ilişkin genel görüşleri, dijital oyunları kullanmalarına etki eden etmenler, sınıf içi uygulamaları ve süreçte
karşılaştıkları engeller çerçevesindedir. Ayrıca genel olarak dijital oyunları konu alan çalışmalar olduğu gibi birer dijital oyun
türü olan video oyunları ve mobil oyunları konu alan çalışmalar da bulunmaktadır. Araştırmanın hedef kitlesi bağlamında ele
alındığına ise öğretmen adaylarının, farklı öğretim kademelerinde ve farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine
başvurulduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada ise ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin dijital oyunlara ilişkin
görüşleri, derslerinde hangi amaçlar için kullandıkları ve hangi sorunlarla karşılaştıkları araştırılmıştır. Bu araştırmanın hedef
kitlesi ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleridir. Veriler Google doküman düzenleyici aracıyla toplanmıştır.
Öğretmenlerin derslerinde dijital oyunlardan yararlanıp yararlanmadıkları, hangi amaçlarla yararlandıkları ve süreçte
karşılaştıkları engeller ortaya konulmak istenmiştir. Bu amaçla öğretmenlere şu sorular sorulmuştur:
Derslerinizde dijital oyunlardan yararlanıyor musunuz?
Derslerinizde dijital oyunlardan neden yararlanıyorsunuz / neden yararlanmıyorsunuz?
Derslerinizde dijital oyunlardan hangi amaçlar için yararlanıyorsunuz?
Derslerinizde dijital oyunlardan yararlanmanızın önündeki engeller nelerdir?
Veriler Türkiye’nin çeşitli illerindeki farklı ilkokullarda görev yapan 260 sınıf öğretmeninden toplanmıştır. Araştırmaya
katılan öğretmenlerin %65’i (n=169) derslerinde dijital oyunlardan yararlanmadıklarını söylerken %35’i (n=91)
yararlandıklarını söylemiştir. Derslerinde dijital oyunlardan yararlanmadıklarını belirten öğretmenler en çok zaman,
teknolojik altyapı ve donanım yetersizliğini, öğretimsel dijital oyunların eksikliğini ve eğitimde dijital oyunların yararlı
olmadığını gerekçe olarak belirtmişlerdir. Derslerinde dijital oyunlardan yararlanan öğretmenlerin gerekçeleri ise en çok
dijital oyunların öğrenmeye katkı sağladığı, eğlenceli olduğu, öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çektiği yönünde olmuştur.
Öğretmenlerin derslerinde dijital oyunlardan yararlanma amaçları, dijital oyunları kullanma gerekçeleriyle örtüşmektedir.
Öğretmenler derslerinde dijital oyunları en çok öğrenmeye katkı sağlamak, öğrenilenleri pekiştirmek, özellikle matematik ve
Türkçe gibi alanlardaki konuları öğretmek, öğrencilerin dikkatini derse çekmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak
amacıyla kullandıklarını vurgulamışlardır. Öğretmenler derste dijital oyunlardan yararlanırken karşılaştıkları sorunların
başında okul internetinin olduğunu belirtmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sağladığı internetin oyun sitelerine
erişmeye izin vermemesi, internetin yavaş olması veya olmaması gibi sorunları dile getirmişlerdir. Bunların dışında
öğretimsel oyun bulma konusunda da sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Veriler, eğitimde dijital oyunların yararına
inanmayan öğretmenlerin derslerinde dijital oyunları kullanmadıklarını göstermektedir. Dersinde dijital oyunlardan
yararlanmayan öğretmenlerin gerekçeleri ile dijital oyunlardan yararlanan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar benzerlik
göstermektedir. Her iki gruptaki öğretmenler de öğretimsel dijital oyunların eksikliğini bildirmişlerdir. Bu durumda
öğretmenlere dijital oyunlar bağlamında teknolojiyi derslerine nasıl kaynaştıracakları, karşılaştıkları sorunlarla nasıl başa
çıkabilecekleri konusunda yol gösteren seminerler verilebilir, bu konuda iyi örnekler gösterilebilir. Buna ek olarak MEB’in
EBA’da kazanım bazlı nitelikli oyunlara yer vermesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : Dijital oyun, teknolojinin eğitime kaynaştırılması, engeller
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(18388) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ‘ETKİLEŞİMLİ TAHTA’
HAKKINDAKİ METAFORLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
NİTEL BİR ARAŞTIRMA
NİHAT UYANGÖR 1, MUAMMER YÜKSEL 2
BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ
muammer8845@hotmail.com

1
2

Bu araştırma öğrencilerin ‘Etkileşimli Tahta’ hakkındaki metaforlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçtan yola
çıkarak öncelikle gerekli literatür araştırmaları yapıldıktan sonra bir konu alanı uzmanı ile birlikte öğrencilere yöneltilecek iki
sorudan oluşan form oluşturulmuştur. Daha sonra bu form araştırmacı gözetiminde Manisa ili Soma ilçesinde yer alan bir
ortaokulda uygulanmıştır. Uygulama aşamasında öncelikle öğrencilere metaforun ne anlama geldiği yönünde açıklamalar
yapılmış, uygulamanın öğrencilerin değerlendirilmesinden bağımsız olduğu vurgulanmış ve gerekli yerlerde öğrencilere
bilgilendirmeler tekrar edilmiştir. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış ve ulaşılma kolaylığı
gözetilmiştir. Uygulanan formlar incelendiğinde 142 formdan eksiklikleri olanlar ve açıklaması eksik olanlar çıkarıldığında
121 form üzerinden çalışma yapılmıştır. Öğrenciler tarafından doldurulan formlar nitel araştırma türünden içerik analizi
yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz süreci dört adımda yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin ‘Etkileşimli Tahta’
hakkında oluşturdukları metaforların genellikle olumlu yönde oldukları, canlı ve cansız pek çok metafor ortaya çıkardıkları
belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ‘Etkileşimli Tahta’ hakkında metaforlarının; öğretmen, kitap,
bilgi kaynağı gibi olumlu metaforlar oluşturdukları ve bunun oluşturulan tüm metaforlar içerisinde büyük bir orana sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Öğrenci, metafor, etkileşimli tahta.

(18418) ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ ve İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE
UYARLAMA ÇALIŞMASI
FİLİZ MUMCU 1, NİLÜFER ATMAN USLU 1, ALİ GERİŞ 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
filizkuskaya@gmail.com

Bu çalışmanın amacı, Tondeur ve diğerleri (2017) tarafından geliştirilmiş olan öğretmen adaylarının Bilgi ve İletişim
Teknolojileri (BİT) yeterlikleri ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmasını gerçekleştirmektir. Ölçek, 19 madde ve öğrencilerin
BİT kullanımını desteklemek üzere BİT yeterlikleri ve öğretim tasarımı için BİT yeterlikleri olmak üzere iki faktörden
oluşmaktadır. Ölçek uyarlama sürecinin başlangıcında araştırmacılardan e-posta yoluyla izin alınmıştır. Daha sonra, ölçek
BÖTE bölümünde İngilizce ve Türkçe dillerine hakim alan uzmanları tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Yapılan çeviriler
araştırmacılar tarafından incelenerek nihai hali verilmiştir. Daha sonra bu form yeniden İngilizceye çevrilmiştir. Ölçeğin
özgün formu ve geri-çevirisi yapılan hali karşılaştırılmıştır. Bu incelemeler sonrasında, ölçek Internet ortamında
Türkiye’de beş devlet üniversitesinde Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Veriler, 429
öğretmen adayından toplanmıştır. Toplam 19 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 0,95 olarak
hesaplanmıştır. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek üzere doğrulayıcı faktör analizi uygulanacaktır.
Anahtar Kelimeler : Entegrasyon, BİT yeterlikleri, ölçek uyarlama, öğretmen adayları.
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(18460) PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ
ENTEGRASYONU ÖZ-YETERLİK İNANIŞLARI İLE
TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
SALİH BİRİŞÇİ 1, ÜMİT KUL 2
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
salihbirisci@uludag.edu.tr
1

2

Öğretmenlik mesleki beceriler arasındaki önemi göz önünde bulundurulduğunda, günümüz şartlarında bilgi ve iletişim
teknolojileri alanında sahip olunan teknolojik yeterliklerin, öğretme ve öğrenme sürecinde yer verilmelidir. Bu noktada
özellikle, eğitim ortamlarında uygulayıcı rolündeki öğretmen ve öğretmen adaylarına önemli sorumluluklar düşmektedir.
Pedagojik formasyon öğrencilerin sahip oldukları teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik inanışları ve bunların eğitim ortamlarına
aktarılmasındaki teknopedagojik yeterlik düzeylerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaların alan yazına katkı sağlayacağına
inanılmaktadır. Bu çalışmada, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik
inanışlarının teknopedagojik eğitim yeterlikleri bağlamında yordama düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama
modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan bir üniversitesin
Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 174 pedagojik formasyon öğretmen adayı oluşmaktadır. Araştırma verileri
Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Ölçeği ve Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik algısı ölçeği ile toplanmıştır.
Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanısıra korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizi tekniklerinden
yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik inanışları yüksek düzeyde
bulunmuş olup, teknopedagojik eğitim yeterlikleri ile aralarında yüksek düzeyde pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Ayrıca,
teknopedagojik eğitim yeterlikleri boyutlarının tümünün teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik inanışının %54’ünü açıkladığı,
bunlar arasında uygulama ve uzmanlaşma boyutlarının teknoloji öz-yeterlik inanışını yordayıcı etkilerinin anlamlı olmadığı
belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen Adayı, Pedagojik Formasyon, Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri, Teknoloji Entegrasyonu,
Öz-Yeterlik Algısı

(18461) ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA TABLET BİLGİSAYAR
KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
SALİH BİRİŞÇİ 1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
salihbirisci@uludag.edu.tr

1

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin kullanımını öğrenme–öğretme süreçlerinde görmek mümkündür. Son olarak
MEB’na bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yer verilen FATİH projesi kapsamında çeşitli
teknolojilerin kullanılması sağlanmaktadır. Bu proje kapsamında yer verilen teknolojilerden biri ise tablet bilgisayarlardır. Bu
çalışmanın amacı, FATİH projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarların kullanımı hakkında lise öğrencilerinin
görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 öğretim yılında Doğu Karadeniz bölgesindeki bir ilde yer
alan farklı lise türlerinde öğrenim gören 168 erkek ve 213 bayan olmak üzere toplam 381 lise son sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilen araştırmanın verileri Eren (2015) tarafından geliştirilen anket
formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve ortalama değerin yanı sıra
bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilere uygulanan
ölçek neticesinde elde edilen puanlar lise türleri açısından değerlendirildiğinde, öğrencilerin genelinin tablet pc kullanımına
ilişkin algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiş, ancak imam hatip lisesindeki öğrencilerin diğer lise türlerinde öğrenim
gören öğrencilere nazaran puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, erkek öğrencilerin bayana
öğrencilere nazaran tablet pc kullanımına ilişkin algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Elde edilen veriler
doğrultusunda tablet bilgisayarların öğretme-öğrenme sürecinde daha etkin kullanımına yönelik bazı önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Lise öğrencisi, Tablet bilgisayar, Öğrenci Algıları
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EDİLMESİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİNİN BAŞARIM
ANALİZİ
AYTUĞ ONAN 1
1

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
aytug.onan@cbu.edu.tr

Eğitsel veri madenciliği, eğitim süreçlerinde kullanılan bilgi ve iletişim yöntemleri aracılığıyla elde edilen veriden, veri
madenciliği yöntemleri kullanılarak, anlamlı ve kullanışlı bilgilerin çıkarılmasını amaçlayan, bilgisayar bilimleri, eğitim ve
istatistik gibi alanlardan faydalanan, disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Eğitsel veri madenciliği, temel veri madenciliği
yöntemleri olan birliktelik kuralları madenciliği, sınıflandırma ve kümeleme analizi aracılığıyla, öğrencilerin akademik
başarılarının belirlenmesi, öğrencilerin ilgi alanlarına göre gruplandırılması, kişiye özgü öğrenme modelleri geliştirilmesi ve
otomatik öğrenme içerikleri oluşturulması gibi birçok problemde uygulanabilmektedir. Bu çalışma kapsamında, öğrenci
akademik başarımlarının tahmin edilmesinde makine öğrenmesi algoritmalarının başarımları karşılaştırmalı olarak analiz
edilmektedir. Çalışma kapsamında iki temel veri seti kullanılmaktadır. Bu veri setlerinden birincisi, Manisa Celal Bayar
Üniversitesi İşletme Bölümündeki 349 erkek ve 343 kadın olmak üzere toplam, 692 öğrenciye ilişkin veriler içermektedir.
Sınıflandırma modellerinin oluşturulmasında, öğrenci yaşı, anne ve baba medeni durumu, aile ile birlikte yaşama, anne
öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, kardeş sayısı gibi öznitelikler göz önünde bulundurulmuştur. İkinci veri seti ise,
Portekiz’de ortaokul öğrencilerinin akademik başarımlarına ilişkin olarak toplanmış toplam 649 öğrenciye ilişkin veriler
içermektedir. İlgili veri setinde, öğrenci cinsiyeti, öğrenci yaşı, anne ve baba medeni durumu, baba öğrenim durumu, anne
öğrenim durumu ve benzeri toplam otuz üç farklı öznitelik yer almaktadır. Çalışma kapsamında, temel sınıflandırma
algoritmaları olarak, Naive Bayes algoritması, destek vektör makineleri, rastgele orman sınıflandırıcısı, lojistik regresyon
algoritması ve k-en yakın komşu algoritması kullanılmıştır. Topluluk öğrenmesi yöntemleri olarak ise, AdaBoost, Bagging ve
rastgele alt uzay algoritmaları uygulanmıştır. Deneysel analizlerde kullanılan sınıflandırma başarımları ele alındığında, en
yüksek başarımın, birinci veri seti için %87.2 olduğu, ikinci veri seti için ise %94.3 olduğu ve rastgele alt uzay algoritmasının
destek vektör makineleri ile birlikte kullanılması ile elde edildiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : makine öğrenmesi, başarı tahminleme, sınıflandırma, öğreticili öğrenme

(18546) ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN KODLA(MA)NİSA
PROJESİNE ve KODLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: KÖPRÜBAŞI
ÖRNEĞİ
YAŞAR ALADAĞ 1, ÖZLEM ATEŞ 1, ALİ MURAT ATEŞ 1
1

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
yasaraladag@hotmail.com

Bu çalışmanın amacı Köprübaşı ilçesinde Kodla(Ma)nisa projesi kapsamında yürütülen atölyelere gönüllü olarak katılan
öğretmenlerin ve öğrencilerin bu projeye ve kodlama çalışmalarına yönelik görüşlerinin tespit edilmesidir. Betimsel tarama
modeline uygun olarak yürütülen bu çalışmada kodlama atölyelerine katılan tüm öğretmen (5) ve öğrencilere (40),
araştırmacılar tarafından geliştirilen öğretmen ve öğrenci anketleri uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğretmen ve öğrenci
görüşlerinin yüzde ve frekans değerleri tablolarla sunulmuştur. Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen
veriler doğrudan alıntılar yoluyla desteklenmiştir. Analizler sonucunda; kodlama atölyelerine katılan öğrencilerin derslere
kendi istekleri ve ilgileri doğrultusunda katıldıkları, çoğunlukla kodlama etkinliklerine katılmaktan memnun oldukları ve
haftada en az bir kez robotik çalışmalar yaptıkları belirlenmiştir. Atölyede öğrendiklerini özellikle Fen ve Matematik
derslerinde kullandıklarını, öğretmenlerinin ise çalışmaları süresince kendilerine rehberlik yaptığını ve ileride kodlama
çalışmalarına devam etmek istediklerini belirten öğrencilerin, hem teknoloji ile ilgili olması hem de eğlenerek kendilerini
geliştirme olanağı sunması nedeniyle kodlama ve robotik çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenciler kodlama
yapmanın yeni bir şeyler öğrenmelerini ve keyif almalarını sağladığını, merak ve isteklerini arttırdığını ve sorun çözme
yeteneklerini geliştirdiğini belirtmiştir. Öğrencilerin sıklıkla yaşadığı sorunlar ise, her istediklerinde robotik setlere
ulaşamıyor olmaları ve atölye dışında kullanabilecekleri malzeme bulamamalarıdır. Robotik çalışmalarının daha verimli
olabilmesi için öğrenciler; bilişim ders saatlerinin arttırılması, kodlama dersinin zorunlu bir ders olarak verilmesi ve
okullarındaki malzemelerin zenginleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Öğretmenler ise bu projenin diğer branşlardaki
meslektaşlarıyla paylaşımlarını arttırdığını, öğrencilerin araştırma ve problem çözme becerilerini arttırdığını ve kalıcı
öğrenme sağladığını ifade etmiştir. Ayrıca öğretmenler Kodla(Ma)nisa projesinin, atölyelere katılan hevesli öğrencilerin ve
diğer il ve ilçelerdeki çalışmaların kendilerini motive ettiğini belirtmişlerdir. Öğretmenler bu konuda yeterli miktarda hizmeti
içi eğitim, kurs ve seminer gibi faaliyetlerin yapılmadığını düşünerek, yapılacak bu tür faaliyetlerin artırılmasının öğretmen
yeterliliği, alan bilgisi ve güncel gelişmelerin takibi konusunda faydası olacağını ifade etmiştir. Son olarak kodlama ve
robotik çalışmalara hevesli öğretmen sayısının ve okul idarelerinin desteğinin artmasının önemini vurgulamışlardır.
Anahtar Kelimeler : Kodlama, Robotik, Kodlamanisa
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Yabancı dil öğretiminde tasarım tabanlı öğrenme kapsamında teknoloji destekli etkinlikler her geçen gün çeşitlenmekte ve
diğer derslere göre çok daha hızlı bir şekilde öğrenme öğretme sürecine entegre edilebilmektedir. Bu çalışmada lise
düzeyinde bir grup öğrenci ile gerçekleştirilen tasarım tabanlı etkinliklerle dil öğretimi atölye çalışmalarıyla ilgili olarak
öğrenen görüşleri incelenmiştir. Çalışma grubunu 11. sınıf düzeyinde 9'u kız ve 4'ü erkek olmak üzere toplam 13 öğrenci
oluşturmaktadır. İki günlük süre içerisinde yabancı dil ağırlıklı sınıfa devam eden öğrenciler kendilerine sunulan bağlamlar
çerçevesinde işbirlikli olarak dijital hikayeleme, arttırılmış gerçeklik ve bilgi grafiği hazırlama çalışmalarına katılmışlardır.
Uygulama sonrasında yarı yapılandırmış form aracılığı ile öğrenen görüşleri toplanmıştır. Toplanan görüşlerin analizinde
içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre tasarım tabanlı etkinliklerin yabancı dil öğrenme sürecinde
kullanılmasıyla ilişkili öğrenen görüşleri 3 tema ve 21 kod altında toplanmıştır. Buna göre öğrenenler yabancı dil öğrenme
tasarım tabanlı etkinliklere yer verilmesinin kalıcı öğrenme edinme, dil becerilerini (konuşma, yazma, okuma) geliştirme ve
öğrenen memnuniyeti sağlamada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tasarım tabanlı dil öğretimi etkinliklerinin dikkat
çekici bir öğrenme ortamı oluşturduğu, öğrendiklerini uygulama olanağı sunma ve öğrenmenin devamlılığını sağlamada
önemli katkıları olduğu öğrenen görüşlerinde öne çıkan diğer algılardır. Buna karşın bu tür etkinliklerin zaman alıcı olması
ve teknoloji temelli yapısı gereği internet erişimi gerektirmesiyle birlikte dikkat kaymasına sebep olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Dil öğretimi, tasarım tabanlı öğrenme, dil öğretiminde teknoloji entegrasyonu

(18677) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) MOTİVASYONU
ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
NİLÜFER ATMAN USLU 1, FİLİZ MUMCU 1, ALİ GERİŞ 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
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Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler, bireyler açısından Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) okur-yazarlığının
anahtar bir yeterli olarak ele alınmasını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, BİT okuryazarlığını yordamak üzere
Senkbeil ve Ihme (2017) tarafından geliştirilmiş olan BİT Motivasyonu Envanterinin Türkçe Formunun elde edilmesi
amaçlanmaktadır. Ölçme aracında, BİT kullanım nedenlerine ilişkin 15 madde, BİT’e ilişkin öz-yeterlik ile ilgili 9 madde ve
BİT’e ilişkin öz-düzenleme ile ilgili 8 madde olmak üzere toplam 32 madde yer almaktadır. Ölçek uyarlanmadan önce, ölçeği
geliştiren araştırmacılardan e-posta yoluyla izin alınmıştır. Ardından ölçek Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
(BÖTE) alanında beş uzman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Elde edilen taslak Türkçe form, yabancı dil alanında uzman
olan iki dil uzmanına gönderilerek tekrar İngilizceye çevirmeleri istenmiştir. Taslak formda gerekli düzenlemeler yapıldıktan
sonra, ölçek lise öğrencilerinden oluşan bir çalışma grubuna uygulanmıştır. Toplanan veriler üzerinde yapı geçerliğini analiz
etmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulanacaktır. Güvenirlik için Cronbach α iç tutarlılık katsayısı hesaplanacaktır.
Anahtar Kelimeler : BİT motivasyonu, öz-yeterlik, öz-düzenleme, BİT okuyazarlığı
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Davranışçı kuramdan beslenen ve bireyin tutum ve davranışında değişiklik yaratma üzerinden hareket eden oyunlaştırma,
günümüzde turizm, pazarlama, rehabilitasyon gibi birçok disiplinin çalışma konu haline gelmiştir. Oyunlaştırma, oyun
elementlerinin oyun olmayan içeriklerin tasarımında kullanılmasını ifade etmektedir. Foursquare, isteoyun.com ve Nike
markasının bireylerin formda kalmak için uyguladıkları “Nike Yaşam Koçu”, oyunlaştırma kavramına verilebilecek güncel
örneklerden bazılardır. Z Nesli teknolojik gelişmelerin içerisinde daha aktif bir şekilde yer aldıkları için motivasyona daha
fazla ihtiyaçları vardır. Bu bağlamda oyunlaştırma kavramının eğitim alanına da entegre edilmesi öğrencilerin derse yönelik
bağlılık ve motivasyonuna dair olumlu etki etmektedir. Öğrencinin gelişiminin hem öğretmen hem de öğrenci velisi
tarafından izlenebilmesini sağlayan Class Dojo ve kullanıcıların yabancı dil öğretimi için kullandığı Duolingo, eğitimde
oyunlaştırmaya örnektir. Dünya genelinde henüz yeni bir kavram olan eğitimde oyunlaştırma, öğrenenlerin kendi
gelişimlerini izleyebilecekleri ve bu gelişimlerini devam ettirebilecekleri özerklik, yetkinlik ve bağlılık duygularını
destekleyecek bir sistem gerektirmektedir. Bu nedenle oyunlaştırma tasarımlarının bileşenleri olan puan (point), rozet
(badge), seviye (level), deneyim puanı (xp), sıralama (leaderboards) ve diğer görsel elemanlarının, öğrencilerin özellikle
motivasyon düzeylerine olumlu katkı verebilmek adına eğlenceli, yalın, dikkatlerini dağıtmayacak bir biçimde ve grafik
tasarım trendlerine uygun olarak organize edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Motivasyon, Oyunlaştırma, Oyun Temelli Eğitim, Oyun Arayüz Tasarımı, Eğitimde Oyunlaştırma
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GÜRKAN ÇELİK 1, FATİH DOĞAN 2
2
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Keşfedilen her yeni bilgi ve ortaya çıkarılan teknolojik birikimler insanların bilgiye daha kolay erişmesini ve geliştirmesini
sağlamıştır. Bilim ve teknolojinin sağladığı bu önemli faydalar, son yıllarda eğitim ve öğretim ortamlarında da yoğun bir
şekilde uygulanmaya başlanmış ve böylece eğitimin kalitesinin, yetiştirilen bireylerin bilgiyi kavrama yeteneklerinin ve
yaratıcılıklarının arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış ya da ulaşma yolunda
ilerleyen ülkeler eğitim sistemlerinde eğitim teknolojilerinin kullanımı ve verimliliği arttırmak amacıyla değişiklikler
yapmaktadırlar. Bu sayede teknolojiye daha aşina bir nesil yetiştirerek bilgili ve aydın bir toplum oluşturma ve bu toplumun
oluşturulmasında temel etken olan teknolojiye ve eğitim teknolojilerine hakim nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi
planlamaktadırlar. Teknolojinin eğitimle harmanlanmasında en büyük yükü taşıyan öğretmenlerdir. Bu bağlamada eğitim
öğretim faaliyetleri gerçekleştirilirken karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinmesinde öğretmenlerin teknoloji kullanım
yeterlilikleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki İlköğretim branş öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanımı
konusundaki yeterliklerinin belirlenmesi ve çeşitli faktörlerle ilişkisinin incelenmesi bu araştırmanın temelini oluşturmuştur.
Araştırmanın çalışma grubu Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde bulunan ortaokullarda görev yapan farklı branşlardaki 153
öğretmeni kapsamaktadır. Araştırmada demografik veriler “kişisel bilgi formu” vasıtasıyla toplanmıştır. Bununla birlikte
İlköğretim branş öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım yeterliklerini belirlemek için Bayraktar (2015) tarafından
geliştirilen ‘’Öğretmenlerin Bilişim Teknolojisi Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeği’’ başlıklı bir ölçek kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin branşlara göre
farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin kişisel olarak sahip oldukları teknolojik aletlerin eğitim
teknolojileri kullanım düzeylerini anlamlı şekilde etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Eğitim Teknolojisi, Branş Öğretmenleri, Teknolojik alet
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Elde edilen bilgileri eğitimin neredeyse her alanında uygulamaya sokarak eğitimin kalitesinin yükseltilmesini, eğitimde
meydana gelen sorunların üstesinden gelinmesini ve eğitimde tam verimliliğin sağlanmasını amaçlayan sistemler bütünü
eğitim Teknolojisi olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde eğitim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili yasal düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi ile eğitim teknolojilerinin kullanımının önemi oldukça artmıştır. İşman (2002) öğretmenlerin eğitim
teknolojilerinin kullanımında yetersizlikler yaşadıklarını ve bu yetersizlikler giderilmediği taktirde eğitim sisteminin
toplumsal ve bilimsel gelişmeleri takip etmekte zorlanacağını vurgulamıştır. Bununla birlikte eğitim teknolojilerinin
kullanımında yetersizlikler yaşayan öğretmenlerin hangi kuşak gurubuna dâhil olduğunu belirlemekte son derece önemlidir.
Kuşak, aynı zaman diliminde doğmuş, benzer beklentiler içerisinde olan ve değer yargılarıyla hayata bakış açıları benzerlik
gösteren bireyler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu araştırmada Kırklareli ili Lüleburgaz
ilçesinde bulunan ilköğretim branş öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin kuşaklar açısından incelenmesi
ve eksikliklerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Elde edilen verilere göre X ve Y kuşağı branş öğretmenlerinin eğitim
teknolojileri kullanım düzeyleri incelendiğinde Y kuşağı öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin daha
yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan araştırma meslekte yeni olan öğretmenlerin, yüksek kıdemlere sahip olan
öğretmenlere göre eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır
Anahtar Kelimeler : Eğitim Teknolojisi, Branş Öğretmenleri, Kuşak
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Ülkemizde yaşanan son göçlerle birlikte, göçmenlerin eğitim sorunu da karşımıza çıkmıştır. Bu göçlerden en fazla etkilenen
kesimler arasında öğretmenler de yer almaktadır. Ülkemizde göçle gelen öğretmenlerin bir kısmı, Milli Eğitim Bakanlığı’ nca
kurulan Geçici Eğitim Merkezleri (GEM)’ nde görev yapmaktadırlar. Göçmen öğretmenlerin; istihdamları, bilgi ve
becerilerini kullanabilme durumları, aynı şekilde bunları göçmen öğrencilere aktarabilme olanak ve yetenekleri gibi birtakım
eğitimsel sorunları bulunmaktadır. Bu nedenle, böyle bir araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu araştırmanın amacı
Şanlıurfa Geçici Eğitim Merkezleri (GEM)’ ndeki yönetici görüşlerine göre göçle gelen Suriyeli öğretmenlerin eğitim
bağlamında; sorun ve çözüm önerilerini belirlemektir.Amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:Suriyeli öğretmenler
eğitim bağlamında; hangi sorunlarla karşılaşmaktadır?Suriyeli öğretmenlerin eğitim bağlamında; yaşadıkları sorunlara ilişkin
çözüm önerileriniz nelerdir? Bu çalışma nitel araştırma yöntemini esas alan, olgubilim (fenomenoloji) araştırmasıdır.
Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara
odaklanmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada; yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Şanlıurfa’da bulunan 12 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. Araştırmanın ilk aşamasında; göç eden
öğretmenler ne gibi problemlerle karşılaşırlar? sorusuna cevap aramak amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra,
oluşturulan sorular hakkında Bakanlık ve akademisyen uzman görüşleri alınmıştır. Bunlara bağlı olarak araştırmada
kullanılacak olan veri toplama aracı geliştirilmiştir. Araştırmada görüşme türlerinden görüşme formu yaklaşımı
kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler, araştırmacı tarafından 2016 yılında Şanlıurfa’ da bulunan 12 Geçici Eğitim
Merkezi Koordinatörü (Yöneticisi)’ nden e-posta temelli görüşme yoluyla toplanmıştır. Görüşme tekniği kullanılarak
verilere ulaşan bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekniği kullanılmış, bulgular uygun
görülen ve gerekli olan yerlerde nicelleştirilerek (sayı kullanılarak) sunulmuştur. Katılımcılardan C:“Öğrencilerin yaklaşık 10
yıldır öğretmen-ders ve okul görmemeleri, aynı şekilde öğretmenlerin de 5-6 yıldır okuldan uzak olmaları, hem Türk hem de
Suriyeli yöneticilerin aynı anda aynı kurumu yönetmesi, materyal eksikliği gibi sorunlar bulunmaktadır.Materyal desteğine
ihtiyaç vardır.”Suriyeli öğretmenlerin yaşadıkları uyum sorunları, yönetimde çift başlılık ve materyal eksikliği vurgulanarak
bu konuların çözülmesinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır.Katılımcılardan D:“Öğretmenler, iş bulma konusunda birtakım
sorunlarla karşılaşmaktadırlar.Ders kitaplarının zamanında ve yeteri kadar getirilmesi, genel olarak materyal ihtiyacının
giderilmesi gerekmektedir.”Suriyeli öğretmenlerin yaşadıkları geçim sıkıntılarının olduğu, ders kitabı eksikliği ve zamanında
gelmemesi dolayısıyla öğretmenlerin nitelikli bir eğitim sunmaları açısından sorunlar yaşadıkları ve bu sorunlara çözüm
bulunması öncelikli olarak görülmüştür.Katılımcılardan G:“Eğitim verebilecek yeterli bilgi donanımına sahip öğretmen
bulunmamaktadır. Öğretmen olarak çalıştırılacak kimselerin hizmet içi eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir.”Suriyeli
öğretmenlerin daha nitelikli eğitim verebilmeleri açısından hizmet içi eğitime tabi tutulmaları önemli bir unsur olarak
görülmüştür.Katılımcılardan H:“UNICEF’ in ödediği ücretlerin yükseltilmesi gerekmektedir.Öğretmenlere 900 TL olarak
aylık ödenen bu ücret yaz aylarında ödenmiyor ve bu çok ciddi bir sorun teşkil etmektedir.”Suriyeli öğretmenlerin özellikle
yaşadıkları maddi imkânsızlıklara dikkat çekilmiştir. 12 katılımcıdan; 9 kişi öğretmenlerin maddi imkânsızlıklar, 6 kişi
öğretmenlerin uyum sorunları, 5 kişi öğretmen uyum ve nitelik sorunlarına dönük hizmet içi eğitim gerekliliği, 5 kişi
kurumdaki materyal eksikliği, 4 kişi müfredat belirsizliği, 3 kişi öğretmenlerin savaş travması yaşamaları ve psikolojik
desteğe ihtiyaç duymaları, 3 kişi ders kitabı sıkıntısı, 3 kişi kurumun fiziki alan yetersizliği, 1 kişi öğretmenlerin yıldırmaya
maruz kalması, 1 kişi kurum yönetiminde çift başlılığın varlığı konularına vurgu yapmışlardır.Yöneticiler, Geçici eğitim
Merkezleri’ nde eğitim kalitesi, verimliliği ve etkililiği için; öncelikli olarak bu sorunların çözülmesi gerektiği üzerinde
durmuşlardır.Özellikle öğretmenlerin maddi sıkıntılarının giderilmesi, gereksinim duyulan durumlardan en önemlisi olarak
görülmektedir. Maddi imkânlar ve barınma noktasında idari ve yerel yönetimlerce gerekli hassasiyetin gösterilmesi sonucu
göçmen öğretmenlerin zor koşullarda yaşaması engellenebilir.Öğretmenlere, uyum ve nitelik sorunlarına dönük, gerekli
hizmet içi eğitimler verilebilir.Öğretmenlerin yaşadıkları savaş travması ve maruz kaldıkları yıldırmaya yönelik,
öğretmenlere gerekli sosyal ve psikolojik destekler verilebilir.
Anahtar Kelimeler : Göç, göçmen, öğretmen, Geçici Eğitim Merkezleri.
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Örgüt sağlığı herhangi bir örgütün atmosferini, psikolojik ve sosyal durumunu göstermektedir. Miles (1965, s.17)’ e göre
sağlıklı bir örgüt, yalnız çevresinde yaşamını sürdürmekle yetinmeyen, ayrıca uzun vadede sürekli gelişen, mücadele eden ve
yaşamını sürdürme yeteneklerini geliştiren örgüttür. Örgüt sağlığı kavramı ilk olarak 1950’ li yılların sonlarında Argyris
tarafından kullanılmış ve bu kavramın etmenleri ile birlikte açıklanarak geliştirilmesi 1960’ lı yıllarda Miles tarafından
gerçekleştirilmiştir (Uras, 1998, s.14). Örgüt sağlığı konusu, farklı alanlarda değişik biçimlerde ele alınmakta ve
incelenmektedir. Örgüt sağlığı kavramını, eğitimciler okulların örgütsel ve yönetsel yapısıyla ilgili ele alırken (Tsui & Cheng,
1999, s.253); sanayi psikologları ise çalışan etkinliği, iş tatmini, verimliliği, çalışma barışı, sadakat duygusu ve kurumsal
bağlılık oluşturmaya katkı sağlayan her türlü zihinsel, psikolojik ve fizyolojik koşulların oluşturduğu iyilik hâli biçiminde ele
almaktadırlar (Tutar, 2010, s.184). Örgüt sağlığı; bir örgütün varlığını devam ettirerek amaçlarını gerçekleştirebilme ve
geliştirebilme, değişime uyum sağlayabilme gibi özelliklerin örgütte bulunmasıdır. Sağlıklı örgütler enerjilerini örgütün amaç
ve misyonuna etkili bir şekilde yöneltirken, rahatsız edici dış güçlerle başarılı bir şekilde mücadele ederler (Hoy & Hannum,
1997, s.292). Örgüt sağlığının tespit edilmesi ile örgütteki değişim girişimleri başarılı kılınacaktır. Örgütün sağlıklı
olabilmesi, uzun dönemli etkililik için gerekli bir ön koşuldur (Hoy, Tarter, & Kottkamp, 1991, s.128). Sağlıklı örgütler,
örgütün etkin ve verimli bir biçimde uygulamalarını hayata geçirebilmesi için sorunları görebilen, sorunlara akılcı bir şekilde
çözümler üretebilen, gelişime açık olan, bölümler arasında uyum ve iletişimin yüksek olduğu örgütlerdir. Sağlıksız örgütlerde
ise takım çalışmasının olmaması, iş stresinin yüksek olması, çalışanlara gereken önemin verilmemesi ve örgütün uzun vadede
planlarının olmaması gibi durumlar örgütün verimliliği ve kârlılığının düşmesine sebep olabilecektir. Bunun sonucu olarak
da, örgüt faaliyetlerinin sona erdirilmesi söz konusu olabilecektir (Arıkan, 2011, s.32). Amaçlarını gerçekleştirebilen, esnek
bir yapıya sahip olabilen ve çevreye uyum sağlayabilen örgütler sağlıklı olarak kabul edilmektedir. Örgütlerin sağlığını
belirlemede amaç; yalnız durumu tespit etmek değil, ulaşılan sonuçlara göre iyileştirme planları hazırlamaktır. Örgütün
sağlıklı ya da sağlıksız olması değişim ve yenileşme için bir göstergedir. Aslında önemli olan şey, nelerin sağlıksız örgüt
yapısına yol açabileceğinin tespitidir. Kısacası ölçümler, teşhis etme ve sorunların çözümünde kavramsal temelleri
göstermektedirler (Hoy, Tarter, & Kottkamp, 1991, s.128). Bu araştırmanın amacı, örgüt sağlığı kavramına dikkat çekmek ve
önemini ortaya koymaya çalışmaktır. Araştırma yöntemi olarak literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Literatür tarama
yönteminde araştırma problemi alanında var olan yazılı kaynaklar (kitaplar, makaleler, bildiriler) ve çeşitli internet sitelerinde
var olan bilgiler bir araya getirilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Örgüt sağlığı kavramının ilk
kez kullanıldığı 1950’ li yılların sonlarından başlanarak literatür taranmıştır. Bu literatür tarama süreci devam etmektedir.
Örgütler, sağlıklı olabilmek için esnek ve değişime ayak uydurabilen bir yapıyı hayata geçirebilir. Örgütler, sağlıklı
olabilmek için tüm paydaşların etkin olduğu katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edebilir. Örgüt sağlığı; örgüt kültürü,
girişimcilik, değişim, iş doyumu gibi konularla da ilişkilendirilerek araştırılabilir. Örgüt sağlığı ile ilgili nicel, nitel ve karma
araştırmalar yapılabilir. Araştırmalarda farklı örgütlerin kendi içindeki veya karşılaştırmalı sağlık durumları incelenebilir.
Anahtar Kelimeler : Örgüt sağlığı, sağlıklı örgüt, sağlıksız örgüt.
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Değişim ilk çağlardan beri toplumları ilgilendiren ve toplumsal yaşamda önemli rol oynayan bir kavramdır. Değişim, baştan
sona heyecan ve enerji gerektiren bir süreçtir. Değişim süreci, açık sistem olarak kabul edilen okullar açısından kaçınılmazdır
ve okulların çevrelerinde yaşanan değişimlere ayak uydurabilmeleri, hayatta kalabilmeleri, sağlıklı eğitim sunabilmeleri ve
topluma katkı getirebilmeleri için bu süreci dikkate almaları gerekmektedir. Okuldaki değişim programlarının başarılı
olmasında öğretmenlerin merkezi bir rolü vardır. Bu açıdan öğretmenlerin öncelikle değişim için yetiştirilmesi
gerekmektedir. Öğretmenlerin uygun görmediği ve benimsemediği bir değişimi gerçekleştirmek zordur. Bu nedenle değişime
karar verirken, öncelikle bu sürece öğretmenleri de katmak gerekir. Ayrıca, değişime öğretmenlerin değer vermesi için
değişimin amaçları ile öğretmenlerin amaçlarının uyuşmasının sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle özellikle öğretmenlerin
değişim konusunda heyecanlandırılması ve değişimin başarılı olabileceği konusunda güven duyması gerekir. Örgütlerde
üyelerin değişime karşı tutumları örgütsel değişimin başarılı olması için önemlidir. Bu anlamda, üyelerinin değişime karşı
olumsuz tutumları, örgütte değişime direnç durumu ortaya çıkarabilir ve değişim süreci başarısızlıkla sonuçlanabilir. Eğitim
örgütleri, değişen bireysel ve toplumsal ihtiyaçları, beklentileri etkili bir şekilde karşılamak için değişimi uygulamada
öncelikli olmalıdır. Eğitim sistemlerinde değişimi uygulayıcı konumundaki öğretmenler de değişime karşı hazır ve açık
olmalıdır. 21. yüzyılın yöneticilerinin yeni rollerinin, değişimi yönetmek, esnek yapılar kurmak, sistemi dinamikleştirmek,
bugün ve gelecekte düzen ve düzensizliği yönetmek, öğrenen örgütü oluşturma ve yaşatma olacağı belirtilmektedir. Eğitimde
başarılı bir şekilde değişme yapmak isteyen okul yöneticilerinin, değişim süreçlerini, okul örgütlerini örgütsel yönden
tanımaları, okulları değişmeye yönelten güçleri, bu güçlerin örgütlerin hangi öğelerini etkileyip onları değişme
gereksinimiyle karşı karşıya getirdiğini, değişim sürecinde işgörenleri anlamayı, değişime karşı neden ve nasıl direndiklerini
ve bu direnmelere karşı nasıl stratejik bir yaklaşım sergileyecekleri, değişim modelleri, değişim programları ve uygulamaları
konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Okul yöneticilerinin değişime karşı tutumlarının,
değişiklik yaratmada yeterlik duygularının bilinmesi okullarda yapılacak değişimler açısından önemlidir. Bu araştırmanın
amacı Manisa İli Kırkağaç İlçesi’nde görev yapan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin örgütsel değişime ilişkin
tutumlarının incelenmesidir. Araştırma 2017 – 2018 eğitim-öğretim yılı Manisa ili Kırkağaç ilçesinde bulunan anaokulu,
ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul yöneticileri ve okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenlerine uygulanmıştır.
Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır ve betimsel bir çalışmadır. Araştırma verileri anket tekniğiyle toplanmıştır.
Araştırmanın örneklemini 174 öğretmen, 10 okul müdürü ve 16 müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak Tanrıöğen ve Kurşunoğlu (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Örgütsel Değişmeye İlişkin Tutumlarını
Ölçme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına
göre okul yöneticileri ve öğretmenlerin örgütsel değişime yönelik tutumlarının olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Okul
yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet, kıdem ve eğitim türü değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı, branş ve yaş değişkeni açısından ise anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Değişim, Örgüt, Örgütsel Değişim, Tutum
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Bu araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik ve özyeterlik algılarının cinsiyet, okul türü, öğretmenlikteki kıdem,
bulunulan okuldaki çalışma süresi ve branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmaya,
2017-2018 eğitim öğretim yılında Balıkesir ilinin 19 ilçe merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim
kurumlarında görev yapmakta olan 226 özel eğitim öğretmeni katılmıştır. Öğretmenler özel eğitim okulları, Rehberlik
Araştırma Merkezleri (RAM) ve kaynaştırma sınıfı bulunan ilkokullarda çalışmaktadır. Veriler Borrits ve Kristensen
tarafından 2005 yılında geliştirilen ve Bakoğlu (2008) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Kopenhag Tükenmişlik
Envanteri” ile Schmitz ve Schwarzer (2000) tarafından geliştirilen Yılmaz, Köseoğlu, Gerçek ve Soran (2004) tarafından
Türkçeye uyarlanan “Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi, tek
yönlü varyans analizi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda özel eğitim
öğretmenlerinin tükenmişliğinin orta düzeyde, özyeterlik algılarının ise yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Kadın
öğretmenler kendilerini erkek öğretmenlere göre “kişisel tükenmişlik” ve “iş tükenmişliği” alt boyutlarında daha fazla
tükenmiş hissetmektedirler. Özel eğitim öğretmenlerinin görüşleri okul türü, kıdem, okuldaki çalışma süresi ve branş
değişkenlerine göre benzerlik göstermektedir. Başka bir ifade ile anılan değişkenler açısından özel eğitim öğretmenlerinin
görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Öğretmenlerin tükenmişlik ve özyeterlik düzeyleri
arasındaki ilişkiler incelendiğinde “müşteri ile ilgili tükenme” alt boyutu ve “stresle başa çıkma” alt boyutu arasında düşük
düzeyde negatif bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu özyeterlik artınca öğretmen tükenmişliği azalmaktadır şeklinde
yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Özel eğitim öğretmenleri, tükenmişlik, özyeterlik.
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Her organizasyon hayatta olduğu sürece birçok risk türüne maruz kalmaktadır. Bu nedenle her türlü risk tanımlanmalı,
değerlendirmeli ve yönetilmelidir. Bu yaklaşım, organizasyonun risklerin toplamını ve birbirine bağımlılığını anlamasını
sağlayarak tehlike algılarının da ortadan kalkmasına neden olur. Risk değerlendirmesi, yürütülen alanda gerçek uzmanlığa
ihtiyaç duyan son derece hassas ve sorumlu bir iştir. Özellikle eğitim veren kurumlar olarak okulların bulundukları yer, bina
yapısı, kat sayısı, atölyeler, laboratuvarlar, ulaşım, ısınma, servis, sınıf, yemekhane, kantin, okul bahçesi, okul çevresi trafiği,
spor salonu gibi alanlar büyük farklılıklar göstermekte, birçok okul standart olmayan geçici binalarda eğitim ve öğretim
hizmetini sürdürmektedir. Buradan hareketle okulların, kalabalık alanları oluşturduğu için hem okul içi hem de okul dışı
birçok risk faktörü ile karşı karşıya kaldığı yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Etimolojik köken olarak
antik çağda Homeros’un Odysseia destanına kadar dayanan risk kelimesi, 17. Yüzyılda İngilizce’ye denizcilikte kullanılan
bir kavram olarak girmiştir. Latincede risk kelimesi “ kısa kesmek” anlamındaki “resegare” fiilinden türetilen “ resicum”,
“risicum”, “riscus”, Almanca’da “risiko”, İngilizce’de “risk”, Fransızca’da “risque”, İtalyaca’da “risico”, İspanyolca’da ise
“riesgo” olarak kullanılmıştır. Kelimenin günümüzdeki anlam karşılıkları “ riziko, tehlike, zarar olasılığı, tehlikeyi göze
almak, tehlikeye atmak” şeklinde tanımlanmıştır. Tehlike ise, insana, eşyaya ve tüm canlılara zarar verme potansiyeli olan
her şey “tehlike” olarak tanımlanmaktadır. Bu iki kavram her ne kadar ayrı anlamlar taşısa da alanyazında birbiri yerine
kullanılmakta ya da farklı anlam kargaşalarına neden olmaktadır. Güvenli, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamayı öğrenmek
ve bundan mutluluk duymak; ancak böyle bir ortamın sürdürülmesi konusunda bireylerin bilinçlenmesi ve kurallara
uymasıyla gerçekleşebilir. Bu da risk öncelikli olarak risk ve tehlike kavramlarının net bir şekilde tanımlanması ve
ayrımlarının ortaya konulması ile mümkündür. Okullarda eğitim gören öğrencilerin risk ve tehlike algılarının belirlenmesi,
riske ve tehlikeye yükledikleri anlamın bilinmesi son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle bu araştırma
ortaöğretim öğrencilerinin risk ve tehlike algılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu
ortaöğretim on ikinci sınıfa devam eden 125 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel yöntem, analiz türü ise betimsel
analiz kullanılmıştır. Araştırmada veriler iki bölümden oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formunun ilk
bölümünde katılımcı bilgilerine, ikinci bölümünde ise öğrencilerin risk ve tehlike kelimelerine ve başlarından risk ile ilgili
geçen bir olayın olup olmadığını içeren 3 soruya yer verilmiştir. Bulgulara ilişkin sonuçlar değerlendirme aşamasında olup,
araştırma bulguları literatür ışığında tartışılacak ve ilgililere önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : risk, tehlike, betimsel analiz
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Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından bu yana Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türklerin en önemli ve acil çözülmesi
beklenen sorunlarından biri de din eğitimidir. Ayrıca bilindiği üzere Lozan Antlaşması'nın "Siyasal Hükümler" adını taşıyan
I. bölümünün III. kesimi azınlıkların korunmasına ayrılmış; 37 ve 44. maddeler Türkiye'deki gayrimüslim azınlıkların
statüsünü belirlemekte, 45. madde ise söz konusu maddelerde yer alan hükümlerin Batı Trakya'daki Müslüman azınlık için de
geçerli olduğunu ifade etmektedir. Fakat Yunan devleti her zaman olduğu gibi Müslümanların bu haklarını her zaman
kısıtlamaya çalışmaktadır. 37 – 38. maddelere bakıldığında ise her insan özgür olacak ve istediği dini yaşayabilecektir. 37.
maddeye bakıldığında “Azınlıkların Korunması” bölümünde geçen hükümlerin Yunanistan tarafından temel yasa olarak
tanınacağını ve hiçbir yasa, yönetmelik ve hiçbir resmî işlemin sözü geçen hükümlere üstün tutulmayacağını taahhüt
eder. Yunanistan; bu maddeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemiş, çıkarılan yasa ve kararnamelerle söz
konusu durumu defalarca ihlal etmiştir. 38. maddeye göre hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin hayat ve hürriyeti korunacak,
herkes dinini özgürce uygulayabilecek, dolaşım ve göç etme özgürlüğüne sahip olacaktır. Din özgürlüğü konusunda Lozan'ın
bu maddede öngördüğü hükümlerin de ihlali söz konusudur. Seçimle işbaşına gelmesi gereken müftülerimiz; tayin edilmekte,
azınlığın seçtiği dini liderler ise Yunanistan hükümetleri tarafından tanınmamaktadır. Bu arada, Yunanistan'da dinler arası
eşitliğin olmadığını, Ortodoks kilisesinin Hristiyan dine hâkim olduğunu vurgulamakta yarar vardır. Dolaşım özgürlüğüne
gelince buna en iyi örnek olarak Batı Trakya'nın kuzey dağlık bölgesini içine alan ve Türk köylerinden oluşan yerleşim
birimlerine yönelik “Yasak Bölge” uygulamasıdır. Yunanistan’ın o dönem Savunma Bakanı olan Yerasimos ARSENİS 1995
yılında bölgeye yaptığı bir ziyarette, yasak bölgeye girişteki askerî kontrol noktalarının kaldırıldığını açıklamış ve böylece
yasak bölgeye girişte o zamana kadar geçerli olan özel izin uygulaması da yumuşamaya başlamıştır. Yasak bölge bugün
uygulanmıyor gibi görünse de yasak bölgeye ilişkin ilgili yasa halen iptal edilmemiştir. Yunanistan bu maddeden
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemiş, çıkarılan yasa ve kararnamelerle söz konusu durumu defalarca ihlal
etmiştir. Çünkü Batı Trakya’da yaşayan Müslümanlar ibadetlerini rahat bir şekilde yaptığı için Yunanistan, bu durumdan hiç
memnun kalmıyor, tam aksine Müslümanları yok etmek için elinden geleni yapıyor. Bu araştırmanın amacı; Lozan’dan sonra
Batı Trakya’daki din eğitiminin devam etmesi ve Batı Trakya’daki Müslümanlara tanınan din eğitimi hakların korunmasını
ortaya koymaktır. Batı Trakya’da yaşayan Müslümanlar, dinlerini yaşama konusunda birçok sıkıntı yaşamıştır. Özellikle
Lozan’dan sonra Batı Trakya’daki Müslümanlara tanınan hakların ihlal olmasıdır. Batı Trakya Türk azınlığı, yıllarca yasalar
önünde ayrımcı bir muamele ile karşı karşıya kalmıştır. Batı Trakya Türklerinin; dinî liderlerini seçme özgürlüğüne sahip
olmadıkları, müftülük makamlarına Yunan devletinin atamalar yaptığı belirtilmesi gereken diğer gerçeklerdir. Yıllardan beri
Batı Trakya’da “seçilmiş müftüler” işlerini yapamaz hale getirildi. Çünkü Yunan devletinin atadığı müftüler her zaman
seçilmiş müftülere engel oldu. İnsanların kendilerini doğrudan ilgilendiren din eğitimi konusunda yapılmakta olan
uygulamalara gerçekçi ve yapıcı bir anlayışla katkıda bulunmaktır. Bu araştırma sonucunda Lozan’dan sonra Batı
Trakya’daki din eğitimi devam etmesi ve Batı Trakya’daki Müslümanlara tanınan din eğitimi haklarını korunması konusunu
araştırmak için Türkçe, Yunanca ve İngilizce olmak üzere kaynaklar taranmıştır. Ayrıca Batı Trakya’daki Müslümanların
dinlerini özgürce yaşayamadıkları gözlemi; sahip olunan bilgilere eklenerek ve Lozan’dan sonra kendilerine tanınan hakların
ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırma sonucunda konuyu oluşturan ve büyük önem taşıyan Batı Trakya’daki
Müslümanların dinlerini yaşayamadıkları ve Lozan’dan sonra kendilerine verilen hakların ihlal edilmesidir. Batı Trakya’da
din ayrımı, Batı Trakyalıların en büyük sorunu olan “Din Eğitimi” Batı Trakya’daki Müslümanların dinlerini koruyor olması,
Batı Trakya’daki Müslüman öğrencilerin dinden uzak olmaları, Batı Trakya’daki öğrencilerin dışarıdan kendi aralarında
Yunanca konuşuyor olması. Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuç aşağıdaki gibidir. - Batı Trakya’daki Müslümanların
dinlerini rahat yaşayamaması, - Kendilerine Lozan’da verilen haklarının ihlal edilmesi. - Batı Trakya’daki gençlerin
Türkçeyi konuşmaması,- Yunan hükümetin onların kışkırtmasıdır.
Anahtar Kelimeler : Batı Trakya, Lozan, Dini Eğitim, İhlal, Ayrımcılık.

Sayfa 83

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18114) İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN HİZMETKÂR LİDERLİK
DAVRANIŞLARI İLE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
REZZAN UÇAR 1, AYŞE EROL 2
1

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ayse-erol2011@hotmail.com

Günümüzde sürekli değişen teknolojik ve ekonomik koşullar, yaşanan yoğun rekabet her alanda olduğu gibi eğitim alanında
da hızlı değişimler yaşanmasına yol açmaktadır. Yaşanan değişim karşısında okulların, kendilerine yüklenen toplumsal
sorumlulukları yerine getirebilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesinde okul müdürlerinin liderlik davranışları önem
taşımaktadır. Diğer taraftan değişim ve gelişmeler doğrultusunda eğitim liderliği de gittikçe karmaşıklaşmakta, geleneksel
liderlik eğiliminden uzaklaşmakta ve eğitim liderlerinden beklentiler çeşitlenerek artmaktadır. Bu beklentileri karşılama
noktasında daha insan merkezli bir yönetim anlayışını benimseyen, çalışanlarına hizmet etmeyi, onların ihtiyaçlarını
karşılamayı ve gelişimleri için destek olmayı temel felsefe olarak kabul eden hizmetkar liderlik, eğitim örgütlerinin ihtiyaç
duyduğu bir liderlik şekli olarak dikkat çekmektedir. Eğitim süreci her okula ait bir iklim içerisinde gerçekleşmektedir. Okul
iklimi, okul çalışanlarının okulda çalışmanın nasıl olması gerektiğine dair beklentileriyle, bu beklentilerin ne ölçüde
gerçekleştiğine ilişkin algılarının sonunda oluşan çalışma çevresi ile ilgili özellikler olarak ifade edilebilir. Okul iklimi,
çalışanların birbirleriyle ve yöneticileriyle olan ilişkilerinin niteliklerini belirler. Böylece öğretmen, yönetici ve öğrenciler ile
okulun diğer paydaşları için olumlu ya da olumsuz öğrenme ve öğretme ortamları oluşabilir. Olumlu bir okul ikliminin
oluşturulması ve sürdürülmesinde okulun tüm paydaşlarına önemli görevler düşmektedir. Ancak okuldaki iklimin
belirleyicisi okul müdürüdür. Okul müdürünün davranışları, yönetim ilkeleri, inanç, tutum ve tavırları, çalışanlarla iletişimi,
öğretmenlere, öğrencilere, okuldaki diğer personele ve velilere yansıyarak okul iklimini değiştirmede, gelişime, yeniliğe ve
değişime açık bir okul iklimi oluşturmada önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla okul müdürünün sergilediği liderlik
davranışları okul iklimi üzerinde etkili olmaktadır. Alan yazında okul müdürlerinin hizmetkar liderlik davranışları ile okul
iklimi arasındaki ilişkiyi ele alan herhangi bir araştırmaya rastlanmadığından bu ilişkinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu
bağlamda araştırmanın amacı ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin hizmetkar liderlik
davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilen
araştırmanın evreni Van İli Edremit, İpekyolu, Gevaş ve Başkale İlçelerindeki ilkokullarda görev yapan öğretmenlerdir.
Evrenden basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 410 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada
veri toplama aracı olarak “Okul Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları Ölçeği” ve “Örgütsel İklim Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırmanın analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Hizmetkar liderlik, okul iklimi, ilkokul, öğretmen, müdür.
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Eğitim sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşmak oldukça önemlidir. Eğitim örgütlerinde istenilen hedeflere ulaşmada en büyük
sorumluluk ise okul müdürlerine düşmektedir. Okul müdürleri okulun iç öğelerinden olan öğretmenlerin görev ve
sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamakla yükümlüdür. Okul müdürleri yönetim sürecinde okullarda belirlenen
hedeflere ulaşmak için öğretmenin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinde etkileme taktiklerini kullanmaktadırlar.
Etkileme taktikleri bir kişinin sergilediği davranışlarla diğer bireylerin davranışlarını değiştirip şekillendirdiği davranış tipi
olarak tanımlanmaktadır (Yukl, Chavez ve Seifert, 2005). McSchine ve Von Glinow (2016) etkileme taktiklerini sessizlik
otoritesi, girişkenlik, bilgi kontrolü, koalisyon oluşturma, üst yönetimi arkasına alma, ikna etme, yağcılık/izlenim yönetimi ve
değişim olarak sınıflandırırken; Robbins ve Judge (2012) akılcı ikna, dikkat uyandırma, baskı, danışma, birleşme, değişim,
meşruluk ve sevgi kazanma olarak sınıflandırmaktadır. Araştırmanın amacı okul müdürlerinin yönetim sürecinde
öğretmenleri etkileme taktiklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli ilinde görev yapmakta olan en az
10 yıllık okul müdürlüğü kıdemine sahip 4’ ü kadın ve 4’ ü erkek olmak üzere 8 okul müdürü oluşturmaktadır. Veriler birebir
görüşme yoluyla toplanmıştır. Araştırmada nitel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri analizi devam ettiğinden araştırma
bulgularına daha sonra yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Etkileme taktikleri, okul müdürü, yönetim süreçleri.
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Bireyler kavramları açıklamakta ve anlamlandırmakta güçlük çektiğinde, kavramları başka kavramlarla açıklamak için
metaforlara ihtiyaç duyarlar. Lakoff ve Johnson (2005) metafor kavramını, herhangi bir olgunun özünü başka bir nesneye
göre anlamak ve tecrübe etmek olarak ifade etmektedir. Morgan (1998) bireyin dünyayı görüşüne ilişkin farklı şekilde ve
renkte gözlükler olarak ifade ettiği metaforları; makine, akış ve dönüşüm, organizma, beyin, kültür, politik sistem, ruhların
hapishanesi ve tahakküm aracı olmak üzere sekiz başlıkta sınıflandırmıştır. Metaforlar yönetim ve örgüt teorilerini anlamayı
daha kolay hale getirerek örgüt içerisinde bireyin sahip olduğu düşünceleri şekillendirip bireye ait davranışlara da yön
verebilmektedir (Strenski, 1989). Bireyleri yetiştirip topluma kazandıran en önemli yapı ise eğitim örgütleridir. Öyle ki
eğitim örgütleri metaforların sıklıkla kullanıldığı ortamların başında gelmektedir. Eğitim örgütlerinde kullanılan metaforlar
bireyin eğitime ilişkin anlama yetisini geliştirip daha aktif hale getirmektedir (Fraser, 2000). Eğitim örgütleri okul paydaşları
arasında meydana gelen çıkar savaşlarının, çatışmaların ve güç çekişmelerinin meydana geldiği yerler olduğu
düşünüldüğünde; bu örgütleri politika metaforuyla anlamak ve analiz etmek daha yararlı olacaktır. Bu çalışma çıkar
mücadeleleri, çatışmalar ve güç savaşlarının politika metaforu ile eğitim örgütlerini nasıl biçimlendirdiğini ortaya koymayı
amaçlayan derleme bir çalışmadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı politika metaforunun eğitim örgütlerine yansımalarını
ortaya koymaktır. Bu çalışmada politika metaforu aracılığıyla çatışma, güç savaşları ve çıkar mücadelelerinin eğitim
örgütlerine yansımaları ve politika metaforunun bu örgütlerdeki güçlü ve zayıf yanları tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Eğitim örgütleri, metafor, politika metaforu.
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Yönetim ve yöneticilik kavramları çağlar boyu insanoğlunun gereksinimlerini karşılama konusunda oluşturmuş oldukları
sistemlerin içinde var olmuş iki önemli kavramdır. Yönetim; kurumu amacına ulaştırmak için elde bulunan bütün kaynakları
ve imkânları en iyi biçimde kullanma bilimi ve sanatıdır. Yönetim; örgüt amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, sorun
çözme, planlama, örgütleme, koordinasyon ve değerlendirme gibi fonksiyonlara ilişkin ilke, kavram, teori, model ve
tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde maharetle uygulanmasıyla ilgili faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır.
Sayılan tüm bu faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ise yöneticiye bağlıdır. Bir örgütün yapısı, bir bakıma karar yetkilerinin
dağılımına göre biçimlenir. Bu nedenle bir örgütte kimin kimleri kontrol edeceğinden çok hangi kararları kimlerin vereceği
daha önemli görülür. Öğretmenler farklı zaman ve durumlarda yönetici olma durumu ve eğilimleri ile karşı karşıya kalmakta
ve bazı durumlarda ikilem yaşayabilmektedirler. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin
meslek olarak yöneticilik hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Çanakkale merkez ilköğretim
okulları arasından tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 3 okuldan 28 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma, olgu bilim
deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmada veriler, ilk bölümünde katılımcıların kişisel bilgilerine, ikinci bölümünde ise
katılımcıların meslek olarak yöneticilik hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik olarak düzenlenen; görüşme formu
kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.
Araştırmada görüşme yapılan öğretmenlerden alınan veriler öncelikle yazıya geçirilip okunmuş ve genel bir çerçeve içinde
kodlama yapılmıştır. Kodlar bir araya getirilip düzenlenmiş ve kodların aralarındaki ilişkilere göre ortak temalar ayrılmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlarına göre, yöneticiliğin diğer insanlardan önde olmanın bir göstergesi olarak kabul edildiği,
yöneticiliğin zevkli, çok yönlü ve hareketli olmayı gerektiren bir meslek olduğu ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : yöneticilik, içerik analizi, meslek
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Daha önceden belirlenmiş amaçları yerine getirmek için yapılandırılmış ve uyum içinde çalışan insanların işbirliği yaparak
bilgi ve becerilerini paylaştıkları sürekli gelişen dinamik bir yapı olan örgütler, birbirini tamamlayan ve süreklilik arz eden
toplumsal yapılardır. Yükseköğretim kurumları da bir takım amaçlar üzerine kurulmuş olan örgütlerdir. Yükseköğretim
kurumlarının pek çok amacı vardır. Bunların başında ihtiyaç duyulan insan gücünü hazırlamak, eğitim vererek meslek
elemanı yetiştirmek, araştırma yaparak sorgulayan bilim ve teknoloji üreten bireyler yetiştirmek gelmektedir. Yükseköğretim
kurumları yeni düşünceler geliştirerek, topluma liderlik yapan, yön veren eğitim örgütleridir. Üniversiteler, eğitim örgütleri
içinde en üstte yer alan kurumlardır. Toplumsal yapıda oldukça önemli yer tutmaktadırlar. Akademisyenler ise, üniversite ve
benzeri yükseköğrenim kurumlarında öğretimi gerçekleştiren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda
bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır. Bu kurumlarda çalışan akademisyenlerin gerek kendi gelişimleri gerekse
yetiştirdikleri öğrencilerin gelişimleri açısından akademisyenlik, son derece önemli bir meslektir. Günümüzde
akademisyenler çalışma yaşamlarında birçok problemle karşılaşmakta bu problemler onların meslek hayatlarını olumsuz
etkileyebilmektedir. Bu problemlerin en bilineni mobbing olarak ele alınmaktadır. Mobbing, iş yerinde belirli kişileri hedef
alan sistemli bir dizi duygusal yıpratma ve saldırı eylemleri olarak tanımlanmaktadır. Etik, hukuk ve adli tıp açısından
“psikolojik şiddet” diğer adıyla mobbing, latince “mobile vulgus” sözcüğünden gelmektedir. Mobbing mağdurları,
mobbingle başa çıkmak, yaşadıkları sorunlardan kurtulmak, işyerinde, sosyal çevrede ve aile çevresinde aktif bir üye
olabilmek için çabalarına rağmen, yaşadıkları sıkıntılar onları daha da çıkmaza itmektedir. Bu da akademisyenlerin bazı
konularda ve meslek yaşamlarında olaylara karşı sessiz kalmalarına neden olmaktadır. Örgütler devamlılık gösterebilmek için
çalışanların uyum içinde çalışmaları ve örgütsel süreçlere daha fazla katılmaları gerektiğini bilmelerine rağmen bilerek yada
bilmeyerek onların sessiz kalmalarına sebep olmaktadırlar. Çalışanların sessiz kalma davranışları daha önceleri uyum
sağlama olarak düşünülmüşse de günümüzde sessiz kalma bir tepki ve geri çekilme olarak kabul edilmektedir. Örgütsel
sessizliğin nedenlerinin bilinmesi, işgörenlerin çalışma ortamında neden sessiz kalmayı tercih ettiklerinin belirlenmesi ve
sürece etkisinin analizi bakımından önemlidir. Bu nedenle bu araştırma üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının
mobbing ve örgütsel sessizliğe bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesinde çalışan 52 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırma nitel yöntem desenlerinden olgu bilim
araştırması şeklinde tasarlanmıştır. Araştırmada veriler, ilk bölümünde kişisel bilgilere yer verilen ikinci bölümünde ise açık
uçlu sorulardan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmada ulaşılan
bulgular ve sonuçlar değerlendirilme aşamasında olup kongrede sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : örgütsel sessizlik, mobbing, içerik analiz, öğretim elemanı
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Eğitim örgütleri açısından performans değerlendirme süreci; okulların önceden belirlenen kriterlere göre eğitsel hedeflere
uygunluğunun ölçülmesi ve geri bildirimler aracılığı ile kurumların geliştirilme çabası olarak tanımlanmaktadır (Uygur ve
Sümerli Sarıgül, 2015). Eğitim örgütlerinin amaçlara uygun bir şekilde çalıştığını objektif bir bakış açısıyla ortaya
koyabilmek için öğretmenlerin duygusallığı bir yana bırakarak mesleki gelişimlerini değerlendirmeleri beklenmektedir.
Sistemli ve objektif bir şekilde gerçekleştirilen öz değerlendirme çalışmaları eğitim örgütlerinin gelişimi için yeni eylem
planlarının işe koşulmasında kolaylık sağlar (School Self Evaluation Guidelines, 2012). Bu çalışma ile öğretmen ve okul
yöneticilerinin performans değerlendirme sürecinde yer almasını istediği kriterler kullanılarak elde edilen öz değerlendirme
sonuçları branş değişkeni açısından incelenmiştir. Tarama araştırma modeli ile yürütülen çalışmada öğretmen ve okul
yöneticilerinin mesleki performans değerlendirme süreci ile ilgili öz değerlendirme sonuçlarının tespiti için araştırmacı
tarafından geliştirilen ‘Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği’ (Dilbaz Sayın, 2017) kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, Çanakkale İli’ndeki devlet okullarında görev yapmakta olan 404 öğretmen ve okul yöneticisi
oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği’ ile elde edilen verilerin
analizinde yüzde, frekans, Anova, Tamhane T2 ve Tukey testi istatistiki analiz yöntemleri kullanılmıştır. ‘Öğretmen
Performans Değerlendirme Ölçeği’ 39 madde ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, ‘Mesleki Gelişim ve Öğrenciye Değer
Verme’, ‘Öğrenme Ortamını Düzenleme’, ‘Sınıf İçi Etkileşim’, ‘Öğrencilerin Gelişimlerine Katkı Sağlama’, ‘Çevreyle
Etkileşim içinde Olma’ ve ‘Rol Model Olma’ alt boyutlarından oluşmaktadır. Bu araştırma ile öğretmen ve okul
yöneticilerinin öz değerlendirme sonuçlarının performans değerlendirme ölçeği ve alt boyutları üzerinde branş değişkeni
açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre branş değişkenin öğretmen ve
okul yöneticilerinin performans öz değerlendirme sonuçları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, ölçeğin alt boyutları da incelendiğinde de ‘Mesleki Gelişim Ve Öğrenciye Değer Verme (1a-Mesleki Gelişmeleri
Takip Etme, 1b-Öğrencilerine Değer Verme)’, ‘Öğrenme Ortamını Düzenleme’, ‘Sınıf İçi Etkileşim’, ‘Öğrencilerin
Gelişimlerine Katkı Sağlama’, ’Rol Model Olma’ faktörlerinde de öğretmen ve okul yöneticilerinin performans öz
değerlendirme sonuçlarında branş değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu çalışma ile
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan devlet okullarının farklı sosyo-ekonomik çevrelerde yer alması nedeniyle öğrencilerin
branş derslerine karşı ilgisi, ders saatlerinin yoğunluğu, branş dersinin okulun kaçıncı ders saatine denk geldiği, branş
dersinden önce veya sonra yer alan dersin öğrenci üzerindeki etkisi, branş öğretmenlerinin farklı fiziksel ihtiyaçlarının okul
yönetimi tarafından karşılanabilmesi gibi etkenlerin öğretmen ve okul yöneticilerinin performans öz değerlendirme
sonuçlarında farklılık yarattığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen Performansı, Öz değerlendirme, Branş Değişkeni
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Bu araştırma öğretmen ve yönetici görüşlerine göre okullar arası kalite farkının nedenlerini saptamayı amaçlamaktadır.
Araştırma toplamda beş bölümden oluşmaktadır. Araştırmada birinci bölümde, problem durumu, problem cümlesi, alt
problemler, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi ve sınırlılıklar yer almaktadır. İkinci bölüm ise kuramsal çerçeve ve ilgili
araştırmalardan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, ölçme aracı, verilerin toplanması ve
analiz edilmesinden söz edilmiştir. Dördüncü bölümde elde edilen verilerin tablolara aktarılması sonucu oluşturulan bulgular
ve yorumlar bulunmaktadır. Son kısım olan beşinci bölümde ise tartışma, sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Tarama
modelindeki araştırmanın evrenini; 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılında Manisa ilinin Demirci, Gördes, Selendi, Köprübaşı
ilçelerinde bulunan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 1370 öğretmen ve okul yöneticisi
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 379 öğretmen ve okul yöneticisi oluşturmaktadır. Örnekleme alınacak
katılımcıların belirlenmesi aşamasında tabakalı rastgele örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada veriler “Okullar
Arası Kalite Farkının Nedenlerine İlişkin Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Görüşleri Anketi’’ ile toplanmıştır.
Anketlerden elde edilen toplam puanların çeşitli değişkenler bağlamında analizinde bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü
ANOVA testi, anlamlı farkın bulunması durumunda gruplar arasındaki farkı belirlemek amacıyla Tukey HSD analizi
yürütülmüştür. Elde edilen bulgular tablo halinde sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların, okullar arası
kalite farklılıklarına neden olan etkenlere ilişkin en çok katıldıkları etkenlerin, sosyo – ekonomik düzeyi düşük ailelerin,
çocuklarının eğitimi hususunda göstermeleri gereken ilgiyi göstermemesi; dezavantajlı okullarda yer alan öğretmenlerin bu
okullarda çok fazla görev yapmaması; ülke genelinde fiziksel ve teknolojik imkan açısından okullar arasında farklılıkların
olması; ülke genelinde sosyo – ekonomik seviye açısından belirgin farklılıkların olması; okullar arasında, derslik başına
düşen öğrenci sayısı bakımından belirgin farklılıkların olması; her okulda öğrencilerin bilgi kaynaklarına ( kütüphane,
internet vb) ulaşma noktasında eşit imkânlara sahip olmaması; çevresel ve coğrafik faktörler nedeniyle, öğretmenlerde oluşan
tükenmişliklerin giderilememesi; öğrencilerin ülke genelinde bilişsel ve duyuşsal hazır bulunuşlukları arasında belirgin
farklılıkların bulunması; okullar arasında sosyo-kültürel çevre özelliklerinin çok farklı olması ve ülke genelinde okullar
arasında örgüt kültürü (öğrenmeye uygun olumlu bir atmosfer) bakımından belirgin farklılıkların bulunması olduğu
görülmektedir. Katılımcıların okullar arası kalite farklılıklarına neden olan etkenlere ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre
anlamlı fark gösterdiği, farklılık gösteren bu etkenlerin ise, öğretmen kadrolarının ülke geneline dengeli dağılımının
sağlanamaması; okul yöneticilerinin liderlik kapasiteleri arasındaki farklılıklar ve okul yöneticilerinin etkililiği arasındaki
farklılıklar olduğu görülmektedir. Katılımcıların okullar arası kalite farklılıklarına neden olan etkenlere ilişkin görüşlerinin
öğrenim durumlarına göre anlamlı fark gösterdiği, farklılık gösteren bu etkenlerin ise, Türkiye genelinde okulların öğretim
teknolojileri bakımından (akıllı tahta, tablet, projeksiyon makinesi gibi) eşit imkanlara sahip olmaması; ülke genelinde,
okulların özelliklerine, ihtiyaçlarına ve koşullarına göre kaynak aktarımının yapılmamasının olduğu görülmektedir.
Katılımcıların okullar arası kalite farklılıklarına neden olan etkenlere ilişkin görüşlerinin mesleki kıdeme göre anlamlı fark
gösterdiği, farklılık gösteren bu etkenlerin ise, öğretmen kadrolarının ülke geneline dengeli dağılımının sağlanamaması; ülke
genelinde okullar arasında örgüt kültürü (öğrenmeye uygun olumlu bir atmosfer) bakımından belirgin farklılıkların
bulunması; tecrübeli öğretmenlerin ülke genelindeki okullara adil bir şekilde istihdam edilmemeleri; öğrencilerin ülke
genelinde bilişsel ve duyuşsal hazırbulunuşlukları arasında belirgin farklılıkların bulunması; okullar arasında sosyo-kültürel
çevre özelliklerinin çok farklı olması; eğitim sistemi içinde özel okulların yer almasının olduğu görülmektedir. Katılımcıların
okullar arası kalite farklılıklarına neden olan etkenlere ilişkin görüşlerinin okulda çalışma süresine göre anlamlı fark
gösterdiği, farklılık gösteren bu etkenlerin ise, tecrübeli öğretmenlerin dezavantajlı (Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu vb
bölgelerde; köylerde ve kenar mahallelerdeki) okullarda görev almak istememeleri; bazı okullarda ikili öğretimin
yapılmasının olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Eğitim, Örgüt, Okul, Kalite, Eğitim Örgütlerinde Kalite, Okullarda Kalite Farklılıkları
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21. yüzyılın bilgi ve iletişim teknolojilerinde getirdiği yeniliklerin ve katkıların yanısıra yaşamın farklı alanlarında yanlış
uygulamalardan kaynaklanan çeşitli olumsuzlukları da bulunmaktadır. Bunlar arasında bulunan sanal zorbalık olgusu bilgi
ve iletişim teknolojilerinin kurbanları taciz edip, rahat bırakmamak, korkutmak, tehdit etmek gibi çeşitli sıkıntı verici
biçimlerde kullanılmasını kapsamaktadır. Her yaşta öğrencinin karşılaşabildiği sanal zorbalık olgusuna ilişkin çalışmaların
çoğunluğunun genç yetişkinlik yaşlarını kapsadığı ve üniversite boyutunun yeterince araştırılmamış olduğu
savunulmaktadır. Bu çalışma nispeten yeni bir konu olan ve yurt içi ve yurt dışında üniversite öğrencilerine ilişkin yürütülen
sanal zorbalık çalışmalarını konu almaktadır ve nitel araştırma deseni şeklinde, alanyazın taraması yoluna gidilerek,
bulguların belge incelenmesi yöntemiyle toplanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular tablolar halinde sunulmuş ve
tartışılarak, önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Siber zorbalık, Sanal zorbalık, elektronik zorbalık, elektronik taciz, çevrimiçi şiddet, yüksek öğretim,
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(18285) BURSA İLİNDEKİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN
ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIĞI VE OKUL KÜLTÜRÜ İLE İLİŞKİSİ
ERKAN TABANCALI 1, ERDEM YILDIRIM 1
1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
erdem2905@gmail.com

Ortaöğretim kurumlarında başarının sağlanmasında, öğrencilerin başarılarının yanında öğretmenlerin adanmışlık düzeylerinin
de etkisi büyüktür. Kurumuna bağlılığı olan öğretmenlerin okula adanma, öğretim işlerine adanma, öğretmenlik mesleğine
adanma veya çalışma arkadaşlarına adanma alt boyutlarından en az bir tanesi yüksek düzeydedir. Kültür, okulun tarihi süreci
içerisinde öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerin sahip olduğu inançlar ve değerlerde gizlidir. Giderek bu inanç ve değerler
yerleşik hâle gelir ve okulun kültürü hâline dönüşür. Her örgütte ön plana çıkan kültür yapısı farklılık gösterir. Bazı okullarda
tüm personelin birbirine destek olduğu destek kültürü ön plana çıkarken, bazı okullarda başarının sağlanmasının ön planda
tutulduğu başarı kültürü, bazı okullarda kuralların, hiyerarşinin ağırlık kazandığı bürokratik kültür, bazı okullarda ise asıl
olan görevlerin yapılmasının gerekli olduğunu destekleyen görev kültürü okulun kültür yapısını oluşturur. Bu çalışma Bursa
Merkez ilçelerindeki resmi ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, örgütsel adanmışlık düzeylerinin, okul kültürü
ile nasıl bir ilişkisi olduğunun tespiti amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Prof.Dr. Cevat CELEP ’in “Öğretmenlerin Çok
Boyutlu Örgütsel Adanmışlık Ölçeği” ve Doç. Dr. Ali Rıza TERZİ ’nin “Okul Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Nicel araştırma
desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmanın evrenini Bursa ili, Osmangazi, Nilüfer ve
Yıldırım ilçelerindeki 22 resmi ortaöğretim kurumunda görev yapan 402 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 402
öğretmenin 212’si bayan, 190’ı erkektir. Çözümlemelerde SPSS 15.0 For Windows yazılımı kullanılmıştır. Araştırmada elde
edilen bulguların analiz çalışmaları devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Ortaöğretim, Öğretmen, Örgütsel adanmışlık, Okul kültürü
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Toplumlar, bireylerin etkileşimleri sonucu ortaya çıkan grup, kurum ve kuruluşlardan meydana gelir. Bireylerin toplumda
haklarını bilmesi ve kullanması bireylerin kurumlarla uyumu açısından önemlidir. Bu kurumlardan biri de eğitim kurumudur.
Eğitim kurumu, toplumun ilerlemesi ve kalıcılığını sağlamak için örgütlenmiş, nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayarak
eğitimin toplumsallaştırma görevini yerine getirir. Eğitim kurumunun işleyişindeki bütün süreçlerin hukuksal anlamda doğru
şekilde işleyip işlemediğinin anlaşılması hukukla ilgili gözükmekle birlikte aynı zamanda denetimsel bir nitelik gösterir.
Yargıtayın da içinde olduğu hukuk sistemi eğitim kurumunun denetiminin bir parçası olarak görülebilir. Türkiye’de Milli
Eğitim Sistemi bünyesinde bulunan resmi ve özel öğretim kurumları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunda belirtilen
genel ve özel hedefleri kazandırma suretiyle kurulan eğitim-öğretim örgütleridir. Öte yandan, özel öğretim kurumları
kurumları her ne kadar eğitim-öğretim hizmeti sunmak için açılmış kurumlar olsalar da, kar amaçlayan ekonomik bir faaliyet
içerisinde bulunan örgütlerdir. Dolayısıyla, son zamanlarda sayısı giderek artan özel okullar sorunları da beraberinde
getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Yargıtay’ın özel öğretim kurumlarıyla ilgili verdiği kararların incelenip sonuçların neler
olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmada problemin doğası gereği, nitel araştırma deseni temelinde döküman inceleme
tekniği kullanılacaktır. 2013 -2017 tarihleri arasında, Yargıtay ‘ın özel öğretim kurumları ile ilgili verdiği kararların
incelenmesi hakkında UYAP’tan bağımsız internet sayfasında paylaşılan kararların döküman olarak toplanacaktır. Toplanan
bu dökümanlar betimsel ve içerik analizine tabi tutularak bulguya dönüştürülecektir. Kararlar ilgili görüşlerin toplanması
geçerliğin, diğer yandan kararlar ile ilgili görüşlerin UYAP’da bağımsız olarak paylaşıldığı internet sayfalarından toplanması
yoluyla da güvenirliğin sağlanacağı varsayılmaktadır. Araştırma bulgularına göre; Yargıtay’ın 588 kararının 209’u öğretmen
maaşlarını, 114 ‘ü fazla mesai, 162’i eksik sigorta primlerini ve 103 tanesi iş akti feshini kapsamaktadır. Yargıtaya
gönderilen dava kararlarının %90’ı 588 dosyada 485 özlük hakkı (maaş,sigorta prim fazla mesai) ile ilgili çalışanların lehine
onanmıştır. İş akti feshi davalarında ise %50’i 103 dosyada iş akti feshi ile ilgili oranında çalışan lehine onanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Yargıtay, Özel öğretim kurumu, Yargıtay kararları
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Bu çalışmanın amacı, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı Öğretim Liderliği konusu temel alınarak
tamamlanan lisansüstü eğitim tezlerini inceleyerek öğretim liderliği alanında gerçekleştirilen araştırmaların ülkemizde yer
aldığı durumu belirlemektir. Çalışmanın örneklemi YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından detaylı arama veri tabanında,
Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine Bağlı, Öğretim Liderliği konusunun sınırlılıklarında listelenen 33 adet
yüksek lisans ve 1 adet doktora tezi olmak üzere toplam 34 adet lisansüstü eğitim tezinden oluşmaktadır. Lisansüstü eğitim
tezleri incelenirken literatür taraması yönteminden yararlanılmıştır. İncelenen lisansüstü eğitim tezleri; bağlı bulundukları
enstitüler, yıllar, yapıldığı üniversiteler, veri toplama yöntemleri ve yazım dili değişkenlerine göre genel değerlendirmeleri
yapılmıştır. Çalışma sonucunda; en fazla sayıda tezin 2008 yılında tamamlandığı ve tamamlanan tezlerin 20 farklı
üniversitede hazırlandığı, üniversite değişkenine göre Selçuk Üniversitesi (n=3), Beykent Üniversitesi (n=3) ve Hacettepe
Üniversitesi’nin (n=3) en fazla lisansüstü eğitim tezinin hazırlandığı üniversiteler olduğu belirlenmiştir. Yine en fazla tezin
Sosyal Bilimler Enstitülerinde (n=26) tamamlandığı görülmektedir. İncelenen tezlerde çoğunlukla tümleşik olarak ifade
edilen nicel ve nitel araştırmalar birlikte kullanılmıştır.Elde edilen verilere göre, incelenen 34 adet lisansüstü eğitim tezinin
tamamı Türkçe olarak yazılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Öğretim Liderliği, liderlik, eğitim yönetimi, eğitim
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fatihmunevver@gmail.com
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2

Okul müdürlerinin yöneticilik stillerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada betimsel
tarama modeline göre nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Akan vd (2014) geliştirilen, geçerliği ve
güvenirliği yapılmış ölçekle toplanmıştır. “ Okul Müdürlerinin Yöneticilik Stillerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek”
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Batı Anadolu’nun bir ilinin ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur.
Çalışmanın verileri istatistik programı ile analiz edilmiştir. Ölçeğin genel güvenirlik (Cronbah Alpha) değeri ,88,8
bulunmuştur. Dönüümcü liderlik boyutu ,93,5 serbest bırakıcı liderlik, .. olarak tespit edilmiştir. Dönüşümcü liderlik stili ile
sürdürümcü liderlik ve serbest bırakıcı liderlik stili arasında ters yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur. İlkokul müdürü
dönüşümcü liderlik sergilerken sürdürümcü veya serbest bırakıcı liderlik özelliği gösterememektedir. Sürdürümcü liderlik ile
serbest bırakıcı liderlik arasında olumlu yönde güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bir okul müdürü sürdürümcü liderlik
özelliğini gösterirken serbest bırakıcı liderlik özelliği de gösterebilmektedir. İlkokul müdürlerinin yöneticilik stilleri
öğretmenlerin cinsiyeti, görev yapılan yerleşim birimi, okuldaki öğrenci mevcudu, öğretmenlerin okul müdürüyle birlikte
çalışma yılına göre farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin kıdem yılına göre farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin kıdem yılı
arttıkça okul müdürlerini daha dönüşümcü liderlik stiline sahip olduğunu düşünmektedir. Okul müdürünün liderlik stili
kıdemli öğretmenleri daha fazla etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler : Okul Müdürü, Liderlik Stili, Dönüşümcü Liderlik, Sürdürümcü Liderlik Serbest Bırakıcı Liderlik

(18382) ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER
KAVRAMLARI VE UYGULAMALARINA BAKIŞ AÇILARININ
İNCELENMESİ
İSMAİL KARSANTIK 1, İSMAİL EROL 2
1

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ismailkarsantik@gmail.com

İnsanların yaşam serüvenlerinde kişiler arası ilişkilerin ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle yetişkin
bireyler ve üniversite öğrencileri günlük yaşamlarında ve eğitim kurumlarında çeşitli şekillerde kurdukları iletişim
yöntemlerinden etkilenmekte ve aynı zamanda iletişim kurduğu karşı tarafı etkilemektedir. Diğer bireyler ve öğrenciler ile
kurulan bu ilişkiler kişiler arası ilişki tarzlarını oluşturmakta ve bireylerin yaşam kalitesini de etkilemektedir. Son dönemlerde
yapılan çalışmaların odak noktası olarak insan ilişkilerinin en çok açıklanmaya çalışılan konulardan biri olduğu
görülmektedir. Etkili iletişim becerilerine sahip olan öğrencilerin problem durumları ile karşılaştıklarında daha etkili çözüm
yolları geliştirebilen, özgüveni yüksek, problemler karşısında daha objektif davranan öğrenciler olduğu da görülmektedir.
Kişiler arası ilişkilerinde başarılı olamayan bireylerin ise problemlerle başa çıkmada yetersiz oldukları, kendilerine ve diğer
insanlara daha az güvendikleri, yüksek derecede kaygı yaşadıkları görülmektedir. Bu noktada kişiler arası ilişkilerdeki
kavramların öğrenilmesi ve uygulanmasındaki yöntemlerin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada; ön lisans
öğrencilerinin kişiler arası ilişkiler kavramlarını ne kadar özümsedikleri ve günlük yaşamlarında ne kadar kullandıklarını
belirlemek amaçlanmıştır. Nitel olarak tasarlanan bu araştırmada fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Araştırma
kapsamında, devlet üniversitelerinde okuyan 35 ön lisans öğrencisi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Veriler,
içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonucunda ön lisans öğrencilerinin kişiler arası ilişkiler kavramları
ve uygulamalarına yönelik verdikleri cevaplardan temalandırılmıştır. Araştırmanın bulguları göstermektedir ki iletişim
kavramına değinildiğinde öğrencilerin kitle iletişim araçlarından (telefon, internet, vb.) örnekler verdiği görülmektedir.
İletişim türlerinden daha çok sözlü iletişimi kullanmayı tercih eden ön lisans öğrencileri ise etkili iletişimde motivasyonun
olumlu etkisi olduğuna değinmiştir. Çatışma kavramını ise anlaşmazlık ile ilişkilendiren ön lisans öğrencileri, etkili iletişimde
empatinin karşı tarafı anlamayı kolaylaştırdığını belirtmiştir. Stresin iletişimi olumsuz etkilediğini ve karşı tarafa aktarmak
istediklerimizi sınırlandırdığını söyleyen ön lisans öğrencileri, etkili iletişimin önemli sorunlarından bazılarını; bencillik,
benmerkezcilik ve ön yargılar olarak belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler : Kişilerarası İlişkiler, Motivasyon, Çatışma, Stres
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Bireylerin eğitim kurumlarında aldıkları eğitimden sonra ya da eğitim kurumlarından hiç istifade etmemiş kişilerin; çağın ve
toplumun gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimleri kazanması, örgün eğitimden sonra sağlanacak eğitim destekleri ile
gerçekleşebilir. Bu nedenle halk eğitimi uygulamaları Türk eğitim sistemimiz için önemli bir yere sahiptir. Yaygın eğitim
tanımı genel anlamda halk, yetişkin, toplum ve yaşam boyu eğitim isimleri ile beraber kullanılmaktadır. Halk eğitiminin
tanımına bakıldığında, toplum, yetişkin ve yaygın eğitim gibi isimlerle faaliyet gösteren, yetişkin ve okul dışındaki bireylere
odaklanmış, düzenli ve sistemli bir eğitim yapısı olarak adlandırılmaktadır. Bireylerin örgün eğitimden sonra günlük
yaşantısında ya da örgün eğitimden hiç yararlanmamış vatandaşların bu değişkenlerin gerektirdiği bilgi, becerileri ve
deneyimleri kazanması, örgün eğitim sonrasında gerçekleşecek eğitimler ile mümkündür. Halk eğitimi uygulamaları ise
toplumumuzda başlangıçta gönüllü faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilirken, şu an devletin desteğinin ön
planda olduğu görülmektedir. Desteğin miktarının yeterli düzeyde olmamasına rağmen, halk eğitimi ve uygulamaları
toplumun büyük bir kesimine hitap etmektedir. Bu çalışmada, halk eğitimi uygulamalarına yönelik lisans öğrencilerinin
görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışma fenomenoloji desenine göre tasarlanmıştır.
Çalışma, Namık Kemal Üniversitesinde lisans eğitimi gören ve halk eğitimi dersini almış 18 lisans öğrencisi ile yürütülmüş
ve öğrencilere yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmadan
elde edilen bulgularda; halk eğitiminin öğrenciler için ne anlam ifade ettiği, yetişkin eğitimi kapsamında hangi uygulamalara
daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği, yaygın eğitimde başarı sağlanması adına nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde
durulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında ise; halk eğitiminin yetişkinlere ve topluma yönelik önemli bir
gereksinimi karşıladığı, kursların ve eğitimlerin arttırılması ve yaygınlaşması gerektiği, halk eğitimi veren kişilerinin nitelikli
olması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber; halk eğitimi uygulamalarının mesleki ve teknik yönünün yanında
sanatsal yönünün de ön planda olması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Halk Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Yaygın Eğitim, Halk Eğitimi Uygulamaları

(18564) BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÖĞRETMENLERİN ÖZ
YETERLİLİK İNANÇLARI
SEMİHA ŞAHİN 1, ÖZGE AYDIN DEMİREL 2
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ssahin66@gmail.com

Yeterlilik bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi ve ehliyet; öz yeterlilik insanların bireyin belli bir performansı göstermek
için gerekli etkinliği organize edip ve başarılı olarak yapma kapasitesine duyduğu inançtır. Genel öz yeterlilik bireyin farklı
ortamlar/örgütlerdeki performansı göstermesi için belirleyici olan anahtar yetkinliklere olan inançlarıdır. Öz yeterliliği
yüksek olan öğretmenler analitik düşünme, sonuçları tahmin etme, hedef belirleme, plan yapıp uygulama, uyum, çaba ve
sürdürmede daha iyidirler ve daha yüksek performans gösterirler. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış ve veriler
nicel veri toplama yöntemiyle elde edilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ManisaSalihli’de 40 resmi ilk-ortaokulda görev yapmakta olan 368 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Genel Öz
yeterlilik Ölçeği” ile elde edilmiştir. Veri analizlerinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma hesaplanmış;
gruplar arası farkı belirlemek için t Testi, tek yönlü varyans analizi, anlamlı farklılığın kaynağının belirlenmesinde LSD
testlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca grupların normal dağılım göstermediği durumlarda parametrik önemlilik testleri
uygulanamamış; t Testi yerine Mann-Whitney U Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (F) yerine ise Kruskal Wallis Testi
kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin genel öz yeterlik algılarında cinsiyet, yaş,
branş, hizmet süresi, okul türü, bir projede görev alam değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamaktadır. Oysa ölçek genelinde lisans ile eğitim enstitüsü/öğretmen okulu mezunları; “başlama” boyutunda ise
lisans ve ön lisans mezunları ile eğitim enstitüsü/ öğretmen okulu mezunları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark lisans
ve ön lisans mezunu olan öğretmenlerin lehinedir. Bu bulgudan yola çıkarak lisans mezunu öğretmenlerin daha çok
yetkinliklerine güvendikleri söylenebilir. Okul büyüklüğüne göre büyük okullardaki öğretmenlerin küçük ve orta
büyüklükteki okullarda çalışan öğretmenlere göre kendilerini öz yeterlilik açısından daha çok yeterli bulmuşlardır. Bu
bulguların neden ve sonuçlarından hareketle öğretmenlerle öz yeterliliklerini geliştirici çalışmalar ve yeni araştırmalar
yapılabilir.
Anahtar Kelimeler : Yeterlilik, öz yeterlilik, öz yeterlilik inancı, öğretmen
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İnsanların yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine inanan ve herkesi çıkarcı kabul eden kimse olarak açıklanan ‘sinik’ kelimesi
düşünsel açıdan ‘sinizm’ olarak nitelendirilmiştir. Örgütsel sinizm; kişi, grup, ideoloji, sosyal yetenekler veya kurumların
güvensizliğine yönelme ve kızgınlık, ümitsizlik, hayal kırıklığı ile karakterize edilen tutumlardır. Bir başka tanıma göre
örgütsel sinizm, örgütün bütünlükten ve dürüstlükten yoksun olması ve bireyin çalıştığı örgüte karşı olumsuz tutumlarıdır.
Örgütte dürüst olunmadığına dair inanç, negatif inanç ve duygular ve tutarlı olarak örgüte yönelik aşağılayıcı ve eleştirel
davranma eğilimi olmak üzere üç boyutu vardır. Araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul öğretmenlerin okullarında örgütsel
sinizme ilişkin algı düzeylerinin bazı değişkenler bakımından incelemek ve öneriler getirmektir. Araştırmanın evreni 20142015 öğretim yılında Manisa-Akhisar’daki ilk ve ortaokulda görevli 850 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi
yansızlık kuralına uygun seçkisiz örnekleme yöntemiyle yapılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemini 316 öğretmen
oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması için “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizlerinde aritmetik
ortalama ( ), standart sapma, t- testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Scheffe Testi, gerektiğinde LSD testi kullanılmıştır.
Araştırmanın bulguları aşağıdaki gibi özetlenebilir: İlk ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okullarındaki örgütsel
sinizm düzeyleri medeni durumlarına göre sinizmin davranışsal boyutunda anlamlı farklılık gösterirken; bilişsel ve duyuşsal
boyutlarda anlamlı farklılık göstermemektedir. Bekâr öğretmenlerin davranışsal sinizm düzeyleri evli öğretmenlere göre daha
yüksektir. Ayrıca ölçek genelinde ve alt boyutlarda öğretmenlerin okullarındaki örgütsel sinizm düzeyleri onların
cinsiyetlerine, yaşlarına, hizmet sürelerine, öğrenim düzeylerine, sendikaya üyelik durumuna ve okullarının büyüklüğüne
göre anlamlı farklılık göstermemiştir.
Anahtar Kelimeler : Sinizm, örgütsel sinizm, ilkokul, ortaokul, öğretmen
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GÜLENAZ SELÇUK 1, HURİYE SEVİNÇ PEKER 2, GAMZE GEDİK 1, YUNUS EMRE
KELEŞ 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
gselcuk@hotmail.com

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de “Eğitim Yönetimi” alanında tamamlanmış lisansüstü tezlerdeki güncel eğilimleri
incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde
edilmiştir. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri
olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez tarama merkezinde 71 tane eğitim yönetimi
alanında lisansüstü teze ulaşılmıştır. 71 lisansüstü tezden 54 tanesi yüksek lisans, 17 tanesi doktora tezidir. Bu tezlerden
erişime açık olan 10 doktora ve 38 yüksek lisans olmak üzere toplamda 48 tane tez incelenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek
üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik bir “Tez İnceleme Formu” geliştirilmiştir. Bu bağlamda 19912017 yılları arasında yazılan Eğitim Yönetimi alanındaki erişime açık olan tüm lisansüstü tezlerinin bağlı bulundukları
enstitülere, yıllara, yapıldığı üniversitelere, işlenen temalara, çalışma gruplarına, kullandıkları veri toplama araçlarına,
araştırma modellerine ve yazım dillerine göre genel değerlendirmeleri yapılmıştır. Bulgular önce frekans (f) ve yüzdeleriyle
(%) tablolaştırılmış ardından grafikler üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen bulgulara göre en fazla tez 2007 ve 2017 yıllarında
tamamlanmıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (6) ve Yeditepe Üniversitesi (5) Eğitim Yönetimi alanında tamamlanan
tez sayılarıyla Türkiye üniversiteleri içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Eğitim yönetimi alanında tamamlanan lisansüstü
tezlerin konularının; Yönetim ve denetime dair görüşler, yönetimde liderlik, yönetimde iş yükü- sosyal destek durumu,
yönetim alanındaki tezler, yönetimde uygulamalar ve yönetimde psikoloji ile ilgili olduğu görülmektedir. Tezlerde
çoğunlukla nitel araştırma yöntemleri (21) kullanılmıştır. Nitel çalışmaları nicel çalışmalar (18) takip etmiştir. Tezlerde
ağırlıklı olarak nitel yöntemler tercih edilirken son yıllarda da karma yönteme dayalı tezlerin tamamlandığı görülmektedir.
Ayrıca veri toplama aracı olarak en çok anket, ölçek ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bunun yanında
araştırmaların büyük çoğunluğu yöneticiler ile gerçekleştirilirken dokümanlardan da yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Eğitim yönetimi, Lisansüstü Tezler, Eğitim Yönetimi Araştırmaları.
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ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
firatasuman@gmail.com

Odak Sistemi Adana’daki okullarımızın fiziki altyapı, yönetim ve organizasyon, eğitim-öğretim kalitesi ve proje alanlarında
mevcut durumlarının belirlenerek gelişimlerine zemin hazırlamak amacıyla oluşturulan tüm faaliyetlerin izlenme,
değerlendirilme ve geliştirilmesi sistemidir. Bu kapsamda 2015-2016-2017 yıllarında Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı 1.155 kurum ve 26.922 öğretmenin performanslarını artırarak; eğitime erişim oranı, eğitimde kalite ve kurumsal
kapasitenin geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yaparak stratejik plan hedeflerine ulaşmak amaçlanmıştır. İl Milli Eğitim
Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında, iç paydaşlara 53 sorudan oluşan İç Paydaş Anketi
uygulanmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde eğitime erişim oranı, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve kurumsal kapasitenin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen sonuçlara ve
sorunlara yönelik iyileştirme/geliştirme çalışmaları kapsamında ODAK sistemi tasarlanmıştır. Yapılan iç paydaş
anketlerinden çıkan sonuçlar ve stratejik planda yer alan hedefler incelendiğinde ilimizde “Okul Değerlendirme,
Akreditasyon ve Kalite Sisteminin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Projenin genel amacı, 2015-2018 yılları arasında İl
Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 1642 kurum ve 23746 öğretmenin performanslarını artırarak stratejik plan hedeflerine
ulaşmaktır. Bu çalışma kapsamında iç paydaş memnuniyet anketi, beyin fırtınası, çoklu oylama tekniği, araştırma - inceleme,
puko döngüsü (Planla-uygula-kontrol et –önlem al) yöntemlerinden yararlanılmıştır. Oluşturulan ekip öncelikle iç paydaş
anketi sonuçlarından elde edilen verileri bir araya getirerek proje fraktallarını oluşturmuşlardır. Daha sonra fraktallardan biri
olan akreditasyon ayağının uygulaması için oluşturulacak kurum türlerine ait kriterleri oluşturmak üzere araştırma ve
inceleme çalışmaları yapmış ve kriterler oluşturulmuştur. ODAK sisteminin geneli ile ilgili durum değerlendirmesi yapmak
için yöneticilere yönelik memnuniyet anketleri yapılmıştır. ODAK sisteminin fraktalları; Akredite: Akreditasyon projesi
kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kurulan komisyonlarca, 6 aylık dönemler için, kurum türlerine göre
oluşturulan kriterlerle değerlendirme yapılmaktadır. Okul incelemeleri 6 ana başlık ve 46 alt başlık altında yapılmıştır Bunlar:
Fiziki altyapı, tuvalet ve lavabolar, yönetim ve organizasyon, eğitim ve öğretimde kalite, yabancı dil ve hareketlilik,
yarışmalar. Okul İşbirliği Ağları: Stratejik işbirliği anlayışı ile okul/okul-okul/kurum arasında karşılıklı katkı sağlama
amaçlanmıştır. Başarı Analiz Sistemi: Okul/kurumlarımızın, öğrenci başarılarını artırmaya yönelik olarak, merkezi ve yerel
sınavlardaki başarı analizlerini oluşturmaları, bunu takip etmeleri amaçlanmıştır. Bireyselleştirilmiş Öğrenme Destek
Programı: Okul/kurumlarımız başarı analizleri ve yaptıkları diğer çalışmalar neticesinde tespit ettikleri ders/ünite/kazanım
bazlı eksiklikleri gidermek üzere “Bireyselleştirilmiş Öğrenme Destek Planları” hazırlayarak; akademik başarıların
artırılmasına yönelik bu planları hayata geçirmektedirler. Değişim Liderliği Programı:. Bu kapsamda 1500 okul yöneticisi
ile Türkiye’nin önemli akademisyenleri buluşturularak değişim başlatılmış ve çeşitli dönemlerde eğitimler devam
ettirilmiştir. Öğrenme Liderliği Programı: Eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla 15.000 öğretmenimizin katıldığı
çeşitli konferanslar ve seminerler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde alanlarında uzman akademisyenler lider öğretmenlerimizle
buluşturulmuştur. İl Milli Eğitim-Üniversite İşbirliği: Üniversitemiz öğretim üyeleri ile yapılmış olan işbirliği kapsamında
bilim söyleşileri ve atölye çalışmaları yapılarak bilim ile toplumun işbirliği içinde çalışması sağlanmıştır. Bu bileşenler
kapsamında yapılan çalışmalar sonucu;2015 yılında yapılan ilk değerlendirme sonucunda; belirlediğimiz kriterler bakımından
yetersiz bulunan okul sayımız 420 iken 2017 yılında yapılan değerlendirmede bu sayı 135 e inmiştir. ODAK kriterlerine göre
çok iyi olarak ifade edilen okul sayımız da 2015 yılında 8 iken 2017 yılı değerlendirmeleri sonucunca 169 olarak
belirlenmiştir. ODAK projemizin uygulanmaya başlanmasıyla ilimiz genelinde ölçülebilir her alanda dikkate değer bir
iyileşme elde edilmiştir. Örneğin; TÜBİTAK 4006 proje başvuru sayısı 114 iken ODAK’tan sonra 476 ya, beslenme dostu
okul sayımız 38 den 165’e, beyaz bayrak sahibi okul sayımız 83’ den 516 ya , Avrupa birliği proje başvuru sayımız 87’ den
340’ a,hayat boyu öğrenme kapsamında açılan kurs sayısı 1941 den 14.666 ya, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması
kapsamında 2014’te okul öncesi okullaşma oranımız %34,17 iken 2017 de %59,77 olmuştur. Üniversite işbirliği ağları ile
yapılan protokollerle yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize destekler sağlanmıştır. ODAK sistemi uygulamasının etkisini
değerlendirmek amacıyla, 2015-2017 yıllarında alınan sonuçlar çerçevesinde ODAK sistemi geliştirilerek devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul değerlendirme, yönetim-organizasyon, akreditasyon , kalite sistemi

Sayfa 94

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18776) OKUL YÖNETİCİLERİNİN PAYLAŞILAN LİDERLİK
DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
MUSTAFA AYDIN BAŞAR 1, SEDA KÖSEM 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
sedasayankosemtez@gmail.com

Açık sistem anlayışına sahip tüm toplumsal kurumlar arasında çok yönlü ve karmaşık bir etkileşim vardır. Çağdaş anlayışa
sahip eğitim örgütlerinin hammaddesinin insan olmasından dolayı, nitelikli ve etkin bir yönetim anlayışına sahip olmaları
kaçınılmazdır. Bu yönüyle eğitim kurumlarının kendi iç işleyişinde olduğu gibi diğer toplumsal kurumlar ile etkileşiminin
güçlü olması gerekmektedir. Özellikle okul yöneticilerinin gelişen yeni yönetim anlayışlarını benimsemesi ve
uygulamalarına yansıtabilmesi zorunlu hale gelmiştir. Globalleşen dünyamızda okul yöneticileri; teknolojinin sunduğu ortam
ve gelişmelerin takipçisi olarak, çalışanlarına yönetim ve eğitim süreçlerinde etkin yöneticilik ve liderlik becerileriyle
yalnızca ne yapmaları gerektiğini söylemek yerine, onların resmin bütününü görmeleri kararlarda aktif rol üstlenmelerini
sağlamalıdır. Günümüz yönetim anlayışları okul yöneticilerinin, geleneksel yönetim anlayışlarından sıyrılarak lider
davranışları sergileyen bir yönetici profili ortaya koymalarını bekler. Eğitim yöneticilerinin lider olarak en önemli rolü;
bireyler arasındaki eşgüdümü içselleştirerek okuldaki koordinasyonu kuvvetlendirmektir. Alanyazına bakıldığında, yönetici
ve lider kavramlarının iç içe geçmiş ve biraz da karıştırılan ifadeler olduğu kabul edilebilir. Liderlik, bir veya daha fazla
kişiyi çeşitli yöntemlerle yönlendirmedir. Ancak güç ve yetki bakımından iki farklı liderlik biçemi ortaya çıkmaktadır:
Formal lider, izleyenleri üzerindeki etkisini otoriteyle sağlarken; informal lider, sergilediği liderlik davranışları etkisiyle ve
sayesinde grubuyla bütünleşir. Bu bağlamda, okul yöneticisi bir formal lider olmakla beraber; öğretmenleri motive etmek,
onları değerler ve ortak amaçlar etrafında birleştirmek ve etkilemek yoluyla informal bir lidere de dönüşebilir. Kurumlar
birden fazla lidere sahip olabildikleri gibi, kurum yöneticileri de birden fazla liderlik özelliğine sahip olabilmektedir. Okul
örgütlerinden kurumun özellikleri ve işleyişi bakımından; daha çok öğretimsel, dönüşümcü, vizyoner liderlik yanında
paylaşımcı anlayışa sahip liderlik özellikleriyle öne çıkmaları beklenir. Paylaşılan liderlik kavramı, örgütün üst yöneticisi
dışındaki kişilere de “hareket etme özgürlüğü / karar verebilme hakkı” tanımak olarak tanımlanabilir. Diğer bir değişle
paylaşılan liderlik „emretme ve kontrol‟ kavramlarının karşısındadır. Bu anlayışın benimsendiği örgütlerde, genellikle bir ya
da birkaç kişiyi en tepeye yerleştirip sadece onun kararlarını uygulamak yerine, liderliği sistem anlayışı içine yerleştirme
yaklaşımı esas alınmaktadır (McCarthy, 2010). Paylaşılan liderlik, liderliği tek bir liderin inançları ve etkinlikleri yoluyla
anlamak değil, dinamik örgütsel bir varlık olarak kabul ederek anlamaktır (Harris, 2008). Davis bu liderlik türünün ‘‘işbirliği,
demokrasi, paylaşım gibi sözcüklerin anlamlarını içeren fakat bu sözcüklerin taşıdığı anlamdan daha geniş bir anlama sahip
olan liderlik uygulaması’’ olduğunu belirtmektedir (Akt. Baloğlu, 2011: 129). Paylaşılan liderlikten önce ‘‘paylaşım’’ fikri
ortaya çıkmıştır. Guardian’ın 2007’deki raporuna göre, paylaşılan olguların şimdiki örnekleri; paylaşılmış bilgi, paylaşarak
karar alma, paylaşılmış iş, paylaşılmış öğrenme sistemi şeklindedir. Geçmişten günümüze zamanla oluşan değişimler, sabit
ve değişmeyen yapıdan çok uzakta, katı bir şekilde belirlenmiş çizgiler, sınırlar ve hudutları aşan, örgüt içinde emir ve
kontrolden uzak bir trendin habercisidir (Gronn, 2009). Gronn (2002: 657) paylaşılan liderliğin bir araya gelerek el birliğiyle
oluşturulan yapısını a) İçten gelen işbirliği, b) İçten gelen gruplaşma, c) İçten gelen uyumsuzluk/gruplaşamama, d) Anarşik
gruplaşma olarak ayırmıştır. Genelde liderlik, özelde paylaşılan liderliği ölçmek amacıyla geliştirilmiş çok sayıda ölçme aracı
bulunmaktadır. Bu ölçme araçlarının büyük bölümü farklı ülkelerde geliştirilen ve dilimize uyarlaması yapılan ölçeklerdir
(Hulpia, Devos ve Rosseel 2009; Bostancı, 2012; Özdemir, 2012). Son yıllarda Türkiye’deki yönetim işleyiş ve özellikle
uygun ölçek geliştirme çalışmaları yapılmaktadır (Özdemir 2012; Taştan ve Oğuz, 2013; Özer ve Beycioğlu, 2013).
Okullarda paylaşılan liderlik ile ilgili geliştirilen ölçeklerin yeterli olduğunu söylemek zordur. Paylaşılan liderlik konusunu
farklı açılardan ele alan, uygulanabilirliği olan ölçme aracının geliştirilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
yöndeki çalışmalar literatüre ve paylaşılan liderliğin uygulamadaki durumunu güvenilir şekilde ortaya koymaya katkı
sağlayacaktır. Bu çalışmanın temel amacı da paylaşılan okul yöneticilerinin paylaşılan liderlik davranışlarını yeniden ele
almak ve ölçek geliştirmektir. Aslan ve Ağıroğlu Bakır tarafından geliştirilen (2015) paylaşılan liderlik ölçeğinden
yararlanarak yeni bir ölçek geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmayla “Okul Yöneticilerinin Paylaşılan Liderlik Davranışları
Ölçeği”ni geliştirme aşamaları ortaya konulmuş, amacına hizmet eden geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Paylaşılan liderlik davranışları ölçeği, okul yöneticileri, geçerlik, güvenirlik

Sayfa 95

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18845) ÖĞRETMENLERİN MUTLU BİR OKULA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELERİ
FATİH ŞAHİN 1, KÜBRA YENEL 2, NECATİ CEMALOĞLU 1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
kubrayenel@gmail.com
1

2

İlgili alan yazın incelemesinde mutluluğun örgütsel yaşamda önemli bir bileşen olduğu ve örgüt adına istendik birçok
durumun ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Aksi durumda örgütlerde olumsuz durumlar ortaya
çıkabilmektedir. Bu durum mutluluğun temel bileşenler bağlamında etraflıca ele alınmasını önemli kılmaktadır. İlgili alan
yazın incelemesinde mutluluğu ölçen birçok ölçme aracının geliştirildiği ve bu ölçekler aracılığıyla mutluluğun diğer örgütsel
bileşenlerle ilişkilendirilerek incelendiği görülmektedir. Bu araştırmada böyle bir sınırlama yoluna gidilmemiş,
öğretmenlerden mutlu bir iş yerine ilişkin tanımlamalar yapmaları, durumlar ortaya koymaları istenmiştir. Öğretmenlerden
gelen dönütler çerçevesinde de pozitif psikoloji alanının önemli isimlerinden biri olan Martin Seligman’ın PERMA (positive
emotions, engagement, relationships, meaning, accomplishment) modeli ölçüt alınarak öğretmen değerlendirmelerinin
analizi yapılmıştır. Nitel olarak tasarlanan ve mutluluk olgusunu ele alan bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar ile
örgütsel yaşama mutlu bir iş ortamının oluşturulması adına bireysel, örgütsel ve politik düzeyde katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmada olgubilim araştırma modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada,
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi öğretim kurumlarında öğretmen veya yönetici olarak görev yapan 36
katılımcı oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak tam yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşme formunda katılımcılara toplam 6 soru sorulmaktadır. Çalışmada nitel veri analizi yöntemlerinde betimsel analiz
tekniği kullanılmıştır. Seligman’ın (2012) mutluluğa ilişkin belirlediği beş temel bileşen, bu çalışmanın çerçevesini
oluşturmaktadır. Araştırma bulguları incelendiğinde öğretmenlerin mutlu bir iş ortamını olumlu duygu bağlamında daha çok
kendilerini güvende (n=18) hissettikleri ve huzurlu (n=15) buldukları bir iş ortamı olarak tanımlamışlardır. Katılımcılar
bağlanma veya akış bağlamında düşüncelerini daha çok işini sevme (n=19), işine bağlılık (n=12), fedakârlıkta bulunma
(n=8) olarak açıklamışlardır. Mutlu bir iş ortamına ilişkin katılımcı görüşleri ilişkiler bağlamında değerlendirildiğinde
öğretmenlerin sıklıkla saygının (n=18), iş birliğinin (n=17), desteğin olduğu (n=17); önemsendikleri (n=16), yönetsel
süreçlere katılım gösterdikleri (n=13), çalışanlar olarak değer gördükleri (n=11), adaletli davranışların sergilendiği (n=11) ve
çalışanların birlikte iyi vakit geçirdikleri (n=11) bir iş ortamı mutlu bir okul olarak tanımlanmıştır. Katılımcılar anlam
bağlamında nispeten az görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler doğru işi yaptıklarını (n=4) ve faydalı olduklarını düşündükleri
(n=4), yaptıkları işe anlam atfettikleri (n=1) ve bir amaçlarının olduğunu bildikleri (n=1), hayata anlam kattıkları (n=1) bir
okulu mutlu bir iş yeri olarak tanımlamışlardır. Katılımcılar başarı bağlamında da nispeten az görüş
belirtmişlerdir. Öğretmenler başarılı (n=6) ve verimli oldukları (n=6), örgütsel amaçlara katkı sağladıkları (n=5), üretken
(n=4 ve yeterli (n=2) oldukları, işlerini daha iyi yapmaya çalıştıkları (n=2) ve okuldaki sorunlara çözüm üretebildikleri (n=2)
bir okulu mutlu bir iş ortamı olarak tanımlamaktadırlar. Araştırma sonuçları öğretmenlerin mutluluğu daha çok sırasıyla
ilişkiler ve pozitif duygular bağlamında değerlendirdiklerini göstermektedir. Mutlu bir iş ortamına anlam ve başarı
bağlamında yapılan değerlendirmeler ise oldukça sınırlıdır. Bu durum öğretmenler tarafından mutluluğun belirli bileşenler
çerçevesinde ele alındığını, mutluluğa ilişkin bütüncül bir yaklaşımın sergilenmediğini göstermektedir. Bu sonucun ortaya
çıkmasında Türk toplumunun ilişki yönelimli bir kültüre sahip olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Okullarımızda
anlam ve başarı vurgusunun yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen, mutluluk, iş yeri.
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Bireyselliği ön plana çıkararak öğrenciyi merkeze alan çağdaş eğitim anlayışı, öğrenciyi yalnızca bilgi hamallığı yapan pasif
bir obje olmaktan çıkarmış, onu etkili iletişim kurma, problem çözme yeterliliğine sahip olma, bilgiye ulaşma yollarını
kullanabilme ve bilgiyi yorumlayıp yeniden üretebilme nitelikleriyle donatarak eğitim öğretim sürecinin aktif bir aktörü
konumuna yükseltmiştir. XXI. yüzyılın birey tanımı olarak da ifade edilebilecek bu niteliklerin öğrenciye kazandırılmasında
etkili sınıf yönetiminin önemli bir rolü vardır. Sınıf yönetimi, eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kapsamlı bir planlama
süreci ile öğrenci ve öğretmenlerin öğretme ve öğrenme engellerinin asgariye indirilmesi, öğrenme sürecinde aktif öğrenci
katılımının sağlanması ve zamanın uygun kullanımı gibi unsurları kapsar. Sınıf yönetiminde 1970'lere kadar geleneksel
modellerin kullanımı ön plândayken sözü edilen tarihten sonra davranış bilimlerindeki gelişmelerin etkisiyle bu yaklaşımlar
sorgulanmaya başlanmış ve çağdaş eğitim yaklaşımlarına doğru kayan ibre, sınıf yönetiminde de önceki modellerin aksine
daha esnek ve öğrenci merkezli bir yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Çağdaş yaklaşımla birlikte öğretmen bir rehber
konumuna gelmiş ve bu durum da öğretmen öğrenci iletişimi çok daha önemli bir hâl almıştır. Bu sebeple günümüzde
öğretmenlerin etkili iletişim becerilerine sahip olmaları gereklilik boyutunu aşarak taşınması gereken zorunlu bir nitelik
durumuna yükselmiştir. Artık öğretmenlerin bilgi aktarma görevinin ötesinde somut konuşma, tam ve tek mesaj yollama, ben
diline yönelme, sesin ve beden dilinin etkili kullanımı, sınıftaki iletişim engellerinin tanımlanması ve ortadan kaldırılması,
sözel ve sözel olmayan mesajların uyumlu kullanımı, çocuk ve ergenlerle ilişkiler gibi pek çok etkili iletişim becerisine sahip
olması gerekmektedir. Sözü edilen bu iletişim becerileri etkili bir sınıf yönetiminin de anahtarıdır. Bu çalışmada, sınıf
yönetiminin boyutları ile etkili iletişim becerileri arasındaki ilişki üzerinde durularak sınıf yönetiminin eğitsel, psikolojik ve
sosyal etkenlerinin etkili iletişimin unsurları ile olan yakınlığı ele alınacaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim
desenine göre tasarlanan çalışmada, verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Veriler, Manisa İlinde Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı resmi öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden “sınıf yönetiminde etkili
iletişim” ……gibidir. Çünkü ……” ifadelerini tamamlamaları yoluyla elde edilmiştir. Ayrıca, iki alanın birbiri üzerindeki
destekleyici işlevi öğretmenlerin sınıf yönetiminde etkili iletişime ilişkin ürettikleri metaforlar ve alan yazın ile desteklenerek
ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Sınıf Yönetimi, etkili iletişim becerileri, öğretmenler.

(18849) İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMDE DRAMA
ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ARZU BAYINDIR 1

1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
arzubayindir@hotmail.com

Bir yöntem olarak yaratıcı dramaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar farklı değişkenlerle (farklı alanlarda, yaş gruplarında
ve düzeylerde) incelenmiştir. Buna karşın yönetici alanında bu yöntemin yansımaları ve farklı değişkenlerle
gerçekleştirilmesine (düzey ve yaş grupları vb.) ilişkin gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Yaratıcı
drama yönteminin eğitim alanında birçok yararı ortaya çıkmıştır. Bunlar; okul yöneticilerinin bilimsel tutum ve bilimsel
süreç becerilerine katkıda bulanması (Özbilgin, 1989; Akt: Güner & diğ., 1999) mesleki beceri ve kişilik özelliklerini
desteklemesi (Yeğen, 2004) ve eğitim süreci içerisinde etkili olması şeklinde sıralanabilir. Okullarda yaratıcı drama
etkinliklerinin uygulanmasında yöneticiler önemli bir rol oynamaktadır. Yönetici yaklaşımları özellikle uygulamalarda
karar mekanizmalarının işletilmesinde, personelin eş güdümlenmesinde, eğitim ortamlarının uygun biçimde düzenlenmesi
ve denetlenmesinde etkilidir. Eğitici drama etkinliklerinin belirleyici olan bir diğer yönetici özelliği de yöneticilerin söz
konusu etkinlere ilişkin algılayış ve tutumlarıdır. Eğitimde yaratıcı drama etkinliklerin kullanımı eğitim yöneticilerinin
tutumlarını olumlu açıdan etkileyecektir. Bu bağlamda olumlu tutum sahibi olan yöneticiler okulda gerçekleştirilen idari ve
eğitimsel etkinliklerinin verimini artıracaktır. Bu araştırmada ilkokul yöneticilerinin eğitimde drama etkinliklerine yönelik
tutumlarının söz konusu uygulamalarının işlevselliğini belirlemede önemli bir etkiye sahip olacağı beklenmektedir. Ayrıca,
ilkokul yöneticilerinin uygulamalara yönelik bakış açılarını ortaya çıkarması düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Çağdaş yaklaşımlar, drama, eğitimde yaratıcı drama, okul yöneticileri.
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(16474) ASSESSING THE COGNITIVE TEST ANXIETY LEVELS OF
TURKİSH AND SYRIAN STUDENTS: A CROSS-CULTURAL STUDY
DİNÇAY KÖKSAL 1, ÖMER GÖKHAN ULUM 2
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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omergokhanulum@gmail.com

Being an unfavorable state in which humans encounter high depression, difficulty, and anxiety before or during an exam, test
anxiety constructs strong obstacles in learning process. Cognitive dimension involves psychometric characteristics in the
overall test anxiety focusing specifically on mental aspects. Thus, composing the commonly observed ingredients within the
whole text anxiety, the cognitive part refers to the intellectual dimension. So, this study inquires the cognitive test anxiety
levels of both Turkish and Syrian university students who have different cultural and educational backgrounds. Through a
cognitive test anxiety scale and an interview, the study diagnoses the cross-cultural differences between the cognitive test
anxiety levels of the mentioned groups. The study has detected that although there are cross-cultural similarities in the
cognitive test anxiety levels of Turkish and Syrian students, there are also differences. Conclusions and pedagogical
implications of the findings are discussed in the study.
Keywords : test anxiety, cognitive test anxiety, Turkish students, Syrian students, culture

(18588) İNGİLİZCE KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE
UYARLANMASI
HALE ALKAN 1, NİLAY BÜMEN 1, ÖNER USLU 1
EGE ÜNİVERSİTESİ
oneruslu@gmail.com

1

Yabancı dil öğrenmekte olan öğrencilerin konuşma kaygısı yaşamaları bu dilde sözlü iletişim kurmalarını
engelleyebilmektedir. Bu bağlamda yurt dışında bazı ölçme araçları kullanılsa da Türkiye’de İngilizce konuşma kaygısıyla
ilgili çalışmalarda ya nitel desenler temele alınmış ya da Horwitz, Horwitz ve Cope (1986) tarafından hazırlanan Yabancı Dil
Sınıf Kaygısı Ölçeği’nin konuşmaya ilişkin bazı maddeleri kullanılmıştır. Söz konusu ölçek özel olarak İngilizce konuşma
kaygısına odaklanmamakta ve çalışmada sadece güvenirliğe ilişkin kanıtlar sunulmaktadır. Dolayısıyla böyle bir ölçeğe
ihtiyaç duyulduğu düşünülmüştür. Bu çalışmanın amacı Woodrow (2006) tarafından geliştirilmiş olan iki boyutlu ve beşli
Likert tipinde işaretlenen 12 maddelik İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin (İKKÖ) Türkçeye uyarlanmasıdır. Ölçeğin bir
boyutu sınıf içindeki konuşma kaygısını, diğer boyutu ise sınıf dışındaki konuşma kaygısını ölçmekte olup, Avustralya’da
275 öğrenci üzerinde denenerek geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada çeviri tekrar çeviri işlemleri
sonucunda dil geçerliği sağlandıktan sonra sonra Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda orta düzeyde İngilizce
öğrenmekte olan bir öğrenci grubu üzerinde (n=54) 15 gün ara ile ölçeğin İngilizce ve Türkçe formu çevrimiçi olarak
uygulanmıştır. İKKÖ’nün orijinali ve Türkçe formu arasındaki korelasyon, olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğunu
göstermektedir (.882, p < .01). Bu form daha sonra İngilizce öğrenen 455 öğrenciye uygulanmış, normallik varsayımının
karşılandığı görüldükten sonra doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile orijinal iki faktörlü yapının Türkçe form için de geçerli
olup olmadığı incelenmiş, uyum indekslerinin mükemmel uyum sınırları içerisinde olduğu görülmüştür (RMSEA: 0.084,
CFI: 0.97, NNFI: 0.96, GFI: 0.93, RMR: 0.069, SRMR:0.051). Ölçeğin ölçüte dayalı geçerlik incelemeleri devam
etmektedir. Ölçeğin faktörlerine ilişkin güvenirlik katsayıları sınıf içinde konuşma kaygısı boyutunda .83, sınıf dışında
konuşma kaygısı boyutunda .85 olarak hesaplanmıştır. Yapılacak araştırmalarda üniversite öğrencilerin konuşma kaygıları
İKKÖ ile belirlenebilir. Ayrıca İKKÖ kullanılarak farklı ülkelerdeki üniversite öğrencilerinin İngilizce konuşma kaygıları
karşılaştırılabilir, bu kaygının giderilmesine yönelik girişimlerde ölçekten yararlanılabilir. İKKÖ’nün ilköğretim veya
ortaöğretim öğrencilerine uyarlaması da yapılabilir.
Anahtar Kelimeler : İngilizce konuşma kaygısı, İngilizce konuşma kaygısı ölçeği, kültürel uyarlama
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İnsana özgü psikolojik bir durum olan yalnızlığın, insan var olduğundan beri, var olduğu düşünülmektedir. Her insan için
doğal bir duygu olan yalnızlık, yaşamın her döneminde ister çocuk, ister genç ister yetişkin, ister yaşlı olsun yaşanılan bireye
acı veren, psikolojik iyi oluşu olumsuz etkileyen hoş olmayan bir ruh halidir. Yalnızlık, yavaş yavaş ve yaşla birlikte artar.
Yalnızlık, yaşlı insanlar açısından incelenip değerlendirildiğinde; hemen hemen her ülkede farklı derecelerde yaşanıyor
olması nedeniyle küresel boyutlu sosyal bir sorundur. Özellikle gelişmiş ülkelerde modernleşmenin insan yaşamına
etkileriyle birlikte yaşlılarda yalnızlık artmış ve bir sorun olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada yaşlıların
çeşitli değişkenler açısından yalnızlık durumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada yaşlıların yalnızlık
düzeylerinin bazı değişkenlere göre (Cinsiyet, medeni durum, yaş, yaşamını nerede sürdürdüğü, çocuk sahibi olma durumu
ve sayısı, eğitim düzeyi, çalışma durumu, aylık gelir düzeyi) farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmanın
çalışma grubunu 2015 yılında Kayseri’de yaşayan 809 yaşlı oluşturmaktadır Yaşlıların yalnızlık düzeyleri ile ilgili veriler
“YİYÖ Yalnızlık Ölçeği” ile toplanmıştır. Kişisel değişkenlere ilişkin verilerin toplanması için ise araştırmacılar tarafından
hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistiklerin yanı sıra, yalnızlık
düzeylerinin değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için, bağımsız gruplara uygulana t testi, tek yönlü
varyans analizi ve KVH analizi uygulanmıştır. Araştırmada yaşlıların yalnızlık durumlarının medeni durum, yaş, yaşamını
nerede sürdürdüğü, çocuk sahibi olma durumu ve sayısı, eğitim düzeyi, çalışma durumu, aylık gelir düzeylerinin önemli bir
şekilde farklılaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Yalnızlık, duygu, yaşlı, yalnızlık durumu

(16730) OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA, TANIK VE KURBAN OLMA
DURUMUNA GÖRE ŞİDDET KAVRAMININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
HANİFE AKGÜL 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
hanifeakgul38@gmail.com

3-6 yaşlar arasını kapsayan okul öncesi dönem, kişiliğin oluşumu ve şekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların
kazanılması ve geliştirilmesi açısından ileri yıllara olan etkisi nedeniyle, yaşamın en kritik dönemlerinden biridir. Okul
öncesi dönemin bütün bu özellikleri dikkate alındığında doğumdan itibaren başlayan süreçte uyarıcı çevre, aile, sunulan
oyuncaklar, çocuğun yetiştiği çevre, eğitim materyalleri, kreşi, okulu, arkadaşları ve arkadaş ve yetişkinlerle ilişkileri,
çocuğun yetişkin olmasının ve kişiliğinin temellerini atması açısından çok önemli araçlardır. Townsend’a göre şiddet
dünyada çok yaygındır ve okul öncesi dönemde başlayıp, ergenlik döneminde yoğunlaşır. Çocuklar şiddeti daha büyük
çocuklardan, ebeveynlerden, televizyon ve medya araçlarından öğrenirler. Şiddetin düzeyi hafif bile olsa sürekli olarak bu
şiddete maruz kalmak çocuklar için oldukça travmatize edici olabilir (Ross, 2002). Bu bağlamda, okul öncesi çocuklarının da
risk altında oldukları ve şiddet konusunda yapılan çalışmalarda bu grubun göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemek
mümkündür. Bu çalışmada okul öncesi donemdeki (3-6 yaş) çocukların siddete maruz kalma duzeylerinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada çocukların şiddete maruz kalma düzeyleri bazı değişkenlere göre
(cinsiyet, yaş, anne eğitim durumu, ailenin gelir düzeyi, aile yapısı) farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu 2017 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde iki anaokuluna devam eden 81 çocuk ve annesi
oluşturmaktadır. Çocukların şiddete maruz kalma düzeyleri (tanık ve kurban olma) “Şiddete Maruz Kalma Ölçeği’
(Çetinkaya Yıldız ve Hatipoğlu Sümer, 2010) ile toplanmıştır. Kişisel değişkenlere ilişkin verilerin toplanması için ise
araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistiklerin yanı
sıra, yalnızlık düzeylerinin değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için, bağımsız gruplara uygulana t
testi, tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırmada çocukların şiddete maruz kalma durumlarının cinsiyet, aile yapısı
ve anne eğitim düzeyine göre önemli şekilde farklılaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Şiddet, okul öncesi, çocuk, kurban, tanık
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Çocukların çevrelerine karşı ilgi ve merakın yoğun olduğu bir dönem olan okul öncesi, çocuğun bütünsel gelişimi açısından
önemlidir. 60-72 aylık çocukların cinsel gelişimlerinin en belirgin özelliği olan aktif merak duygusu çoğu zaman cinsel
davranışlar olarak gözlemlenebilmektedir. Bu dönemde çocuklar bedenini keşfetme, başkalarının üreme organlarına ilgi
gösterme, cinsel oyunlar (doktorculuk, evcilik v.b) oynama, çıplak olmaktan hoşlanma gibi davranışlar sergilemekte ve
cinsellikle ilgili konularda soru sormaktadır. Yaşamın ilk yıllarında çocuğun merak ettiği konularda doğru kaynaklardan bilgi
alması gerekmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada okul öncesi dönemindeki 60-72 aylık çocukların cinsellik ile ilgili
konulardaki bilgi düzeyleri, bilişsel ve duygusal hazır bulunuşlukları dikkate alınarak cinsellikle ilgili konularda bilgi
edinmeleri için çocukların aktif katılımını içeren cinsellik eğitimi programı uygulanarak çocukların cinsel gelişimlerine
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, Öntest-Sontest Kontrol Gruplu Deney Deseni (ÖSKD) ile yapılan yarıdeneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılı İzmir İZELMAN A.Ş. Genel
Müdürlüğündeki anaokullarındaki 60-72 aylık 30’u deney 30’u kontrol grubuna dâhil edilen 60 çocuk oluşturmaktadır.
Araştırmada çocukların cinsellikle ilgili bilgilerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Cinsellik Bilgi
Düzeyine Yönelik Soru Listesi” ve “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Bu araştırmada deney grubuna çocukların
cinsellik bilgi düzeylerini artırmaya yönelik 8 oturumluk bir “Cinsellik Eğitimi Programı” uygulanmış, kontrol grubuna ise
hiçbir uygulama yapılmamıştır. Verilerin analizinde ise kovaryans analizi (ANCOVA), bağımlı ve bağımsız gruplar için t
testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol grubuna dâhil edilen
çocukların “Çocukların Cinsellik Bilgi Düzeyine Yönelik Soru Listesi”nden aldıkları sontest toplam puanları arasında
anlamlı bir fark olduğu ve cinsellik eğitimi programına katılan çocukların cinsellik bilgi düzeylerinde deneysel işlem
öncesine göre gözlenen değişimin kontrol grubundaki çocukların cinsellik bilgi düzeyinden farklı olduğu bulunmuştur. Bir
başka ifadeyle kontrol ve deney grubundaki çocukların cinsellik bilgi düzeylerinin cinsellik eğitim programına katılıp
katılmadığına göre değiştiği ve cinsellik eğitim programının çocukların cinsellik bilgi düzeyini artırdığı görülmüştür. Ayrıca
cinsellik eğitimi programının Long-Lasting (uzun süreli) etkisinin deneyin bitiminden 4 hafta sonra da devam ettiği
saptanmıştır.
(Bu çalışma “60-72 Aylık Çocuklara Yönelik Hazırlanan Cinsellik Eğitimi Programının Çocukların Cinsel Gelişimine Etkisi”
adlı tez çalışmasından alınmış ve 2017-2-TP2-2614 nolu proje Mersin Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmiştir.)
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, Cinsellik eğitimi, Cinsel gelişim
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1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
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Bu çalışmada rehberlik servisinde görev yapan psikolojik danışmanların eğitim kurumlarında sıkça gözlenen öğrenci
problemlerine yönelik farkındalıklarının neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Okul psikoojik danışmanlarının,
öğretmenlerin sınıf içi eğitim-öğretim faaliyetlerini sağlıklı ve etkili bir biçimde yürütebilmeleri için müşavirlik hizmeti
sunmaları gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle öğrencilerin tanınması, sorunlarının belirlenmesi ve sorunlarının
çözülmesinde neler yapılması gerektiğinin bilinmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle rehberlik servisinde görev yapan
psikolojik danışmanlarının öğrenci problemleri hakkında daha çok farkındalık edinmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda
araştırmacılar tarafından daha önce yapılmış olan ve toplam 7500 civarı öğrenciden toplanmış verilere bağlı olarak
öğrencilerin, beden ve sağlık, okul-öğretmen-ders, ev-aile, toplumsal ilişkiler, meslek ve gelecek ile kişilikle ilgili
problemlerin neler olduğu incelenmiştir. İncelenen veriler doğrultusunda rehberlik servisinde görev yapan psikolojik
danışmanların öğrenci problemlerinin hangileri için farkındalık durumlarının neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu
kapsamda farklı eğitim kurumlarında görev yapan 15 psikolojik danışmandan ile yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile
bilgiler toplanmıştır. Daha sonra görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin
analizi sonucunda rehberlik servisinde görev yapan psikolojik danışmanların farkındalıkları hakkında bulgulara yer
verilmiştir. Elde edilen bulguların öğrenci problemlerinin çözümü adına yeni bakış açısı oluşturmada katkı sunacağı tahmin
edilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Rehberlik Servisi, Psikolojik Danışman, Öğrenci Problermleri
[1] Bu çalışma, Balıkesir Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. BAP Proje No: 2017/136.
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Bu araştırmada okul yöneticilerinin eğitim kurumlarında sıkça rastlanan öğrenci problemlerine yönelik çözüm
yaklaşımlarının neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Okul yöneticileri (müdür ve müdür yardımcıları) öğretmenlerin
sınıf içi eğitim-öğretim faaliyetlerini sağlıklı ve etkili bir biçimde yürütebilmeleri için hem öğrenci hem de öğretmen için
uygun eğitim koşulları hazırlamalıdır. Bunu sağlamak içinde öncelikle öğrencilerin sorunlarının belirlenmesi ve bu
sorunlarının çözülmesinde neler yapılması gerektiğinin bilinmesi önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmacılar
tarafından yapılmış olan ve toplam 7500 civarı öğrenciden toplanmış veriler temel alınarak öğrencilerin, beden ve sağlık,
okul-öğretmen-ders, ev-aile, toplumsal ilişkiler, meslek ve gelecek ile kişilikle ilgili problemlerin neler olduğu incelenmiştir.
Bu çalışmada da eldeki veriler doğrultusunda okul yöneticilerinin öğrenci problemlerinin çözümü için neler yaptıkları ve bu
konudaki çözüm önerilerinin neler olduğu incelenmiştir. Bu kapsamda farklı eğitim kurumlarında görev yapan 15 okul
yöneticisi ile araştırmacılar taarfından hazırlanmış yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile görüşmeler yapılmış ve
görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda okul yöneticilerinin
öğrenci sorunlarına ilişkin hangi çözüm yöntemlerine başvurdukları ve önerilerinin neler olduğuna ilişkin bulgulara yer
verilmiştir. Elde edilen bulguların öğrenci problemlerinin çözümü adına okul yöneticilerine yeni bakış açısı oluşturmada
katkı sunacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Okul Yöneticisi, Öğretmen, Öğrenci Problermleri.
[1] Bu çalışma, Balıkesir Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. BAP Proje No: 2017/136.

(18018) PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ÜNİVERSİTE
YAŞAMINA UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
FATMA EBRU İKİZ 1, FETİ TANBOĞA 1, UMUT ÇATAL 1, AYŞEGÜL
KARAMENDERES 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
fetitanboga40@gmail.com

Gençler üniversite eğitimi için yaşadıklarından farklı bölgeleri tercih edebilmektedir. Bu durum bir bölgeden diğerine
üniversite eğitimi için göç eden bireylerin uyum süreçleri ve farklı kültürde olmanın yarattığı ihtiyaçlara daha fazla
odaklanmak anlamına gelmektedir. İzmir ili ve Dokuz Eylül Üniversitesi kültürel olarak farklı grupların eğitim için yoğun
olarak göç ettiği ve eğitim aldığı bir yerdir. Psikolojik Danışman adayları ise bu kitle içerisinde ayrı bir öneme sahiptir.
Çünkü onlar diğerinin iyiliği için hizmet verirken önyargısız tutuma ve koşulsuz kabule sahip olmalı, değer aktarımı
yapmamalı, uyumlu ve sağlıklı bir birey olmalıdır. Bu çalışmada psikolojik danışman adaylarının üniversiteye uyum ve
çokkültürlülüğe ilişkin tutum düzeyleri farklı demografik değişkenler açısından incelenmiş ve aralarındaki ilişki ortaya
konmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, iki değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını incelemeyi amaçlayan ilişkisel
tarama modeline dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında okumakta olan 193 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri
toplama araçları Üniversite Yaşamı Ölçeği, Çokkültürlülük Tutum Ölçeği ve kişisel bilgi formudur. Verilerin analizi için
analizlere başlanmadan önce veri seti kayıp veriler, normallik açısından değerlendirilmiş, verilerin normal dağılmadığı tespit
edilmiştir. Buna bağlı olarak değişkenler arasındaki ilişki Spearman Brown ile demografik değişkenlerin etki düzeyi ise
Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin çok kültürlülük düzeyleri ile üniversite yaşamına uyum düzeyleri
arasındaki ilişki incelendiğinde çok kültürlülüğe ilişkin tutumlarının onların kişisel uyum düzeyleriyle pozitif yönde;
duygusal uyum düzeyleriyle negatif yönde anlamlı ilişkili olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin çok kültürlülüğe ilişkin tutumları
davranışa dökebilme düzeylerinin onların kişisel uyum düzeyleriyle, sosyal uyum düzeyleriyle pozitif yönde; duygusal uyum
düzeyleriyle negatif yönde anlamlı ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada PDR öğrencilerinin %50’den fazlasının eğitim
göçü yaparak İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne geldiği, %90'ının sosyoekonomik düzeyini orta olarak algıladığı, %75'inin
yurt ve evde kaldığı, %77'sinin akademik başarısını orta düzeyde algıladığı saptanmıştır. Öğrencilerin uyum düzeylerini ve
çok kültürlüğe ilişkin yaklaşımlarını destekleyecek çalışmalar yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Uyum, Çokkültürlülük, Üniversite Öğrencileri, Psikolojik Danışma
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İş anlamı çalışanın işe verdiği anlam, işe bağlılığı ve işiyle ilgili olarak hissettiği anlamı ifade eder. İş anlam dinamik bir
yapıdadır ve çalışan işini deneyimledikçe işten aldığı anlam ortaya çıkar ve değişimler gösterebilir. Aynı şekilde İş anlamı,
çalışanın iş ile ilgili beklentilerle eş zamanlı gelişir ve değişir. Bireyin kendilik algısı ile işin değeriyle ilişkili olması ve
çalıştığı yerin de bu ilişkiyi desteklemesi işin anlamlı hale gelmesini kolaylaştırır. Bu noktada sosyal güven toplumsal bir bağ
ile ilişkilendirildiğinde işbirliği, değişim, yaratıcılık ve değişime katkı sağlayan bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Sosyal
güvenin bir diğerini kabul etme, çatışmaları azaltma, iletişimi güçlendirme, işbirliğine ve problemlerin çözümüne de fırsat
tanıyan bir yapısı vardır. Kendilerini sosyal yönden güvende hisseden insanların iyimserlik düzeylerinin yüksek olduğu
düşünüldüğünde, çalışma hayatında iş anlamı ve sosyal güven değişkenleri arasındaki ilişkinin yönü dikkate değer hale
gelmektedir. Bu bağlamda mevcut araştırmada iş anlamı ve sosyal güven arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri 180 ‘i kadın (%46) olmak üzere, memur ve hizmet alımı ile çalışan
işgörenlerin oluşturduğu 390 katılımcıdan elde edilmiştir. Katılımcıların sosyal güven düzeylerini belirlemek amacıyla 11
maddeye ve 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahip Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyet Ölçeği kullanılmıştır. İş
anlamına ilişkin puanları belirlemek için 10 maddeden oluşan ve 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahip İş Anlamı Ölçeği
kullanılmıştır. Katılımcıların iş anlamı ve sosyal güvende hissetme ve memnuniyet düzeyleri ortalama puanları sırasıyla
35,72 ve 32,94 olarak bulunmuştur. Korelasyon analizi bulgularına göre katılımcıların iş anlamı ve sosyal güvende hissetme
ve memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r= .40, p<.01). Diğer taraftan, t testi
bulgularına göre katılımcıların iş anlamı düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık sergilemediği (t(188) = 721, p>0.05)
görülmektedir. Benzer şekilde, katılımcıların sosyal güven puanlarının da cinsiyete göre anlamlı bir farklılık sergilemediği
görülmektedir (t (188) = 1.948, p>0.05). Katılımcıların kamu veya özel sektörde çalışmaları iş anlamı puanlarında anlamlı bir
farklılık oluşturmamaktadır (t (188) = -.280, p>0.05). Benzer şekilde, katılımcıların kamu veya özel sektörde çalışmaları
sosyal güvende hissetme ve memnuniyet puanlarında anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır (t (188) = .699, p>0.05).
Anahtar Kelimeler : İş Anlamı, Sosyal Güven

(18084) ÖZNEL İYİ OLUŞ VE KİŞİLİK TİPLERİNİN AFFEDİCİLİK
ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ
EROL UĞUR 1, BASRİ ÖZÇELİK 1, ALİ HAYDAR ŞAR 1
1

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
eugur@sakarya.edu.tr

Affedicilik, duygusal başetme yöntemlerini kullanarak, öç alma, kırgınlık, kızgınlık ve öfke gibi bireyin psikolojik iyi oluş
düzeyini olumsuz etkileyecek faktörleri azaltarak bireyin hem kendisiyle, hem de başkalarıyla barışık olmasını kolaylaştıran,
ruhsal ve fiziksel sağlığına olumlu katkıda bulunan önemli bir beceridir. Bazı bireylerin bağışlayıcı olmasının yanında bu
durumun tam tersi olan intikam alma arzunun bazı bireylerde sık görülmesin, bu kişilik özelliklerinin kişiden kişiye farklılık
göstermesiyle açıklanabilir. Nitekim yapılan çalışmalarda, affedicilik düzeyi düşük bireylerin, kendine hayran olma, kendi
üstünlüğüne inanma ve kişilerarası ilişkilerde fayda sağlama olarak adlandırılan narsisist kişilik özelliği gösterdikleri; daha
fazla intikam arayan oldukları; narsisist kişilerin çoğunlukla kendilerini daha çok bağışlarken başkalarını daha az affetme
eğiliminde oldukları; az affetme eğilimi gösteren bireylerin daha fazla nörotik davranışlar gösterdiği belirlenmiştir. Öznel iyi
olma durumu, bireyin yaşamının değerli olduğuna nasıl karar verdiği, mutluluğu, huzuru, memnuniyeti ve yaşam doyumunu
içermektedirç Araştırmalar bulguları affedicilik olgusunun, bireylerin kişilerarası ilişkilerde yaşadıkları öfke, kızgınlık, öç
alma, kalp kırıklıkları, incinmeler gibi olumsuzlukları ortadan kaldırarak ruhsal ve fiziksel sağlığa katkıda bulunduğu ortaya
koymuştur. Bu bağlamda mevcut araştırmada affediciliğin doğasının anlaşılmasında kişilik yapılarının ve öznel iyi oluşun
affedicilikle ilişkisi ve bu davranışların affediciliği nasıl yordadığı incelenmiştir. Bu çalışma, kişilik özelliklerinin ve öznel
iyi oluşluğun affediciliği ne düzeyde yordadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın
bağımlı değişkeni affedicilik, bağımsız değişkenleri ise, kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümde öğrenim gören 305’i kız olmak
üzere toplam 570 öğrenci oluşturmaktadır. Affedicilik düzeyini ölçmek amacıyla, Heartland Affetme Ölçeği; öznel iyi oluş
düzeyini belirlemek için Öznel Iyi Oluş Ölçeği ve kişilik tiplerini belirlemek için Eysenck’in Kişilik Anketi Gözden
Geçirilmiş/ Kısaltılmış Formu (EKA-GGK) kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, affediciliğin sırasıyla
nörotisizm ile (r=.-83, p<0,001); psikotizm ile (r=.-87, p<0,001); öznel iyi oluş ile (r=.73, p<0,001); dışa dönüklük ile
(r=.79, p<0,001) anlamlı ilişkiye sahip olduğu; dışa dönük kişilik özelliği ve öznel iyi oluş arasında pozitif yönde
(r=.54, p<0,001) istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür Yordama gücüne ait bulgular incelendiğinde,
psikotizm, öznel iyi oluş, nörotisizm ve dışa dönüklük birlikte affediciliğe ilişkin varyansın yaklaşık %76’sını açıkladığı
belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı kişilik özellikleri ve öznel iyi oluşun affedicilik üzerindeki yordama düzeyini
incelemektir. Bulgular affediciliğin nörotisizmve psikotizm kişilik özellikleri tarafından negatif; dışa dönük kişilik özelliği ve
öznel iyi oluş tarafından pozitif yordandığını ortaya koymuştur. Mevcut sonuçlar, alan yazındaki konuyla ilgili benzer
araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada affetme davranışlarının doğasını anlamada kişilik
özelliklerinin ve öznel iyi oluşun önemli birer yordayıcı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Affedicilik, öznel iyi oluş, kişilik tipleri
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Duyarlılık, hem kişisel duyarlılığın (öz-duyarlılık) ve diğer kişilere duyarlılığın arttırılması hem de empati becerisinin
geliştirilmesi açısından psikolojik danışmanlık mesleği için anahtar bir kavramdır. Bir psikolojik danışmanın öncelikle
kendisinin öz-duyarlılık ve empati becerisine sahip olması psikolojik yardım ilişkisini güçlendirmektedir. Bu kapsamda
psikolojik danışmanlık öğrencilerinin psikolojik ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik duyarlılık eğitim programlarına
yer verilmesi önemlidir. Bu düşünce doğrultusunda bu çalışmada psikolojik danışmanlık birinci sınıf öğrencilerine yönelik 8
haftalık duyarlılık odaklı grup rehberliği uygulaması yapılmış ve uygulamanın öğrencilerin öz-duyarlılık ve empati düzeyleri
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın deney ve kontrol gruplarını 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz
döneminde Uşak Üniversitesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü birinci sınıfta öğrenim gören 30 öğrenci (14 deney,
16 kontrol) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak Öz-Duyarlık Ölçeği, Temel Empati Ölçeği ve araştırmacı
tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma öntest-sontest-izleme kontrol gruplu deneysel desen
araştırma modeline uygun olarak yürütülmüştür. Veri setinin analizi için SPSS 20.00 paket programı kullanılmıştır. Elde
edilen verilerin analizlerinde ortalama, standart sapma, frekans-yüzde dağılımları, bağımsız gruplar için t testi ve tekrarlı
ölçümler için çift yönlü varyans analizi istatistiksel analiz teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; duyarlılık
odaklı grup rehberliği uygulamasının deney grubunda yeralan psikolojik danışmanlık öğrencilerinin öz-duyarlılık ve empati
düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bulgular ilgili literatürle bağlantılı olarak tartışılmış, psikolojik
danışmanlara ve konu ile ilgilenen araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Psikolojik Danışman, Duyarlılık, Öz-Duyarlılık, Empati
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Teknolojinin yaygınlaşmasına paralel olarak özellikle internet ve sosyal medya kullanımının öğrencilerin ders çalışma
alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Bu bakımdan eldeki çalışma ile ortaöğretim öğrencilerinin zaman
yönetimi becerilerinin ne düzeyde olduğunun ve çeşitli değişkenlere göre nasıl farklılaştığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda Batı Karadeniz’deki bir ilde lise düzeyinde öğrenim görmekte olan 291 ortaöğretim öğrencisi araştırma
örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma verileri Zaman Yönetimi Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin
analizinde betimsel istatistiklerden faydalanılmış, ayrıca (veri dağılımının normalliği incelendikten sonra) tek yönlü varyans
analizi ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda ortaöğretim öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin
orta düzeyde olduğu ve kız öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin erkek öğrencilerin zaman yönetimi becerilerine kıyasla
istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin üst sınıfların lehine
olacak şekilde sınıf düzeylerine ve başarılı öğrencilerin lehine olacak şekilde başarı düzeylerine göre farklılaştığı
görülmüştür. Dolayısıyla, sınıf seviyesi ve başarı düzeyi arttıkça öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin arttığı; bu
durumun mezuniyet aşamasına doğru yaklaşmakta olan üniversiteye öğrenci seçme sınavı nedeniyle öğrencilerin planlı
çalışmaya başlamalarından kaynaklandığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : zaman yönetimi, başarı, sınıf düzeyi, ortaöğretim
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Sigara kullanımı uzun dönemde neden olduğu ciddi sağlık problemlerine karşın dünyada ve ülkemizde gençler arasında en
yaygın bağımlılık davranışıdır. Ülkemizde gençlerle yürütülen çalışmalarda üniversite öğrencileri arasında sigara kullanma
yaygınlığının ciddi boyutlarda olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerine yönelik sigara ile mücadelede etkili koruyucu
ve önleyici çalışmalar yürütülebilmesi için sosyodemografik risk faktörlerinin büyük oranda önceden bilinmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özelliklerine göre sigara
kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılında Uşak Üniversitesine bağlı altı
fakültede öğrenimlerini sürdüren toplam 1195 öğrenci katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi
formu ile toplanmış ve SPSS 20 paket programına aktarılmıştır. Veri setinin analizinde frekans-yüzde dağılımları ve ki-kare
istatistiksel analiz tekniği kullanılmıştır. Analizler sonucunda, çalışmaya katılan üniversite öğrencilerinin %38.5’inin sigara
kullandığı ve %61.5’inin sigara kullanmadığı saptanmıştır. Araştırmada cinsiyet, yaş, fakülte, sınıf, barınma durumu, aylık
kişisel gelir, anne-baba öğrenim durumu, anne, baba, kardeş ve arkadaş sigara kullanma durumu sosyodemografik
değişkenlerine göre üniversite öğrencilerinin sigara kullanımlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır. Bu bulgular
ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış, sigara bağımlılığı alanında çalışan psikolog, psikolojik danışman ve akademisyenlere
yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Üniversite öğrencileri, Sigara kullanımı, Sosyodemografik özellikler
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Bu araştırmada kişilerarası yetkinlik, yalnızlık, olumsuz değerlendirilme korkusu, ödül ve cezanın sosyal medya bağımlılığını
yordayıp yordamadığı ve sosyal medya kullanan ve kullanmayan ergenleri hangi doğruluk düzeyinde sınıflandırdığı
incelenmiştir. Bu genel amaçla, araştırmanın birinci aşamasında bu değişkenlerin sosyal medya bağımlılığına etkisi
incelenmiştir. İkinci aşamada bu değişkenlerin sosyal medya kullanan ve kullanmayan ergenleri hangi doğruluk düzeyinde
sınıflandırdığı incelenmiştir. Araştırmanın birinci aşaması son bir yıldır sosyal medya kullanan ve en az bir sosyal medya
hesabı olan 282 ergen (123’ü kız ve 159’u erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşaması, birinci
aşamadaki 282 ergene ek olarak sosyal medya kullanmayan 144 ergen (64’ü kız ve 80’i erkek) üzerinden yürütülmüştür.
Araştırmanın verileri #Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği, Kişilerarası Yetkinlik Ölçeği, Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği,
UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu, Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeği ve Kişisel Bilgi
Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın birinci aşamasındaki sonuçlara göre kişilerarası yetkinlik, yalnızlık, olumsuz
değerlendirilme korkusu, ödül ve ceza sosyal medya bağımlılığını manidar düzeyde yordamaktadır. Araştırmanın ikinci
aşamasındaki sonuçlara göre kişilerarası yetkinlik, yalnızlık, olumsuz değerlendirilme korkusu, ödül ve ceza sosyal medya
kullanan ve kullanmayan ergenleri %74 oranında doğru sınıflandırmaktadır. Bu sonuçlar kişilerarası yetkinlik, yalnızlık,
olumsuz değerlendirilme korkusu, ödül ve cezanın sosyal medya bağımlılığını ve sosyal medya kullanıp kullanmamayı
etkilediğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal medya bağımlılığı, kişilerarası yetkinlik, Yalnızlık, Olumsuz değerlendirilme korkusu, Ödül,
Ceza
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Mülteci öğrenciler eğitim ortamlarında çok sayıda stereotip tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehditler genellikle
etnisite, kültür, akademik başarı, dil ve ırk gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Literatürde öğrencilerin özellikleri ile ilgili
steratotipler konusunda bilgi sahibi olmasının ve bu stereotipleri kabul etmesinin başta akademik başarısızlık olmak üzere
çok sayıda psikososyal probleme neden olduğu vurgulanmaktadır. Dolayısıyla steraotip tehditlerin mülteci öğrencilerin
eğitiminde ve uyumunda kritik bir faktör olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada mülteci öğrencilerin eğitim ortamlarında
karşılaştığı steraotip tehditler derlenecektir. Araştırmanın mülteci öğrencilerin ne tür stereptip tehditlerle ile karşılaştığını
ortaya koyacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmanın bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalara önemli bir bilgi kaynağı
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Mülteci öğrenci, stereotip, stereotip tehdit
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Bu araştırmada kuramsal açıklamalar ve araştırma sonuçları dikkate alınarak geliştirilen hipotetik model test edilmiştir.
Önerilen hipotetik modelde, sosyal zekânın sosyal kaygı; sosyal kaygının, akran ilişkileri ve internet bağımlılığı; akran
ilişkileri ve internet bağımlılığının, sosyal bağlılık üzerindeki doğrudan etkisine ilişkin hipotezler öne sürülmüştür. Ayrıca
sosyal zekânın akran ilişkileri, internet bağımlılığı ve sosyal bağlılık ve sosyal kaygının internet bağımlılığı üzerindeki
dolaylı etkisine ilişkin hipotezler öne sürülmüştür. Araştırma 578’i kız ve 413’ü erkek olmak üzere internet kullanan 991
ergen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği, Ergenler için
Sosyal Kaygı Ölçeği, Akran İlişkileri Ölçeği, Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu, Sosyal Bağlılık Ölçeği ve Kişisel
Bilgi Formu kullanılmıştır. Önerilen hipotetik model, araştırma verilerinin yapısal modellerin ön şartlarından normallik,
doğrusallık, çoklu bağlantı problemi, aykırı değerler ve örneklem büyüklüğü kriterlerini karşıladığı dikkate alınarak
Maximum Likelihood yöntemi ile test edilmiştir. Önerilen hipotetik model test edilmeden önce her bir örtük değişkenin
yapısal modellerde kullanılabilecek yeterlikte olup olmadığı, ölçüm modelleri ile test edilmiştir. Ölçüm modelleri
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. DFA sonucunda her bir örtük değişkene ait ölçüm
modellerinin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. Ardından önerilen hipoetik model genel
örneklemde test edilmiştir. Analiz sonucunda hipotetik modele ait bütün yolların .001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
olduğu görülmüştür. Hipotetik modele ait uyum indeksleri χ2= 1414.453, sd= 424, χ2/sd= 3.336, RMSEA= .049, GFI= .91,
AGFI= .90, CFI= .93; IFI= .93, TLI (NNFI)= .92 olarak bulunmuştur. Bu bulgular önerilen hipotetik modelin genel
örneklemde araştırma verileri ile iyi uyuma sahip olduğunu göstermektedir. Önerilen hipotetik modelin örtük değişkenleri ve
örtük değişkenlere ait alt boyutların cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı ilişkisiz örneklemler için t testi ile incelenmiştir.
Analiz sonucunda sosyal zekâ, akran ilişkileri ve sosyal bağlılık değişkenlerinde kız ergenlerin lehine bir farklılaşma olduğu
görülmüştür. Cinsiyete göre farklılaşan değişkenler dikkate alınarak, önerilen hipotetik modelin genel örneklemin yanısıra
hem kız ergen örnekleminde hem de erkek ergen örnekleminde test edilmesine karar verilmiştir. Önerilen hipotetik model kız
ergen ve erkek ergen örnekleminde test edilmeden önce her iki örneklemde örtük değişkenlerin ölçüm modelleri test
edilmiştir. Ölçüm modelleri DFA aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. DFA sonucunda her bir örtük değişkene ait ölçüm
modellerinin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. Ardından önerilen hipoetik model kız ergen ve
erkek ergen örnekleminde ayrı ayrı test edilmiştir. Analiz sonucunda hipotetik modele ait bütün yolların iki örneklemde de
.001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Hipotetik modele ait uyum indeksleri kız ergen örnekleminde
χ2= 1055.944, sd= 424, χ2/sd= 2.490, RMSEA= .051, GFI= .90, AGFI= .88, CFI= .92; IFI= .92, TLI (NNFI)= .92 ve erkek
ergen örnekleminde χ2= 807.955, sd= 424, χ2/sd= 1.906, RMSEA= .047, GFI= .89, AGFI= .88, CFI= .94; IFI= .94, TLI
(NNFI)= .93 olarak saptanmıştır. Bu bulgular önerilen hipotetik modelin genel örneklemin yanı sıra kız ergen ve erkek ergen
örnekleminde de doğrulandığını göstermektedir. Araştırmada elde sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, hem genel
örneklemde hem kız ergen örnekleminde hem de erkek ergen örnekleminde sosyal zekânın sosyal kaygı, sosyal kaygının
akran ilişkileri ve internet bağımlılığı, akran ilişkileri ve internet bağımlılığının sosyal bağlılığı anlamlı düzeyde ve doğrudan
etkilediği, sosyal zekânın akran ilişkileri, internet bağımlılığı ve sosyal bağlılığı ve sosyal kaygının internet bağımlılığını
anlamlı düzeyde ve dolaylı etkilediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Ergen, sosyal bağlılık, hipotetik model
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Dünya genelinde mülteci sayısı gittikçe artmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’ne göre Dünyanın farklı
coğrafyalarında 63.3 milyon mülteci yaşamını sürdürmektedir. Dünya genelinde en fazla mültecinin yaşadığı ülke Türkiye
Cumhuriyeti’dir. Türkiye’de 3.7 milyonun üzerinde kayıtlı mülteci yaşamaktadır. Bu sayının içinde yaklaşık olarak 3.5
milyon Suriyeli çoğunluğu oluşturmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göre Türkiye’de geçici koruma altında bulunan
660 bin 272 Suriyeli ve yabancı uyruklu öğrenci 36 bin 323 resmi okulda ve 21 ildeki 338 geçici eğitim merkezinde eğitim
görmektedir. Okul çağındaki 976.200 Suriyeli çocuğun kademeli olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullara
kaydedilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda sayıları neredeyse 1 milyona yaklaşan mülteci çocukların
okullarda psikososyal uyumunun nasıl sağlandığı önemli bir araştırma konusudur. Dolayısıyla bu araştırmada Türkiye’de
eğitim ortamlarında mülteci çocukların psikososyal uyumuna ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar ve programlar incelenecektir.
Araştırmanın bu alandaki çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Mülteci, çocuk, psikososyal uyum
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Empati, insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru anlama, duygudaşlık gibi
durumları anlatmaktadır. (Dökmen, 2008; Bakırcıoğlu, 2006). Araştırmanın amacı PDR öğrencilerinin diğer bölüm
öğrencilerine göre empati düzeyi açısından karşılaştırılmasıdır. Tarama araştırması modeli kullanılmıştır (Büyüköztürk ve
ark). Araştırmada Jolliffe ve Farrington (2006) tarafından geliştirilen, Topçu, Erdur-Baker ve Çapa-Aydın (2010) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan Temel Empati Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. SPSS 20.0
programı kullanılarak bilgisayara aktarılmış ve istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizlerinde bağımsız
örneklemler için t-testi analizi yapılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 104 kişinin 52’si PDR bölümü öğrencisiyken 52’si
eğitim fakültesinin diğer bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerdir. Bu kişilerden 47’si erkek 57’si kadındır. Araştırmanın
bulgularına göre bireylerin toplam empati düzeyi puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p=.010).
Kadınlar (74.9649), toplam puan açısından erkeklere (68.8298) göre daha yüksek seviyededir. Bireylerin empati düzeylerinin
duygusal alt boyutu cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p=.012). Kadınların duygusal empati düzeyleri
(38.3158) erkeklere (33.9787) göre daha yüksektir. Empati düzeyinin bilişsel boyutu açısından anlamlı bir farklılaşma
olmamıştır (p=.171). Eğitim görülen bölüm açısından incelendiğinde ise empati düzeyinin bilişsel alt boyutu açısından
anlamlı bir farklılaşma cinsiyet değişkeninde olduğu gibi görülmemiştir (p=.86). Toplam empati puanı açısından PDR
bölümü öğrencileri eğitim fakültesinin diğer öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek puanlar almışlardır (p=.001). PDR
öğrencilerinin puan ortalaması 76.2308, diğer öğrencilerin ise 68.1538 olarak bulunmuştur. Empati düzeyinin duygusal alt
boyutu açısından incelendiğinde PDR öğrencilerinin puan ortalamaları 39.8654, diğer öğrencilerin 32.8462 olarak
bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki bu fark anlamlı düzeydedir (p=.000) (Kalaycı, 2010). Bulgular PDR öğrencilerinin
empati açısından diğer bireylere göre yüksek seviyede olduğunu göstermektedir. Bu üstünlük psikolojik danışma yapabilme
ve rehberlik edebilme açısından bireylerin gelişim gösterdiklerini gösterebilir bunun yanı sıra üniversite bölüm tercihlerinde
PDR bölümünü tercih eden bireylerin insan doğasını,iletişimi anlamaya yönelik merak ve becerilerinin de etkisi
olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: Empati, duygusal empati, bilişsel empati, olumlu sosyal davranışlar, psikolojik
danışman.

Sayfa 108

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18210) PSİKOTERAPİ ve PSİKOLOJİK DANIŞMALARDA ÖYKÜSEL
TERAPİNİN KULLANIMI
MESUT ÖZTÜRK 1, İSMAİL KUŞCİ 2
1
2

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ozturkmmesut@gmail.com

Bu çalışmanın amacı öyküsel terapinin ne olduğunun anlatılarak hangi tür psikolojik müdahelelerde kullanıldığını
incelemektir. Bilimsel araştırma yöntemlerinden literatür tarama modeli kullanılmıştır. Öyküsel terapi (Michael K. White ve
David Epston) bireyin yaşam öykülerinden yola çıkarak kişiye yardım etmek ve otoritenin baskısını azaltmaktır. Kişinin
baskın yaşam öyküsünün oluşmasında kültür, aile, akran grupları, cinsel yönelim, ekonomik düzey, din cinsiyet, yaşanılan
bölge, yaşam tecrübeleri gibi faktörler etkili olur. Alternatif öykülerse bireyin yaşamını olumsuz etkileyen bu baskın
öykülerin yerine danışanın olmak istediği anları, yaşantı ve durumları ifade eden zaman dilimlerini ifade eder. Bu sayede
danışan baskın öyküsünü yeniden ele alıp alternatif öyküler üreterek hayatını tek bir öykü üzerinden yaşamak zorunda
olmadığının farkına varır. Böylece yaşadığı sorunların, mutsuz eden duyguların etkisinden kurtulur. Öyküsel terapi, hem aile
danışmanlığında hem de bireyle danışmada kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde 2000’lerin başına kadar
olan dönemde öyküsel terapinin diğer terapi kuram ve teknikleriyle karşılaştırılması, aile içi uyumsuzluk sorunları, aile
yakınının kaybından doğan depresif problemler ve fizyolojik sorunlardan doğan umutsuzluk çerçevesinde terapiler yapıldığı
görülmektedir. 2000-2010 arası olan süreçte raporlaştırılmış öyküsel terapi süreçleri incelendiğinde genellikle yakın
kaybından kaynaklı depresif sorunlar, evli çiftlerin yaşadıkları uyum sorunları ve yeme bozuklukları olduğu görülmektedir.
2010’lardan günümüze gelen dönemde yine depresyon, yeme bozuklukları, yaşlılık sorunları gibi sorunlar üzerinden terapiler
devam ederken bunun yanında cinsiyet odaklı terapi, popüler kültür unsurlarının etkileri, bipolar bozukluklar gibi önceki
dönemlerde rastlanmayan konuların çalışıldığı görülmektedir. İncelenen öyküsel terapi süreçlerinde danışanın sorunlu
öyküsünün alınması, sorunun dışsallaştırılması, eşsiz sonuçlara ulaşma, yeniden öyküleme, yeniden yazma konuşmaları,
alternatif öykülere ulaşma gibi teknikler sıkılıkla kullanılmıştır. Tüm bu raporlaştırmalar toplamda 200’e yakın danışanla
yapılan görüşmeler sonunda oluşturulmuştur. 90’lardan bu yana incelenen araştırmaların hemen hepsinde öyküsel terapi,
olumlu çıktılar vermiştir. Detaylı sonuçlar, kullanılan yöntemler ve özette aktarılan çalışmalara ek olarak diğer çalışmalar da
sözlü sunum sırasında anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Öyküsel terapi, otorite, baskın öykü, alternatif öykü.
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Ait olma temel insani ihtiyaçların ilk sıralarında yer almaktadır. Temel ihtiyaçlarını karşılayan bireyler diğerleri tarafından
kabul edilmeye, kendini bir gruba ait hissetmeye güdülenirler. Bu ihtiyacın karşılanması bireyi daha üst ihtiyaçları gidermeye
güdülerken karşılanmaması ise yalnızlık, güvensizlik ve yabancılaşma gibi olumsuz duygularla karşı karşıya bırakır.
Öğrenciler zamanın büyük çoğunluğunu eğitim ortamlarında geçirmektedir. Bu bakımdan okula ilişkin duygularının,
duygusal gelişimleri ve akademik performansları üzerinde etkili olması kaçınılmazdır. Nitekim alan yazında okula aidiyet
duygusu ile akademik başarı arasındaki olumlu ilişkilere vurgu yapılmaktadır. Öğrencilerin okula aidiyet duygusu
geliştirmelerinde okul iklimi, akran ilişkileri ve öğretmen tutumları gibi birçok faktör etkili olabilir. Bu çalışmada, PISA
2015 verilerine göre öğretmenlerin destekleyici ve adaletsiz davranışlarının öğrencilerin aidiyet duygularını ne düzeyde
yordadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın verileri PISA’nın resmi internet sitesinde yer alan veri tabanından
edinilmiştir. Dolayısıyla araştırma grubunu PISA 2015 Türkiye örnekleminde yer alan 5895 (K= 2938, E= 2957) öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada PISA tarafından öğrenci anketlerine bağlı olarak türetilmiş olan okula aidiyet hissi (BELONG),
fen sınıflarında öğretmen desteği (TEACHSUP) ve öğretmen adaletsizliği (unfairteacher) değişkenleri kullanılmıştır. Veriler
SPSS istatistik analiz programı ile çözümlenmiştir. Veri analiz teknikleri olarak tanımlayıcı istatistik teknikleri, Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda okula
aidiyet hissi ile öğretmen desteği arasında olumlu; öğretmen adaletsizliği ile ise olumsuz yönde ilişkiler olduğu bulunmuştur.
Regresyon analizi sonuçları öğretmenlerin destekleyici davranışlarının öğrencilerin okula aidiyet duygularını olumlu
etkilerken, adaletsiz öğretmen davranışlarının ise olumsuz etkilediğini göstermektedir. Elde edilen bulgular alan yazındaki
benzer araştırmalarda ulaşılan sonuçları desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler : PISA 2015, Öğretmen Desteği, Öğretmen Adaletsizliği, Okula Aidiyet
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Psikolojik danışman eğitiminde süpervizyon sürecinin psikolojik danışman adayının mesleki yeterliğinin artırılması,
danışanlara sunulan psikolojik danışma yardımının niteliğinin izlenmesi ve psikolojik danışma mesleğine girecek kişilerin
niteliklerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir rolü bulunmaktadır. Ülkemizde psikolojik danışman eğitiminde
süpervizyon standartları henüz belirlenebilmiş olmaması rağmen, üniversitelerdeki Psikolojik Danışma ve Rehberlik
programlarında farklı şekillerde süpervizyon uygulamaları yapılmaktadır. Ancak ülkemize özgü süpervizyon standartlarının
oluşturulabilmesi ve mevcut süpervizyon uygulamalarının geliştirilmesi için etkililiği test edilmiş modellere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çalışmada, Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programı son sınıf öğrencilerinin yaptıkları bireysel
psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin aldıkları süpervizyonun (grup, üçlü ve bireysel süpervizyon) psikolojik danışma
öz-yeterlik inançları üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca öğrencilerin psikolojik danışma özyeterlik inançlarının gelişiminde engelleyici öz-farkındalığın ve cinsiyetin etkileri de incelenmiştir. Bu çalışma, deney öncesi
modele (pre-experimental design) dayalı bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcıları, Ankara’da merkez bir üniversitenin
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programında okuyan 20 son sınıf öğrencisinden (14 kadın, 6 erkek) oluşmaktadır.
Katılımcıların yaşları 21 ile 29 arasında değişmektedir (Ort. = 22.80, SS = 1.70). Katılımcılar “Bireyle Psikolojik Danışma
Uygulaması” dersi kapsamında, gerçek bir danışanla en az altı oturumdan oluşan bireysel psikolojik danışma uygulaması
yapmışlardır. Katılımcılar, bireysel psikolojik danışma uygulamalarını yaparken, yedi oturumluk yapılandırılmış akran grup
süpervizyonu, bir oturumluk üçlü süpervizyon ve bir oturumluk bireysel süpervizyon sürecinden geçmişlerdir. Çalışmada
kullanılan veri toplama araçları; Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği, Öz-Farkındalık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formudur.
Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlikleri ve engelleyici öz-farkındalık algılarına ilişkin olarak iki
hafta arayla toplam beş ölçüm alınmıştır. Süpervizyon sürecinde psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma özyeterlik inançlarının nasıl bir gelişim gösterdiği ve psikolojik danışma öz-yeterlik algılarının gelişiminde engelleyici özfarkındalığın ve cinsiyetin etkisi doğrusal gelişimsel model (linear growth model) aracılığıyla, HLM7 programı kullanılarak
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, başlangıç testindeki psikolojik danışma öz-yeterlik puan ortalaması 197.385 logit
olarak hesaplanmış ve psikolojik danışman adayları sonraki her bir ölçümde ortalama 14.245 logit kazanım sağlamıştır.
Psikolojik danışman adaylarının süpervizyon sürecine başlamadan önceki psikolojik danışma öz-yeterlik düzeyleri
birbirlerinden manidar bir şekilde farklılaşmaktadır (χ2 = 146.813, sd = 19, p < .001). Ayrıca süpervizyon sürecine
başladıktan sonra psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik gelişim düzeyleri birbirlerinden anlamlı bir
şekilde farklılaşmaktadır (χ2 = 34.563, sd = 19, p < .05). Değişimin başlangıç aşaması ile olan ilişkisi (-.224) incelendiğinde,
süpervizyon süreci başlamadan önce psikolojik danışma öz-yeterlik düzeyleri düşük olan öğrencilerin ilerlemeleri, psikolojik
danışma öz-yeterlik düzeyleri başlangıçta daha yüksek olanlardan daha fazladır. Engelleyici öz-farkındalık ve cinsiyetin
psikolojik danışma öz-yeterlik inancının başlangıç aşaması üzerindeki etkisi incelendiğinde, sadece engelleyici özfarkındalığın manidar bir etkisi olduğu bulunmuştur. Yordayıcı etkiler, engelleyici öz-farkındalık puanlarındaki bir birimlik
artışın başlangıç aşamasındaki psikolojik danışma öz-yeterlik inancındaki 6.865 logitlik artışla ilişkili olduğunu
göstermektedir. Manidar bir şekilde olmamasına rağmen, ortalamada, kadın öğrenciler 16.989 logitlik oranla erkek
öğrencilere göre başlangıç aşamasındaki psikolojik danışma öz-yeterlik inancında daha yüksek puan alma eğilimindedirler.
Değişkenlerin psikolojik danışma öz-yeterliği gelişim düzeyi üzerindeki etkisi açısından, ne engelleyici öz-farkındalık ne de
cinsiyet değişkeni bireysel gelişim oranları ile manidar bir şekilde ilişkili değildir. Yordayıcı etkiler engelleyici özfarkındalık puanlarındaki bir birimlik artışın gelişim oranlarındaki .864 logitlik bir artışla ilişkili olduğunu göstermektedir.
Ayrıca, kadın öğrenciler için psikolojik danışma öz-yeterlik puanları, ortalamada, 2.651 logitlik oranla erkek öğrencilerin
puanlarından daha düşüktür. Engelleyici öz-farkındalık ve cinsiyet değişkenleri başlangıç aşamasındaki parametre
varyansının %15,4’ünü açıklamıştır. Bu bulgu, psikolojik danışma öz-yeterliği inancının açıklanmasına katkı sağlayan başka
faktörlerin olduğuna işaret etmektedir. Engelleyici öz-farkındalık ve cinsiyet değişkenleri ayrıca psikolojik danışma özyeterlik inancının gelişim oranında küçük bir etkiye sahiptir (%18,4). Bulgular dikkate alındığında, psikolojik danışman
eğitimindeki süpervizyon sürecinde farklı süpervizyon türlerine yer verilmesi yararlı olacaktır. Süpervizyon sürecinin
devamlı bir şekilde verilmesi de psikolojik danışma öz-yeterlik inancının gelişiminde önemli bir rol oynayacaktır.
Anahtar Kelimeler : Süpervizyon, Süpervizyon Türleri, Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik İnancı, Psikolojik Danışma Eğitimi
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Alkol ve sigara kullanımı gerek gelişmiş ülkelerde gerek Türkiye’de artan boyutlarda karşılaşılan sağlığa zararlı
davranışlardandır. Ülkemizde alkol ve sigara kullanımına yönelik toplum sağlığını koruma açısından birçok önlem
alınmasına rağmen, bu tür sağlığa zararlı maddelerin yaygın kullanımı günümüzde gittikçe artan bir sorun olarak gündeme
gelmektedir. Ayrıca bu maddelerin tüketiminin bağımlılık davranışına dönüşme riski gerek bedensel sağlık gerekse ruh
sağlığı açısından sorun teşkil etmektedir. Alkol, sigara vb. gibi maddelerin kullanımıyla ilişkili bozukluklar ruh sağlığı
alanında çalışılan tanı grupları arasındadır. Bu tür maddelerin kullanım oranlarının ve ilişkili olduğu psikolojik değişkenlerin
belirlenmesi önleyici çalışmalar açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı ise üniversite öğrencilerinde alkol ve
sigara kullanım durumu ile hostilite ve olumsuz benlik düzeyleri arasındaki farklılıkların incelenmesidir. Toplamda 485
üniversite öğrencisinin gönüllü olarak katıldığı araştırmada Kısa Semptom Envanteri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen
veriler üzerinde yapılan bağımsız t-testi analizleri sonucunda, sigara ve alkol kullanan öğrencilerin hostilite ( t = 3,57, p <
.05) ve olumsuz benlik ( t = 2,30, p < .05) düzeylerinin kullanmayanlara göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur.
Çalışmanın sonuçları ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Alkol kullanımı, sigara kullanımı, hostilite, olumsuz benlik

(18321) AFFETME DAVRANIŞININ KABUL KARARLILIK
PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ: AFFETMENİN
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SAİDE UMUT ZEYBEK 1, SEMA CİVAN 2
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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
saideumutzeybek@gmail.com

İster fiziksel ister psikolojik açıdan durağan bir yapıda olmadığı bilinen insanoğlu günümüz dünyasının hızla ilerleyen
temposuna her anlamda ayak uydurmaya devam etmektedir. Beklendik bir şekilde bireylerin davranışlarını inceleyen bir
bilim dalı olan psikoloji de bu gelişmelere uygun olarak bu duruma adapte olabilmeye çalışmaktadır. Bu ilerlemenin en
belirgin sonuçları olarak pek çok kuramın yeniden yapılandırılması ya da ikinci dalga gibi isimlendirmelerle daha ayrıntılı
dallara ayrılmaya çalışması gösterilebilir. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin ikinci dalga yaklaşımlarından olan Kabul Kararlılık
Terapisi de bu adaptasyon çabalarının sonuçlarından biridir. Bireylerin özellikle gün geçtikçe temposu hızlanan neredeyse bir
maratona benzetilebilecek hayat akışı içinde kendileri için anlamlı ve önemli olan yaşantıları fark ederek, istenmeyen
durumların etkilerini azaltmaya çalışması kabul kararlılık terapisinin çıkış noktasını oluşturur. Bu nedenle Kabul kararlılık
terapisi bireylerin istenmeyen duygu ve düşüncelerini deneyimleyebilmeleri için acıya tahammül edebilme yapısını
geliştirmeyi temel alır. Buradan yola çıkılarak affetmenin de Kabul Kararlılık terapsinin kavramlarından olan bilişsel
kaynaşma ve yaşantısal kaçınma ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu ilişkinin sınanabilmesi için bu çalışmanın amacı
affetme kavramı ile bilişsel birleşme ve yaşantısal kaçınma arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu çalışma,
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı, bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi farklı fakülte ve yüksekokullarında
öğrenim görmekte olan amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilmiş öğrenciler
ile yürütülecektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, üç farklı ölçme aracının kullanılması planlanmaktadır. Bunlar;
Heartland Affetme Ölçeği (Bugay ve Demir, 2010), Bilişsel Kaynaşma Ölçeği, ve Kabul Eylem Formu (Yavuz, Ulusoy,
Iskin, Esen, Burhan, Karadere ve Yavuz, 2016) 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 : Affetme, Bilişsel Kaynaşma, Yaşantısal Kaçınma, Kabul Kararlılık Terapisi (ACT)
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Tek başına olma (solitude), kişinin kendi tercihiyle veya zorunlu sebeplerden dolayı, diğerlerinden fiziksel ve psikolojik ayrı
olma durumudur (Knafo, 2012). Tek başına olma durumu yalnızlıktan farklı bir durum olarak bireye keyif veren ve onu farklı
yönlerden geliştiren, kişinin kendisini aydınlatmasının ve yaratıcılığını artırmasının aracı olan bir süreçtir (Hollenhorst ve
Jones, 2001; Long ve Averill, 2003; Long, Seburn, Averill ve More, 2003). Yalnızlıktan farklı bir durumu tasvir eden bu
kavramın bireyler tarafından ne kadar tercih edildiğinin ölçülmesi için geliştirilen ölçeklerden birisi Burger’in (1995)
üniversite öğrencileri üzerinde geliştirdiği Tek Başına Olmayı Tercih Etme Ölçeği’dir. Bireylerin tek başına olmayı tercih
etme düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen bu araç, alan yazında yaygın bir şekilde kullanılmakta ve farklı dillere çevirisi
yapılmış durumdadır. Ülkemizde tek başına olma durumunun bireyler tarafından ne derece tercih edildiğine yönelik var olan
bir ölçme aracının bulunmaması bir problem durumu olarak görülmüş ve bu çalışmada sözü edilen ölçeğin Türkçeye
çevrilmesi ve ölçeğin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlama
çalışması, Ankara’daki bir devlet üniversitesinde eğitim gören iki ayrı katılımcı grup üzerinde yürütülmüştür. Birinci
katılımcı grup 245 (%24.1 erkek, %75.9 kadın), ikinci katılımcı grup 470 (%30.2 erkek, %69.8 kadın) lisans öğrencisinden
oluşmuştur. Uyarlama sürecinin ilk aşaması olarak ölçeğin dil uyarlaması yapılmış, daha sonrasında da ölçeğin tek boyutlu
yapısının Türkçe Formu ile elde edilen veriler için de geçerli olup olmadığı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmiştir.
Elde edilen veriler kategorik veri olduğu için DFA polikorik korelasyon matrisi (polychoric correlation matrix) ve asimptotik
kovaryans matrisi (asymptotic covariance matrix) üzerinden ağırlıklandırılmış en küçük kareler [robust weighted least
squares (WLS)] tahmin yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Ölçeğin iç-tutarlık güvenirlik katsayısı Kuder-Richardson 20
yöntemi ile hesaplanmıştır. Bu işlemler her iki veri seti için de gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik kanıtı olarak ayrıca test tekrar
test güvenirlik katsayısı da hesaplanmıştır. İlk ölçüme ilişkin DFA sonucundan elde edilen uyum katsayıları şöyledir: 𝜒2
değeri 89.76 (p = .001), serbestlik derecesi (sd) ise 54’tür. 𝜒2/𝑠𝑑 oranı 1.66 (kriter <3; Kline, 1998), RMSEA (yaklaşık
hataların ortalama karekökü) değeri .05 (kriter <.05; Browne ve Cudeck, 1993), SRMR (standardize edilmiş kök ortalama
kare artığı) değeri .08 (kriter ≤.08; Hu ve Bentler, 1999), TLI (Tucker-Lewis indeksi) değeri .99 (kriter ≥.95; Hu ve Bentler,
1999) ve CFI (karşılaştırmalı uyum indeksi) değeri ise .99’dur (kriter ≥.95; Hu ve Bentler, 1999). Bu sonuçlara göre, tek
faktörlü modele ilişkin genel uyum katsayılarının kabul edilebilir düzeylerde olduğu görülmektedir. Ölçeğin iç-tutarlık
güvenirlik katsayısı tüm ölçek için .83 olarak hesaplanmıştır. İkinci ölçüme ilişkin DFA sonuçları ise şu şekildedir: 𝜒2 değeri
141.24 (p = .000), serbestlik derecesi (sd) ise 54’tür. 𝜒2/𝑠𝑑 oranı 2.62, RMSEA değeri .06, SRMR değeri .08, TLI değeri .98
ve CFI değeri ise .98’dir. Elde edilen katsayılar, ölçeğin tek faktörlü yapısının ikinci katılımcı grup verisi için de geçerli
olduğuna işaret etmektedir. İkinci ölçümde tüm ölçek için hesaplanan iç-tutarlık güvenirlik katsayısı .77’dir. Ölçeğin testtekrar test güvenirliği 37 katılımcı üzerinde iki hafta arayla incelenmiş ve tüm ölçek için elde edilen test-tekrar test güvenirlik
ölçeğin Türkçe Formu için de geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca elde edilen iç-tutarlık güvenirlik katsayıları ve
test tekrar test güvenirlik katsayısı sonuçları, ölçek ile yapılan ölçümlerin güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.

(18350) SINAV KAYGISI VE SINAV KAYGISINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI
EDA İDİL 1, MUHAMMED OKAN ÇİÇEK 1, BİROL DEMİRCİ 1
1
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Kaygı, nedeni açıkça tanımlanamayan tedirgin edici bir duygu veya mantıksız korku olarak tanımlanabilir (Cüceloğlu,1991).
Spielberger (1966) kaygıyı, insanın temel duygularından biri olarak tanımlamıştır ve kaygıyı; durumluk kaygı ve sürekli
kaygı olmak üzere iki alt başlık altında incelemiştir. Sınav kaygısı ile ilgili alan yazında önde gelen araştırmacılardan biri
olan Spielberger’e (1972) göre sınav kaygısı; formal bir sınav veya değerlendirme durumunda yaşanan, bireyin gerçek
performansını ortaya koymasını engelleyen bilişsel, duyuşsal, davranışsal özellikleri olan ve bireyde gerginlik yaratan hoş
olmayan bir duygu durumudur (Akt.,Yıldız, 2007). Sınav kaygısı bireyin değerlendirmeye tabi tutulduğu durumlarda
genellikle başarısız olma düşüncesiyle ortaya koyduğu fizyolojik, psikolojik ve davranışsal ögelere sahip olumsuz duygu
durumudur. Bu çalışmada ülkemiz eğitim gündeminde sıklıkla vurgulanan lise son sınıf öğrencilerindeki sınav kaygısı
konusunu ve sınav kaygısını etkileyen faktörleri cinsiyet, ailenin durumu, okul türü ve akademik başarı alt başlıkları altında
belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada 32 makale ve 10 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu bilgiler literatür taraması yöntemiyle
analiz edilmiştir. Araştırmalarda çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde, cinsiyet alt başlığında kız öğrencilerin erkek öğrencilere
göre daha fazla sınav kaygısı yaşadığı; aile alt başlığında baskıcı, otoriter ebeveyn tutumları ile yetişen bireylerin daha fazla
sınav kaygısı yaşadıkları ve akademik başarısı düşük olan öğrencilerin yüksek akademik başarılı olanlara göre daha fazla
kaygılandığı ortaya çıkmıştır. Sosyoekonomik düzey incelendiğinde yüksek gelire sahip ailelerin çocuklarının sınav kaygısı
düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : kaygı, sınav, sınav kaygısı, eğitim
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Tek başına olma (solitude) genel olarak bireyin sosyal etkileşimden kaçınması durumu olarak ifade edilmektedir (Burger,
1995). Yalnızlıktan farklı olarak, tek başına olma durumunda kişinin kendisini tanıması, aydınlatması, özgürlük duygusu
hissetmesi, içsel huzur yaşaması ve yaratıcılığını ortaya çıkarması gibi olumlu yönler ön plana çıkmaktadır (Knafo, 2012;
Long ve Averill, 2003; Long, Seburn, Averill ve More, 2003; Rokach, 2011; Wang, 2006). Tek başına olma kavramının
eğitimde öğrencilerin kendilerini olumlu yönde geliştirmeleri ve yaratıcıklarını artırmalarının bir yolu olabileceğine değinen
çalışmalar alan yazında yer almaktadır (örn. Chan, 2016; Hoffart, 1995; Stern, 2016). Tek başına olma kavramının alan
yazında daha fazla ele alınmasıyla birlikte kavram kendisini oluşturan çeşitli türlere ayrılarak ilk başta iki (Long, 2000), sonra
dokuz (Long ve ark., 2003) ve son olarak yirmi (Wang, 2006) türde ele alınmıştır. Bu araştırmaların ortak yönü olarak tek
başına olmanın genel olarak olumlu yönlerde deneyimlenen bir durum olması ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde tek başına
olmanın türlerini ve bu türlerin yaşanma sıklığını ölçmeye yönelik bir ölçme aracının olmaması bir problem durumu olarak
görülmüştür. Bu doğrultuda bu çalışmada, Wang (2006) tarafından geliştirilen Tek Başına Olma Türleri Ölçeğinin Türkçeye
çevrilip, Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yürütülmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması,
Ankara’daki bir devlet üniversitesinde eğitim gören iki ayrı katılımcı grup üzerinde yürütülmüştür. Birinci katılımcı grup 245
(%24.1 erkek, %75.9 kadın), ikinci katılımcı grup 470 (%30.2 erkek, %69.8 kadın) lisans öğrencisinden oluşmuştur.
Uyarlama sürecinin ilk aşaması olarak ölçeğin dil uyarlaması yapılmıştır. Sonrasında, ölçeğin orijinal Formunun faktör yapısı
net olmadığı için, Türkçe Formunun yapı geçerliği çalışması birinci katılımcı grup verisi üzerinde açımlayıcı faktör analizi
(AFA) ile test edilmiştir. AFA ile elde edilen faktörleşmenin, ikinci ölçümdeki veriler için de geçerli olup olmadığı
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmiştir. Ölçeğin Türkçe Formuna ilişkin iç-tutarlık güvenirlik katsayıları Cronbach
alfa yöntemi ile hesaplanmıştır. Çalışmada aynı zamanda ölçeğin test tekrar test güvenirliğine ilişkin kanıt da elde edilmiştir.
Yapılan AFA sonucunda faktörleşmenin kuramsal açıdan yorumlanabilmesi için varimax döndürme tekniği ile üç boyuta
zorlanmıştır. Üç faktörlü yapı toplam varyansın yaklaşık %45’ini açıklamıştır. Bu faktörlerden birinci faktör “aydınlanma”,
ikinci faktör “yalnızlık”, üçüncü faktör ise “rahatlama” olarak adlandırılmıştır. Faktörlerin adlandırılmasında ilgili alan yazın
ve faktörler kapsamındaki maddelerin kapsayıcılığı dikkate alınmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında tüm ölçek
için elde edilen Cronbach alfa iç-tutarlık güvenirlik katsayısı .78 iken, bu katsayılar aydınlanma boyutu için .80, yalnızlık
boyutu için .65 ve rahatlama boyutu için .55’tir. AFA ile elde edilen faktörleşmenin, ikinci katılımcı grup verisi için de
geçerli olup olmadığı DFA ile test edilmiş ve elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 𝜒2 değeri 319.28 (p = .000), serbestlik
derecesi (sd) ise 116’dır. 𝜒2/𝑠𝑑 oranı 2.75 (kriter <3; Kline, 1998), RMSEA değeri .06 (kriter <.07; Hair ve ark., 2010),
SRMR değeri .07 (kriter ≤.08; Hu ve Bentler, 1999), TLI değeri .92 (kriter >.90; Hair ve ark., 2010) ve CFI değeri ise .93’tür
(kriter ≥.90; Hair ve ark., 2010). Ölçeğin üç faktörlü yapısına ilişkin elde edilen katsayılar kabul edilebilir model uyuma
işaret etmektedir. Bu veri setin için elde edilen Cronbach alfa iç-tutarlık güvenirlik katsayısı .78 iken, bu katsayılar
aydınlanma boyutu için .76, yalnızlık boyutu için .64 ve rahatlama boyutu için .55’tir. Ölçeğin test tekrar test güvenirliği 37
01)
bulunmuştur. Tek Başına Olma Türleri Ölçeğinin Türkçe Formunun kuramsal olarak yorumlanabilen üç faktörden oluştuğu
ve bu faktörleşmenin sonraki ölçümle doğrulandığı görülmüştür. Son haliyle üçü doldurma yirmi maddeden oluşan ölçeğin
iç-tutarlık güvenirlik katsayıları boyutlar ve tüm ölçek için kabul edilebilir düzeydedir.
Anahtar Kelimeler : Tek Başına Olma, Solitude
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Üniversite öğrencileri yaşamlarından aldıkları doyumu etkileyebilecek ekonomik, sosyal, akademik, duygusal ve psikolojik
birçok problemle karşılaşabilmektedirler. Yaşam doyumu bireylerin motivasyonlarında, performanslarında veya stres verici
olaylara verdikleri tepki biçimlerinde etkisi olan psikolojik bir değişkendir. Benlik saygısı ise bireyin kendine verdiği değer
ile ilişkili bir kavram olup yaşamının bütününe yayılmış bir değişkendir. Olumlu yönde benlik saygısı ruh sağlığını koruyucu
bir faktör olarak işlev görebilmektedir. Dolayısıyla yüksek benlik saygısının bireyin yaşamdan ve yaşantılarından aldığı
doyumu olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının benlik
saygısı düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Toplamda 485 üniversite öğrencisinin gönüllü olarak
katıldığı araştırmada Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri ve Yaşam Doyumu Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen
veriler üzerinde yapılan ANOVA analizleri sonucunda, benlik saygısı yüksek, orta ve düşük öğrencilerin yaşam doyum
düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur (F(2, 485) = 18,85, p < .05). Çalışmanın sonuçları ve sınırlılıkları
geçmişte yapılan çalışmalar çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Üniversite öğrencileri
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Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı ile birlikte çocuk ve gençler siber ortamlarda çeşitli risklerle
karşılaşabilmektedirler. Bu risklerden biri, çocuk ve gençlerin sosyal ve duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyen siber
zorbalık olaylarıdır. Olumsuz etkilerinden ve yaygınlığından dolayı araştırmacıların, eğitimcilerin ve politika yapıcıların
dikkatini çeken bu konu, Türkiye’de son 15 yıl içerisinde sistematik bir şekilde çalışılmaya başlanmıştır. Ayrıca çalışmaların
psikolojik danışma ve rehberlik, gelişim psikolojisi, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, hemşirelik, eğitim yönetimi ve
denetimi, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi gibi farklı disiplinlerin odağında olduğu
da görülmektedir. Türkiye’de siber zorbalığın ölçümünde araştırmacılar tarafından sıklıkla kendini anlatmaya dayalı ölçme
araçları (self-report instruments) kullanılmaktadır. Bu tür araçlar gruplara uygulanabilir ve ekonomik olmaları bakımından
avantajlıdır. Ancak, bu araçlarla elde edilen verilerin güvenirliği, araçların siber zorbalık kavramını ne kadar doğru ölçtükleri
ve psikometrik özellikleri ile ilişkilidir. Türkiye’de konuya yönelik artan bir ilgi olmasına rağmen, araştırmalarda siber
zorbalık kavramının ele alınışı ve bu doğrultuda ölçümü de çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Bu çeşitlilik, siber zorbalığın
doğru ve gerçekçi bir şekilde ölçümünde ve özellikle ölçümlere dayalı siber zorbalığa dâhil olan öğrencilerin tespitinde bazı
sorunlara yol açabilir. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak, bu çalışmada, Türkiye’de siber zorbalık ve mağduriyetin
değerlendirilmesinde kullanılan kendini anlatmaya dayalı ölçme araçlarının tanıtılması, daha sonrasında bu araçların siber
zorbalık kavramını ne kadar doğru ölçtüklerine ve psikometrik özelliklerine ilişkin bir değerlendirmenin yapılması
amaçlanmıştır. Türkiye’deki siber zorbalık ve mağduriyeti çalışmalarında kullanılan kendini anlatmaya dayalı ölçme
araçlarına; TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi
ve Google Akademik veri tabanları kullanılarak ulaşılmıştır. Veri tabanı tarama sonucunda 10 ölçme aracına ulaşılmıştır:
Revize Edilmiş Siber Zorbalık Envanteri II (Topçu ve Erdur-Baker, 2018), Siber Zorbalık Tehlike Düzeyi Ölçeği (Kavuk
Kalender, Bulu ve Keser, 2018), Siber Zorbalık Ölçeği [Stewart vd., 2014 tarafından geliştirilmiş, Küçük (2016) tarafından
Türkçeye uyarlanmıştır.], Siber Zorbalık Ölçeği (Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu, 2012), Siber Mağduriyet Ölçeği (Arıcak,
Tanrıkulu ve Kınay, 2012), Sanal Zorbalık Ölçeği (Uçanok, Durmuş ve Karasoy, 2011), Siber Mağduriyet ve Zorbalık Ölçeği
(Çetin, Yaman ve Peker, 2011), Siber Zorbalık ve Internet Saldırganlığını Tarama Ölçeği [Hinduja ve Patchin (2009)
tarafından geliştirilmiş, Özdemir ve Akar (2011) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.], Sanal Zorba/Kurban Ölçeği (Ayas ve
Horzum, 2010) ve Sanal Zorbalık Ölçeği’dir (Çiftçi, 2010). Erişilen ölçme araçları belli kriterler açısından
değerlendirilmiştir. Bu kriterler şu şekildedir: a) siber zorbalığın kavramsal öğelerini (zarar verme niyeti, güç eşitsizliği,
tekrar etmesi) ölçme, b) ölçme aracında siber zorbalık tanımının ve siber zorbalık ifadelerinin kullanılıp kullanılmadığı, c)
farklı siber zorbalık davranışlarını içerme, ç) yaşa uygun, anlaşılır ölçek maddeleri ve d) kabul edilebilir psikometrik
özellikler. Türkiye’deki alan yazında kullanılan mevcut ölçme araçları genel olarak, kabul edilebilir psikometrik özelliklere
sahip olmalarına rağmen, bu ölçme araçlarının siber zorbalığın kavramsal öğelerini değerlendirmede yeterli düzeyde
olmadıkları görülmektedir. Çoğu ölçme aracı sürekli puan vermektedir ve kategorik değerlendirme açısından uygun bir
yapıya sahip değildir. Bu açıdan mevcut ölçme araçları ile siber zorbalığa ilişkin genel bir fikir edinmek mümkün olabilir
ancak risk altındaki grupların (siber zorba, siber mağdur gibi) belirlenmesi ve okullarda siber zorbalığı azaltma ve önleme
programlarının geliştirilmesi aşamasında etkili çalışmaların yapılması çok mümkün olmayabilir. Sonraki çalışmalarda
özellikle siber zorbalığın kavramsal öğelerini ölçebilecek nitelikte ölçme araçlarının geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Siber Zorbalığın Ölçümü
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Çatışma, bir ya da birden çok sayıda kişinin bir konu üzerinde yaşadığı anlaşmazlık ya da gerginlik durumu olup insan
yaşamının kaçınılmaz, doğal bir parçasıdır. Çatışmaların yapıcı bir yolla çözülmesi ergenlerin kişilik gelişimine ve sosyal
gelişimine katkıda bulunarak onların bütün hayatını olumlu yönde etkileyecek beceriler kazanmasını sağlamaktadır. Son
yıllarda, okullarda şiddete ve çatışmaya ilişkin korku giderek artış gösteren bir olgudur. Ergenlik döneminde öfke, kızgınlık
gibi çatışma sonrası ortaya çıkması muhtemel duygular daha çok el, kol hareketleri ve bağırma gibi davranışlarla ortaya
koyulmaktadır ve bu durum çatışma yaşandığında sözel ve fiziksel şiddete başvurma sıklığını arttırmaktadır. Çatışma
durumlarında kullanılan yapıcı olmayan çatışma ve problem çözme yolları okul iklimini de ciddi şekilde etkilemektedir. Bu
araştırmada, İzmir’de kültürel açıdan çeşitliliği olan göç almış düşük sosyoekonomik düzeydeki ve akran arabuluculuk
modelinin 2006-2017 yılları arasında uygulandığı bir lisede, yapılan tüm arabuluculuk sözleşmelerinin doküman analizi ile
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan tüm müzakere ve akran arabuluculuk sözleşmeleri yıllar bazında;
yetişen arabulucu sayısı, yapılan arabuluculuk sayısı, anlaşmazlık yaşayan tarafların sayıları, anlaşmazlık türleri, ulaşılan
anlaşma türleri, çatışmaların yapıcı çözüme ulaşma sayısı açısından incelenmiştir. Bulgular incelendiğinde, ergenler arasında
yaşanan çatışmaların sırasıyla en çok ilişki ve iletişim anlaşmazlıkları (%46), sözel şiddet (%38), fiziksel şiddet (%10), çıkar
anlaşmazlıkları (%6) türlerinde gerçekleştiğini tespit edilmiştir. Ergenlerin seçtiği çatışma çözme yolları incelendiğinde,
arabuluculuk görüşmelerinin sırasıyla en çok sorun yaratan davranışı tekrar yapmamaya söz verme, koşullu barışma,
müzakere, özür dileme, kaçınma-konuşmamaya karar verme yollarıyla sonuçlandırıldığı görülmüştür. 11 yıllık süreç
içerisinde birikimli olarak 838 akran arabulucu öğrenci yetiştirildiğini, 2278 anlaşmazlık yaşandığı, arabuluculuk
görüşmelerinin başarı oranının %91.6 olduğu, yapıcı çatışma çözme uygulamalarının seçildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : arabuluculuk, anlaşmazlık, çatışma çözümü, ergenlik
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İlişki biliminin temel amaçlarından birisi sağlıklı ilişkileri destekleyen etmenleri anlamaktır (Ogolsky ve Bowers, 2013).
Birçok araştırma, mutlu ve istikrarlı bir ilişki için ilişkileri sürdürmenin önemli rol oynadığını göstermektedir (Weiser ve
Weigel, 2016). İlişkileri sürdürme, değerli olan bir ilişkisini devam etmesini sağlamak, ilişkinin zayıflamasını önlemek,
ilişkiyi geliştirmek ya da ilişkiyi onarmak ve yeniden kurmak için birbirinin içine geçmiş davranışlar olarak görülmektedir
(Stafford ve Canary,1991). Bu davranışlar rutin olarak veya stratejik olarak yapılabilirler (Dainton ve Stafford, 1993). Rutin
davranışlar ilişkiyi sürdürme niyeti olmadan, ilişkiyi sürdürme işlevine örtülü bir şekilde hizmet eden günlük etkileşimleri
içeren davranışlardır. Bununla birlikte stratejik davranışlar ise ilişkiyi sürmek için belli bir niyetle yapılan davranışlardır
(Dainton ve Stafford, 1993). Canary ve Stafford (1992) ilişkileri sürdürme davranışlarının beş temel türünü tanımlamışlardır.
Bu davranışlar sırasıyla pozitiflik (eşine karşı neşeli ve olumlu davranışlar), açıklık ( kendini açmak ve ilişki hakkında
konuşmak), güvenceler (bağlılık, sevgi ve sadakat), sosyal ağlar (destek sağlamak ve ilişkiyi eğlenceli hale getirmek için
arkadaşlarla birlikte olmak) ve görev paylaşımıdır (ilişkisinin yürütülmesi için yerine getirilen sorumluluklar) (Canary ve
Stafford, 1992). Türkiye’de ise ilişkileri sürdürme konusunda alan yazında herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu
araştırmanın amacı, Canary ve Stafford'un (1992) tarafından geliştirilen “İlişki Sürdürme Stratejisi Ölçeği”nin (İSSÖ)
Türkçe’ye uyarlaması ve geçerlik, güvenirlik çalışması yapılarak konuyla ilgili Türkiye’de yapılacak çalışmalarda
kullanılmak üzere bir ölçme aracı kazandırmaktır. Çalışmanın katılımcıları 2017- 2018 akademik yılı Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerine devam eden dördüncü sınıf öğrencileri ile aynı yıl pedagojik
formasyon eğitimi alan, yaşları 20 İle 28 arasında değişen 332’si kız ve 118’i erkek olmak üzere toplam 450 öğrenciden
oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör yüklerine ilişkin t
değerleri incelendiğinde tümünün anlamlı olduğu görülmektedir (.05 anlamlılık düzeyinde t değerleri 1.96’dan
büyüktür). (Ӽ^2/sd=2.37, AGFI=0.95, SRMR=0.077, GFI=0.96, RMSEA=0.77). Dil geçerliği için yapılan iki uygulama
arasındaki korelesyon katsayısı 0.88 olarak saptanmıştır. Ölçeğin iç-tutarlılık katsayısı ise 0.91 olarak bulunmuştur. Ayrıca
test tekrar test tekrar güvenirlik katsayısı 0.87 (p<.01) bulunmuştur. Sonuçlar, İlişki Sürdürme Stratejileri Ölçeği’nin
Türkiye’de beş faktörlü olan yapının doğrulandığını ortaya koyarak, ölçeğin konuyla ilgili araştırmalarda kullanılabileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : İlişki, sürdürme, geçerlik, güvenirlik
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(18391) AİLE UYUM ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN (AUÖ-KF5)
TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK
ÇALIŞMASI
HAKAN SARIÇAM 1, İSMAİL ÇELİK 2
1

2

DUMLUPINAR UNIVERSITY
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
hakansaricam@gmail.com

Bu araştırmanın amacı Kavikondala ve diğerleri (2016) tarafından geliştirilen Aile Uyum Ölçeği Kısa Formunu (AUÖ-KF5)
Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya 168 lise ve 204 üniversite
öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, dilsel geçerlik, yapı geçerliği ve güvenirlik yöntemleriyle incelenmiştir.
KMO örneklem uygunluk katsayısı .84 ve Bartlett Sphericity testi sonucu χ2= 648.700 (p<.001, sd=10) olarak saptanmıştır.
Ölçeğin yapı geçerliği için lise öğrencilerinden elde edinilen verilere uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla
tutarlı olarak 5 maddenin tek boyutta toplandığı görülmüştür (χ²=10.15, sd=5, RMSEA=.053, CFI=.99, GFI=.98, IFI= .99,
NFI=.98, RFI=.96, SRMR=.032). Madde faktör yükleri .40 ile .90 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlılık
güvenirlik katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .72 ile .81 arasında
sıralanmaktadır. Bu sonuçlara dayanarak Aile Uyum Ölçeği Kısa Formunun (AUÖ-KF5) eğitim ve psikoloji alanında
kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Aile, uyum, yakın ilişkiler

(18439) ROMANTİK İLİŞKİLERDE ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
FATMA SELDA ÖZ SOYSAL 1, ASLI UZ BAŞ 1, FERDA AYSAN 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
seldaoz.oz@gmail.com

Sosyal öğrenme kuramcısı Bandura (1977) tarafından geliştirilen öz yeterlik kavramı, bir kişinin istenilen sonuçlara ulaşması
için gerekli olan davranışları yapabilme yeteneğine sahip olup olmadığına ilişkin inançları olarak tanımlanmaktadır. Yakın
ilişkilerde öz yeterlilik kavramı ise açık iletişim kurmak, destek vermek, ilişkiyi beslemek, öfke ve acı veren duyguları
kontrol etmek gibi kabul edilen davranışlarla ilgili bireyin kendine olan güveni şeklinde ifade edilmektedir (Lopez, Morúa ve
Rice, 2007). Romantik ilişkilerde öz yeterlilik, bireylerin ilişki içerisinde oluşan ve gelişen ilişki kurma yetenekleriyle ilgili
öz algılarını yansıttığı gibi aynı zamanda bu öz algı özel bir kişiden ve ilişkilerden bağımsız olarak da değerlendirilmektedir
(Riggio, Weiser Valenzuela, Lui, ve Montes 2013). Öz algıların daha kapsamlı bir değerlendirmesi yapılırken genel olarak
partneriyle doyum veren romantik ilişkiler kurma ve sürdürme davranışları ile ilişkilerle ilgili kaygı veren duyguların yanı
sıra mutluluk ve uzun süreli ilişki gibi olası sonuçlarla ilgili inançların incelenmesi özellikle faydalı olabilir (Riggio ve diğ.
2013). Türkiye’de romantik ilişkilerde öz yeterlilik konusunda alan yazında herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu
araştırmanın amacı, Riggio ve diğ. (2011) tarafından geliştirilen “Romantik İlişkilerde Öz Yeterlilik Ölçeği”nin (RİÖYÖ)
Türkçe’ye uyarlaması ve geçerlik, güvenirlik çalışması yapılarak konuyla ilgili Türkiye’de yapılacak çalışmalarda
kullanılmak üzere bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışmanın katılımcıları 2017- 2018 akademik yılı Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerine devam eden dördüncü sınıf öğrencileri ile aynı yıl pedagojik formasyon eğitimi
alan, yaşları 20 İle 28 arasında değişen 332’si kız ve 118’i erkek olmak üzere toplam 450 öğrenciden oluşmaktadır.
Romantik İlişkilerde Öz yeterlik Ölçeği, toplam 12 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin 2 faktör yapısı
bulunmaktadır. Faktör 1, olumsuz olarak yazılmış ve bir partner olarak kişinin yetenekleri ve kişisel güçlüklerini içeren
yargılardan oluşmaktadır. Faktör 2 ise olumlu olarak yazılmış ilişkilerdeki görev taleplerini karşılamadaki sürekliliğini
içermektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar romantik ilişkilerde öz yeterliliğin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin
Türkçe’ye geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ve genel öz yeterlik ölçeği ile benzer ölçekler geçerliği sınanmıştır. Ölçeğin
yapı geçerliğini sınamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör yüklerine ilişkin t değerleri incelendiğinde
tümünün anlamlı olduğu görülmektedir (.05 anlamlılık düzeyinde t değerleri 1.96’dan büyüktür). (Ӽ^2/sd=1.37, AGFI=0.98,
GFI=0.99, RMSEA=0.41). Ölçeğin genel öz yeterlik ölçeği ile arasındaki korelasyon katsayı .303 (p<.01) olarak
belirlenmiştir. Dil geçerliği için yapılan iki uygulama arsındaki korelesyon katsayısı 0.88 olarak saptanmıştır. Ölçeğin içtutarlılık katsayısı ise 0.77 olarak bulunmuştur. Ayrıca test tekrar test tekrar güvenirlik katsayısı 0.86 (p<.01) bulunmuştur.
Sonuçlar, Romantik İlişkilerde Öz yeterlik Ölçeğinin Türkiye’de iki faktörlü olan yapının doğrulandığını ortaya koyarak,
ölçeğin konuyla ilgili araştırmalarda kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Romantik ilişki, öz yeterlik, geçerlik, güvenirlik
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(18454) YETİŞKİNLERDE UMUTSUZLUK DÜZEYİNİN YAŞAM
STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

İBRAHİM KISAÇ 1, ESEN ENGİN 1, KÜBRA DUYAN 1, ÖZLEM BUKEY 1, SELMA
DOLU 1
1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ikisac@yahoo.com

Bu araştırmanın amacı yetişkinlerde umutsuzluk düzeyleriyle yaşam stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma
uygun örnekleme yönteme ile farklı illlerden rastgele seçilen 427 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya katılanların yaşları
27 ile 100 arasında değişmektedir. Katılımcıların % 52’si kadın ve % 48’i de erkektir. Veri toplama aracı olarak Beck
Umutsuzluk Ölçeği ve Yaşam Stilleri Envanteri kullanılmıştır. Bulgular yetişkinlerin umutsuzluk düzeyleri ile yaşam stilleri
envanterinin alt ölçekleri olan kontrol (r=0.06), mükemmeliyetçilik (r=-0.22**), memnuniyet (r=-0.11*), benlik saygısı
(r=0.26**) ve beklentiler (r=-0.03) arasında düşük bir ilişki olduğunu göstermiştir. Buna göre, yetişkinlerin yaşam stilleriyle
gelecekle ilgili duygu, beklenti, motivasyon ve umut düzeyleri arasında dikkate değer bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : Yetişkin, umutsuzluk, yaşam stilleri

(18456) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ, CİNSİYET VE ANNE
BABA EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE YAKIN İLİŞKİLERİNİN
İNCELENMESİ
İBRAHİM KISAÇ 1, ERTUĞRUL SAĞLAM 1, ASLIHAN ÖZKAN 1, AYLİN UZUN 1,
ENES ÖZKAN 1
1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ikisac@yahoo.com

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yakın ilişkilerinde kendini nasıl hissettiklerinin yaş, cinsiyet ve anne-baba
eğitim durumlarına göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Ankara’da farklı üniversitelerden rastgele seçilen 296
üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “İlişki Ölçekleri Anketi” kullanılmıştır. Bulgular öğrencilerin
ilişki ölçekleri anketi alt ölçeklerinden kayıtsız bağlanma ve kaygı boyutunda yaş gruplarına göre anlamlı farklılıklar
olduğunu göstermiştir. Yaşları 18 ile 30 arasında değişen öğrencilerin, yaş ilerledikçe ilişkilerde daha az kaygı yaşadıkları
bulunmuştur. Cinsiyete göre farklılık olup olmadığına bakıldığında ise, korkulu ve güvenli bağlanma, ilişkilerde yakınlık ve
kaygı boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Korkulu bağlanma ve kaygı konusunda kadınların puanı daha
yüksek bulunurken, güvenli bağlanma ve yakınlık konusunda da erkeklerin puanı daha yüksek bulunmuştur. Bulgular anne
eğitim düzeyi açısından incelendiğinde de, ilişkilerde güvenli bağlanma, yakınlık ve kaygı konusunda anlamlı farklılıklar
olduğu görülmüştür. Annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin, annesi ilkokul mezunu olanlardan daha fazla güvenli
bağlanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Babaların eğitim düzeyinin ise öğrencilerin yakın ilişkilerine anlamlı bir farklılık
oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre, özellikle annelerin eğitim düzeyinin çocuklarının yakın ilişkilerinde daha
büyük bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : Yakın ilişkiler, üniversite öğrencileri, anne baba eğitim düzeyi

(18834) REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMEN
ADAYLARININ İLETİŞİM KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK
ALGILARI
SEVİLAY ÖZKES 1, FÜSUN KÖSE 1, ÖZNUR BAYKAN 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
fusunkose@gmail.com

İletişim; iki birim arasında belirli araçlar kullanarak, bilgi, düşünce ve tutumların karşılıklı olarak aktarılmasıdır. Doğası
gereği iletişim kurmak insanın temel ihtiyacıdır. Birey, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için iletişim
kurmak zorundadır. Bu kadar büyük öneme sahip iletişim konusu, öğretmen adaylarına Eğitim fakültelerinde özellikle “İnsan
İlişkileri ve İletişim” dersi kapsamında yoğun bir içerikle uygulamalı olarak verilmektedir. Bu dersin genel amacı, öğretmen
adayının, iletişim becerilerini geliştirerek, onların sağlıklı insan ilişkileri ve iletişim yaşantıları kazanmalarına katkıda
bulunmaktır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmen adaylarının iletişim
kavramına ilişkin metaforik algılarını iletişimin öğeleri (kaynak, ileti, kanal, alıcı, dönüt) boyutunda ortaya koymaktır.
Çalışma 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı bahar döneminde “İnsan İlişkileri ve İletişim” dersi kapsamında
gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının iletişim kavramına yönelik metagorik algılarını ortaya çıkarmak için
“İletişim…….. gibidir. Çünkü……….” sorusu sorulmuştur. Çalışmada 74 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
öğretmen adayı uygulamaya katılmış ve 74 geçerli metafor üretmişlerdir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim
deseninde tasarlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
öğretmen adaylarının önce metaforik algıları ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgulara göre “güneş, kitap, ayna ve
orman” metaforları tekrarlı kullanılmıştır. Bu metaforlar daha sonra benzetme gerekçelerine bakılarak iletişimin öğelerine
göre tablolaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler : İletişim, İnsan İlişkileri, Öğretmen Adayı, Metaforik Algı.
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(18478) İLETİŞİM ÖZEL, GELECEK GÜZEL (ALTINOVA MERKEZ
İLKOKULU) PROJESİNİN VELİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
UĞUR GÜRGAN 1, ÖZGE TAHTA 2
1
2

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ugurganmail@gmail.com

Eğitimin temel amaçlarından biri bireylerin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerine en üst düzeyde katkıda bulunmaktır. Bu
süreçte okul ve ailenin işbirliği içinde bulunmasının aile-okul tutarlılığını desteklediği ve bu tutarlılığın bireylerin gelişimine
olan olumlu etkisi literatürde çeşitli araştırmalarla vurgulanmaktadır. Ailelerin çocuklarının eğitimine aktif olarak katılımı
tüm dünyada çok önemsenmekte, okul sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir. Ülkemizde de eğitim alanında
yaşanan değişiklikler ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını desteklemektedir. Bu makalede, ailenin çocukların eğitimine
aktif katılımı üzerinde durulmuş; dünyada ve ülkemizdeki aile katılım çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmanın
genel amacı "İletişim Özel, Gelecek Güzel" (Altınova Merkez Primary School) projesinin değerlendirilmesidir. Bu proje
kapsamında yapılan etkinliklere ve eğitimlere katılan velilerin, aldıkları eğitimin yaşantılarına katkısı ve bu uygulamada
yaşanan sorunların çözümüne etki derecesi ile bu tarz projeler için yeni ihtiyaç konularının belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu araştırma velilerin okullarında sunulacak "İletişim Özel, Gelecek Güzel Projesine" yönelik görüşlerinin
belirlenmesine ilişkin durum tespiti niteliğinde betimsel bir çalışma olup çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır
Anahtar Kelimeler : iletişim, aile, ilkokul.

(18480) OLDBOY FİLMİNİN PSİKOLOJİK KURAMLAR AÇISIDAN
İNCELENMESİ
RIDVAN BEGİŞ 1

1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
begisridvan@gmail.com

Bu araştırmanın konusu olan Oldboy filminin , yönetmenliğini Park Chan Wook'un yaptığı; başrollerinde Min Choi, Yoo JieTae ve Hye-Jeong Kang’ın oynadığı 2003 yapımı bir Kore filmidir. Yazarlar, başrol oyucusu Oh Dae Su’nun rolüne hipnozu,
bilinçaltını, oedipusu, idi içeren psikanalizi; sosyal öğrenme kuramını; logoterapiyi ve varoluşsal kuramı gözle görülür
şekilde katmıştır. Yapılan doküman analizinde ana karakter Oh Dea Su’nun kızına aşık olmasıyla oedipus kompleksiyle
hareket ettiğini, içindeki yıkıcı duyguyla da psikanalitiğin saldırganlık dürtüsünü yaşadığını ve hiçbir eğitim almadan gözlem
yoluyla boks tekniklerini öğrenmesi psikolojik açıdan incelenmesini mümkün kılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma ‘Oldboy’
filminin belirlenen kuramlar çerçevesinde analiz edilebileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler : Oldboy, film analizi, psikolojik inceleme.

(18482) ORTAOKUL SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI
DÜZEYLERİ VE ANNE BABA DAVRANIŞI ARASINDSAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
UĞUR GÜRGAN 1, SAİDE ŞAHİNKAYA 1, SELENAY YÜCEL 1
1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ugurganmail@gmail.com

Bu araştırmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sınav kaygıları ile anne-baba davranışlarının sınav kaygısını yordayıp
yordamadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 8. sınıfa devam eden 41 ilköğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerin sınav kaygısına ilişkin veriler “Sınav Kaygısı Envanteri” (Öner, 1990), anne-baba davranışlarına ilişkin veriler
“Anne-Baba Davranış Envanteri” (Kaya, 1994) ve demografik değişkenlere ilişkin veriler araştırmacı tarafından hazırlanan
“Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada anne-baba davranışlarının sınav kaygısını yordayıp
yordamadığı ( Öntest-Sontest-İzleme) Deney-Kontrol grubu kullanarak yapılmıştır. Parametrik testlerden elde edilen veriler
sonucunda İlişkili Varyans analizi yapılmıştır
Anahtar Kelimeler : Sınav kaygısı, anne-baba davranışları
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(18483) 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖFKE YÖNETİMİ BECERİLERİ
PROGRAMININ ÖFKE KONTROLÜ, İLETİŞİM BECERİLERİ VE
KAYGIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
UĞUR GÜRGAN 1, SÜMEYRA YILMAZ 1, NİHAL ÖZÇELİK 1
1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ugurganmail@gmail.com

Bu araştırma öfke denetimi becerileri eğitim programının lise öğrencilerinin sürekli ve öfke tarzlarına etkisini, öfke
kontrolünü sağlama bunun yanında iletişim becerileri ve kaygı düzeylerine etkisini inceleyen bir deneysel çalışmadır.
Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Balıkesir il merkezinde liseye devam eden 9.sınıf öğrencileriyle
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ön test, son test ve izleme testi olarak; Sürekli öfke ve öfke ifade tarzı “Sürekli Öfke ve Öfke
İfade Tarz Ölçeği”, ‘’Beck Anksiyete Ölçeği’’ , ‘’İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırmada
örneklem seçiminde ilişkisiz t testi kullanılarak, kontrol grubu için 10, deney grubu için 10 öğrenci olmak üzere toplamda 20
öğrenci yer almıştır. Deney grubundaki öğrencilere 8 oturumluk öfke denetimi becerileri eğitim programı uygulanmıştır.
Kontrol grubuna ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Anahtar Kelimeler : 9. Sınıf Öğrencilerinde Öfke Yönetimi Becerileri Programının Öfke Kontrolü, İletişim Becerileri ve
Kaygıyla İlişkisinin İncelenmesi

(18494) ERGENLERE YÖNELİK YAŞAM BECERİLERİ
PROGRAMLARINA İLİŞKİN SİSTEMATİK BİR GÖZDEN GEÇİRME
EROL ESEN 1, BARIŞCAN ÖZTÜRK 2, YAĞMUR SOYLU 3
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
midfielder_1912@hotmail.com

Yaşam becerileri, bireylerin günlük yaşamın talepleri ve zorlamalarıyla etkili şekilde baş etmesini sağlayan uyum sağlayıcı
davranışlardır. Yaşam becerileri eğitim programları, ergenlerin kişilerarası (güvengenlik, iletişim becerileri, çatışma çözme
becerileri vb.) ve kişisel (benlik saygısı, farkındalık vb.) alanlarındaki genel yeterliklerini desteklemektedir. Bu programlar,
ergenlerin günlük yaşantılarını yönetmelerine yardımcı olurken, yeni akran ilişkileri kurmak gibi gelişimsel görevlerini
yerine getirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, önleyici psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; ergen sağlığını
tehdit eden problem davranışları (riskli cinsel davranışlar, alkol ve madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.) azaltmaya
yönelik olarakta yaşam becerileri eğitimlerinden yararlanılmaktadır. İlgili alan yazında yaşam becerileri belli başlı koruyucu
etmenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı ergenlere yönelik olarak geliştirilen yaşam becerileri eğitim
programlarını ve bu programların etkililiğini sistematik bir şekilde gözden geçirilmesidir. Sistematik gözden geçirme için
PRISMA rehberi kullanılmış (Moher, Libertai, Tetzlaff, Altman ve PRISMA Group, 2009) ve EBSCO Host, Science Direct,
ERIC, Wiley Online Library ve Ulakbim veri tabanlarında tarama gerçekleştirilmiştir. Tarama Türkçe ve İngilizce olarak, altı
anahtar sözcük (“yaşam becerileri”, “yaşam becerileri eğitimi”, “yaşam becerileri geliştirme programı”, “yaşam becerileri ve
önleme”, “yaşam becerileri ve ergenlik ”) ve kombinasyonlarıyla yapılmıştır. Yapılan taramanın ardından çalışmaların
belirlenmesinde kullanılan seçim kriterleri şu şekildedir: (1) yaşam becerileri eğitim programının etkililiğini inceleyen ve
müdahale içeren çalışmalar, (2) ergenlere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar, (3) programın içeriği hakkında bilgi
içeren çalışmalar, (4) uygulanan programın etkilerini istatistiksel veriler ile ortaya koyan çalışmalar, (5) deneysel ve yarı
deneysel çalışmalar. Dışlama kriterleri ise; (1) ergenlik dönemi dışındaki gruplara yönelik (çocukluk, beliren yetişkinlik ve
yetişkinlik) uygulanan programların etkililiğini inceleyen çalışmalar, (2) deneysel ve/veya yarı deneysel olmayan çalışmalar,
(3) sadece özete ulaşılan çalışmalar, (4) derleme çalışmaları ve (5) Türkçe ve İngilizce dillerinde olmayan çalışmalar olarak
belirlenmiştir. Literatür taraması sonucunda toplam 1707 çalışmaya ulaşılmıştır. Seçim ve dışlanma kriterlerine göre yapılan
elemeler sonucunda araştırma kapsamına altı çalışma alınmıştır. Söz konusu altı çalışma; araştırma modeli; katılımcı sayısı;
oturum sayıları ve süresi; oturum içerikleri; öğrenme çıktıları, kullanılan öğretim teknikleri; programların etkililiği
kriterlerine göre incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler : ergenlik, yaşam becerileri, önleme
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Çocuğa yönelik cinsel istismar; bir yetişkinin cinsel arzu ve gereksinimi karşılamak için güç kullanarak, tehdit ya da
kandırma yoluyla çocuğu kullanması durumudur. Bu çalışma araştırma yöntemlerinden belge tarama ile gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada yirmi makale ve beş tez incelenmiştir. Çocuğa yönelik cinsel istismar 1970’lerden itibaren toplumsal sorun
olarak görülmeye başlanmıştır. Ancak hala cinsel istismar vakalarında gerçek verilere ulaşmakta zorluk yaşanmaktadır.
Bunun sebebi ise cinsel istismara maruz kalmış çocukların kendilerine ve ailelerine zarar gelebileceğinden korkma,
damgalanma, dışlanma, utanç duyma gibi sebeplerden dolayı anlatamamalarıdır ve çocukların tüm yaşamlarını etkileyen ve
değişime uğratan bir durum olmasıdır. Cinsel istismar vakalarının yaklaşık olarak %15’nin bildirildiği düşünülmektedir.
ABD’de yapılan çalışmalarda kız çocuklarının %10-34’nün, erkek çocuklarının %3-18’inin 18 yaşından daha önce cinsel
istismara maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezine 2001-2008 yılları arasında ihmal ve
istismar kuşkusu ile adli ve sosyal bildirimi yapılan 100 çocuk ile yapılan bir çalışmada çocukların % 73 oranında cinsel
istismara, % 19 oranında fiziksel istismara, %8 oranında ihmale maruz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. ( Küçükkaraca,
Albayrak, 2016, s.89). İstismarın tedavisinde bireysel ve grupla terapi yapılmaktadır. Ülkemizde istismar sonrasında
multidisipliner ekip çalışması ile çocuğun bu süreci en az travmayla atlatması amaçlanmaktadır. Çocuk İzlem Merkezleri
(ÇİM) istismarın önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla
kurulmuştur. Çocukların adli görüşmeleri, psikiyatrik tedavileri burada gerçekleştirilmektedir. Çalışma saati olarak 7/24 esas
alınan merkezde hizmet veren psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşireler 24 saat nöbetleşe sistem ile çocuk psikiyatristi,
adli tıp uzmanı ve çocuk doktoru ise konsültasyon ile çalışmaktadır. Çocuklar zamanlarının çoğunu okulda geçirmektedirler.
Bu sebeple istismar vakalarında okul psikolojik danışmanlarına büyük görev düşmektedir. Bunlar olayın adli kurumlara
bildirilmesi, yasal duruma ilişkin bilgilendirme, aile ile görüşme, psikolojik danışma yapma ve psikiyatriste yönlendirmedir.
Anahtar Kelimeler : İstismar, Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar, ÇİM, Okul Psikolojik Danışmanının Görevleri

(18516) SINAV KAYGISI İLE BAŞA ÇIKMA GRUPLA PSİKOLOJİK
DANIŞMANIN 11. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI
VE OTOMATİK DÜŞÜNCE DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİ
UĞUR GÜRGAN 1, GAMZE SEVCAN 1, RONAYİ ERGÜN 1
1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ugurganmail@gmail.com

Bu araştırmanın amacı, uygulanacak olan grupla psikolojik danışma programının 11. sınıf lise öğrencilerinin sınav kaygısı ve
otomatik düşünceleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmaya yönelik hipotezler ise şu şekildedir: H1: Grupla psikolojik
danışma sürecine katılan çocukların sınav kaygısı envanteri son test puanları, süreçten geçmemiş çocukların sınav kaygısı son
test puanlarından düşüktür. H2: Grupla psikolojik danışma sürecine katılan çocukların otomatik düşünceler ölçeği son test
puanları, süreçten geçmemiş çocukların otomatik düşünceler ölçeği son test puanlarından düşüktür. H3: Grupla psikolojik
danışma sürecine katılan çocukların sınav kaygısı envanteri izleme testi puanları, süreçten geçmemiş çocukların sınav kaygısı
envanteri izleme testi puanlarından düşüktür. H4: Grupla psikolojik danışma sürecine katılan çocukların otomatik düşünceler
ölçeği izleme testi puanları, süreçten geçmemiş çocukların otomatik düşünceler ölçeği izleme testi puanlarından düşüktür. Bu
araştırma sınav kaygısı programının çalışma grubuna olan etkisinin incelenmesi bakımından deneysel modelde bir
araştırmadır. Araştırmada deneysel boyuta yönelik olarak ön test – son test - izleme kontrol gruplu desen benimsenmiştir.
Araştırmada 2x3lik split-plot faktöriyel desen kullanılmıştır. Araştırmaya 2017-2018 öğretim yılında Balıkesir Anadolu
Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 11. sınıflardan yansız atama ile deney ve kontrol grubuna denekler atanmıştır. Bu
araştırmaya katılan deneklerin demografik bilgilerini almak hazırlanan anket ile deneklerin sınav kaygısı düzeylerini
öğrenebilmek için “Sınav Kaygısı Envanteri” ve deneklerin otomatik düşünce düzeylerini öğrenebilmek içinse “Otomatik
Düşünceler Ölçeği” kullanılmıştır. Veri Analizinde gruplar arası farklılıkları belirlemek için ilişkili varyans analizi
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda grupla psikolojik danışmanın lise 11. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını düşürdüğü
ve otomatik düşüncelerinin değişmesinde etkili olduğu ve bu etkinin uzun süreli olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : sınav kaygısı, grup rehberliği, otomatik düşünce, lise öğrencileri
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Ergenlikteki değişimle birlikte, kızlar ve erkekler cinsiyetle ilgili beklentilere yoğunlaşarak ergenliğin sosyo-kültürel yönü
olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet yoğunlaşması yaşarlar. Bu araştırmanın amacı, ergenliğin cinsiyet davranışlarıyla olan
bağlantısını ortaya koyarak toplumsal cinsiyet yoğunlaşması hipotezini tanıtmaktır. Toplumsal cinsiyet yoğunlaşması
hipotezi, kızlar ve erkekler arasındaki psikolojik ve davranışsal farklılıkların, erkeksi ve kadınsı cinsiyet rollerine uyma
yönündeki sosyal baskının artması nedeniyle erken ergenlik boyunca daha da fazlalaştığını belirten hipotezdir (Hill ve Lynch,
1983; Siyez, 2014). Bu hipotez, ergenlik çağında yaşanan değişimin, hem erkeklerin hem de kızların cinsiyetlerinin anlamına
daha fazla odaklanmasını sağladığını öne sürmektedir. Cinsiyetin anlamını oluşturmak gençler için biraz belirsiz
olabileceğinden kadın ya da erkeğe uygun görülen toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile özdeşleşebilirler. Bu nedenle, bu
hipotez, ergenlik dönemi boyunca, erkeklerin erkeksi özellikler ve kızların kadınsı özellikler ile daha güçlü bir şekilde
özdeşleşeceklerini öngörmektedir. Cinsiyet farklılıklarını gelişimsel bir şekilde açıklayabildiğinden bu hipotezin kavramsal
bir çekiciliği vardır (Petersen, Sarigiani ve Kennedy, 1991). Bu gelişimsel açıklamanın yanısıra, toplumsal cinsiyet
yoğunlaşmasına bağlı olarak, kaygı ve başetme stratejileri, başarı ile ilişkili davranışlar, benlik kavramı ve benlik saygısı,
sosyal ilişkiler, aktivite düzeyi ve saldırganlık açısından cinsiyet farklılıkları yaşandığı öne sürülmektedir (Hill ve Lynch,
1983). Bu bilgilerden hareketle, yaşanan belirginleşen cinsiyet farklılıklarının açıklanmasındatoplumsal cinsiyet
yoğunlaşması hipotezinden faydalanılabilir.
Anahtar Kelimeler : Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet yoğunlaşması

(18532) ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TUTUM VE ÜNİVERSİTE
YAŞAMINA UYUM: PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARI ÜZERİNE
NİTEL BİR ÇALIŞMA
FATMA EBRU İKİZ 1, FETİ TANBOĞA 1, UMUT ÇATAL 1, AYŞEGÜL
KARAMENDERES 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
fetitanboga40@gmail.com

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği bir sonuç olarak öğrenciler üniversite eğitimlerini yaşadıkları bölgelerden farklı
yerlerde yapabilmektedir. Üniversiteye farklı bir şehirde başlayan öğrenciler, kendilerini aniden farklı bir akademik ve sosyal
yaşam içinde bulmakta ve bu yeni yaşam eğitim, insan ilişkileri ve sosyal yaşam açısından geçmiş yaşantılarından farklılık
göstermektedir. Öğrenciler üniversiteye geçişle birlikte cinsiyet, yaş, ırk, sosyal sınıf, din, mezhep, dil, cinsel yönelim,
ideoloji ve dezavantajlı gruplar bağlamında çeşitlilik içeren bir sosyal yaşamın içine girmekte ve bu durum bir uyum sürecini
de zorunlu kılmaktadır. Kültürel olarak farklı grupların yoğun olarak eğitim için göç ettiği ve üniversite öğrencilerinin eğitim
almak amacıyla bir arada yaşadığı yer olan İzmir ili ve Dokuz Eylül Üniversitesi çok kültürlü eğitim ve üniversite yaşamına
uyum açısından öne çıkmaktadır. Diğerlerinin iyiliği için hizmet verecek olan Psikolojik Danışmanlık öğrencileri önyargısız
tutuma ve diğerine yönelik koşulsuz kabule sahip olma yönünden bu kitle içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada
psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin üniversiteye uyum ve çokkültürlülüğe ilişkin tutumları
incelenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
ile 2017-2018 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi alan 53 öğrenciden
elde edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Öğrencilerin en sık başka bir
şehirde okumayı tercih etmelerinin sebepleri; bağımsız olmak, aileden uzak olmak ve çok daha fazla olanağın olması
şeklindedir. Öğrenciler; şehrin sağladığı olanaklar, özgür ve hoşgörülü ortam, farklı bir kültürü tanıma gibi sebeplerden ötürü
İzmir'i eğitim almak için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim almakta olan psikolojik
danışman adayları sonraki yıllarda gelecek öğrencilerin benzer sorunlar yaşamaması için burs imkanlarının arttırılmasını,
oryantasyon programlarının yapılmasını ve danışma yardımı alabilecekleri birimlerin oluşturulmasını önermektedir.
Anahtar Kelimeler : Çokkültürlülük, Uyum, Psikolojik Danışman Adayları, Üniversite Yaşamı
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Cep telefonu ya da akıllı telefon olarak sürekli yanımızda taşıdığımız bu cihazlar günümüzde bir avuç içi bilgisayar
konumuna gelmektedir. Bununla birlikte teknolojinin hedef kitle yaşı düşmektedir. Özellikle gençlerin iletişim ve bilişim
teknolojilerine olan ilgi ve merakı doğrultusunda cep telefonu kullanım süreleri de hızla artmaktadır. Bu çalışmanın amacı
cep telefonu bağımlılık düzeyi ile cep telefonundan yoksun kalma korkusu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada Cep
Telefonu Bağımlılığı Ölçeği ve Nomofobi Ölçeği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Ölçekler, 2017-2018 eğitim öğretim
yılında, Balıkesir Lisesi ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasından toplamda 472 kişiye
uygulanmıştır. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde t testi ve tek-faktörlü varyans
analizi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler : cep telefonu bağımlılığı, akıllı telefon, bağımlılık, nomofobi, lise öğrencileri

(18538) ARKADAŞLIK BECERİSİ EĞİTİM PROGRAMININ
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN (5. VE 6. SINIF)
YALNIZLIK DÜZEYLERİNE VE SOSYAL BECERİLERİNE ETKİSİ
UĞUR GÜRGAN 1, MERVE ŞAHİN 1, FATMA ÇELİK 1
1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ugurganmail@gmail.com

Bu çalışmanın amacı, arkadaşlık becerisi eğitim programının ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin (5. ve 6. sınıf) yalnızlık
düzeylerine ve sosyal becerilerine etkisini incelemektir. Bu amaçla 2017-2018 yılı ikinci döneminde, Balıkesir- Altıeylül
Yıldız 75. Yıl İlköğretim Okulu ikinci kademeye devam eden öğrencilere UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Sosyal Becerileri
Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Yalnızlık düzeyi yüksek ve gönüllü öğrenciler arasından 10 Kişilik deney ve kontrol
grubu oluşturulmuştur. Deney grubuna 8 hafta süre ile haftada bir defa arkadaşlık becerisi eğitimi programı uygulanmıştır.
Kontrol grubuna herhangi bir işlem yapılmamıştır. Arkadaşlık becerisi eğitimi programı sonunda ve onu izleyen iki aylık
dönem sonrasında deney ve kontrol grubuna UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği tekrar
uygulanmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Arkadaşlık becerisi eğitimi
programı sonucunda deney grubundaki öğrencilerin yalnızlıklarında anlamlı düzeyde bir azalma olması ve sosyal
becerilerinde anlamlı düzeyde bir artma olması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Arkadaşlık becerisi, sosyal beceri, yalnızlık, grupla psikolojik danışma

(18539) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI GRUPLA
PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASININ 11. SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISINA ETKİSİ
UĞUR GÜRGAN 1, ESRA ÇAKMAK 1, MELİH AGUŞ 1
1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
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Bu araştırmanın amacı bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın öğrencilerin sınav kaygısı
düzeylerini azaltmada etkili olup olmadığını incelemektir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen
kullanılmıştır. Araştırma Balıkesir ilindeki Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler üzerinde
yürütülmüştür. Araştırmanın deney grubu ve kontrol grubu, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrenciler
içerisinden yansız atamayla seçilen 10 öğrenci ile oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Revize Edilmiş Sınav Kaygısı
Ölçeği ve Akademik Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. 10 kişilik deney grubuna yaklaşık 90 dakika süren sekiz oturumluk
bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma uygulanması planlanırken; kontrol grubunda ise herhangi bir
çalışma yapılmamıştır. Araştırma sonucunda bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma yaklaşımının,
öğrencilerin sınav kaygısını düşürmede etkili olduğu bulunmuştur
Anahtar Kelimeler : Sınav kaygısı, grupla psikolojik danışma, bilişsel davranışçı yaklaşım
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Bağlamsal Davranışçılık çerçevesine göre Yaşantısal kaçınma, psikolojik problemlerin oluşma ve devam etmesinde önemli
role sahip bir süreçtir. Yaşantısal kaçınmanın farklı türlerine ilişkin eğilimin ölçülebilmesi psikolojik yardım ve araştırma
süreçleri açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı da bu kapsamda Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği 30
maddelik kısaltılmış formunun (ÇBYKÖ-30; Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire-30; Sahdra, Ciarrochi,
Parker, & Scrucca, 2016). Araştırmada uyarlaması yapılan ölçeğin yapı geçerliği, güvenirlik özellikleri ve uyum geçerliği
psikometrik açıdan incelenmiştir. Yapı geçerliği çalışmasına 375 kişi (83% Kadın); Uyum geçerliği çalışmasına 205 (82%
Kadın) katılmıştır. Ölçeğin orijinal formundaki 6 faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizinde kabul edilebilir düzeyde uyum
değerlerine sahiptir (CMIN= 812,519, df= 390, CMIN/df= 2.08, RMSEA= .054, SRMR= .068, CFI= .91, IFI= .91, TLI= .90).
Alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları davranışsal kaçınma, sıkıntıdan hoşlanmama, erteleme, dikkat dağıtma /bastırma,
baskılama/inkar ve sıkıntıya katlanma alt ölçekleri için sırasıyla .79, .76, .78, .87, .81 ve .85 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin
alt ölçekleri için hesaplanan düzeltilmiş madde- alt ölçek puanı korelasyonları ters kodlanan 15. maddenin dışındaki
maddeler için .39 ila .75 arası değerlerde değişmektedir. Uyum geçerliği için alt ölçek skorları ile Kabul ve Eylem Formu II
aracılığıyla hesaplanan yaşantısal kaçınma skorları arasında hesaplanan korelasyon katsayıları sıkıntıya katlanma alt ölçeği
dışındaki ölçekler için anlamlı ve .27 ila .60 arasındaki değerlerde bulunmuştur. Araştırma bulguları ÇBYKÖ-30 ölçeğinin
Türkiye’de kullanılması için yeterli güvenirlik ve geçerlik düzeylerine sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği, yaşantısal kaçınma, güvenirlik, geçerlik

(18545) PSİKOEĞİTİM ETKİLİLİĞİ İNCELEMELERİ İÇİN
ELVERİŞLİ BİR ARAÇ: YAŞAM ETKİLİLİĞİ ÖLÇEĞİ’NİN
PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
HALİL EKŞİ 1, ÇINAR KAYA 2, DİLARA SANCAR 1
1

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ckaya@bartin.edu.tr

Psikolojik danışma ve psikoeğitim müdahalelerinde sıklıkla hedeflenen beceri alanlarına yönelik ölçme araçları bu
programların bilimsel standartlarda değerlendirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Yaşam Etkililiği Ölçeği (YEÖ; Life
Effectiveness Questionnaire; Neill, Marsh, & Richards, Tarihsiz) her ne kadar okul dışı etkinliklerin etkililiğini incelemek
için tasarlanmış olsa da içerdiği alt ölçeklerin okul içinde ve farklı bağlamlarda yapılan psikolojik danışma ve psikoeğitim
çalışmalarında kullanılabilecek bir araçtır. Bu araştırmanın amacı bu bağlamda Yaşam Etkililiği Ölçeği 24 maddelik formunu
(LEQ-H) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik açıdan yapı geçerliği, güvenirlik özellikleri ve uyum geçerliğini
incelemektir. Yapı geçerliği çalışmasına 283 kişi (76% Kadın); Uyum geçerliği çalışmasına 82 (78% Kadın) katılmıştır.
Ölçeğin orijinal formunda bulunan 8 faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizinde bu araştırmada da kabul edilebilir düzeyde
uyum değerlerine sahiptir (CMIN= 575,666, df= 224, CMIN/df= 2.57, RMSEA= .075, SRMR= .049, CFI= .92, IFI= .92,
TLI= .90). Alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları zaman yönetimi, sosyal yetkinlik, başarı motivasyonu, zihinsel esneklik,
iş/görev liderliği, duygusal kontrol, etkin inisiyatif, öz güven alt ölçekleri için sırasıyla .85, .83, .86, .74, .84, .89, .79 ve .86
olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt ölçekleri için hesaplanan düzeltilmiş madde- alt ölçek puanı korelasyonları .52 ila .82 arası
değerlerde değişmektedir. Uyum geçerliği için yapılan incelemede: zaman yönetimi puanları ile algılanan zaman yönetimi
yeterliği arasında .72; sosyal yetkinlik puanları ile PERMA olumlu ilişkiler boyutu arasında .50; başarı motivasyonu puanları
ile PERMA başarılar boyutu ve genel not ortalaması arasında sırasıyla .55 ve .41; iş/görev liderliği puanları ile algılanan
liderlik becerisi yeterliği arasında .41; etkin inisiyatif puanları ile PERMA bağlanma boyutu arasında .47; öz güven puanları
ile Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği skorları arasında -.59 düzeyinde anlamlı korelasyon katsayıları bulunmuştur. Araştırma
bulguları Yaşam Etkililiği Ölçeği’nin Türkiye’de araştırmalarda kullanılması için yeterli güvenirlik ve geçerlik özelliklerine
sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Yaşam Etkililiği Ölçeği, zaman yönetimi, sosyal yetkinlik, öz güven, güvenirlik, geçerlik
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Bu araştırmanın amacı beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin genel yetkinlik inancı, yaşam yönelimi ve yalnızlıkları ile
sürekli kaygı arasındaki ilişkiyi incelemek ve genel yetkinlik inancı, yaşam yönelimi ve yalnızlığın sürekli kaygıyı yordayıp
yordamadığın belirlemektir. Bu amaçla, 385 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan
öğrencilerin 133’ü erkek, 252’i kadındır. Yaş ortalaması 20.56 (2.11) olan katılımcıların 135’u Fen-Matematik, 173’si
Türkçe Matematik, 77’si ise Sosyal alanlarda eğitim görmektedirler. Veri toplamak amacıyla, Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği,
Yaşam Yönelimi Ölçeği, Sürekli Kaygı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği Kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon
katsayısı, yol analizi kullanılmıştır. Bu analizleri yapabilmek için SPSS 22 ve AMOS 21 paket programlarından
yararlanılmıştır. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, genel yetkinlik ile yaşam yönelimi (r=.33) ve
yalnızlık (r=.41) arasında pozitif yönde ilişkiler elde edilmişken; kaygı ile negatif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir (r=.49). Diğer taraftan, yaşam yönelimi ile kaygı arasında negatif yönde (r=-.52), yalnızlık ile ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki
elde edilmiştir (r=.33). Ayrıca, yalnızlık ile kaygı arasında negatif yönde bir ilişki elde edilmiştir (r=-.48). Sürekli kaygı,
genel yetkinlik inancı, yaşam yönelimi ve yalnızlık arasındaki ilişkiler yol analizi ile incelenmiştir. Yol analizi sonuçlarına
göre, gelen yetkinlik inancından (β=-.27), yaşam yöneliminden (β=-.37) ve yalnızlıktan (β=-.25) sürekli kaygıya giden yollar
anlamlıdır (p<.01). Üç değişken birlikte beliren yetişkinlikteki üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı varsayansının %45’ini
açıklamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler : Sürekli kaygı, genel yetkinlik, yaşam yönelimi, yalnızlık

(18583) ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE
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İNANCI, YALNIZLIK
ÖNER ÇELİKKALELİ 1, MİM SERTAÇ TÜMTAŞ 2
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
celikkaleli@gmail.com
1

2

Üniversiteye başlamak bir genç yetişkin için yeni, farklı ve alışılmadık bir yaşantıların başladığı en önemli yaşam ve
akademik gelişim basamaklarından biridir. Bu yeni durum içerisinde birçok bilinmezlik, heyecan ve problem
barındırmaktadır. Genç bir yandan bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmakta bir yandan da karşılaştığı problemlerini
çözmeye uğraşmaktadır. İlk defa ailesinden uzaklaşan ve neredeyse tüm sorumluluğunu üstlenen üniversite öğrencisi bu
süreçte zaman zaman psikolojik problemler yaşayabilmekledir. Bu önemli psikolojik problemler arasında depresyon ve
kaygı belirtileri ilk sırada gelmektedir. Bu nedenlerle bu araştırmanın amacı, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin depresyon
ve kaygı durumlarının uyum, yetkinlik inancı ve yalnızlık tarafından yordanıp yordanmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla
424 (284 kadın ve 140 erkek) üniversite birinci sınıf öğrencisinden veri toplanmıştır. Bu öğrencilerini yaş ortalaması
19.24’tür (1.30). Veri toplamak amacıyla, Kısa Semptom Envanteri, Üniversite Uyum Ölçeği, Yetkinlik Beklentisi Ölçeği ve
UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23 ve AMOS 21 paket programları kullanılmıştır.
Depresyonla ilgili elde edilen bulgulara göre, depresyon ile üniversite ortamına uyum (r=-.30), duygusal uyum (r=-.45),
kişisel uyum (r=-.26), akademik uyum (r=-.31), yetkinlik inancı (r=-.38) ve yalnızlık (r=-.43) arasında negatif yönde anlamlı
ilişkiler elde dilmiştir. Bu değişkenler birlikte depresyon varyansının %31’ini yordamaktadırlar. Diğer taraftan kaygı ile ilgili
bulgular incelendiğinde, kaygı ile üniversite ortamına uyum (r=-.31), duygusal uyum (r=-.32), kişisel uyum (r=-.24),
akademik uyum (r=-.40), yetkinlik inancı (r=-.36) ve yalnızlık (r=-.44) arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler elde dilmiştir.
Bu değişkenler birlikte kaygı varyansının %29’unu yordamaktadırlar. Bulgular literatür ışından tartışılmış ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Depresyon, kaygı, uyum, yetkinlik, yalnızlık
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Affetmenin insan ilişkilerini pozitif yönde etkilediği belirtilmektedir. İnsanlar kendilerini, başkalarını ve durumları affederek
kendi hayatlarında daha olumlu değişikliklerinin önünü açabilmektedir. Bu gelişmelerin insanın mutluluğuyla az olsa da
ilişkili olduğunu literatür taramalarından görebilmekteyiz. Bu çalışmada affetmenin ve affetme süreçlerinin insan
mutluluğunu nasıl etkilediğini demografik bilgiler ışığında araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan Heartland Affetme Ölçeğini
Thompson ve arkadaşları (2005) geliştirmiş ve Türkçe‘ye adaptasyonun geçerliliğini ise Bugay ve Demir (2010) yapmıştır.
Heartland Affetme Ölçeğini üç alt boyuttan oluşmaktadır: kendini affetme, başkasını affetme ve durumları affetme. Ölçekten
alınan puanın yüksekliği ile affetme oranı doğru orantılıdır. Oxford Mutluluk Ölçeği ise tek boyutlu bir ölçek olup, Hills ve
Argyle (2002) tarafından geliştirilmiştir ve Doğan ve Sapmaz (2012) tarafından Türkçe ‘ye adaptasyonunun geçerliliği
yapılmıştır. Ölçekler demografik sorular ile birlikte 324 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Google form üzerinden
doldurulan ölçeklerde, rasgele dağılım, gizlilik ve gönüllülük esas olarak alınmıştır. Veriler SPSS programında t-test ile
incelenmiş ve p ≤ .05 üzerinden yorumlanmıştır. Sonuçlar üzerinden affetmenin alt boyutlarının insanın mutluluğuna olan
etkilerini üzerinde durulmuştur. Ayrıca, alt boyutların mutluluk üzerindeki etkisi kendi aralarında da incelenerek ve bireyin
kendini, başkasını veya durumu affetmesi arasındaki farklar literatür çalışmaları ile incelenmiştir. Affetmenin kendini affetme
alt boyutu ile mutluluk ölçeği arasında anlamlı bir ilişki saptamıştır, ayrıca aynı anlamlılıktaki ilişki affetmenin durumu
affetme alt boyutunda da bulunmuştur. Ancak, başkalarını affetme ile mutluluk ölçeği karşılaştırıldığında olumlu veya
olumsuz bir anlamlı sonuç bulunmamıştır. Ek olarak psikolojik danışmanlar için affetme ve mutluluk üzerine araştırma
önerileri ve uygulama örnekleri çalışmaya dahil edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : affetme, mutluluk, psikolojik danışma, terapi

(18609) REHBERLİK ÇERÇEVE PROGRAMLARININ BECERİ
BOYUTLARINDA İNCELENMESİ: BECERİ TEMELLİ ÖĞRETİM
OĞUZHAN ÇOLAKKADIOĞLU 1, SEVDA DOĞAN DOLAPÇIOĞLU 1
1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
colakkadioglu@gmail.com

Öğretim programlarının tamamında milli eğitimin genel ve özel amaçları arasında bireylerin beceri gelişimini desteklemek
öncelikli hedefler arasındadır. Rehberlik çerçeve programı da öğrenci yeterlilikleri, ölçülmesi ve değerlendirilmesine
odaklandığından beceri gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Tüm disiplinleri ait öğretim programları içerisinde yer alan milli
eğitimin genel hedefleri arasında öğrencilerin akıl ve ruh sağlığını koruyarak sorumluluk–değer duygusuna sahip, geniş bir
dünya görüşü olan yapıcı-yaratıcı ve topluma faydalı kişiler olarak yetiştirmek olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Benzer
şekilde rehberlik çerçeve programı da bireyin sağlıklı bir ruh sağlığını koruyarak karar verme, problem çözme, plan yapma
becerileri gibi birçok beceri ve değere sahip olmasını önemsemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde rehberlik programları
diğer disiplinlerin hedeflediği becerilerin kazanılmasını doğrudan desteklemektedir. Çalışmada ilkokul ve ortaokul çerçeve
rehberlik programında yer alan kazanımlara yönelik tasarladığı etkinlikler incelenerek; Amerika ilkokul ve ortaokul rehberlik
programları ve farklı disiplinlere ait öğretim programları ile karşılaştırılarak beceri boyutunda değerlendirilecektir. Çalışma
doküman incelemesine dayalı nitel bir araştırmadır. Sonuç olarak rehberlik programı geliştirme çalışmalarına katkıda
bulunulacağı düşünülen önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Rehberlik çerçeve programı, beceri temelli öğretim
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Karar verme araştırmacılar tarafından genel olarak olası seçeneklerden birini seçme işlemi olarak tanımlanmış olup bu süreci
açıklamak üzere çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Geliştirilen teorilere bakıldığında genel olarak dört başlık altında toplandığı
görülmektedir. Bunlardan birincisi; normatif, rasyonel karar teorisi, ikincisi;
betimsel karar teorileri, üçüncüsü; hem
rasyonel hem de betimsel olan karar teorileri, dördüncü ve sonuncusu; gelişimsel karar teorisidir. Bu çalışmada karar verme
teorileri içerisinde hem rasyonel hem de betimsel olarak değerlendirilen Janis ve Mann tarafından geliştirilen çatışma teorisi
ile bilgiler sunulmaktadır. Çatışma teorisi, beş tip karar verme stilini ve bu stillerin stresle olan ilişkilerini açıklamaktadır.
Her bir karar verme stili, zaman baskısı ve ikilemlere çözüm bulmada iyimserlik ve kötümserlik koşullarıyla belirlenmiş ve
belli bir psikolojik baskı düzeyi ile iç içe geçmiş durumdadır. Çatışma teorisinde psikolojik stres; tehdit edici, endişe veren
çevresel olayların ya da uyarıcıların sebep olduğu hoş olmayan duygusal durumları ifade eden genel bir terim anlamında
kullanılır. Çatışma teorisi, politika, meslek, etik, evlilik, sağlık vb… yaşam tarzı gibi belirsizlik ve risk taşıyan tüm durumlara
uygulanabilir. Sonuç olarak bu teorinin kapsamlı bir şekilde sunulmasının Türkiye’de psikolojik danışmanlık alanında
gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Karar verme, karar verme teorileri, çatışma teorisi

(18641) MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZYETERLİK
DÜZEYLERİ
İSMET KOÇ 1
1
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Psikolojik danışman eğitimi verilen üniversite lisans programlarında farklı program çıktıları bulunsa da bütün lisans
programlarında yetkin psikolojik danışmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Hill ve O’Brien (1999) yetkin psikolojik
danışmanlara ilişkin değişkenleri yardım becerileri, kişisel özellikler ve profesyonel deneyimler olmak üzere üçe
ayırmışlardır. Görüldüğü üzere, psikolojik danışma becerilerinin ve profesyonel deneyimlerin yanı sıra psikolojik danışmanın
kişisel özellikleri de yardım sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemiz ve uluslararası alanyazında psikolojik
danışmanların kişisel özelliklerinden biri olan psikolojik danışman özyeterliğini inceleyen çok sayıda araştırma
bulunmaktadır. Psikolojik danışman özyeterliği, psikolojik danışmanların bir danışana etkili şekilde psikolojik yardım
sunabilme yeteneğine ilişkin inanç ve yargısı olarak tanımlanmaktadır (Larson ve diğ., 1992). Barnes (2004), psikolojik
danışman adaylarının özyeterliklerine ilişkin verilerin öğrencilerin aldıkları eğitim ve süpervizyon sürecinden nasıl
etkilendiğini anlamada önemli bir bilgi kaynağı olduğunu belirtmiştir. Nitekim Johnson ve arkadaşları (1989), yüksek
düzeyde özyeterlik geliştirmenin etkili psikolojik danışma becerileri kazandırmak kadar önemli olduğunu iddia etmektedirler.
Ayrıca, Kocarek (2001) psikolojik danışman adaylarının özyeterliğinin, gelişimsel düzeylerinin, aldıkları ders sayısının ve
psikolojik danışma deneyimlerinin psikolojik danışman performansının anlamlı düzeyde yordayıcıları olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) lisans eğitimlerine devam eden
psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışman özyeterlik düzeylerinin incelenmesi ile aldıkları eğitime ilişkin bir
değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada öğrencilerin mevcut durumunun tanımlanması amaçlandığından
betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında MCBÜ Eğitim
Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına kayıtlı öğrenciler içinden araştırmaya katılıma gönüllü olan
öğrenciler oluşturmuştur. Veriler, Demirel (2013) tarafından geliştirilen psikolojik danışman özyetkinlik ölçeği aracılığıyla
toplanmıştır. Veriler sınıf düzeyinde betimsel istatistiklerle tanımlanmış, sınıflar arasındaki özyeterlik düzeylerinin
karşılaştırılması amacıyla tek yönlü anova yapılmıştır. Sınıflar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Araştırmada
elde edilen bulgular incelendiğinde alanyazında ifade edilen gelişimsel düzey ve alınan ders sayısının psikolojik danışman
özyeterliğini arttırdığına ilişkin bulgularla örtüşmediği ancak henüz üçüncü sınıfta psikolojik danışma deneyimi yaşamamış
olmalarının psikolojik danışman özyeterlik düzeylerinde anlamlı bir artış olmamasında önemli bir değişken olabileceği
söylenebilir. Ayrıca uygulamaya dönük derslerin çoğunun son sınıfta olması ve süpervizyon almamış olmaları da bu
bağlamda önemli bir değişken olarak kabul edilebilir. Sonuçlar değerlendirildiğinde RPD lisans programlarının
değerlendirilmesine dönük boylamsal araştırmalar yapılması ve uygulama derslere üçüncü sınıf düzeyinde de yer verilmesi
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : psikolojik danışman özyeterliği, psikolojik danışman eğitimi, psikolojik danışma
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Tüm gençlerin aile, okul ve diğer kurumlar bağlamında olumlu, geliştirici gelişimsel bağlantılar kurmaya ihtiyacı vardır
çünkü bu, sağlıklı gençlik gelişimi için ergenliğin çalkantılı dönemlerinde gerekli bir bileşendir. Bu bağlantıları içeren aile
ilişkileri, akran ve yetişkin rol modelleri, toplumsal konum, sağlık uygulamaları, zamanın yapıcı kullanımı, ebeveyn
dışındaki yetişkin modelleri, ebeveyn takibi gelişimsel kazanımları oluşturmaktadır. Sözkonusu kazanımlar hem doğrudan
hem de dolaylı olarak riskli davranışların azalması ve psikososyal uyumun, yaşam doyumunun ve akademik yeterliliğin
artması açısından pozitif gençlik gelişimi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Sekiz boyuttan oluşan ve gençlerin gelişimlerini
dışsal olarak destekleyen bu kazanımların Türk orta ve lise öğrencilerinde değerlendirilmesi kapsamında bu araştırmada,
Oman ve diğ. tarafından geliştirilen Gelişimsel Kazanımlar Gençlik Ölçeği’nin uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırma
grubunu ortaokul ve liseye devam eden gençlerin oluşturması amaçlanmış olup uyarlama izni alındıktan sonra çeviri süreci
tamamlanmıştır. Veri toplama ve analiz süreci devam etmektedir. Verilerin analizinde geçerlik ve güvenirlik kapsamında
faktör analizi yanında içtutarlık ve test-tekrar test katsayılarının hesaplanması ile madde analizi kullanılacaktır. Bulgular
literatür ışığında tartışılacak olup uygulayıcı ve araştırmacılara yönelik öneriler getirilecektir. Gençlerin gelişimsel
kazanımlarının ilişkili olduğu değişkenlerle çok yönlü değerlendirilmesinde kullanılabilecek araç, yeni araştırmaların
planlanıp yürütülmesine ve bireysel uygulamaların da dâhil olduğu deneysel çalışmaların yapılmasına katkı sağlayabilecektir.
Anahtar Kelimeler : Gelişimsel kazanımlar, pozitif gençlik gelişimi
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Bu araştırma iletişim becerileri eğitim programının 11. Sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerine ve yılmazlık düzeylerine olan
etkisini inceleyen deneysel bir çalışmadır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Balıkesir il merkezinde liseye devam
eden sosyal beceri ve yılmazlık puanları aritmetik ortalamanın altında olan kontrol grubu için 7, deney grubu için 7 olmak
üzere yansız olarak seçilmiş toplam 14 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada ön test-son test-izleme kontrol gruplu
2x3’lük karışık (split plot) deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada ön test, son test ve izleme testi olarak Sosyal Beceri
Envanteri, Yılmazlık Ölçeği uygulanmış, ayrıca öğrencilerin demografik bilgilerini belirlemek için bir anket
kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere 8 oturumluk iletişim becerileri programı uygulanırken kontrol grubu ile
herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Araştırmacılar tarafından yılmazlık düzeyleri düşük bireylere yönelik geliştirilen grupla
psikolojik danışma programı, ağırlıklı olarak psikodramayla bütünleştirilmiş bilişsel davranışçı yaklaşım ile insancıl ve
varoluşçu yaklaşıma göre yapılandırılmış, eğitici, destekleyici, koruyucu öğeler içeren yaşantıya yönelik paket bir
programdır. Araştırma sonunda ön test-son test ve izleme puanları arasında fark olup olmadığı iki faktörlü varyans analizi ile
test edilmiştir. Araştırmanın bulguları ön test yılmazlık ve sosyal beceri puanlarına göre deney ve kontrol gruplarının son test
yılmazlık ve sosyal beceri puanları arasında anlamlı farklılık olduğunu ve deney grubundaki öğrencilerin yılmazlık ve sosyal
beceri düzeylerinde gözlenen puan artışının, uygulanan grupla psikolojik danışma programından kaynaklandığını
göstermiştir. Grupla psikolojik danışma programının yılmazlık düzeyini artırma etkisinin uzun süreli olup olmadığını
sınamak izleme ölçümleri yapılarak analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda hem deney hem de kontrol grubunun yılmazlık ve
sosyal beceri son test ve izleme testi puanları arasında, anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Sonuçlar grupla psikolojik
danışma programının olumlu etkisinin devam ettiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler : iletişim becerileri, sosyal beceri, yılmazlık
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Bu araştırmanın amacı grupla psikolojik danışmanın öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerini azaltmada etkili olup olmadığı
incelenmiştir. 2017- 2018 öğretim yılında Balıkesir 15 Temmuz Anadolu Lisesi ‘nede öğrenim gören öğrenciler üzerinde
yürütülmüştür. Araştırmanın deney grubu ve kontrol grubu, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrencilerden
oluşmaktadır. On birinci sınıflardan A ve E şubelerinden 64 kişiye uygulanmış ve deney grubu için bu öğrencilerden puanı
yüksek olanlardan 15 kişi seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Sınav Kaygısı Ölçeği, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve
Ebeveyn Başarı Destek Ölçeği kullanılmıştır. Deney ve Kontrol gruplarına Sınav Kaygı Ölçeği Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği ve Ebeveyn Destek Ölçeği uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Araştırma grupla psikolojik danışma yaklaşımının
öğrencilerin sınav kaygısını düşürmede etkili olup olmadığını öğrenmektir. Bu araştırma da ön test- son test- kontrol gruplu
deneysel desen kullanılmıştır. Uygulanan testlerde puanı yüksek olanlar 15 kişiye deneysel işlem olarak uygulanan sınav
kaygısı eğitimi grup danışma programı; 6 oturumluk olup haftada bir olup oturumlar 2 saat kadar sürmüştür. Araştırmacı
tarafından kaygı düzeyleri yüksek öğrencilere yönelik ‘’Sınav kaygısı grup danışma programı ‘’ ağırlıklı olarak bilişsel
davranışçı yaklaşım ile destekleyici, eğitici ve ısınma oyunları ile eğlenceli ve farkındalık artırıcı etkinlikler yer aldığı paket
program planlanmıştır. Araştırmanın temel amacı sınav kaygısı eğitimi grup danışma programının öğrencilerin sınav
kaygısını azaltmada etkili olup olmadığını test etmektir. Sınav kaygısı 20 madde ve duyusal, kuruntu olarak iki alt ölçekten
oluşmaktadır. Araştırma sonucunda ön test- son test ve kontrol grubu puanları arasında fark olup olmadığını iki faktörlü
varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Sınav Kaygısı eğitimi grup danışma programının sınav kaygısı yaşayan
öğrenciler üzerinde azaltma etkisinin uzun süreli olup olmadığını sınamak için 6 hafta izleme ölçümleri yapılarak analiz
yapılmıştır. Sonuçlar Sınav Kaygısı Eğitimi grup danışma programının olumlu etkisinin. 05 düzeyinde devam ettiğini
göstermiştir. Bu sonuçlar, sınav kaygısı eğitimi grup danışma programının etkililiğine ilişkin yeterli kanıtlar olarak dikkate
alınmış ve tartışılmış ve bazı öneriler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sınav kaygısı, grupla psikolojik danışma, Ebeveyn Başarı Desteği, Algılanan Sosyal Destek
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Bu araştırma bilinçli farkındalık geliştirme programının lise öğrencilerinin bilinçli farkındalıkları, özyeterlikleri ile benlik
saygılarına etkisi incelenmmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Balıkesir il merkezinde liseye devam eden 11.
sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bilinçli farkındalık düzeyi ve benlik saygısı düşük öğrencilerden kontrol
grubu için 10, deney grubu için 10 öğrenci olmak üzere yansız olarak seçilmiş 20 denekle gerçekleştirimiştir. Araştırmada ön
test ve son test olarak; “Bilinçli Farkındalık Ölçeği” , “ İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği: Kendini Sevme ve Öz-yeterlik
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada 2x2’lik split-plot deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere 8
oturumluk Bilinçli Farkındalık Geliştirme Programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için, deney grubundaki deneklerin “Bilinçli Farkındalık Ölçeği”, “İki
Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği: Kendini Sevme ve Öz-yeterlik Ölçeği”nden elde ettikleri öntest ve sontest puanları arasındaki
farkın, kontrol grubundaki deneklerin öntest ve sontest puanları arasındaki fark ile karşılaştırılması amacıyla, verilere tekrarlı
ölçümler için iki yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre;
1- Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma dayalı olarak hazırlanan grupla psikolojik danışma programına alınan bireylerin deney
sonrası “Bilinçli Farkındalık Ölçeği” , “ İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği: Kendini Sevme ve Öz-yeterlik
Ölçeği”nden elde ettikleri puanlarda bir artış olduğu gözlenmiştir. 2- Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma dayalı olarak
hazırlanan grupla psikolojik danışma almayan kontrol grubundaki deneklerin “Bilinçli Farkındalık Ölçeği” , “ İki Boyutlu
Benlik Saygısı Ölçeği: Kendini Sevme ve Öz-yeterlik Ölçeği”nden elde ettikleri puanların deney süresince değişiklik
göstermediği görülmüştür. 3- Deney uygulamasının sonunda Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma dayalı olarak hazırlanan grupla
psikolojik danışma programının etkisi olarak deney grubundaki deneklerde gözlenenbilinçli farkındalıkları, özyeterlikleri ile
benlik
saygılarındaki artışın,
izleme
çalışmasının
yapıldığı
bir
ay sonra
da
sürdüğü
gözlenmiştir.
Araştırma bulguları, daha önce bu konu ile ilgili yapılan diğer araştırma bulguları ile birlikte tartışılıp yorumlanmış ve
bulgular doğrultusunda geleceğe yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Bilinçli farkındalık, benlik saygısı, öz-yeterlik, grupla psikolojik danışma, bilişsel davranışçı terapi
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Argumentation is a discourse where students are expected to state their claims with comprehensive justifications and evaluate
others’ claims in the light of empirical and theoretical evidences. In this respect, argumentation is a critical component of
scientific literacy. In parallel with its’ crucial role in science education, many researchers indicated the importance of
properly measuring students’ argumentation skills. The aim of this study is to determine the degree of consistency between
first year pre-service teachers’ argumentation ability scores obtained from the scientific argumentation test and written socioscientific scenario. 92 pre-service science teachers took the scientific argumentation test which is developed by Frey, Ellis,
Bulgren, Hare and Ault (2015). The test rubric developed by Venville and Dawson (2010) independently. The students’
written arguments were categorized into level 1-4 based on the component included as outlined by Toulmin (1958). The
students’ argument is coded as level 1 if it included only a claim, level 2 if it included a claim supported by a data/warrant,
level 3 if it included a claim supported by data/warrant and backing or qualifier and level 4 if it includes all these
components. In this categorization level 1 represents the simplest argument and level 4 represents the most sophisticated one.
Pearson r was calculated as 0, 73 which means that the scores are highly correlated. The results of the study shows that by
considering easy and objective scoring of the scientific argumentation test, it can be preferred reliably to measure students’
argumentation skills.
Anahtar Kelimeler : Argumentation, Science education, Pre-service teachers
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National reform efforts have emphasized the importance of developing argumentation skills of students in Turkey (MNE,
2017). Although, number of studies have been conducted to measure these skills qualitatively, the quantitative studies are
very rare in the literature. The aim of this study is to conduct validity and reliability analysis of Turkish version of the
scientific argumentation test which aims to measure students’ argumentation skills quantitatively. This test was developed by
Frey, Ellis, Bulgren, Hale and Ault (2015). Two researchers translated items to Turkish independently, then they came
together to negotiate and solve the conflicts. The final version of the test was checked by an expert in Turkish and science
education in order to ensure the appropriateness of items. The Turkish version of the test was applied to 136 elementary
school students for pilot study. The reliability analysis with regard to internal consistency yielded Cronbach alpha
coefficients of 0.78 for “Claim, Fact, Opinion or Data” subscale; 0.70 for “Qualifiers” subscale; 0.65 for “Authority, Logic or
Theory” subscale; 0.69 for “Rebuttal or Counterargument” subscale; 0.81 for “Claim or Not a Claim” subscale; 0.63 for
“Quality of Reasoning” subscale and 0.78 for the total scale. The translated version of the scientific argumentation test can be
used by the researchers in order to determine students’ argumentation skills with quantitative methods.
Anahtar Kelimeler : Argumentation, Science education, elementary school students
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Fen eğitimi, özel eğitime gereksinimi olan çocukların dünyayı algılamalarında, algıları doğrultusunda doğru kararlar
vermelerinde, problem çözme yeteneklerinin gelişmesinde, bilimsel tutum geliştirmelerinde, deneyim ve becerilerinin
arttırılmasında önemli yere sahiptir. Öğrencilerin yeni fikirler ışığında nesneler arası ilişkileri kavrayabilmeleri için zengin
deneyimler yaşama fırsatı sunar. Fakat özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler için planlanan, hazırlanan ve uygulanan fen
etkinlikleri çocukların bireysel gereksinimlerine uygun olarak hazırlanılması gerekmektedir. Bu çalışmada hazırlanan öğretim
tasarımı modeliyle ilköğretim 8. sınıf görme yetersizliği olan öğrencilerin ‘Isı ve Sıcaklık’ kavramlarını öğrenebilmeleri
amaçlanmıştır. Çalışmada Tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanılarak öğretim tasarımı modeli geliştirilmiştir. Çalışmada
ADDIE öğretim tasarım modeli kullanılmıştır. ADDIE, eğitsel bir modelin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve son
olarak değerlendirilmesini kapsayan ve bu kapsam içerisine eğitim ortamını, öğreneni, öğreteni, ölçme-değerlendirmeyi ve
hatta dış etkenleri de içine alan bir öğretim tasarımı modelidir. Çalışma üç temel aşamadan oluşmaktadır. Bu çalışmada
Tasarım Tabanlı Araştırma kullanılarak öğretim tasarımı geliştirilmiştir. Öğretim tasarımı geliştirilirken ADDIE öğretim
tasarım modelinden yararlanılmıştır. Çalışmanın başında ihtiyaç analizinde ve çalışmanın sonunda uygulama aşamasında
nitel araştırma yaklaşımının bir parçası olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında görme
yetersizliği olan öğrencilerin 'Isı ve Sıcaklık’ kavramlarını öğrenme ihtiyaçları tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise
öğrencilerin tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda materyalleri ve etkinlikleri tasarlanmıştır. Son aşamada ise bu öğretim
materyal ve etkinliklerinin kavram öğrenmeye olan katkıları değerlendirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak
akademik başarı test ve görüşme formu kullanılmıştır. Öğretim tasarımının ihtiyaç analizi aşamasına 5 öğrenci, uygulama
aşamasına ise 6 öğrenci dâhil olmuştur. Veri toplama aracı olarak başarı testleri, gözlem formu ve görüşme formu
kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ’Isı ve Sıcaklık’ kavramlarının öğrencilere etkili bir şekilde öğretilmesi
için hazırlanan öğretim tasarım modeli, öğrencilerin ilgili kavramları öğrenmelerine olumlu katkı sağlamıştır.
Normalleştirilmiş başarı (the normalized gain) analizine göre öğrencilerin kavramları öğrenme başarı düzeyi % 68 olarak
ölçülmüştür. Sonuç olarak görme yetersizliği olan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak öğretim etkinlik ve
materyallerini kapsayan öğretim tasarım modelinin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler : Görme yetersizliği olan öğrenciler, Öğretim tasarımı, Maddenin halleri ve ısı, Fen etkinlkleri

(15885) GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE 'MADDENİN
HALLERİ VE ISI' KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK
ETKİNLİKLER
AYDIN KIZILASLAN 1
1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
ydnkizilaslan@gmail.com

Görme yetersizliğinden etkilenen bireyleri için fen kavramlarının daha anlaşılır olabilmesi kavram öğretimi için hazırlanan
etkinlik veya materyallerin kavram yanılgısına yol açmamasına önem gösterilmelidir. Bu çalışmada, görme yetersizliği olan
öğrencilerin kavram öğrenme ihtiyaçları incelenerek onların ‘Maddenin Halleri ve Isı' ünitesindeki kavramların daha açık ve
anlaşılır bir şekilde öğrenmelerini sağlayacak öğretim materyalleri ve etkinlikleri geliştirilmiştir. Çalışmada, ‘Maddenin
Halleri ve ısı' etkinliği tasarımıyla görme yetersizliği olan öğrencilerin fen kavramlarını öğrenmeleri amaçlanmıştır.
‘Maddenin Halleri' kavramlarına yönelik geliştirilen etkinlik Görme Engelliler Okulunda 8. Sınıfta öğrenim gören biri total
kör olmak üzere altı öğrenciye uygulanmıştır. Etkinliklerin verimliliğini belirlenmek amacı çalışma öncesinde ve çalışma
sonunda öğrencilerle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve akademik başarı testleri öğrencilere uygulanmıştır. Görme
yetersizliği olan öğrencilerin kavram öğrenimi için yapılan bu etkinliklerin ekonomik olmasına, öğrencilerin bireysel
ihtiyaçlarına hitap etmesine ve az gören öğrenciler ile total görmeyen öğrencilerin akran yardımlaşmasıyla çalışmasına özen
gösterilmiştir. Etkinlikler, sınıftaki öğrencilerin görme yetersizliklerine göre heterojen olan gruplar ile gerçekleştirilmiştir.
Basit ve öz materyallerle hazırlanan bu etkinlikler öğrencilerde kavram yanılgısı oluşturmamasına dikkat edilmiştir. Total kör
öğrencilerin tactile duyusuna etkili kullanması sağlanmıştır. Etkinliklere yönelik öğrencilerle yapılan görüşmelerde etkinliğin
kavram öğrenime olumlu katkı sağladığı belirtilmiştir. Etkinlikler sonunda yapılan analizlerde etkinliklerin öğrencilerin
akademik başarılarına etki düzeyi %89 olarak ölçülmüştür. Ayrıca yapılan normalleştirilmiş başarı analizine göre tasarım
modelinin öğrencilerin başarılarına olan katkısı %75 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Görme yetersizliği olan öğrenciler, Öğretim tasarımı, Maddenin halleri ve ısı, ADDIE modeli,
Akademik başarı
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Bu çalışmada, sorgulamaya dayalı öğretimin öğrenci başarısına ve motivasyonuna etkisi ele alınmıştır. Çalışmanın
örneklemini iki farklı şubede öğrenim gören 45 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney grubu olarak adlandırılan
şubede öğrenim gören öğrencilere (N=21) “Atomu Oluşturan Temel Tanecikler” konusu sorgulamaya dayalı olarak
öğretilirken, kontrol grubu olarak adlandırılan şubede öğrenim gören öğrencilere (N=24) ise aynı konu geleneksel yöntemle
öğretilmiştir. Deney ve kontrol grupları rastgele seçilmiş olup, her iki gruba da öğretim aynı öğretmen tarafından yapılmıştır.
4 açık uçlu sorudan oluşan bir başarı testi ile 5’li Likert tipi 30 sorudan oluşan bir motivasyon ölçeği her iki öğrenci grubuna
ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin toplanması ise 3 hafta sürmüştür. Birinci hafta ön testler, ikinci hafta
öğretim, üçüncü hafta ise son testler uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, deney grubu öğrencilerinin son test başarı
puanlarının ortalaması kontrol grubu öğrencilerininkinden daha yüksek olarak bulunmuştur. Böylece, başarı açısından her iki
grup arasında istatistiksel olarak anlamı bir farklılık tespit edilmiştir [t(43) = 2,191, p = 0.034]. Diğer taraftan, deney ve
kontrol grubu öğrencilerinin son test motivasyon puanlarının ortalamaları birbirine çok yakın olarak bulunmuştur. Bu
nedenden dolayı, motivasyon açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamı bir farklılık tespit edilememiştir [t(43)
= 0,110, p = 0.913]. Sonuç olarak, sorgulamaya dayalı öğretim öğrenci başarısı üzerine pozitif bir etki yaparken, öğrenci
motivasyonu üzerine herhangi bir etki yapmamıştır.
Anahtar Kelimeler : fen eğitimi, sorgulamaya dayalı öğretim, başarı, motivasyon
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Bu araştırmada, lise öğrencilerinin kimya hakkındaki görüşleri ele alınmıştır. Çalışmanın örneklemini 6 Anadolu lisesinin 9.
ve 10. sınıflarında okuyan toplam 703 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 2 açık uçlu sorudan oluşan bir
anket formu öğrencilere uygulanmıştır. Öğrencilerden kimya deyince akıllarına ne geldiğini yazmaları istenmiştir. Ayrıca,
onlardan kimya dersini sevip sevmediklerinin gerekçelerini belirtmeleri istenmiştir. Sınıf ortamında ve öğretmen eşliğinde
anket formunu cevaplamaları için öğrencilere 1 ders saati verilmiştir. Öğrencilerin soruları cevaplaması 20-25 dk. sürmüştür.
Verilerin toplanması ise üç haftalık bir zaman almıştır. Elde edilen veriler, nitel yolla içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz
sonucunda elde edilen bulgular, kategorilere göre frekans ve yüzde olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda; kimya
deyince öğrencilerin 26 farklı düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu düşünceler içerinden en fazla öne çıkanlar ise
kimya deyince aklıma “maddelerin yapıları, özellikleri ve birbiriyle olan etkileşimi geliyor”, “atomlar ve moleküller geliyor”,
“laboratuvar ve deneyler geliyor”, “bileşikler ve elementler geliyor”, “formüller ve denklemler geliyor”, “tepkimeler
geliyor”, “asitler ve bazlar geliyor”, “bilim insanları geliyor”, “periyodik tablo geliyor”, “proton ve elektron geliyor”, “simya
geliyor” şeklindedir. Diğer taraftan, öğrencilerin kimya dersini sevip sevmedikleri gerekçeleri ile birlikte incelenmiştir.
Öğrencilerin kimyayı niçin sevdiği ile ilgili 25 farklı gerekçe bulunmuştur. Bunlar içerisinde en fazla öne çıkanlar ise
kimyayı seviyorum çünkü “günlük hayatımızda önemli bir yere sahip olduğundan dolayı”, “eğlenceli bir ders olduğundan
dolayı”, “öğretmenimden dolayı”, “uygulamalı bir ders olduğundan dolayı”, “ilgimi çektiğinden dolayı”, “hayat için gerekli
olduğundan dolayı”, “sayısal bir ders olduğundan dolayı”, “yaşamı kolaylaştırdığından dolayı”, “konuları sıkıcı
olmadığından dolayı”, “faydalı bir bilim dalı olduğundan dolayı”, “anlayabildiğimden dolayı”, “zor olmayan bir ders
olduğundan dolayı” şeklindedir. Öğrencilerin kimyayı niçin sevmediği ile ilgili ise 27 farklı gerekçe saptanmıştır. Bunlar
içerisinde en fazla öne çıkanlar ise kimyayı sevmiyorum çünkü “ezbere bir ders olduğundan dolayı”, “uygulamalı olarak
yapılmadığından dolayı”, “zor bir ders olduğundan dolayı”, “ilgimi çekmediğinden dolayı”, “sıkıcı bir ders olduğundan
dolayı”, “öğretmenimden dolayı”, “anlayamadığımdan dolayı”, “gereksiz bir ders olduğundan dolayı”, “öğretim
programından dolayı”, “tepkimeleri denkleştiremediğimden dolayı”, “karmaşık bir ders olduğundan dolayı” şeklindedir.
Yapılan bu çalışma sonucunda öğrencilerin %59’unun (N=414) kimya dersini sevdiği, buna karşılık ise öğrencilerin
%41’inin (N=289) ise kimya dersini sevmediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : kimya eğitimi, lise, öğrenci, görüşler, nitel analiz
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Araştırmanın amacı,ortaöğretim öğrencilerinin, sıvıların kaldırma kuvveti konusundaki sorgulama düzeylerini ortaya
koymaktır. Çalışma grubunu, 2017-2018 güz yarıyılında Balıkesir ili merkezde yer alan bir Anadolu Lisesinde 10. Sınıfta
bulunan toplam 33 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan sınıf rastgele belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak
kapalı uçlu 6 sorudan oluşan başarı testi kullanılmıştır. Öğrencilerden sorular için seçtikleri seçeneklerin nedenlerini
açıklamaları istenmiştir. Açıklamalara bağlı kategoriler oluşturulup veriler analiz edilmiş ve frekans hesabı yapılmıştır.
Sorgulamaya dayalı öğretim sürecinde ders planları 5E öğretim modeline uygun hazırlanmıştır. Ders başında günlük hayattan
sorularla başlanarak videolarla merak uyandırılmıştır.Deneyler öğrencilere yaptırılarak konu hakkındaki fikirler ve kavram
yanılgıları ortaya konup ders ona göre şekilledirilmiştir.Derinleştirme basamağında farklı etkinliklerle konunun kavranıp
başka uygulamalara da aktarıldığı gözlemlenmiştir. Deneylerin öğrenciler tarafından yapılması duyuşsal,bilişsel özellikle de
psikomotor becerilerinin gelişimi de amaçlanmıştır.Uygulama öğretim öncesi ön test ile öğretim sonrası uygulanan son test
ile karşılaştırmalara bakıldığın da anlamlı farklılık görülmüştür. Araştırmanın sonucunda sorgulamaya yönelik öğretimin
öğrencilerin sıvıların kaldırma kuvveti ile fikirleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Sorgulama temelli öğretim, ortaöğretim öğrencileri, sıvıların kaldırma kuvveti.
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Bu araştırmanın amacı velilerin Fen okuryazarlık düzeylerinin öğrencilerin akademik başarıları ve Fen Bilimleri dersine
yönelik tutumları ile ilişkisini araştırmaktır. Bu kapsamda velilerin cinsiyet, yaş, gelir durumu ve öğrenim düzeyi
değişkenlerinin de Fen okur-yazarlık düzeyleri üzerindeki etkileri de ölçülerek öğrenci başarısını etkileyip etkilemediği
incelenmiştir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma model kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu / örneklemini Düzce ili, Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulundaki 7. Sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 13 tane 7. sınıf şubesinden kız ve erkek sınıf sayıları eşit olmak üzere 8 şube
oluşturmaktadır. Toplam 332 öğrenciden 235 öğrenci ile bunların velileri anne veya babası araştırmanın çalışma grubunu
oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin başarı puanlarını belirlemek amacıyla Fen Bilimleri Başarı Testi, öğrencilerin Fen
Bilimleri dersine yönelik tutumlarını ölçmek için Tutum Ölçeği ve velilerin Fen okuryazarlık düzeyini belirlemek için Fen
Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Fen Bilimleri tutum ölçeği, 24 maddeden oluşmakta olup, maddelerin faktör yük değeri
0.40’ın üzerinde olduğu görülmüştür. 24 maddeden ve tek boyuttan oluşan ve ölçek toplam varyans % 34,534 açıklamıştır.
Ölçme aracının Cronbach Alpha katsayısı ise .913 bulunmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçları şu şekilde
özetlemek mümkündür: i) Öğrencilerin fen bilimleri testine yönelik tutumlarının orta düzeyde çıkmış; ii) kız öğrencilerin fen
bilisine yönelik tutumlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu; iii) lisans mezunu velilerin ilkokul, ortaokul ve iki
yıllık üniversite mezunu velilere göre Fen okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu; önlisans mezunlarının, ortaokul ve
ilkokul mezunu velilere göre Fen okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu; lise mezunu velilerin ortaokul ve ilkokul
mezunu velilere göre fen okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmış; iv) velilerin fen okur-yazarlık düzeyi ile
çocuklarının başarısı arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki ortaya çıkmış, buna göre velilerin fen okuryazarlık
düzeyi arttıkça öğrenci başarısının artacağını söylemek mümkündür; v) öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumları ile
fen bilimleri dersine yönelik akademik başarısı arasında negatif yönde bir ilişki ortaya çıkmış olup, buna göre derse yönelik
tutum ile öğrenci başarısı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : fen okuryazarlığı, tutumlar, akademik başarı
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Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının çizim yöntemi ile bitiklerin kısımlarına ait ön imajları belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Erzincan Üniversitesinde Fen Eğitimi öğrenimlerine devam etmekte olan, 20 öğretmen
adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış altı açık uçlu imaj soru formu
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının yapmış oldukları
çizimler, tam bilimsel çizim, kısmen bilimsel çizim, bilimsel olmayan çizim ve soruyla ilgisi olmayan çizim olarak
incelenmiştir. Elde edilen bulgular frekans ve yüzde olarak sunulmuştur. Ayrıca çizimlere ait örnekler fotoğraflanmıştır.
Öğretmen adaylarının kök şekilleri hakkındaki, ön imajları belirlemek amacıyla verilen ilk soruya, saçak kök hakkında
çizimlerinin %55’inin bilimsel, % 35’inin kısmen bilimsel, %10’unun bilimsel olmayan imajlara sahip oldukları; depo kök
hakkında çizimlerinin %15’inin kısmen bilimsel, % 10’unun bilimsel olmayan, %75 gibi önemli bir oranda soruyla ilgili
olmayan çizimler yaptıkları; kazık kök hakkında adaylarının %20’sinin tam olarak bilimsel, % 35’inin kısmen bilimsel,
%30’unun bilimsel olmayan, %15’inin soruyla ilgili olmayan çizimler içerdiği belirlenmiştir. İkinci soruda öğretmen
adaylarının gövde hakkında imajları belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının depo gövde hakkında çizimlerinin
%10’unun bilimsel, %25’inin kısmen bilimsel olduğu, %65’inin ise soruyla ilgisi olmayan çizimlerden meydana geldiği
belirlenmiştir. Monokotil bitkiye ait gövde enine kesitleri hakkında öğretmen adaylarının %5’i bilimsel, %25’i bilimsel
olmayan, %70’i soruyla ilgisi olmayan çizimler; Dikotil gövde enine kesiti için öğretmen adaylarının %5’i bilimsel, %20’si
bilimsel olmayan, %75’i soruyla ilgisi olmayan çizimler yapmışlardır. Öğretmen adaylarının üçüncü soruda, ksilem (odun)
boruları hakkındaki çizimlerinin %10’unun tam olarak bilimsel olduğu, %20’sinin kısmen bilimsel olduğu, %25’inin bilimsel
olmadığı, %45’inin ise soruyla ilgili olmayan çizimleri içerdiği belirlenmiştir. Floem (Soymuk) boruları için çizimlerin
%10’unun bilimsel, %15’inin kısmen bilimsel, %30’unun bilimsel olmayan çizimler olduğu, %45’inin de soruyla ilgisi
olmayan çizimler olduğu belirlenmiştir. Dördüncü soruda, öğretmen adaylarının yapraktaki damarlanma şekilleri için yapmış
oldukları çizimler incelendiğinde; ağsı yaprak damarlanması için, adayların %30’unun bilimsel çizim yaptıkları, %60’ının
kısmen bilimsel çizim oluşturdukları, %10’unun bilimsel olmayan çizim yaptıkları belirlenmiştir. Yaprakta paralel
damarlanma için, adayların %25’inin bilimsel çizim yaptıkları, %5’inin kısmen bilimsel çizimler yaptıkları, %55’inin
bilimsel olmayan çizimler yaptıkları, %15’inin soruyla ilgisi olmayan çizimler yaptıkları tespit edilmiştir. Beşinci soruda
öğretmen adaylarının kambiyum halkası için imajlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Adayların %10’unun kambiyum
halkasını bilimsel olarak tam bir şekilde çizdikleri, %20’sinin kısmen bilimsel çizim yaptıkları, %25’inin bilimsel olmayan
çizimler yaptıkları, %45’inin ise soruyla ilgisi olmayan çizimler yaptıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının altıncı
soruda, %10’unun stoma hücresini bilimsel olarak çizebildikleri, %50’sinin kısmen bilimsel olarak çizebildiği, %30’unun
çizimlerinin bilimsel olmadığı, %10’unun çizimlerinin soruyla ilgili olmadığı belirlenmiştir. Depo kök ve depo gövde için
soruyla ilgili olmayan çizimlerin hemen hemen aynı oranda bulunması, öğrenci imajlarında bu iki kavrama karşı aynı şekilde
imaj oluşturduklarının bir göstergesi olabilir. Çoğu zaman iki kavramın öğrenciler adına birbirinin yerine kullanıldığı
bilinmektedir. Ksilem ve floem için doğru olan çizimlerin aynı kağıtlarda olduğu tespit edilmiştir. Bu durum mevcut ön
bilgilerin aynı şekilde çizim olarak öğrenci imajında yer aldığına dair bir tespit olabilir. Çizim yöntemi, görsel olarak dersin
zenginleştirilmesi ve öğrenmelerin kalıcı olması açısından biyoloji eğitiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Öğrencilerin kavramsal yanılgılarının belirlenmesinde, çizim yöntemi kullanılabilmektedir. Mevcut literatür taramasında,
çizim yöntemi ile ön öğrenmelerin yapıldığı çalışmalar sınırlı olduğu görülmektedir. Çizim yöntemi ile kavramsal
yanılgıların belirlenmesi için farklı çalışmalar yapılabilir.
Anahtar Kelimeler : Bitki Kısımları, Çizim Yöntemi, Öğretmen Adayı
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Sınıf ortamları hem öğretim sisteminin istendik bir ürünü, hem de öğrenme-öğretme süreçlerinin bir parçası olarak
öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimi etkileyen önemli etkenlerde biridir. Bu bağlamda sınıf öğrenme ortamının
düzenlenmesi ve yönetiminde öğretmenin yapması gereken 2 önemli nokta; sınıf etkinliklerinde öğrencilerin katılımını ve
işbirliğini arttırmak ve verimli bir çalışma ortamı kurmaktır. Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğrencilerinin fen
bilimleri dersi sınıf öğrenme ortamı algılarını nedenleri ile birlikte derinlemesine incelemektir. Araştırmaya 2017 – 2018
Eğitim Öğretim Yılı İzmir ili Bornova ve Foça ilçesinde 2 farklı devlet ortaokulunda okuyan 101 ortaokul öğrencisi amaçsal
yargılasal örneklem yoluyla seçilip çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma deseni nicel ve nitel verilerin eş zamanlı olarak
toplandığı zenginleştirilmiş desendir. Veri toplama aracı olarak sınıf öğrenme ortamı algısını ölçen “Sınıfta Neler Oluyor
Ölçeği (T-WIHIC)” ki bu 7 boyuttan oluşmaktadır ve nitel veri toplama aracı olarak “Sınıfta Neler Oluyor Ölçeği’nin 7 alt
boyutları ile ilgili 12 açık uçlu soru kullanılmıştır. Nicel veriler betimsel istatistik nitel veriler ise içerik analizi kullanılarak,
oluşturulan kodlar frekans ve yüzdelik şeklinde açıklanmıştır. Analiz sonucunda Sınıfta Neler Oluyor Ölçeği ile öğrencilerin
aritmetik ortalama değeri 4.08 bulunmuştur. Ölçeğin beşli likert tipi olduğu göz önüne alındığında bu puanın iyi derecesine
tekabül ettiği, buda öğrencilerin sınıf öğrenme ortamı algısının olumlu olduğunu gösterir. Bulunan bu sonuç, Sarı ve
Özgök’ün 2014’teki, Koul ve Fisher’in 2005’teki, Allen ve Fraser’ın 2007’deki ve Rakıcı’nın 2004’teki araştırma sonuçları
ile paralellik göstermektedir. Nitel verilerin analizler sonucu nicel verileri destelemektedir. Bu sonuçlar bize araştırmaya
katılan öğrencilerin ideal fen derslerinin sorgulayıcı, araştırmacı, eğlenceli, birbirleriyle etkileşim halinde oldukları ve
sorumluluk duygusu içinde katılımcı olduklarını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler : Fen öğretimi, öğrenme ortamı

(18079) FEN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME
STRATEJİSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÜST DÜZEY DÜŞÜNME
BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ NEDİR?
KÜBRANUR SARI 1, FATMA ŞAŞMAZ ÖREN 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
kubranursarii@gmail.com

Bu araştırmanın amacı, meta analiz yöntemi kullanılarak araştırmaya dayalı öğrenmenin diğer öğrenme yöntemlerine göre
öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını incelemektir. Bu doğrultuda konuyla
ilgili Türkiye’de 2000-2016 yılları arasında yapılmış olan 63 deneysel ve yarı deneysel çalışma meta analiz yöntemiyle
incelenmiştir. Her çalışmanın etki büyüklükleri Cohen’in d’sine göre sınıflandırarak CMA (Comprehensive Meta Analysis)
programı ile hesaplanmıştır. Verilerin toplanması için dâhil edilme kriterleri belirlenerek kodlama formu hazırlanmış ve
kullanılmıştır. Veriler rastgele etkiler modeline göre yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre araştırmaya
dayalı öğrenme stratejisinin üst düzey düşünme becerileri üzerinde genel olarak pozitif yönde ve 0.666 düzeyinde etkiye
sahip olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel anlamlılık amacıyla yapılan Z testi ile etki büyüklüğü değerinin anlamlı olduğu
görülmüştür (Z=10.217; p=0.000<0.05). Bunun yanı sıra araştırmaya dâhil edilen çalışmalar; incelenen beceri türleri, sınıf
düzeyi, yayın türü, örneklem sayısı ve yapıldıkları yıl moderatör değişken olarak kullanılmış ve bunların sonuçları analiz
edilmiştir. Bunun sonucunda, araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin üst düzey düşünme becerileri üzerindeki etkisi
bakımından bu becerilerin etki büyüklüğü değeri 0.662, sınıf düzeyinin etki büyüklüğü 0.575, yayın türlerinin etki büyüklüğü
0.573, örneklem sayısının etki büyüklüğü 0.667 ve yapıldıkları yılların etki büyüklüğü 0.633 olarak bulunmuştur. Bu değerler
değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Çalışma sonunda fen eğitiminde araştırmaya dayalı
öğrenme stratejisi konusunda yapılabilecek yeni meta analiz çalışmalarına yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : meta analiz, araştırmaya dayalı öğrenme, üst düzey düşünme becerileri
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Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile birlikte değerlendirme yöntemleri de geleneksel yöntemlerden farklılaşmış ve alternatif
değerlendirme yaklaşımları ön plana çıkmıştır. Alternatif değerlendirme yaklaşımlarında; öğrencilerin yazılı sorular ile
değerlendirilmesi yerine, öğrencilerin değerlendirme sürecinde de aktif olarak yer aldığı, bir ürün ortaya koyduğu
yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu kapsamda kullanılan aktif öğrenme tekniklerinden birisi de görsel hazırlamadır. Bu
yöntem kapsamında öğrencilerden, öğrenilen konu ya da kavram ile ilgili çizimler yapmaları istenir. Daha sonra öğrenciler
tarafından yapılan çizimler, öğretmen tarafından incelenerek öğrencilerin konuyu nasıl özümsedikleri hakkında bir fikir
sahibi olunur. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin, Genel Kimya I Dersi konularından birisi olan sıvılar konusunu nasıl
anladıklarının, hazırladıkları görseller yardımıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmanın; öğrenciler için hem
aktif öğrenme tekniklerinden birisini kullanarak konuyla ilgili kavramalarını ortaya çıkarma, hem alternatif yöntemler
kullanarak değerlendirilmesini yapma, hem de öğrencilerin motivasyonlarını gözlemleme açısından önem taşıdığı
düşünülmektedir. Çalışma grubunu, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı (50) ve Biyoloji Öğretmenliği Programı (20)
öğrencileri oluşturmaktadır. Bu öğrenciler için önce heterojen gruplar oluşturulmuştur. Sonra gruplardan, 15 dakika süre
içerisinde, verilen A3 kâğıtları üzerinde görsel hazırlamaları istenmiştir. Çalışma kapsamında, öğrencilerin sıvılar konusu ile
ilgili yaptığı çizimler, çalışmanın iki araştırmacısı tarafından incelenerek içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu analiz
sonucunda, öğrencilerin çizimlerinde yer alan temalar belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve
Biyoloji Öğretmenliği öğrencilerinin çizimlerinde bulunan ortak temaları içermesinin yanında bazı temaların ise sadece bir
programa ait öğrencilerin çizimlerinde yer aldığını göstermektedir. Her iki programın öğrencilerinin çizimlerinde ortak olarak
bulunan temalar arasında; viskozite, adhezyon-kohezyon ve kılcallık sayılabilir. Sadece Biyoloji Öğretmenliği Programı
öğrencilerinin çizimlerinde bulunan temalara örnek olarak distilasyon ve sıvı basıncı; sadece Fen Bilgisi Öğretmenliği
Programı öğrencilerinin çizimlerinde bulunan temalara örnek olarak ise su döngüsü ve piknometre gösterilebilir. Elde edilen
bulgular, her iki program öğrencileri arasında karşılaştırılarak öğrencilerin konuyu nasıl anladıkları açısından tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Üniversite öğrencileri, Aktif Öğrenme Teknikleri, görseller, sıvılar.

(18108) SIVILAR KONUSUNUN ÖĞRENCİLERİN ÜRETTİKLERİ
SLOGANLAR YARDIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
GAMZE DOLU 1, HANDAN ÜREK 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
handan_urek@yahoo.com.tr
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Ülkemiz eğitim sisteminde, yaklaşık 10 yıldır öğrenci merkezli yöntemlere odaklanılsa da geleneksel yaklaşımların bazı
alanlarda geçerliğini koruduğu açıktır. Bu duruma bir örnek olarak öğrencilerin değerlendirilmesi gösterilebilir. Ülkemizde
çoktan seçmeli sınavlar gerek liseye ve üniversiteye geçişlerde gerekse kamu çalışanı olabilmede yüksek derecede etkili
olduğundan öğrencilerimizin eğitim hayatı da bu kapsamda şekillenmektedir. Bu yaklaşım özellikle üniversiteye yeni
başlayan birinci sınıf öğrencilerinde kolaylıkla gözlemlenebilir. Nitekim öğrenciler, dönem arası ve dönem sonu
değerlendirmelerinde açık uçlu sorular yerine çoktan seçmeli sorularda kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade etmektedirler.
Bu düşüncelerden yola çıkılarak, yapılan çalışmada öğrencilerin, üniversite birinci sınıf kimya dersi konuları arasında yer
alan sıvılar konusu kapsamında, aktif öğrenme tekniklerinden biri olan slogan hazırlama yöntemi kullanarak
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma, öğrencilerin sıvılar konusunu zihinlerinde hangi kavramları nasıl
yapılandırdıklarını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Çalışma grubuna, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı (50)
ve Biyoloji Öğretmenliği Programı (20) birinci sınıf öğrencileri dahil edilerek nitel bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma
kapsamında, heterojen olarak gruplara ayrılan öğrencilerden 15 dakika boyunca sıvılar konusuyla ilgili sloganlar üretmeleri
istenmiştir. Elde edilen veriler, çalışmanın iki araştırmacısı tarafından analiz edilerek, öğrenciler tarafından üretilen
sloganlarda bulunan temalar belirlenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre; her iki program öğrencileri tarafından sıvılar
konusuyla ilgili öne sürülen sloganların altında toplandığı temaların bazıları buharlaşma, akışkanlık/viskozite,
adhezyon/kohezyon ve hal değişimi olarak sıralanabilir. Bunun yanında, kılcallık kavramının sadece Biyoloji Öğretmenliği
Programı öğrencileri tarafından kullanıldığı bulunmuştur. Öte yandan kabın şeklini alma, yoğunluk farkı, sıkıştırılamama ise
sadece Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlar,
literatür ile ilişkilendirilerek tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Üniversite öğrencileri, kimya dersi, sıvılar, sloganlar.
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Öğretmenlik mesleği, bireyler ile bire bir iletişim içerisinde olunan ve onların tüm sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan bir
meslektir. Öğretmenler, özellikle okul içerisinde veya okul dışında beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalındığında ne
yapılması gerektiğini bilmekle yükümlüdür. Bu beklenmedik durumlar içerisinde kazalar, boğulmalar, yaralanmalar ve
benzeri olaylar yer almaktadır. Bu gibi durumlarda öğretmenin öğrencilerine ya da bir başka bireye nasıl davranması
gerektiğini bilmelidir. Bu sayede topluma katkı sağlar ve öğrencilerine örnek davranışlar sergilemiş olurlar. Bu nedenledir ki;
üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde seçmeli ders olarak sağlık ve ilk yardım dersleri verilmektedir. Bu dersler sayesinde
öğretmen adayları bilinçlenebilirler ve beklenmedik durumlara karşı beceriler geliştirebilirler. Yapılan bu araştırmanın amacı
da Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının ilk yardım konusundaki bilgi
düzeylerini belirlemektir. Araştırma, 2017-2018 eğitim yılının bahar döneminde, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Matematik ve Fen Bilimleri bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Matematik
Öğretmenliği bölümünden 29 öğretmen adayı ile Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden 39 öğretmen adayı olmak üzere
toplamda 68 öğretmen adayıyla oluşturulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan durum çalışması
yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve ‘Doğru veya Yanlış’ şeklinde cevaplandırılan 30 maddelik ilk
yardım bilgi sorularından oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizi, betimsel analiz yöntemiyle yüzde ve frekanslar
verilerek yapılmıştır. Çalışma grubunda bulunan öğretmen adaylarının %78’i kadın, %22’ si ise erkek katılımcıdan
oluşmaktadır. İlkyardım ile ilgili sorulara öğrencilerin ortalama %62 oranında doğru cevaplar verdiği ortaya çıkmıştır.
Öğrencilerin ilk yardım ile ilgili bazı durumlarda bilgi düzeylerinin oldukça düşük olduğu verilerin analizinde tespit
edilmiştir. Yapılan bu araştırma sonucunda ilk yardım eğitiminin zorunlu ders olarak eğitim fakültelerinde verilmesi ve ilk
yardım eğitiminin yaygınlaştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen Adayları, İlk yardım, Sağlık
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
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Kök hücreler, insan vücudundaki bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Kök hücreler birçok alanda hastalıkların
tedavisinde kullanım potansiyeline sahiptirler. Kök hücre araştırmaları bu çerçevede gelişerek henüz tedavisi mümkün
olmayan hastalıklar için umutları beraberinde taşımaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar ülkemizde hızla devam etmektedir.
İnsanlığı çok yakından ilgilendiren sağlık ile ilgili bu konular hakkında insanların bilgilendirilmesi ancak doğru ve kapsamlı
bir eğitim ile sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı üniversitelerin biyoloji öğretmenliği bölümünde eğitim gören lisans
öğrencilerinin kök hücre algılarını araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf 78 lisans öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak kök hücre konusu ile ilgili algılarını ölçmeye yönelik 5’li likert tipinde hazırlanmış ve
güvenirliği 0,856 olarak hesaplanmış olan 30 maddelik anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programında
analiz edilmiştir. Verilerin analizinde çeşitli betimsel istatistikler uygulanmıştır. Üniversiteler bazında kök hücre algıları
arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak amacıyla T testi uygulanmıştır. Üniversitelerin sınıflar bazında kök hücre algıları arasındaki
ilişkiyi karşılaştırmak amacıyla ANOVA testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin vermiş oldukları
cevaplara göre anketin ortalaması = 3,50 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda lisans öğrencilerinin kök hücre
konusundaki algılarının kısmen yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Üniversiteler arasında, T-Testi verilerine göre anlamlı bir
fark bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler : Kök Hücre, Biyoloji Öğretmen Adayları, Algı
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2000’li yıllara kadar konular genellikle geleneksel yöntem ile işlenmiştir. Geleneksel yöntem öğrencileri, öğretmenler
tarafından sunulan bilgileri ezberlemeye, kitaba ve öğretmene bağımlı hale getirerek öğrenmeyi sınırlandırmaktadır. Fakat
gelişen eğitim sistemi ile birlikte 21.yy’ın gerekliliği olan düşünen, üreten, düşündüğünü uygulayabilen ve problemlere
çözüm yolları üreten bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle öğretim esnasında bireyin bilgiyi yüzeysel şekilde
kullanmadığı bilgiyi yapılandırdığı ve anlamlandırdığı çağdaş eğitim anlayışların benimsendiği yöntemler kullanılmalıdır. Bu
anlayışta öğretmen, öğrenmeyi maksimum seviyede gerçekleştirecek öğretim metodunu seçmeli, uygulamada rehber görevi
üstlenmeli ve öğrenciye öğrenmede sorumluluk vermelidir. Buna bağlı olarak eğitimciler sürekli olarak daha iyi nasıl
öğretebiliriz?’ sorusunu kendilerine sormaları gerekmektedir. Eğitim ve Öğretim sürecinden yapılandırmacı eğitim anlayışına
geçildikten sonra öğretim yöntemlerinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Uygulamaya yönelik ve proje odaklı öğrenmede
kalıcı bilgiye ulaşıp bu bilgiyi sürdürülebilir hale getirmek mümkün olabilmektedir. Öğrenciyi merkeze alarak keşfetme ve
edinilen bilgiyi değerlendirme olgusunu birleştirip mükemmel bir öğrenme ortaya çıkabilir. Yapılan çalışmalar veya literatür
incelendiğinde simülasyon tekniği ile iyi bir öğrenmenin mümkün olabildiği görülebilir. Bu nedenlerden dolayı da anlatım
yöntem veya teknik olarak simülasyon tercih edilmiştir. Bu çalışmada sıvıların kaldırma kuvveti konusu Kolorado Eyalet
Üniversitesi tarafından geliştirmiş bir simülasyon (Phet) ile geleneksel yollarda anlatılan teknikler arasında oluşan farklılıklar
incelenmiştir. İnceleme sonucunda sınıf içinde öğrencilerin görerek, uygulayarak, yaparak yaşayarak, öğrenmeleri
sağlanmıştır. Ayrıca üst düzey düşünme becerilerinin gelişiminde katkı sağlanarak, her öğrencinin kendi öğrenme
modellerini fark etmeleri hedeflenmiştir. Bu sayede yenilikçi bir bakış açısı kazandırılacağı düşünülmektedir. Çalışmamızda
araştırmalarda çok sık kullanılan deneysel araştırma desenlerinden biri olan yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Yarı
deneysel çalışma şekli olarak bağımsız değişken olan simülasyon yönteminin sonuçlarına bağlı olarak bağımlı değişkeni
gözlenmiştir. Kullanılan yöntem ile Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konusunun Simülasyon Öğretim Tekniği ile
Anlatımının 7. Sınıf Öğrenci Başarıları üzerindeki etkisini tespit etmek hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemi, Şanlıurfa ili
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Koç Ortaokulu öğrenim gören Fen Bilgisi dersini alan 7/A sınıfından 23 öğrenciyi ve 7/D
sınıfından 24 öğrenciyi belirlenmiştir. Simülasyon çalışmaları öncesinde konuyla ilgili öğrencilere sorular sorarak ya da
kısaca bilgilendirme yaparak Hazırbulunuşluk seviyeleri kontrol edildi. Bu aşamalarda öğrencilere öntestler uygulanarak
öğrencilerin konuyla ilgili bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Kontrol grubuna Sıvıların kaldırma kuvveti konusunu geleneksel
yöntem ile anlatılırken, deney grubuna simülasyon (pHet) tekniği ile sıvıların kaldırma kuvveti anlatılmıştır. Konu anlatımı
gerçekleştikten sonra her iki gibi son test sonuçlarını uygulayarak aralarında oluşan anlamlı farkı gözlemlenmiştir. Araştırma
bulgularına göre, simülasyon tekniği uygulanan deney grubunda uygulanan ön testin aritmetik ortalaması 39,13(X̅) standart
sapması 13,37(ss) olarak bulunmuştur. Kontrol grubunun uygulanan ön testin aritmetik ortalaması 28.96 (X̅) standart
sapması 13.18 (ss) olduğu görülmüştür. Sıvıların kaldırma kuvveti için ön bilgilerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.
(p=,723) [t=2.36, p>0,05] Bu sebeple deney ve kontrol grubu aynı seviyededir. Uygulanan son testte deney grubunun
aritmetik ortalaması 75,12(X̅) standart sapması 11.58(ss) kontrol grubunun aritmetik ortalaması 34,72(X̅) standart sapması
13,23(ss) olarak bulunmuştur. Puan için uygulanan bağımsız t testi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu
bulunmuştur.(p=,804) [t=11.11, p>0,05] Deney ve kontrol gruplarına sıvıların kaldırma kuvveti konusu anlatıldıktan sonra
uygulanan son test işlemine göre simülasyon destekli dersi işlenen sınıftan alınan son test sonuçlarında aritmetik ortalama
geleneksel yönteme göre farklı ve olumlu bir sonuç vermiştir. Bilgisayarlı ortamda konuyu işleyen öğrencilerin ön test ve son
test sonuçlarının fark ortalamaları, düz anlatım yöntemiyle konuyu işleyen öğrencilerin ön test ve son test sonuçlarının fark
ortalamalarına göre oldukça yüksektir. Gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. (p=,000) [t=-6.05, p<0,01]
Sonuç olarak uygulanan Phet uygulaması öğrenciler arasında anlamlı fark (p=,000) [t=-6.05, p<0,01] oluşturduğu için
geleneksel yönteme göre uygulama açısından yüksek düzeyde farklılık oluştuğu görülmüştür. Bundan dolayı simülasyon
tekniği uygulanarak öğrenci başarılarında artış olacağı kanısına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Simülasyon Öğretim tekniği, Phet
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Fen Bilimleri öğrencide bilimsel düşünmeyi, keşfi ve anlamayı gerçekleştiren dersler arasında yer almaktadır. Bunun
öğrencide istendik yönde davranış kazanması için de Fen Eğitimi küçük yaşlarından itibaren verilmelidir. Fen Bilimleri
dersini diğer derslerden ayıran en önemli fark öğrenilecek teorik bilgilerin uygulanmaya, denenmeye açık olmasıdır.
Deneysel uygulamalar; öğrencide fen kavramlarını anlama ve bilimsel düşünme ile ilgili yetenekleri geliştirerek öğrenciyi
iletişim ve işbirliğine yöneltir.Fen Bilimleri laboratuvar ile bütünleştiğinde anlam kazanır. Çünkü Fen Bilimleri ile ilgili
öğrenilen bilgilerin kalıcılığı, güvenirliği laboratuvar uygulamaları ile sağlanır. Bu çalışmanın amacı Şehit Üsteğmen Nevzat
Altuntaş Ortaokulu Fen Bilimleri Dersi laboratuvar tutumlarını araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Şehit Üsteğmen
Nevzat Altuntaş Ortaokulu 7. ve 8. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Fen Bilimleri
Dersi laboratuar tutumlarını ölçmeye yönelik 3’li likert tipinde hazırlanmış 10 maddelik anket uygulanmıştır. Elde edilen
veriler SPSS 21.0 paket programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde çeşitli betimsel istatistikler uygulanmıştır.
Laboratuvar tutumları arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak amacıyla cinsiyetlere göre ve sınıflar arasında T testi uygulanmıştır.
Araştırmanın sonucunda tutumlarının genel olarak kısmen yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Cinsiyetlere göre ve sınıflar
düzeyleri arasında, T-Testi verilerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler : Fen Bilimleri Dersi, Tutum, Fen Laboratuvarı

(18148) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE
YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
CÜNEYT ARI 1, FARUK KARDAŞ 1
1

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
cuneytari9@gmail.com

Ülkemizde her yıl öğretmen olmak amacıyla eğitim fakültelerine kayıt yaptıran binlerce öğretmen adayı bulunmaktadır. Bu
öğretmen adayları mezun olduktan sonra gelecek neslin yetiştirilmesinin yanı sıra nitelikli bireyler yetiştirilmesinde de
önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenledir ki, 4 yıllık eğitim sürelerinin bitiminden sonra öğretmenlik mesleğini icra
etmelerinde, hazırbulunuşluk düzeyleri önemli yere sahiptir. Yapılan araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik hazır bulunuşluk düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre belirlenmesidir.
Araştırma modeli olarak, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemi, 2017-2018 eğitim yılının bahar döneminde,
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 80 öğretmen adayıyla oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama
aracı olarak kişisel bilgi formu ile Yıldırım ve Köklükaya tarafından 2017 yılında geliştirilen Öğretmen adaylarının
hazırbulunuşluk ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının hazırbulunuşluk ölçeği 30 maddeden oluşan 5’li dereceli likert
tipi ölçektir. Verilerin analizi spss 23 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilen sonucunda, belirlenen değişkenlere
göre öğretmen adaylarının hazır bulunuşluk düzeyi değerlendirilmeye alınmıştır.
Anahtar Kelimeler : Hazırbulunuşluk, Öğretmen Adayları, Öğretmenlik
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Students form ideas about physical world before they begin their formal education in science classrooms. Learner-centred
education requires teachers to take these ideas into account. Heat is one of the ideas students have experiences in their daily
lives and science teachers are expected to build on these ideas when they teach the concept of heat. Research on students’
conceptions of heat revealed that while some students consider heat an entity residing in an object, others think that it is
energy at the boundary of an object. Scientifically speaking, heat is a process of energy transfer due to temperature difference
between objects. Although there are considerable studies on students’ conceptions of heat there is relatively little research on
students’ understanding of heat transfer mechanisms. There are three heat transfer methods; conduction, convection and
radiation. This study deals with students’ understanding of conduction in everyday contexts. Research in science education
revealed that context is one of the factors affecting students’ reasoning. In this study students’ understanding of heat
conduction was explored in three everyday situations. In one of the three questions students were asked to compare the time
it takes for identical blocks of ice to melt on copper and lead plates. Another question asked students if a metal or wooden
chair is colder in a room. Third question asked students if one of the reasons why an ordinary glass cup breaks is because it is
a poor heat conductor. The participants included 57 second-year prospective science teachers. After each question the
teachers were required to explain their answers in written form. The teachers were also asked to indicate their confidence in
their answers in a scale ranging from 0% to 100%. The reason for collecting confidence data was to explore how students’
explanations relate to their confidence. Students’ explanations are content-analysed to reveal their reasoning. The analysis
will also include the consistency in the students’ explanations of their answers to the questions. Furthermore, the explanations
will be analysed to reveal the dynamics behind students’ confidence in their reasoning. Many students correctly predicted that
the ice cube on the copper plate would melt faster than the one on the lead plate. Before answering questions, the participant
had carried out an experiment in which they measured relative thermal conductivities of four different metals. Two of these
metals were copper and lead. It seems that some students remembered that the thermal conductivity of copper was higher
than that of lead, and used this information to reason in this question. These students were quite sure of their answers. Almost
all students incorrectly thought that metal chair was colder than wooden chair. They were quite confident about their answers
and in their explanation they relied on their everyday experiences. They reasoned that since a metal chair felt colder than a
wooden chair when they touched it metal chair was colder than wooden chair. This intuitive reasoning was so powerful that
many students failed to reason that the chairs were at the same temperature since they were in thermal equilibrium. Many
students incorrectly thought that an ordinary glass cup would break since glass was a good thermal conductor. They could not
connect the break of glass cup to thermal expansion, which was a thermal concept covered in physics laboratory. Students’
reasoning in everyday situations concerning heat conduction is context-dependent. Students perform better in problem
contexts they encountered in science classrooms. Otherwise they tend to rely on their intuitions. Therefore it is important that
science teachers present students different contexts in which heat conductivity has an application.
Keywords : heat conductivity, context-dependency, teacher education
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Öğrencilerin Fizik derslerini öğrenmede zorluk çektikleri, Fizikteki soyut kavramları somutlaştıramadıkları ve derslerinde
edindikleri Fizik bilgileri ile problem çözmede başarılı olamadıkları bilinmektedir. Gerçekleştirilen Fizik eğitimi
araştırmalarında ise kavram öğretiminde ve kavram yanılgılarının giderilmesinde bilgi ve iletişim teknolojisinin
olanaklarından yararlanıldığında, öğrencilerin Fizik dersine karşı tutumlarının olumlu yönde değiştiği, akademik
başarılarının, derse katılımlarının ve ilgilerinin arttığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, teknolojinin Fizik derslerine
entegrasyonunda okul yöneticilerinin teknoloji liderliği gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle, okul yöneticilerinin
teknoloji liderliğinde başarılı olabilmeleri için, öncelikle Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin
belirlenerek, mesleki gelişimlerinin sağlanması gerekmektedir. Araştırmanın amacı, liselerdeki fizik eğitiminde teknoloji
kullanımına yönelik yönetici görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın yöntemi tarama modelindedir. Araştırmanın
örneklemini, Kocaeli ilçe merkezinde ve bazı illerdeki liselerde görev yapmakta olan 120 okul yöneticisi (Müdür/Müdür
Yardımcısı) oluşturmaktadır. Yöneticilerin görüşlerini belirleyebilmek için, beş seçenekli (Likert), iki faktör altında toplanan
ve 12 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.87’dir. Ölçekten elde edilen veriler betimsel
ve yordamalı istatistik teknikleri ile analiz edilerek aşağıdaki bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Yöneticilerin; Teknolojinin
Öğretmene, Öğrenciye ve Öğrenme Ortamına Katkısı faktörü altında bulunan; “Internet ağında ders konularının işlenişini
destekleyen yazılı ve görsel metinlerin bulunması konuların anlaşılmasını kolaylaştırır”, “Proje çalışmaları etkinlikleri için
yararlı işlevleri vardır”, “Laboratuarda yapılamayan deneylerin anlaşılmasına yardımcı olur”,“Konuları güncel örneklerle
somutlaştırarak öğrenmeyi kolaylaştırır” görüşlerine tamamen katıldıkları, bu faktörün diğer maddeleri ile Teknolojinin
Öğrenmeye katkısı faktörü altında bulunan “Kalıcı/anlamlı öğrenmeye yardımcı olur”, “Kısa sürede öğrenmeye yardımcı
olur”, “Öğrenciyi güdüler/isteklendirir” görüşlerine ise katıldıkları bulunmuştur. Ayrıca, yöneticilerin eğitim düzeyleri,
yöneticilik deneyimleri, branşları ve Fizik bilgileri ile Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri arasında
anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak, liselerdeki Fizik eğitiminin iyileştirilmesi için okul
yöneticilerinin teknolojinin Fizik eğitimine entegrasyonu konusundaki bilgi ve becerilerinin arttırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Lise, Fizik Eğitimi, Teknoloji, Yönetici Görüşleri

(18168) FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ
LABORATUVAR ETKİNLİKLERİNDEKİ KISITLAR VE ENGELLER
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GÜRCAN UZAL 1, AYTEKİN ERDEM 1, DUYGU HÜYÜK 1
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Teknoloji destekli Fizik laboaratuvarlarında (Grafik Hesap Makinesi, Mobil Bilim Laboratuvarı, Sanal laboratuvar vb.)
gerçekleştirilen deney etkinliklerinin, öğrencilerin Fizik derslerine karşı olumlu tutum geliştirmelerine, derse katılımlarının
ve başarılarının artmasına katkıda bulunacağı alan yazında belirtilmektedir. Son yıllarda liseler, Fatih Projesi çerçevesinde
etkileşimli tahta, Tablet PC vb. teknolojik cihaz ve ürünlerle donatılmış olup bu cihaz ve ürünlerin desteği ile Fizik
derslerinde teknoloji destekli deney etkinliklerinin gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, Fizik derslerinde
teknoloji destekli laboratuvar etkinliklerinin gerçekleştirilmesindeki kısıtlar ve engeller ile ilgili öğretmen görüşlerinin
bilinmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacı, liselerdeki fizik eğitiminde teknoloji destekli laboratuvar etkinliklerindeki
kısıtlar ve engeller ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın yöntemi tarama modelindedir. Araştırmanın
örneklemini, Kocaeli ilçe merkezinde ve bazı illerdeki liselerde görev yapmakta olan 239 Fizik öğretmeni oluşturmaktadır.
Öğretmenlerin görüşlerini belirleyebilmek için, beş seçenekli (Likert), üç faktör altında toplanan ve 10 maddeden oluşan bir
ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.71’dir. Ölçekten elde edilen veriler betimsel ve yordamalı istatistik
teknikleri ile analiz edilerek aşağıdaki bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin; “Teknolojik cihaz kullanma bilgi/beceri
düzeyi yetersizliği” faktörü altında bulunan görüşler hakkında fikirleri olmadığı, “Fizik yazılımı kullanma bilgi/beceri düzeyi
ve teknolojik ürün eksikliği” faktörü altında bulunan "Teknoloji destekli fizik deneyleri alanında mesleki gelişim etkinlikleri
yetersiz" ve “Bilgisayar donanım ve yazılımının nicel/nitel yetersizliği” faktörü altında bulunan "Fizik deneyi yazılımları
içerik yönünden yetersiz veya kalitesiz" görüşlerine katıldıkları, diğer görüşler hakkında ise fikirleri olmadığı bulunmuştur.
Ayrıca, öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü ve laboratuvar araç-gereç kullanma becerileri ile görüşleri arasında anlamlı
farklılık olduğu; cinsiyet, kıdem yılı, bilgisayar okuryazarlık düzeyleri, yeni Fizik Öğretim Programı bilgisi, mesleki gelişim
bilgisi ve mesleki yeterlik ve yetkinlik düzeyleri ile öğretmen görüşleri arasında ise anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir.
Bu sonuçlara dayalı olarak, öğretmenlerin teknolojik cihaz ve ürün kullanma bilgi/beceri düzeylerinin geliştirilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Lise, Fizik Eğitimi, Teknoloji, Öğretmen Görüşleri
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Bu çalışmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının kimyasal reaksiyonları görselleştirirken kullandıkları modelleri
incelemek ve kullandıkları modellemelerin sınıf düzeylerinde nasıl değiştiğini incelemektir. Bu çalışmaya 2017-2018
akademik yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören
öğrencilerinden gönüllü otuz altı fen bilgisi öğretmen adayı katılmış. Her sınıf düzeyinden, öğrencilerin akademik
başarılarına göre en yüksek, orta seviye ve düşük seviyeden üçer öğrenci ile çalışma yapılmıştır. Bu nitel çalışma ile
öğrencilerin kimyasal reaksiyonlar anlayışına dair kavrayışlar elde edilmeye çalışılmıştır. Böyle bir örneklemin fen bilgisi
öğretmen adaylarının kimyasal reaksiyonlarla ilgili maksimum bir fikir yelpazesi vermesi amaçlanmıştır. Fen bilgisi
öğretmen adaylarının kimyasal reaksiyonlarla ilgili zihinsel görsel temsilleri ortaya çıkarmak ve sınıf düzeylerine göre nasıl
değiştiğini ortaya koymak için öğrencilere magnezyum ve hidroklorik asit arasındaki reaksiyonunu gösteren görüşme kartı
verilmiş ve öğrencilerin bu reaksiyonu çizimleri ile görselleştirmeleri ve bu çizimleri açıklamaları istenmiştir. Görüşme
esnasında veriler kayıt altına alınmış ve araştırmacılar tarafından, öğretmen adayı çizimleri ile birlikte bu kayıtlar analiz
edilmiştir. Analiz sonuçları “parçacık reaksiyon modeli” ve “atomik reaksiyon modeli”modelleri altında sınıflandırılmıştır.
Sınıf düzeyi arttıkça fen bilgisi öğretmen adaylarının kimyasal reaksiyonları görselleştirilmesinde parçacık reaksiyon
modelinden atomik reaksiyon modeline doğru bir geçişin olduğu sonucuna varılmıştır. Parçacık reaksiyon modeli
reaksiyonları reaksiyona giren kimyasal türlerin uzaysal yeniden düzenlenmesi göstermekte iken atomik reaksiyon modeli,
kimyasal türlerin yeniden düzenlenmesinin yanında mikro düzeyde kimyasal türlerin değişime uğrandığını ve türlerin
etkileşimini göstermektedir. Öğretmen adaylarının modellemelerindeki bu değişim öğrenim süreci boyunca kimya ile ilgili
atom ve atom altı parçacıklar ile bilgi seviyelerinin artması olduğu düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler : Fen eğitimi, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal reaksiyon modelleri
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DUZCE UNIVERSITY
sedatkaracam@duzce.edu.tr
1

2

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı üçüncü sınıf öğrencilerinin V-diyagramı tekniğini kullanımına
yönelik algıları incelenmektedir. Nitel araştırma tekniklerinden fenomoloji yönteminin kullanıldığı bu çalışmaya 43 öğretmen
adayı katılmıştır. 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde uygulaması yapılan çalışmada, ilk olarak v-diyagramı konusu
anlatılmış ve uygulama örnekleri açıklanmıştır. Dersin işlenmesinin ardından öğretmen adaylarının v-diyagramının
kullanımına yönelik algılarını belirlemek öğretmen adaylarından ilk olarak v-diyagramını kullanabilecekleri Fen Bilimleri
Öğretim Programı’ndan 20 kazanımı yazmaları istenmiştir. Uygulamanın ikinci aşamasında ise seçtkileri kazanımları neden
böyle seçtiklerini yazılı olarak anlatmaları istenmiştir. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, öğretmen
adaylarının v-diyagramını deneyerek keşfetme, gözlem yapma, gözlem yaparak karşilaştırma gibi öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlarda kullanıldığı algısının olduğu belirlenmiştir. Daha genel ifade ile öğretmen
adaylarının v-diyagramı ile laboratuvar yaklaşımları arasında ilişki kurdukları görülmüştür. Öğrencilerin belirledikleri
kazanımlar öğrenme alanlarına göre irdelendiğinde ise, öğretmen adaylarının v-diyagramını en fazla fiziksel olaylar (fizik)
öğrenme alanıyla ilgil kazanımlarla ilişkilendirdikleri, tersine en az ise canlılar ve yaşam (biyoloji) öğrenme alanıyla ilgili
kazanımlarla ilişki kurdukları görülmüştür. Böyle bir sonuç elde edilmesinin temel nedeni öğretmen adaylarının biyolojinin
deneysel yönünün farkında olmayışı olabilir. Öğretmen adaylarının laboratuvar yaklaşımları ve bilimsel süreç becerilerini
geliştirmeye yönelik kazanımlar ile v-diyagramı arasında ilişki kurmaları olumlu olmasına rağmen biyoloji alanındaki
gözleme yönelik kazanımları göz ardı etmelerine yönelik önlemler alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler : V-Diyagramı, Fen Bilimleri Öğretim Programı, Öğretmen Eğitimi
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AYŞE TEMBELO 1, RIDVAN KETE 1
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
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Ortaöğretim kurumlarında derslerin belirlenen kazanımlarında verimliliği arttırmak öğretim sürecinin temel ilkesidir.
Derslerde verimlilik öğrenen ile öğreten arasındaki iletişim köprüsünün en uygun şekilde kurulması ile sağlanır. Böylece
güncel yaşama ait örnekler belirtilerek kavramların yapılandırılması sağlanabilir. Bu alanda yapılan bilimsel araştırmalar
incelendiği zaman; biyolojinin çeşitli konularında öğrenme güçlükleri çekildiği ve bazı kavram yanılgılarına sebep oldukları
görülmektedir. Kavram yanılgıları öğrencilerin çeşitli biyoloji konularında öğrenme çektikleri ve bazı kavram yanılgılarına
sahip olduklarını göstermektedir. Bu Araştırma “ortaöğretim biyoloji dersinde, hücre zarında madde geçişlerine ait
kavramların karikatürler ile ilişkilendirilmesi” amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada; tarama modeli kullanılmıştır. Tarama
modeli, Büyüköztürk (2001)’e göre ‘’Araştırma modeli, araştırmanın sorularını cevaplamak veya hipotezlerini test etmek
amacıyla araştırmacı tarafından kasıtlı olarak geliştirilen bir plandır.’’ Araştırmanın evreni İzmir Buca Anadolu Lisesi
öğrencileri, örneklemi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında birinci sınıfta öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplamak için örneklemi oluşturan öğrencilerden hücre ünitesindeki çeşitli kavramları ortaya koyan kavram
karikatürleri oluşturmaları istenilmiştir. Bu araştırmada iki aşamalı bir yöntem kullanılmıştır. İlk aşamada öğrencilere hücre
konusu anlatılmadan, kağıtlara hücre konusu hakkında sahip oldukları bilgileri çizmeleri istenmiştir. Verilen sürenin sonunda
öğrencilerden kağıtlar toplanmış ve analiz edilmiştir. İlk anlatımda öğrencilerin hücre çizimlerinde ortak olan şekiller
belirlenmiş ve frekans tablosu çıkarılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin çizimlerinden belirlenen kavram
yanılgıları, bilgi hataları ve eksiklikleri görsel destekli bir hücre sunumu ve bu eksiklikleri tamamlamaya yönelik öğretici
karikatürler hazırlanmıştır. İkinci aşamada öğrencilere bir ders saati süresince hücre konusu görsel destekli olarak anlatıldı
öğrencilerin soruları cevaplandı. Ders anlatımı sırasında kavram yanılgısı ve eksikliği olduğu tespit edilen kısımlar hazırlanan
karikatürler ile öğrencilere anlatılmıştır. Ders anlatımından sonra öğrencilere tekrar boş kağıtlar dağıtılmış ve düşünme ile
çizim yapmaları için 15 dakika süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda kağıtlar toplanmış ve analiz edilmiştir. Öğrencilerin
hücre konusu hakkındaki çizimlerinde ortak olan şekiller belirlenmiş ve frekans tablosu oluşturulmuştur.
Elde edilen verilere ait frekans tabloları oluşturularak öğrencilerin anlamada güçlük çektiği kavramlara belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : : Biyoloji, hücre, kavrama güçlükleri, hücre zarı

(18200) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİNİN ENTEGRASYONUNA YÖNELİK RİSK
ALGILARI
YAVUZ SİLİK 1, FATİH AYDIN 1
1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
yavuz.silik@gmail.com

Sürekli değişim halinde olan dünyamız, her geçen gün başka bir teknolojik yeniliğe sahnelik etmektedir. Teknolojik
yeniliklerin kendisini en fazla hissettirdiği alanlardan biri de şüphesiz ki eğitim alanıdır. Şöyle ki, teknolojinin sınıf ortamına
entegrasyonunda öğretmenin karar verme sürecine ilişkin unsurların incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı
da, 4. Sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerinin entegrasyonuna yönelik risk algılarını incelemek ve bu
çerçevede eğitim teknolojileri ile öğretmenlerin etkileşimini daha nitelikli hale getirmeye yönelik önerilerde bulunmaktır.
Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini başarıyla
bitirmiş 4. sınıf öğretmen adayları (N=50) ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarından veri toplamak için araştırmacılar
tarafından hazırlanan ve 5 tam yapılandırılmış sorudan oluşan form kullanılmıştır. Bu veri toplama aracı öğretmen adaylarına
dağıtılmış ve adaylar araştırma ile ilgili olarak bilgilendirilmişlerdir. Soruları cevaplamaları için adaylara 1 hafta süre
verilmiştir. Öğretmen adaylarından elde edilen verilere formda yer alan her bir soru içeriğinde tematik olarak içerik analizi
yapılmıştır. İçerik analizinde her bir tema altında kategoriler oluşturulmuş ve öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerinin
entegrasyonuna yönelik risk algıları ortaya çıkarılmıştır. Bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerinin
entegrasyonuna yönelik risk algılarının farklı seviyelerde olduğu, risk algılarını etkileyen unsurların öğretmen, öğrenci, ortam
ve teknoloji gibi farklı faktörlerden kaynaklandığı ve entegrasyon sürecindeki riskleri kontrol altına alabilmek adına
denemeler yapma, ilgili eğitim teknolojisini ayrıntılı inceleme ve ortamı teknolojiye uydurma gibi yollara başvurdukları
anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, risk algısının öğretmen adaylarının teknolojiyi sınıflarına entegre etmelerinde karar verme
süreçlerini etkileyen önemli bir unsur olduğu görülmektedir. Bu sonuç çerçevesinde eğitim teknolojilerinin entegrasyonu ile
risk algısı ilişkisine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Fen Bilgisi öğretmen adayları, eğitim teknolojileri entegrasyonu, risk algısı
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ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN FARKLI ETKİNLİKLERİN
UYGULANMA SIRASININ KAVRAMSAL DEĞİŞİME ETKİSİ
GÜLŞAH YAVUZ ÖZDEMİR 1, MUSTAFA SABRİ KOCAKÜLAH 2
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
gulsahg_gy@yahoo.com

Bu araştırmanın amacı, 10. sınıf su dalgaları konusunun sosyal yapılandırmacı kurama dayalı öğretiminde farklı etkinliklerin
uygulanma sırasının öğrencilerin kavramsal değişimlerine etkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Balıkesir il
merkezindeki bir Anadolu lisesinin 10. sınıflarında öğrenim gören 55 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemsel
süreci; öğretim öncesi süreç, deneysel işlem süreci (öğretim) ve öğretim sonrası süreç olmak üzere üç aşamadan
oluşmaktadır. Öğretim öncesi süreç öğrencilerin konuya ilişkin ön bilgilerinin ve kavram yanılgılarının belirlendiği aşamadır.
Deneysel işlem süreci; sosyal yapılandırmacı yaklaşım temelli farklı etkinlik sıralamalarının kavramsal değişime etkisini
gerçekleştirmeye yönelik öğretim uygulamalarını kapsayan bir aşamadır. Öğretim sonrası süreç ise öğrencilerin kavramsal
değişimlerinin incelendiği değerlendirme çalışmalarını içeren bir aşamadır. Öğretim öncesinde ve sonrasında öğrencilerin su
dalgaları konusuna yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla kavramsal anlama testi uygulanmıştır. Ayrıca iki deney bir
kontrol grubundan oluşan çalışma gruplarının her birinden beş öğrenci ile öğretim öncesinde ve sonrasında yarıyapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.
Su dalgaları konusunun öğretimine yönelik hazırlanan ders etkinlikleri iki deney grubu arasında farklı sıralarda
uygulanmıştır. Deney grubu 1 öğrencilerine etkinlikler sabit sırada uygulanarak öğretim yapılmıştır. Deney grubu 2
öğrencilerine ise aynı etkinlikler her derste farklı sıra ile uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı
müfredatına göre sınıf içinde önerilen ve ders öğretmeninin kullandığı öğretim yöntemine göre dersler işlenmiştir. Açık uçlu
sorulardan oluşan Kavramsal Anlama Testi’ne öğrencilerin verdikleri cevaplar kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. Yarıyapılandırılmış görüşmeler ile öğrencilerin öğretim öncesinde ve sonrasında kavramsal anlama testine verdikleri yanıtların
detaylı incelenmesine çalışılmıştır. Yapılan öğretim sonrasında geleneksel öğretim yöntemine göre ders işlenen kontrol grubu
öğrencilerinin öğrenmelerindeki değişimin deney gruplarındaki öğrencilere göre daha az olduğu belirlenmiştir. Deney grubu
1 ve deney grubu 2 öğrencileri karşılaştırıldığında ise deney grubu 2 öğrencilerinin öğrenmelerindeki gelişim daha üst
düzeydedir. Verilerin analizi sonucu su dalgalarında kırılma ve yansıma konularında öne çıkan kavram yanılgıları
belirlenerek, öğretime yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : su dalgaları, fizik eğitimi, kavramsal değişim

(18233) ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ TEMELLİ
MESLEKLERİ SEÇMELERİNDE ETKİLİ OLAN NEDENLER
RIDVAN KETE 1, SEMRA ERTEM 2
1

DEU BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
semra.ertem@deu.edu.tr
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Çocuklarımız geleceğimizdir. Bir ülkenin geleceğini şekillendirecek çocuklarımızın, meslek seçimi hayatlarının en önemli
kararlarıdır. Çocuklar kendi geleceğini şekillendireceği gibi bu meslekleri toplum, çevre ve ülke içinde önem arz etmektedir.
Bu gerçek, ailelerinde çocukları hakkındaki en büyük sorunudur. Bu bağlamda aileler mevki ve ekonomik getiriyi düşünerek,
çocuklarını meslek seçiminde yönlendirmeye çalışırlar. Meslek; insanların hayatını kazanmak için yaptığı, eğitim süreci
sonunda elde ettiği bilgi, becerilere dayalı faaliyetler olarak açıklanabilir. Meslek seçimini doğru yapabilmek, kişinin
geleceğinin mutlu, huzurlu olmasını sağlar. Birey meslek seçerken gelecekte yaşayacağı ve sürekli ilişki içinde olacağı
çevreyi, arkadaşlarını seçmiş olacaktır. Böylece mutlu, başarılı ve toplumda insan gücünün yerinde kullanılmasını
sağlayacaktır. Gençlerin meslek seçimleri genellikle ortaöğretim kurumlarından üniversiteye geçiş sırasında belirlenmektedir.
Öğrenciler tercih ettikleri veya kazandıkları üniversite bölümlerine göre mesleklere yönelmektedirler. Bunun yanında
ailelerinde çocuklarını yönlendirdikleri görülmektedir. Bu araştırmada; öğrencilerin biyoloji temelli meslek seçiminde etkili
olan nedenler araştırıldı. Çeşitli değişkenlerin meslek seçiminde ne derecede etkili olduğu belirlenmeye çalışıldı. Araştırma,
bir tarama modelidir. Tarama araştırmaları var olan durum hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışır. Araştırmanın evrenini
İzmir Buca Anadolu Lisesi öğrencileri, örneklemi ise random usulü seçilen farklı sınıflardaki 100 öğrenci (52 erkek, 48 kız)
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 26 maddelik oluşturulan “Biyoloji Temelli Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
Ölçeği” uygulandı. Verilerin analizi SPSS programı ile analiz edildi. Güvenirlik 0.943 ve madde yükleri 0.51-0.89 arası
olduğu tespit edildi. Ölçeğin verilerinin ortalama değerleri tespit edildi. Ayrıca değişkenler ile ölçek maddelerinin arasındaki
ilişkiler anova ve t-testi ile incelendi. Sonuçta; Biyoloji temelli meslekleri seçmede kız öğrencilerin ortalamalarının yüksek
olması anlamlı bir sonuç ortaya koymaktadır. Öğrencilerin biyoloji ile ilgili meslekleri genelde bildikleri, fakat sınıflarda
yeterli açıklamaların yapılmadığını belirtmektedir.
Anahtar Kelimeler : Meslek seçimi, öğrenci, etkili faktörler, biyoloji.
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Dünya üzerinde birçok canlının nesli tükenmiş ve birçoğunun da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Canlıların nesli
tükendikçe var olan biyo-çeşitlilik dengesi bozulmaktadır. Bu bozulma Dünya'yı geri dönüşü olmayan bir fakirliğe
sürüklemektedir. Çünkü her bir canlının doğada sahip olduğu görevi kendisine özeldir. Fakat nesli tükenen ve tükenmekte
olan canlılar konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı için gerekli hassasiyet gösterilmemektedir. Çeşitli çalışmalarla
insanlarda farkındalık oluşturularak hassasiyet kazandırılmalıdır. Bu hassasiyetin kazanabileceği öğrenme ortamlarından biri
de okullardır. Okullarda uygulanan çeşitli etkinliklerle nesli tükenen ve tükenmekte olan canlılar konusunda istenilen
farkındalık oluşturulabilir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı 7. sınıf öğrencilerine nesli tükenen ve tükenmekte olan canlıları
öğretmede belgesel çekme yolu ile öğretimin etkililiğini tespit etmektir Çalışma tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel desen
ile yürütülmüştür. Çalışma Ege bölgesinde bulunan bir ortaokulda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 25 öğrenci katılmıştır. Çalışma Fen Bilimleri dersinde '' 7.5.2.3. Ülkemizde ve Dünya’da nesli
tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve hayvanları araştırır ve örnekler verir. '' kazanımının öğretimi
için gerçekleştirilmiştir. Öğretim yöntemi olarak belgesel çekme kullanılmıştır. Öğretim öntest-sontest ve ders içi olmak
üzere iki hafta ve ders dışı iki hafta olarak toplam dört haftada gerçekleşmiştir. İlk olarak öğrencilere ortaçağda yapılan kedi
katliamı metni dağıtılıp okutulmuştur. Okutulan metin üzerinde öğrenciler karşılıklı fikir alışverişinde bulunmuşlardır.
Ardından National Geographic' e ait Nesli Tükenen Canlılar belgeseli izletilmiştir. Ön-test, metin okuma ve belgesel izleme
toplam iki ders saati içerisinde gerçekleşmiştir. Sonraki iki ders saatinde öğrenciler gönüllü olarak beş gruba ayrılmışlardır.
Gruplar arasında kura çekilerek kazanıma ait olan konu başlıkları (nesli tükenen hayvanlar, nesli tükenmekte olan hayvanlar,
nesli tükenen bitkiler, nesli tükenmekte olan bitkiler, canlıların neslinin tükenmesinin biyo-çeşitlilik açısından önemi)
gruplara dağıtılmıştır. Grup-konu başlığı eşleştirmesi yapıldıktan sonra öğrencilere bir belgeselin nasıl çekileceği hakkında
bilgilendirme yapılmıştır. Konuların öğrencilere dağıtılması ve belgesel çekimi hakkında bilgilendirme iki ders saati
içerisinde gerçekleşmiştir. Her grup aldığı konu başlığı hakkında bir hafta içinde araştırma yapmıştır. Bir hafta sonra
yaptıkları araştırmaları öğretmen rehberliğinde değerlendirmişlerdir. Öğrencilere çekimlerini yapmaları için de bir hafta
zaman verilmiştir. Bu aşamalardan sonra belgesellerini çeken öğrenciler sınıf ortamında belgesellerini arkadaşlarına ve sınıfa
davet edilen diğer öğretmenlerine sunmuşlardır. Çalışmanın verileri Nesli Tükenen ve Tükenmekte Olan Canlılar Başarı
Testi ile toplanmıştır. Başarı testi araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Testte ilk olarak beş madde bulunmaktaydı.
Sonrasında uzman görüşleri ile madde sayısı altıya çıkarılmıştır. Güvenirlik için sekizinci sınıf öğrencisi 53 kişi ile pilot
uygulama yapılmıştır. Yapılan pilot uygulamada soruların anlaşılma oranı %98 olmuştur. Pilot uygulamadan sonra son halini
alan başarı testi öğretimden bir hafta önce ön-test ve öğretimin tamamlanmasından bir hafta sonra son-test olarak
uygulanmıştır. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmektedir. Verilerin analizi devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Nesli tükenen canlılar, Nesli tükenmekte olan canlılar, Belgesel çekme yolu ile öğretim, 7. sınıf
öğrencileri

(18255) ORTAÖĞRETİM 9. VE 10. SINIF KİMYA DERS
KİTAPLARINDA KULLANILAN ANALOJİLER
TALAT ERTİREL 1, HÜSEYİN AKKUŞ 1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
e_talat3835@hotmail.com
1

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi doğrultusunda bilgiye erişim kolaylaşsa bile ülkemizin sosyoekonomik durumu
değerlendirildiğinde her öğrencinin bilgiye erişim vasıtalarının tümüne sahip olamayacağı ve bunun sonucunda ortaöğretim
düzeyinde ders kitaplarının temel bir kaynak olduğu görülmektedir. Bu gerçekten yola çıkarak ortaöğretim sonrası kimya
dersi alan her öğrencinin ‘Kimya Dersi Öğretim Programı’nda (2018) belirtilen amaçlara ulaşabilmeleri için kimya ders
kitaplarının da bu amaca yönelik hazırlanması önemlidir. Bu sebeple; özellikle sembolik, makroskobik ve mikroskobik gibi
üç boyutlu doğaya sahip kavramları içeren kimyanın öğrenilmesinde modelleme ile öğretimin önemi ortaya çıkmaktadır.
Modelleme ile öğretim metotlarından biri olan analojilerin 9. ve 10. sınıf kimya ders kitaplarında kullanımı, kullanılan
analojilerin kavram yanılgılarına neden olma durumları ve analojilerin türlerinin incelendiği bu çalışmada içerik analizi
tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 2016-2017 eğitim öğretim yılında kullanılan 9. ve 10. sınıf kimya kitaplarında sırasıyla 19
ve 22 adet analoji bulunmuştur. Her iki kitabın birer ünitesinde analojilere yer verilmediği ve bulunan analojiler içerisinde
öğrencileri aktif hale getirmeye katkısı olan kişisel analojilere yer verilmediği tespit edilmiştir. Tespit edilen bu analojiler
sınıflandırıldığında; ilişkilerine göre, daha fazla olması beklenen yapısal–fonksiyonel analojilerin her iki sınıf kitabında da
en az oranda olduğu; sunum formatına göre, bilginin yapılandırılmasına daha fazla katkı sağlayacağı değerlendirilen sözelresimsel analojilerin sözel analojilere göre az olduğu; durumuna göre, analojilerin kullanım amacı doğrultusunda somut–
soyut analojilerin oranca fazla olması beklenirken bu durumun 9. sınıf kimya kitabında görüldüğü, 10. sınıf kimya kitabında
ise somut–somut analojilerin daha fazla olduğu; görevine göre, her iki sınıf kitabında aktifleştirici analojilerin fazla
olduğu; zenginlik düzeyine göre, kavram yanılgılarını ortadan kaldırmaya yönelik kaynak ile hedef kavramın sınırlılıklarının
belirtildiği zenginleştirilmiş ve genişletilmiş analojilerin her iki kitapta da basit analojilere göre oranca daha fazla olduğu
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Kimya ders kitabı, analoji, içerik analizi
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(18259) STEM ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN
ADAYLARINDAKİ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
SEMA ALTUN YALÇIN 1, SAFİYE CEREN ÖZTÜRK 1
1

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
s.cerenozturk@hotmail.com

Değişen ve gelişen dünyamızda çağa uyum sağlayabilmek, ülkeler arası rekabette önderlik sağlayabilmek, sıralamada yer
edinebilmek, kalkınabilmek adına bireylere büyük görevler düşmektedir. Toplumların kalkınmasında önemli role sahip
bireylerin, bilgi ve becerilerle donatılmış olması gerekmektedir. Bilgi ve becerileri nesilden nesile aktaracak nitelikli
bireylere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Şüphesiz ki; bu nesilleri yetiştirecek öğretmenlerin de içinde bulunduğu
durumda, kendilerini geliştirerek bireylere ışık tutmaları gerekmektedir. STEM Eğitimi; kuramsal bilginin uygulamaya,
yenilikçi (inovatif) buluşlara ve ürüne dönüştürülmesini amaçlayan, bireylerin temel disiplinler başta olmak üzere diğer
disiplinlerle de etkileştiği bütünsel bir eğitim politikasıdır. Disiplinleri tıpkı yap-boz parçası gibi bir bütünün parçaları olarak
kabul eder ve ‘S’cience, ‘T’echonology, ‘E’ngineering, ‘M’athematics disiplinlerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesinden
oluşmuştur. Ülkemizin refahı için büyük katkılar gerektiren, bizlere yol gösterecek yeni bir eğitim reformu olan STEM’in,
eğitim fakültelerinde yetişmekte olan bizlere bilgiyi öğreten ve öğretecek öğretmenlerimizin nitelik kazanmaları
beklenmektedir. 21. yy bilgi-becerilerini gerektiren gelişim sağlayacakları disiplinler bireylere günlük yaşamlarındaki
sorunlara problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak yaratıcı, pratik çözüm ya da alternatif çözüm yollarını
bulmalarını sağlayacaktır. Bu sayede muhakeme ve empati yapabilen, merak eden, araştıran, sorgulayan, yaratıcı, üretken,
yaparak yaşayarak eğlenerek öğrenen, özgüvenli, istikrarlı, çok yönlü düşünebilen, objektif, bağımsız, yenilikçi, işbirlikçi,
özgün, farkındalık sahibi, fen okuryazarı bireyler yetişebilecektir. Aksi takdirde gelişmekte olan çağa uyum sağlamak
mümkün olmayacaktır. Bu amaçla; STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarındaki eleştirel düşünme becerilerine
etkisi incelenmiştir. Karma yönteminin kullanıldığı nicel-nitel araştırmayı; Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği Bölümü 3.sınıflarında okuyan ve STEM eğitimini alan 73 öğrencinin 30’u oluşturmaktadır. Eleştirel düşünme
ölçeği ön test-sontest, STEM görüşme formu ise eğitimler sonunda uygulanmıştır. SPSS paket programı, gerekli istatistiksel
analizler uygulanmıştır. STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarında eleştirel düşünme becerilerine ilişkin anlamlı
olumlu fark olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : eleştirel düşünme, fen bilgisi öğretmen adayları, STEM

(18263) YARATICILIĞIN VE YARATICILIĞI YÖNETMENİN ÖNEMİ
AYŞEGÜL TONGAL 1
ÖĞRENCİ
ayse_gull_tongal@hotmail.com
1

Kişinin kendini anlatmasının değişik yollarından biridir. Yaratıcılığı arttırmak için çeşitli yöntemler önerilmiştir. Bu sebeple
yaratıcılık ilk önce bireysel aşamada başlar. Eğitimde iki yetenek yeniliklere açık olmak ve yaratıcılıktır. Bireysel yaratıcılık
bireyler arasında çok önemli yetenek farkındalığı yaratmaktadır. Yaratıcı güç ve yeteneğe sahip olan bireyler, yaratıcı gücü
az olan bireylere göre daha değişik ve orijinal düşünceler ortaya koyarlar. Yaratıcı düşünme yetisine sahip bireyler
diğerlerine göre daha özgür düşünce ve esnek davranış gösterebilme eğilimindedirler. Yaratıcı insanlara özgü kişilik
etmenleri, biyoloji, psikoloji, kimya, mühendislik, mimarlık gibi çok çeşitli bilimsel ve meslek alanlarında yapılan
incelemelerden elde edilmiştir. Yaratıcılık süreci ve yaratıcılık insan beynindeki bilgiler arasında başkaları tarafından faydalı
kabul edilebilecek ilginç ve yeni fikirler üretmek amacıyla bağlantılar kurulmasıdır. Yaratıcılık sürecinin aşamaları yaratıcı
fikirlerin ortaya çıkması belirli bir sürecin tamamlanmasıyla gerçekleşir. Hazırlık aşaması, veri toplama aşaması, kuluçka
aşaması, aydınlanma aşaması, doğrulama aşamasıdır. Yaratıcılık yönetimi, düşünme ve yorumlama yeteneklerini
geliştirmeye ortam sağlayan yönetimdir. Yaratıcılığı etkin olarak yönetmek için yapılması gerekenler; Gelişmenin
yaşanılabileceği bir ortam oluşturmak. Yaratıcılığı destekleyecek fiziksel çevreyi yapılandırmak. Öğrencinin davranışlarını
değiştirme yönünde uyarıcı (itici güç) niteliğinde örnekler seçmek. Yeni fikirler üretmek için beyin fırtınası gibi yöntemler
geliştirmek ve uygulamak. Öğrenciden gelen yeni fikir ve tekliflere açık olmak ve değerlendirmeye almak. Fikirleri
tartışmak, gerekirse fikirleri reddedebilme özgürlüğüne sahip olmak ve bütün bu eylemleri öğrencilerin iyiliği için
kullanmak. Kendi kendini yöneten takımlar gibi yönetim sistemleri kurmak. Yeni fikirlerin oluşturulmasına rehberlik edecek
yolları araştırmak. Bireylerin yaratıcı fikirler üretebilmesi için öğrenciye uygun bir iklimin sağlanması, yaratıcı faaliyetlerin
öğretmen tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Yaratıcılık, Yaratıcılık Yönetimi
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İNANÇLARININ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİLİMSEL
ARGÜMANTASYONUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
YURDAGÜL BOĞAR 1
1

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
yurdagul-bogar@hotmail.com

Bu çalışmanın amacı, bilimsel argümantasyonun 6. sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançlarının gelişimi üzerine
etkisini incelemektir. Bu çalışmada, öğrencilerinin bilimsel argümantasyon yoluyla bilimsel epistemolojik inançlarının
gelişimini keşfetmek için sınıf öğretim deneyi yöntemi kullanılmıştır. Öğretim deneyi, bir öğretmenin veya araştırmacının
daha iyi bir öğretim gerçekleştirmek için uygun koşullar oluşturması ve kendi etkisini de göz önüne alarak, öğrencilerin
öğrenmelerinde hangi değişkenlerin etkili olduğunu, daha önce bilinenler ile yeni bilgiyi nasıl bütünleştirdikleri ve bu yeni
bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını esas alan bir araştırma metodu olarak tanımlanmaktadır (Cobb & Steffe, 1983). Çalışmanın
katılımcıları, Ankara şehir merkezinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 6. sınıf 28 öğrenciden oluşmaktadır. Sınıf
öğretim deneyi uygulaması 6. sınıf Fen Bilimleri dersinde bilimsel argümantasyon yöntemine dayalı etkinliklerinin
uygulamalarının gerçekleştiği haftada iki gün ve dört ders saati olmak üzere toplam 20 hafta ve 80 ders saati bölümünü
içermektedir. Çalışmada veriler 15 öğrenci ile gerçekleştirilen ön ve son klinik görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme
soruları araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmacı görüşme sorularını geliştirirken Conley ve meslektaşları (2004)
tarafından geliştirilen ve Özkan (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan epistemolojik inançlar anket sorularından
yararlanarak 16 görüşme sorunu geliştirmiştir. Verilerin analizinde, nitel analiz yöntemlerinden biri olan tematik analiz
yöntemi kullanılmıştır. Ön ve son görüşmelerin analizinden elde edilen nitel bulgular ışığında; certainty of knowledge,
development of knowledge, source of knowledge ve justification for knowing olmak üzere dört tema ortaya çıkmıştır. Bu
dört temanın her biri dört kategoriden oluşmuş olup toplam on altı kategori bulunmaktadır. Bu kategorilerin bazılarında
bilimsel argümantasyona dayalı eğitim sonrasında öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançlarında değişim meydana
gelirken, bazı kategorilerde ise bir değişim meydana gelmediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Bilimsel epistemolojik inançlar, bilimsel argümantasyon, 6. sınıf öğrencileri, öğretim deneyi, klinik
görüşme

(18286) 9. SINIF LİSE BİYOLOJİ DERS KİTABININ ÇEŞİTLİ
KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ
MUNİSE HANDAN GÜNEŞ 1, HATİCE BEYZA ALPARSLAN 1
1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
byzalparslan@gmail.com

Eğitim-öğretim programının temel unsurlarından biri olan ve program ile öğretmen-öğrenci arasında bir köprü gibi görev
yapan ders kitapları, eğitim sorunlarının ele alındığı ortamlarda ve alanyazında her zaman ilk akla gelen sorunlardan biri
olmuştur. Günümüzde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen kitaplar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
vazgeçilmez bir eğitm-öğretim materyali olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu kadar önemli olan bir materyalin
hazırlanışına ve içeriğine gereken özenin gösterilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bu
çalışmada, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2017 yılında bütün liselerde kullanılmaya başlanan 9. sınıf
Biyoloji Ders Kitabının eğitsel tasarım, görsel tasarım, dil ve anlatım açısından taşıdığı özelliklerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. İncelenen 9. sınıf biyoloji ders kitabında, içeriğin öğrencilerde bilişsel süreç becerilerinin geliştirilmesine ve
öğrencilerin derse aktif olarak katılmalarını sağlayarak öğrenci merkezli etkili bir biyoloji öğretiminin verilmesine yönelik
düzenlendiği görülmektedir. Üniteler arasında görsel içerik bakımından farklılıkların olduğu, bazı görsel materyallerin konu
içeriğine uymadığı ve farklılık yaratmadığı da görülmektedir. Ayrıca konu içerikleri etkinliklerle ve kare kodlarla
desteklenmiştir. Bu kare kodların konunun öğrenilmesinde yararlı olabileceği kabul edilmiştir. Ancak her öğrencinin bu kare
kodlara kolay ulaşamayacağı düşünüldüğünde bir ikilem ortaya çıkmaktadır. Kitapta yer alan ünitelerdeki metin yapılarının
genellikle basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru düzenlendiği ve ayrıca soru cevap formatı, neden sonuç ilişkisi, mevcut
özelliklerin karşılaştırılması, kavram ve düşüncelerin tanımlanması dikkate alınarak hazırlandığı görülmektedir. Ünitelerde
yer yer öğrencilerin konuları günlük hayatla ilişkilendirmesine yönelik metinlere de yer verildiği de dikkati çekmektedir.
Ünite başlangıcında o ünite işlendikten sonra öğrencilerin neler kazanacakları, neleri yapabilir hale gelecekleri ve
öğrenecekleri konuların günlük hayatta ne işlerine yarayacağı ünitenin amacı olarak verilmektedir. Sonuç olarak hazırlanan 9.
sınıf biyoloji ders kitabının öğrenci merkezli ve öğrencinin derse aktif katılımını sağlamaya yönelik hazırlandığı
görülmektedir. Ayrıca saptanan bazı eksiklikler giderilerek tüm öğrencilerin eşit şartlarda faydalanmak suretiyle
kullanılabileceği bir ders kitabı olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Biyoloji, ders kitabı, lise.
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Bilindiği üzere biyoloji birçok soyut kavramı bünyesinde barındırmaktadır. Bu soyut kavramların anlamlı ve kalıcı
öğrenilmesinde bir çok zorluk yaşanmaktadır. Dolayısıyla son yıllarda derslerin sadece ezbere bilgi vererek değil,
öğrencilerin yaparak yaşayarak aktif bir biçimde öğrenmesini sağlamaya yönelik etkinliklerle desteklenerek işlenmesinin
önemi üzerinde durulmaktadır. Bu etkinlikler içinde ele alınan eğitsel oyunların biyoloji derslerinde kullanılmasının öğrenci
acısından bakıldığında bir çok yararı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, replikasyon konusunun daha iyi anlaşılması
için oynatılan replikasyon oyunu hakkında biyoloji öğretmen adaylarının görüşleri alınarak yapılmıştır. Öğretmen adaylarına
oynatılan bu oyun, Samford Üniversitesinde biyolojinin temelleri I isimli ders kapsamında David A. Johnson tarafından
geliştirilmiştir. ”Replikasyon dansı” olarak da isimlendirilen bu oyuna Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Biyoloji Öğretmenliğinde eğitim gören toplam 53 öğretmen adayı katılmıştır. Gönüllülük ilkesine göre katılımın sağlandığı
çalışmada çeşitli sınıflardan biyoloji öğretmen adayı bulunmaktadır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra önceden belirlenen
kampüs sınırları içindeki bir alanda oyun oynatılmıştır. Bütün aşamaların kaydedildiği oyunda veriler, katılımcıların oyun
hakkındaki görüşlerini yazmaları istenerek toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmişitr.
Öğretmen adayları; “konunun daha iyi öğrenilmesini sağladığı”, “konunun kalıcı öğrenilmesini sağladığı”, “eğitici ve öğretici
bir oyun olduğu” “eğlenceli bir oyun olduğu”, “liselerde de kullanılabilecek bir oyun olduğu” vb. yönünde görüşler
bildirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler : Biyoloji, oyun, replikasyon, eğitim

(18291) LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİŞ FIRÇALAMA
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Bu çalışma, lise öğrencilerinin diş fırçalama ve ağız sağlığı hakkındaki bilgilerinin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır. Gönüllülük ilkesi esas alınarak yapılan çalışmanın örneklemini, Samsun Köksal Ersayın Anadolu Lisesinde
öğrenim gören 60 kız ve 40 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Boran ( 2009 )
tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Kullanılan anketten elde edilen verilerin yüzde dağılımlarına bakılmıştır. Bu
verilere göre, öğrencilerin ne zaman, günde kaç kez ve kaç dakika dişlerinin fırçalanması gerektiği gibi sorulara çoğunlukla
doğru cevaplar vermiş oldukları dikkati çekmektedir. 5 öğrenci daha önce diş hekimine hiç gitmemiş olduğunu belirtmiştir.
Çalışma sonuçlarına göre ebeveynlerin yarıya yakınının günde iki kez dişlerini fırçaladığı görülmektedir. Okullarda ağız ve
diş sağlığı konusunda eğitimlerin düzenli olarak belirli peryotlarda verilmemesi, öğrencilerin ağız ve diş sağlığı ile ilgili
alışkanlıklarını ve motivasyonlarını düşürmektedir. Dolayısıyla öğrencilere okullarda ağız ve diş sağlığı konusunda düzenli
olarak eğitimlerin verilmesinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Ağız sağlığı, diş sağlığı, alışkanlık, eğitim

(18300) LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OMURGALI HAYVANLARIN
SINIFLANDIRILMASI KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ
BELİRLENMESİ
MUNİSE HANDAN GÜNEŞ 1, SİNEM GÖNÜL 1
1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
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Biyoloji bilimi içerisinde birçok soyut ve somut kavram bulunmaktadır. Bilindiği üzere bu kavramların öğrenilmesi ve
öğretilmesi sürecinde çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerde kavram yanılgılarına sıklıkla rastlanmaktadır.
Yapılan çalışmada, lise öğrencilerinin omurgalı hayvanların sınıflandırılmasıyla ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Samsun il merkezindeki iki farklı lisede öğrenim gören 59’u onuncu sınıf, 78’i on
birinci sınıf olmak üzere toplam 137 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Veriler, 3’ü açık uçlu, 16’sı çoktan seçmeli olan toplam
19 maddenin bulunduğu bir form kullanılarak toplanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin omurgalı hayvanların
sınıflandırılması ve genel özellikleri hakkında çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları, omurgalı hayvanları yaşadıkları
ortam, dış görünüş ve beslenme şekli gibi özellikleri açısından sınıflandırdıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Omurgalı hayvanlar, sınıflandırma, kavram yanılgısı

Sayfa 148

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18308) FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE MÜHENDİSLİK TASARIM
TEMELLİ ALGODOO ETKİNLİKLERİ: EYLEM ARAŞTIRMASI
İBRAHİM EVREN ÖZER 1, SEDEF CANBAZOĞLU BİLİCİ 1, ENGİN KARAHAN 2
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
sedefcanbazoglu@gmail.com
1

2

Bu araştırma da 6. Sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde gerçekleştirilen mühendislik tasarım süreci temelli Algodoo
etkinliklerinin öğrencilerin tasarım becerilerine ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Uygulayıcının
aynı zamanda araştırmacı olduğu eylem araştırması yönteminin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 50 altıncı sınıf
öğrencisi oluştumaktadır. Araştırmanın deney grubunda dersler araştırmacılar tarafından geliştirilen mühendislik tasarım
temelli Algodoo etkinlikleri çerçevesinde işlenirken, kontrol grubunda Fen Bilimleri öğretim programı doğrultusunda Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara gönderilen Fen Bilimleri ders kitabı takip edilerek, programın öngördüğü
şekilde işlenmiştir. Araştırmanın veri toplama araçlarından Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarı Testi deney ve kontrol
gruplarına öntest-sontest olarak uygulanmıştır. Bunlara ek olarak Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarı Testi son testlerin
uygulanmasından beş hafta sonra deney ve kontrol gruplarına kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmıştır. Araştırmada kontrol
ve deney grubuna ait puanların ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirleyebilmek için “Bağımsız
Gruplar İçin t-Testi” analizi uygulanmıştır. Kontrol ve deney grubunun kendi içinde, araştırma sürecinin başındaki ön test ile
araştırmanın sonundaki son test ve araştırma tamamlandıktan beş hafta sonrasındaki kalıcılık testi puan ortalamaları arasında
anlamlı düzeyde bir fark olup olmadığını belirleyebilmek için, “Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü ANOVA” kullanılmıştır.
Deney grubunda araştırmaya katılan öğrencilerin tasarım becerilerindeki değişimi değerlendirmek amacıyla da Mühendislik
Tasarım Sürecini Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarından yararlanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin her etkinlik sonrası
gerçekleştirilen etkinliklere yönelik görüşlerini incelemek için fen günlüklerini yazmaları sağlanmıştır. Günlüklerden elde
edilen verilerin analizinde; betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırılmalı veri analizi yöntemleri birlikte
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, araştırma başlangıcında deney ve kontrol gruplarının akademik başarı ortalamaları
arasında anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen, uygulama sonunda deney grubundaki öğrencilerin akademik başarı
puanlarının kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Fen
Bilimleri Dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde gerçekleştirilen mühendislik tasarım temelli Algodoo etkinliklerinin,
öğrencilerin akademik başarılarının artmasına katkı sağladığı söylenebilir. Öğrencilerin tasarım becerilerinin değerlendirildiği
mühendislik tasarım süreci dereceli puanlama anahtarına göre de özellikle; olası çözümler geliştirme, prototipi yapılandırma,
çözümleri test etme ve değerlendirme ve yeniden sunma kriterlerinde gelişim gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenci
günlüklerinin veri analizi sonucunda; Mühendislik Tasarım Temelli Algodoo etkinliklerinin; kuvvet, hareket, net (bileşke)
kuvvet, kuvvetin yönü, dengelenmiş kuvvet, dengelenmemiş kuvvet, sürat ve sabit sürat kavramlarının öğrenimine katkı
sağladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Fen eğitimi, algodoo, mühendislik tasarım süreci
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STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics disiplinlerinin kısaltması olarak ilk defa Judith A. Ramaley
tarafından kullanılmıştır. Türkiye’de ise Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin kısaltması olarak
FeTeMM kullanılmaktadır. Türkiye’de FeTeMM eğitimine yönelmenin bir sonucu olarak 2017 yılında güncellenen Fen
Bilimleri Dersi Öğretim Programına fen ve mühendislik uygulamaları konu alanı ile mühendislik tasarım becerileri
eklenmiştir. FeTeMM eğitimi, gerçek dünya problemlerini öğrenme ortamlarına getirmekte ve bireylerin yirmi birinci yüzyıl
becerilerini kullanarak bu problemleri çözmelerini amaçlamaktadır. Böylelikle bireylerin bilgiyi bütünsel olarak, organize bir
şekilde edinmeleri ve öğrendikleri bilgiyi farklı disiplinlere de aktarabilmeleri hedeflenmiştir. Öğretim programlarının
uygulayıcısı olan öğretmenlerin iş başında değil, üniversite eğitimi sırasında disiplinlerarası yaklaşımı tecrübe etmeleri ve
FeTeMM eğitimi için gerekli olan kazanımları edinmeleri eğitimin niteliğini arttıracaktır. Eğitim fakültelerinde verilmekte
olan Özel Öğretim Yöntemleri, Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları gibi derslerde bazı akademisyenler tarafından
bütünleştirilmiş FeTeMM eğitimi kısmen de olsa ders programlarına dahil edilebilmektedirler. Öğretmen adaylarının
FeTeMM alanlarından biri olan mühendisliğe ilişkin algıları gelecekte kendi derslerinde FeTeMM eğitiminde kullanacakları
yöntem ve etkinlikler üzerinde ve akademik kariyer bilinci oluşturma sürecinde etkili olabilir. Öğretmen adaylarının
mühendis algılarını belirlemek, FeTeMM eğitimi alanında yapılacak çalışmalara yön verebilir. Bu nedenlerle bu araştırmada
üçüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendis algılarının çizim tekniği ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında Fen Öğretimi Laboratuvar
Uygulamaları dersini alan 59 (47 kız, 12 erkek) üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Bir Mühendis
Çiz” formu ile toplanmıştır. Betimsel tarama modelindeki araştırmada öğretmen adaylarının mühendislerin çalışma alanları,
cinsiyetleri, işlerinde kullandıkları nesneler ve faaliyetlerine ilişkin algıları betimsel istatistik kullanılarak frekans ve yüzde
analizleri ile belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının mühendisin cinsiyetini %67.80
oranında erkek, %32.20 oranında kadın olarak algıladıkları sonucu elde edilmiştir. Kız öğrencilerin %38.30’u mühendisin
cinsiyetini kadın, %61.70’i erkek olarak resmederken, erkek öğrencilerin %8.30’u kadın, %91.70’i erkek mühendis çizmiştir.
Çizilen mühendislerin yaptıkları aktiviteler; tasarım (%28.80), denetleme (%25.40), geliştirme (%10.20), inşa etme, inceleme
(%8.50) ve onarım/tamirat (%6.80) olarak belirlenmiştir. Çizimlerin %86.40’ında mühendislerin tek olarak, %13.60’ında
grup olarak betimlendiği görülmüştür. Çizimlerde çoğunlukla yer alan nesneler, kask/baret (%45.80), plan/proje (%35.60),
kalemler (%10.20), sıra/masa (%23.70), köprü/bina (%27.10), tablet/bilgisayar (%10.20), kablolar/elektrikli aletler (%6.80)
ve cetvel/T cetveli (%8.50) olarak belirlenmiştir. Çizilen mühendislerin çalışma alanları, inşaat (%50.80), enerji sistemleri
(%6.80), maden, bilgisayar (%5.10), genetik, elektrik, harita (%3.40), kimya, makine, gıda, endüstri, otomotiv, gemi
makineleri (%1.70) olarak betimlenirken %11.90 oranında çizilen mühendisin çalışma alanı belirtilmemiştir. Araştırmadan
elde edilen bulgular neticesinde öğretmen adaylarının mühendisin cinsiyetinin erkek olduğu yönündeki basmakalıp düşünceyi
çoğunlukla benimsedikleri söylenebilir. Çizimlerde çoğunlukla yer alan nesnelerin inşaat mühendisliği alanına ait olması ve
öğretmen adaylarının yarıdan fazlasının inşaat mühendisi çizmeleri sonucundan yola çıkılarak mühendislik çalışma alanları
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ifade edilebilir. Öğretmen adaylarının bir kısmının mühendisin faaliyetlerine ilişkin
olarak belirttikleri inşa ve onarım işleri, mühendisin faaliyetlerini tam olarak bilmediklerini, vasıflı işçi ile mühendisin
yaptığı işleri karıştırdıklarını ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçların ışığında öğretmen adaylarının lisans eğitimleri
süresince mühendislik tasarım sürecini ve FeTeMM alanlarından olan mühendisliği anlamalarına yönelik olarak ders
içeriklerinin düzenlenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : Bütünleştirilmiş FeTeMM eğitimi, fen bilgisi öğretmen adayı, basmakalıp düşünce
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Fen bilimleri, doğayı ve doğal olayları sistemli bir şekilde inceleyen disiplinler bütünüdür. Doğadaki her olay fen bilimlerinin
konusunu oluşturduğundan, bireylerin çevrelerindeki olayları anlamlandırabilmeleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip
edebilmeleri için fen eğitimi almaları büyük önem taşımaktadır. Fen bilimleri somut bilgi ve kavramlar içerdiği kadar soyut
bilgi ve kavramlar da içermektedir. Fen bilimleri kapsamında yer alan kimya dersinin de soyut ve karmaşık kavramlar
içermesi, öğrencilerin kimya konularını anlamasını zorlaştırmaktadır. Soyut kavramların somutlaştırılması için kimya
öğretiminde kullanılabilecek yöntemlerden biri de analojilerdir. Analoji, bilinen bir kavram ile bilinmeyen kavram arasında
ilişki kurmaktır. Burada bilinen kavram analog (kaynak), öğrenilecek kavram ise hedef olarak adlandırılır (Şahin, Mertoğlu
ve Çömek, 2001) . Analojiler, anlamlı öğrenmeyi sağlamada, kavram yanılgılarının giderilmesinde, soyut kavramları
somutlaştırmada, yaratıcı düşünme becerisinin gelişmesinde önemli rol oynar (Bilgin ve Geban, 2001; Gabel ve Sherwood,
1980; Gabel ve Samuel, 1986). Ancak analojiler, kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılabilmesine rağmen öğrencinin
analog ile hedef arasında yanlış ilişki kurulması sonucu kavram yanılgılarına da sebep olabilir (Orgill ve Bodner, 2004).
Analog ve hedef arasında tam eşleştirme mümkün olmadığından, kavram yanılgılarının oluşmaması için öğrencilerin analog
ve hedef arasındaki farklılıkları anlaması oldukça önemlidir (Webb, 1985). Mevcut çalışmalar incelendiğinde analoji ile
ilintili araştırmaların çoğunlukla resimli, drama temelli ve hikâye içeren tarzda tasarlandıkları anlaşılmaktadır (Curtis ve
Reigeluth, 1986). Yine bazı araştırmaların konunun öğretiminde bire bir analoji kullandıkları ve etkililiğini belirledikleri de
anlaşılmaktadır. Yapılan bu araştırmalar içerirsinde aynı konuya ilişkin tasarlanan bire bir analojilerinin kullanım sıklığı ile
analojinin etkililiğin arasındaki ilişkinin incelenmediği anlaşılmaktadır. Oysaki aynı konuya ilişkin birden fazla bire bir
analojinin kullanımı benzeşimin etkililiğini artıracağı için öğrenme sürecine de daha fazla katkıda bulunabilecektir. Bu
nedenle bu araştırmada bire bir analojilerin tekli ve çoklu kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemek hedeflenmiştir. Bu çalışma
nicel araştırma geleneği içerisinde yer alan deneysel araştırma deseni temelinde kurgulanmıştır. Bu çerçevede kontrol gruplu
ön test son test yarı deneysel desen araştırmanın modelini oluşturmuştur. Öğretim öncesinde eşdeğer kabul edilebileceği
belirlenen üç lise 9. Sınıf çalışma gruplarımızı oluşturmuştur. Gruplar kontrol ve deney grupları olarak rastgele atanmıştır.
Kontrol grubuna geleneksel öğretim uygulanırken diğer gruplara sırasıyla bire bir tekli ve birebir çoklu analojiler öğretim
yöntemi olarak uygulanmıştır. Öğretim yapılacak olan konu kimyasal bağlar ünitesinden seçilmiş böylelikle soyut ve
kavranması karmaşık olan bağlarla ilintili fikirlerin benzeşim yöntemiyle görselleştirilmesi olanaklı hale getirilmeye
çalışılmıştır. Öğretim yöntemlerinin etkililiği öğrencilerin anılan kavramları öğrenmesi ve mevcut kavram yanılgılarının
giderilmesi olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin öğretim öncesi ve sonrası kimyasal bağlarla ilgili kavramları
nasıl algıladıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin kavramsal anlamalarını ve kavram yanılgılarını belirlemek
üzere 10 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Ankette bulunan sorulardan 7 tanesi açık uçlu olup geri kalan sorular iki
aşamalı kavramsal sorulardır. Bu soruların birinci aşamasında öğrencilerin soruya verdikleri yanıt ikinci aşamasında ise
öğrencinin yanıtının gerekçelendirilmesi istenmektedir. Anket öğrencilere öğretimin başında ve sonunda olmak üzere iki defa
uygulanmıştır. Öğretim sürecinde 1. Deney grubuna birebir tek analoji, 2. Deney grubuna birebir çoklu analojiler
kullanılmıştır. Konu kontrol grubunda geleneksel yöntemle işlenmiştir. Öğretim Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıflar öğretim
programında öngörüldüğü biçimde altı ders saati süresinde gerçekleştirilmiştir. Üç çalışma grubunda da öğretim aynı
zamanda araştırmacı olan öğretmen tarafından yapılmıştır. Böylece öğretmen değişkeni kontrol altına alınmıştır.
Araştırmanın bulguları tüm grupların anketten aldıkları puanlarında son teste anlamlı şekilde artığını ortaya koymuştur. Bu
çerçevede tüm öğretim yöntemlerinin öğrencilerin kimyasal bağlarla ilgili kavramsal anlamalarını arttırdığı söylenebilir.
Geleneksel öğretim grubunun öğretim öncesi anket puanları 13,6 iken öğretim sonrasında 20,5’e yükselmiştir. Bire bir analoji
ile öğrenim gören öğrencilerin öğretim öncesi anket puanları 12,76 iken öğretim sonrasında 19.88’e yükselmiştir. Çoklu
analojilerin kullanıldığı sınıfın öğretim öncesi anket puanları 12,89 iken öğretim sonrasında 22,38’e yükselmiştir. Bu
sonuçlara göre çoklu analoji ile öğrenim gören öğrencilerin kavramsal anlamalarındaki gelişme diğer gruplara göre çok daha
yüksek olmuştur.
Anahtar Kelimeler : Analoji, kimyasal bağ, öğretim
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Fen bilimleri dersinin amacı, öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini tanıyan, karşılaştıkları problemlere çözüm bulabilen,
eleştirel, yaratıcı vb. düşünebilen bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla fen programlarında fen okuryazarı bireyler
yetiştirmek hedeflenmektedir. Fen okuryazarı bireylerin yetişebilmesi için öğretmen ve öğretmen adaylarına büyük görevler
düşmektedir. Çünkü fen okuryazarı bireylerin yetişebilmesi için öğretmen ve öğretmen adaylarının hem çağdaş öğrenme
yaklaşımlarını hem de bilişim ve iletişim teknolojilerini derslerinde etkin olarak kullanmaları beklenmektedir. Bu noktada
geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarına yönelik gerçekleştirilecek bir çağdaş yaklaşımların önemi ortaya
çıkmaktadır. Yapılan çalışma kapsamında öğretmen adaylarına yönelik olarak çağdaş yaklaşımlar eğitimi verilmiş ve
eğitimin öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz yeterliklerine ve teknolojik pedagojik alan bilgileri (TPAB)
özgüvenlerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada tek gruplu ön test-son test deneysel yöntem
kullanılmıştır. Çalışmaya farklı üniversitelerde öğrenim gören fen bilimleri öğretmen adayları katılmıştır. Süreçte eğitimler
faklı üniversitelerden gelen öğretim üyeleri tarafından verilmiş ve sekiz gün devam etmiştir. Veri toplama aracı olarak “Fen
Öğretimine Yönelik Öz yeterlik Ölçeği” ve “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler
öğretmen adaylarına deneysel uygulama öncesinde ve sonrasında uygulanmış, elde edilen bulgular SPSS programında analiz
edilecektir. Analiz sırasında verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığına bakılacaktır. Verilerin normal dağılıma uygun
olması durumunda parametrik, uygun olmaması durumunda ise non-parametrik analiz yapılacaktır. İlgili yöntem ile analiz
edilerek anlamlı uygulama öncesi ve sonrası arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına bakılacaktır. Elde edilen bulgular
doğrultusunda sonuçlar sunulacak ve tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Fen eğitimi, öğretmen adayları, çağdaş yaklaşımlar, öz yeterlik, TBAP
 Bu çalışma TUBİTAK 1059B291700582 nolu projesinden üretilmiştir.
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21. yüzyılda Bilimsel gelişimin ön plana çıkmasıyla etkin bir fen bilimleri ve matematik eğitimi sağlanması ihtiyacı da
artmaktadır. Etkin bir Fen bilimleri ve matematik eğitimi sağlanmasına yönelik ortaya çıkan STEM (Science, Technology,
Enginering and Mathmatics) yaklaşımı da dikkat çekici hale gelmiştir. Türkiye de Fen Bilimleri alanındaki uygulamaları
FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) olarak adlandırılan yaklaşımda bulunan 4 alana ait becerilerin bütünleşik
olarak kazandırılması hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 yılında yayınlamış olduğu Fen Bilimleri dersi
öğretim programının genel amaçları arasında “Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek” ve
“Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç
becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak” yer almaktadır. Başarılı bir FeTeMM eğitimi
gerçekleştirebilmek Fen Bilimleri öğretmeni olarak yetiştirilen öğretmen adaylarının FeTeMM becerilerini geliştirmiş
olmaları bunun içinse günlük yaşamda karşılaşabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmaları önem taşımaktadır. Bu nedenlerle
bu araştırmada öğretmen adaylarının mühendis algılarının beşli likert özellikteki Mühendislik Eğitimi Anketi ile belirlenmesi
amaçlanmıştır. Kullanılan anket mühendisliğin önemi, mühendisliğe aşinalık, mühendis ve mühendisliğin özellikleri olmak
üzere üç boyut ve otuz altı sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği Programında Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları dersini alan 53 (42 kız, 11 erkek) üçüncü sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Araştırmada ön test - son test uygulamalı deneysel desen kullanılmıştır. 2016-2017 öğretim yılı bahar
döneminde Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları dersinde FeTeMM uygulamalarının işbirlikli öğretim yoluyla yapıldığı
uygulamadan önce ve sonra Mühendislik Eğitimi Anketi uygulanmıştır. Araştırmada bağımsız değişken cinsiyet, mezun
olunan lise türü, lisans not ortalaması, teknolojiye ilişkin alınan dersler ve mühendisliğe duyulan ilgi düzeyidir. Bağımlı
değişken ise mühendisliğin önemi, mühendisliğe aşinalık, mühendis ve mühendisliğin özellikleri olarak belirlenmiştir. Elde
edilen verilerin analizinde iki seçenekli bağımsız değişkenler için “Bağımsız Gruplar t-testi” ve çok seçenekli bağımsız
değişkenler içinse Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bulgulara göre cinsiyet ile ilgili olarak yapılan t-testinde
Mühendislik ilgi düzeyleri ön test puanları arasında istatistiksel açıdan (p < 0,05) erkeklerin lehine bir farklılık görülürken,
son test puanları arasında farklılık görülmemiştir. Grup İstatistikleri incelendiğinde uygulamadan önce Kızların Mühendislik
İlgi düzeyi ortalamaları 2,74’ ken uygulama sonrası 3,95’e yükseldiği, Erkeklerin Mühendislik İlgi düzeyi ortalaması
uygulamadan öncesi 4,00’ken uygulama sonrası 4,09 olduğu görülmüştür. Ayrıca Mühendislik Aşina olma düzeyleri ön test
ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan (p < 0,05) bir farklılık görülmezken, son test ortalama puanları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmüştür. Grup İstatistikleri incelendiğinde uygulamadan önce (X=3,4091) olan
erkeklerin Mühendislik Aşina olma ortalama puanları uygulama sonrası büyük bir farklılık göstermeyerek (X=3,2818)
olmuştur. Ancak uygulamadan önce (X=3,3238) olan Kızların Mühendislik Aşina olma ortalama puanları uygulama sonrası
artış göstererek (X=3,9286) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Mühendislik Eğitimi Anketi toplam puanları ile Cinsiyete ilişkin
yapılan t-testinde ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, son test puanları arasında kızların lehine
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Uygulama etkisiyle kızların Mühendislik Eğitimi Anketi toplam puan
ortalamalarının X= 3,6229’den X=4,1402’e yükseldiği tespit edilmiştir. Bağımsız değişken olarak Mühendislik İlgi
düzeyinin alındığı varyans analizinde Mühendislik ilgi düzeyini 5 olan bireylerin mühendisliğin önemi, mühendisliğe
aşinalık, mühendis ve mühendisliğin özellikleri olarak belirlenmiş olan 3 boyutla birlikte Mühendislik Eğitimi Anketi
ortalama puanlarında da ilgi düzeyi daha düşük olan bireylerle istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde ve ilgi düzeyi yüksek olan
bireylerin lehine farklılık görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular işbirlikli FeTeMM uygulaması öncesinde Erkek
Öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik algılarının Kız Öğretmen adaylarından daha olumlu düzeyde olduğu ancak
uygulama sonrası Erkek Öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik algılarında bir değişiklik olmazken kızların
mühendislik algılarının pozitif yönde değiştiği görülmektedir. Elde edilen sonuçların ışığında öğretmen adaylarının günlük
yaşamda karşılaşabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmaları ve bu yolla FeTeMM becerilerini geliştirmeleri amacıyla lisans
eğitimleri süresince mühendislik tasarım sürecine ve FeTeMM yaklaşımına uygun olarak ders içeriklerinin düzenlenmesi
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : FeTeMM Eğitimi, STEM, Fen Bilimleri, Mühendislik, 21. YY Becerileri
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Gerçek ya da sanal ortamda “hayatımızda kimya” konulu çeşitli bilgilendirmelerle karşılaşırız. Bu bilgilendirmeler okulda
öğrenilen kimya kavramlarının yaşam içindeki yansımasını ortaya koymaya çalışır. Okullarda verilen resmi eğitime ek olarak
gerçekleştirilen bu gayri resmi eğitimlerin hedefi kimyasalların içeriği, kullanım biçimi ve diğer maddelerle olan etkileşimine
ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Bunun nedeni kimyasal maddelerin ve kimyasal içerikli ürünlerin sağlık ve çevre
üzerindeki etkileridir. Kullan at ürünlerinden hazır gıdalara, kişisel bakım ürünlerinden evsel ürünlere değin pek çok alandan
yaşamımızın içinde yer alan kimyasalların içerikleri, kullanım süreçleri ve atık olarak organizasyonlarının bilinmesi bilinçli
tüketici olma yolunda önemli bir adımdır. Bu bilinç sadece tüketici olmanın anahtarı değildir aynı zamanda bireyin sağlıklı
olması ve çevreci bir anlayışa sahip olmasının da anahtarıdır. Resmi eğitime devam etmekte olan “lise öğrencileri ile onların
öğretmenleri gündelik yaşamda kullandıkları ürünleri kimya alan bilgisi açısından ne kadar tanımaktadır?” sorusu bu
çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu çalışmada lise öğrencileri ile onların öğretmenlerinin gündelik yaşamda
etkileşim halinde olduğumuz ürünlerin içerik ve kullanım biçimine ilişkin farkındalıklarını ölçmek hedeflenmiştir. Araştırma
nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde kurgulanmıştır. Gündelik yaşamda kullanılan ürünlerin içerik ve
kullanım biçimine ilişkin 10 açık uçlu sorudan oluşan bir anket tasarlanmıştır. Pilot çalışması yapılan anketteki bazı sorular
çıkartılmış yerine yeni sorular yazılmıştır. Uzman görüşü alınarak son hale getirilen anket zaman kısıtlaması olmaksızın
katılımcılara uygulanmıştır. Çalışmaya lise 3 ve 4. Sınıf öğrencileri (n= 100) ile lise öğretmenleri (n=20) katılmıştır. Ankette
E kodlarının, diş macunlarındaki renkli şeritlerin ve plastik ambalajlardaki üçgen işaretinin ne anlama geldiği gibi soruların
yanı sıra hazır gıdalardaki zararlı katkı maddelerinin ne olduğu ve üretim tarihinin önemli olduğu ürünlerin neler olduğu
şeklinde sorular bulunmaktadır. Ayrıca ankette antioksidan ve karsirojen kavramlarının anlamı da sorulmuştur. Araştırmanın
bulguları öğrencilerin antioksidan ve karsirojen kavramlarını bilmediklerini ortaya koyar niteliktedir. Öte yandan
öğretmenlerin neredeyse tamamına yakın kısmı antioksidan kavramını doğru ya da bilimsel açıdan doğru kabul edilebilecek
yanıtlar vermiştir. Öğretmenler her ne kadar karsirojen kavramına verdikleri yanıtlarında antioksidan kavramındaki başarıya
ulaşamadılarsa da yine bilimsel yanıtlar verebilmiştir. Hem öğrenciler hem de öğretmenler E kodlarının, diş macunlarındaki
renkli şeritlerin ve plastik ambalajlardaki üçgen işaretinin anlamına ilişkin doğru yorumlar yapabilmiştir. Ne öğrenciler ne de
öğretmenleri üretim tarihinin önemli olduğu gıdaların ve hazır gıdalardaki zararlı kimyasalların neler olduğuna ilişkin
sorulara yeterli yanıtlar verememiştir. Araştırma bulgularına göre anket soruları öğretmen ve öğrencilerdeki bazı kavram
yanılgılarını açığa çıkartmıştır. Her iki grup katılımcılar arasında mide yanması yaşadıklarında maden suyu içtiklerini ifade
edenler olmuştur.
Anahtar Kelimeler : kimyasal, öğrenci, öğretmen, farkındalık
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Çalışmanın amacı, ‘Web of Science’ veritabanındaki fen eğitimi üzerine yapılan araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin ele
alındığı çalışmaların bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesidir. Bu amaçla ele alınan çalışmalar; yıl, yöntem çeşidi,
örneklem büyüklüğü, bağımlı/bağımsız değişkenler, ülkeler bazında katılımcı özellikleri, söz konusu strateji ile birlikte
kullanılan yöntem ve teknikler ve ders/konu/ünite açısından durum değerlendirmeye yönelik içerik analizi ile incelenmiştir.
Bu doğrultuda ‘Web of Science’ veritabanında konuya ilişkin en fazla yayının çıktığı 10 dergi belirlenerek belirli ölçütler
dâhilinde tarama yapılmış ve toplam 112 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilen makalelerden elde
edilen veriler, frekansa dayalı olarak yorumlanmış, tablo ve grafikler ile görselleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara
bakıldığında; son yıllarda konuya ilişkin yapılan çalışmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Araştırmaya dâhil edilen
çalışmalarda genellikle nicel yöntemin kullanıldığı tespit edilmiştir ve bununla beraber nitel ve karma ağırlıklı çalışmaların
da sayısının giderek arttığı söylenebilir. Ayrıca, örneklem büyüklükleri açısından araştırmalarda büyük oranda 1-29 ve 30-59
kişi sayısı ile çalışıldığı görülmüştür. Bununla birlikte ilk ve orta öğretim öğrencileri üzerinde daha çok araştırma yapıldığı
dikkat çekmektedir. Araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin çalışıldığı bu makalelerde, genellikle rehberli araştırma ve
laboratuvara dayalı araştırmaların kullanılma oranının daha fazla olduğu görülmektedir. Araştırma bulguları, ders/konu/ünite
bazında bakıldığında ise en sık laboratuar uygulamaları ile çalışmaların gerçekleştirildiğini göstermektedir. Ulaşılan sonuçlar
değerlendirildiğinde araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin fen eğitiminde yaygın bir şekilde kullanıldığı ifade edilebilir.
Bu sonuçlar doğrultusunda söz konusu çalışmanın konuyla ilgilenen araştırmacılara yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : fen eğitimi, araştırmaya dayalı öğrenme, web of science
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Bireylerin kavramsal anlamalarını artırarak anlamlı öğrenmelerini sağlamak için kullanılan kavram haritaları, kavramsal
anlamalarını değerlendirmek için de kullanılabilir (Novak, 2001; Kaya ve Ebenezer, 2003). Konu alanıyla ilgili literatürde bu
amaçla yapılan çok sayıda çalışma yer almaktadır (Bahar, 2002; Ersoy ve Bayram, 2004). Bununla birlikte bilimin doğası
kavramı bağlamında öğrencilerin kavramsal anlamalarının ölçüldüğü ve bu süreçte kavram haritalarının kullanıldığı sınırlı
sayıda çalışma yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, bilimin doğası ve bilim tarihi dersine katılan fen bilgisi öğretmenliği
lisans programı öğrencilerinin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerini kavram haritaları yoluyla incelemektir. Bu amaçla, çalışma
grubu 2015-2016 Akademik Bahar Yarıyılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği Lisans Programı 3. Sınıfı tamamlayan 60 öğretmen adayından oluşmaktadır. İlgili yarıyılda ders, birinci
araştırmacı tarafından bizzat verilmiştir. Bu dersin amacı; bilim tarihine de atıfta bulunarak öğrencilere bilimin esas doğasını
kavratmaktır. Dersin içeriği ise; (i) Bilimin tanımı, (ii) Bilim Tarihi (iii) Epistemoloji, ontoloji (iv) Bilimsel yöntem ve (v)
Bilim ve toplum konularından oluşmaktadır. Toplam 14 hafta süren ders boyunca bu konuların tamamı sunulmuş; ayrıca
kuramsal iş yükünü tamamlayabilmeleri için öğrencilerden bilimin doğasıyla ilgili en az ikişer makale ve yarıyıl sonu
sınavına kadar bilimsel devrimlerin yapısı isimli kitabını okumaları istenmiştir. Bunun yanında, bilimin doğasının doğrudanyansıtıcı yolla öğretimiyle ilgili çok sayıda etkinlik de sınıfta yapılmıştır (Küçük, 2006). Bilim tarihi alanında ise Eistein,
Edison, Tesla, Newton gibi bilim insanlarının yaşam öyküleri de belgesel olarak sınıfta izletilmiştir. Bu dersin kazanımlarını
test etmek için araştırmacılar tarafından bir kavram haritası hazırlanmıştır. Bu harita üzerinde ders boyunca bilimle
ilişkilendirilen tüm kavramlar yer almıştır. Bu dersin yarıyıl sonu sınavında öğrencilere tek soru yöneltilmiştir. Bu soruda
öğrencilerden kavram haritasında yanlış yere yerleştirilen kavramları bularak düzeltmeleri ve ayrıca kavramlar arası olası
ilişkileri ise önermeler şeklinde yazmaları istenmiştir. Veriler iki aşamalı olarak analize tabi tutulmuştur. İlk aşamada,
temelde uygun yerlere yerleştirildiği halde öğrenciler tarafından değiştirilen kavramların frekansları hesaplanmıştır. İkinci
aşamada ise bilimin doğasıyla ilgili temel kabul edilen başlıca kavramlar arası önermeler belirlenmiştir. Veri analiz süreci
halen devam etmekte olup, ön veriler öğrencilerin birçoğunun kavram haritası üzerinde değişiklik yapma ihtiyacı duyduğunu,
kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren önermelerin de kısmen kabul edilebilir düzeyde olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler : Bilim tarihi, Bilimin Doğası, Fen Bilgisi Eğitimi, Kavram haritası.
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Bilimin doğasına yönelik inanışların geliştirilebilmesi için öğretmenlerin mevcut algılarının ve kabullerinin sağlıklı bir
şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü öğrencilerin bilime ve bilimsel bilgiye ilişkin inanışlarının geliştirilmesi ancak
bu inanışlara sahip öğretmenlerle sağlanabilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan son
sınıf öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarının çeşitli değişkenler (cinsiyet, bölüm) açısından incelenmesidir.
Çalışma, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Matematik
Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde son sınıfta öğrenim görmekte olan 200 kadın, 67 erkek olmak üzere
toplam 267 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, betimsel araştırmalar kapsamında olan alan taraması yöntemi
kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki inanışlarının belirlenmesinde, Özcan (2014) tarafından
geliştirilen “Bilimin Doğası İnanışları Ölçeği” uygulanmıştır. Bilimin Doğası İnanışları Ölçeği 7 alt boyuttan ve 37
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach α güvenirlik katsayısı 0,78 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 22.0
paket programından yararlanılmıştır. Bu program kapsamında verilere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t-testi
analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde, bilimin doğası inanışlarına yönelik cinsiyetler arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Ancak bölümler arasında ise anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu
farklılıkların genel olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü lehine olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Bilimin Doğası, Bilimin Doğası İnanışları Ölçeği, Öğretmen Adayları
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Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de “kavram haritası” konusunu temel alan yüksek lisans ve doktora tezlerinin meta-analiz
yöntemi kullanılarak analiz edilmesidir. Araştırma kapsamında 1997-2017 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan ve amaçlı
örnekleme yöntemi ile seçilen, YÖK tez merkezinde yayınlanmış ve erişim izni olan 157 tez analiz edilmiştir. Çalışmaya
dahil edilen tezlere YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından ulaşılmıştır. Tezlerin taranmasında araştırmacılar tarafından
belirlenen ve çalışmanın temelini oluşturan “kavram haritası” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Belirtilen tarama sonucunda
157 teze ulaşılmıştır. Ancak ulaşılan tezlerden 4 tanesinin tarama sonucunda ulaşılmasına rağmen kavram haritası konusu ile
ilgili olmadığı belirlenmesinin ardından bu tezler çalışma kapsamından çıkarılmış ve kavram haritası konusunun temelini
oluşturan 153 tez bu araştırma kapsamına alınmıştır. Tezlerin her biri içerik analizine tabii tutularak çalışmanın amacı, konu
alanı, yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları, kullanılan istatistiki yöntemler ve elde edilen sonuçlar bağlamında
incelenmiştir. İçerik analizi sonucunda elde edilen veriler frekansa dayalı yorumlanmış, tablo ve grafikler kullanılarak
gösterilmiştir. Araştırmada, çalışmaların büyük bir bölümünün yüksek lisans tezi olduğu, daha çok deneysel yöntemin tercih
edildiği nicel çalışmaların yer aldığı, nitel çalışmaların ve karma yöntemin ise az sayıda yapıldığı, uygulamaların
gerçekleştirildiği konu alanının yoğun olarak Fen Bilimleri dersi olduğu, devamında Biyoloji ve Matematik derslerinin de
olduğu, ortaokul öğrencileriyle yapılan çalışmaların yoğunlukta olduğu, öğretmenlerle gerçekleştirilen çalışmaların az
olması, başarı testleri, ölçek/anket, doküman ve mülakat görüşme gibi veri toplama araçlarının yoğun kullanıldığı sonuçları
elde edilmiştir. Ayrıca çalışmalarda kullanılan istatistiki yöntem olarak parametrik testlerin (t testi, ANOVA vb. ) yanında
içerik ve betimsel analizlerinde fazlaca kullanıldığı, az sayıda da olsa non parametrik testlere yer verildiği, çalışmaların
genellikle akademik başarı, tutum ve kavram haritasının etkisi üzerine yapıldığı belirlenmiş ve ulaşılan sonuçlar
doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Kavram haritası, Meta- analiz, İçerik analizi
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
ozge.kol55@gmail.com

Bu araştırma, eğitim sistemimizde yeni anlayışların ortaya çıkmasına bağlı olarak; ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde de
yenilikçi yaklaşımların denenmesi gerektiği düşüncesiyle yapılmıştır. Araştırmada, Newton’un hareket kanunları ile ilgili 11.
sınıf öğrencilerinin sahip olduğu kavram yanılgılarını gidermeye yönelik geliştirilen alternatif ölçme değerlendirme
araçlarının etkililiği araştırılmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Samsun İlinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
bir lisede 11. sınıfta öğrenim gören 25 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemek için 7
açık uçlu sorudan oluşan bir anket ile öğrencilerin Kuvvet ve Hareket konusundaki kavram yanılgılarını derinlemesine
irdeleyebilmek için yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Dersler Newton’un Hareket Yasaları konusu alternatif
ölçme değerlendirme araçları kullanılarak işlenmiştir. Çalışmada geçerlik ve güvenirliği arttırmak için elde edilen bulgular
her iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak kodlandıktan sonra karşılaştırılmıştır. Çalışmada Kuvvet ve Hareket konusunun
öğretiminde, alternatif ölçme değerlendirme araçlarıyla gerçekleştirilen uygulamaların öğrencilerin konuya yönelik kavram
yanılgılarının azaltılmasında olumlu katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Fizik Eğitimi, Kuvvet ve Hareket, Newton Hareket Yasaları, Alternatif Ölçme ve Değerlendirme, Nitel
Analiz
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Ülkemiz kırsalının yerleşim dokusu, nitelikli eğitim ve öğretim olanaklarının kırsala götürülmesini engellemektedir. Bu
nedenle kırsal kesimdeki eğitim etkinliklerinde, sunumlarda ve ulaşımlarda sıkça aksaklıklar yaşanmaktadır. Kırsal kesime
ulaşamayan faaliyetler, organizasyonlar eğitim ve öğretim noktasında eksikliklere yol açmaktadır. Kırsal kesimdeki
öğrenciler ile kentsel yerleşim yerlerindeki öğrencilere yönelik yapılan araştırmalarda kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin
bilimsel etkinliklere ve kendilerinin aktif olduğu faaliyetlere katılımlarının daha fazla olduğu görülmektedir. Öğrencilerin
aktif katılımıyla yapılan ve formal eğitim ile informal eğitim arasında bir köprü görevi gören bilim şenlikleri de eğitimde
büyük bir öneme sahiptir. Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği
Destekleme programı tarafından desteklenen ve 2017 yılında ikincisi gerçekleştirilen “Bilim Köyde, Şehirde, Heryerde-2”*
projesi de İzmir-Kemalpaşa'da ilçe merkezi ve kırsal kesimlerinde bilimsel etkinlikler yardımıyla, bilimi sevdirmeyi
amaçlamaktadır. Proje ile bu bölgelerde yaşayan öğrencilerin başta kendi yaşantılarına yönelik bilimsel bilgileri uygulamalı
olarak görmeleri ve deneyimlemeleri ile bilime yönelik ilgilerini artırmak hedeflenmiştir. Projenin ana hedef kitlesi ilçe
merkezinin yanı sıra kırsal kesimlerde yaşayan öğrencilerdir. Proje kapsamında gökyüzü gözlemleri, güncel konulara yönelik
bilimsel söyleşiler (robotik cerrahi, nükleer enerji uygulamaları, kök hücre, mikrobiyoloji ve enfeksiyon), bilimsel deney
gösterimleri, etkileşimli uygulamalar, grup çalışmaları, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlenmiştir. Etkinlikler hedef
kitle olan öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Etkinliklere toplam 1950 kişi katılmış olup, ölçme
değerlendirme çalışmalarında katılımcılar, etkinlikler süresince projede görevli rehber öğretmenler ve proje ekibiyle birlikte
gözlenmiştir. Ayrıca görüşme yapılacak öğrenciler random yöntemine göre belirlenip yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Değerlendirme çalışmaları sonucunda öğrencilerin "kırsal kesimlerde ki bu tür etkinliklerin çok önemli
olduğu, bu çalışmaların daha geniş ölçekte gerçekleştirilmesi gerektiği, özellikle günümüzde ön plana çıkan ve
televizyonlarda gördükleri yapay zeka uygulamalarının olduğu dijital teknolojileri içeren etkinlikleri istedikleri, , zamanlama
olarak yıl içinde bir defa gerçekleşmesi yerine eğitim öğretim yılının 1. ve 2. döneminde de gerçekleştirilmesinin daha iyi
olacağı ve bu tür etkinliklerin kendilerini bilimsel yönde geliştirmelerine büyük katkılar sağladığı" şeklinde görüş
bildirdikleri tespit edilmiştir.
* Bilim Köyde, Şehirde, Heryerde-2 projesi TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme
programı tarafından 2017 yılında 117B191 nolu proje olarak desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Bilim Şenliği, Bilime Yönelik İlgi, Kırsal Kesim
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Günümüzde artan teknolojinin sağladığı yarar kadar, bilinçsiz kullanımı bir o kadar da zarar vermektedir. Karşılaşılan
olumsuz durumlarda toplumun verdiği reaksiyon sonucu, kitlelerde çevreye karşı duyarlılık oluşsa da kısa süren bu durum
yaşanan olumsuzluklara cevap oluşturamamaktadır. Bu durumun engellenmesinde fen ve çevre okuryazarlığı temel eğitimde
önemli bir yer tutmaktadır. Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Çevreci STEM”* projesi
kapsamında; günümüzde birçok ülkenin müfredatında yer alan ve ülkemizde de uygulama çalışmalarının yeni başladığı
STEM (Science, Technology, Enginneering and Mathematics) etkinlikleriyle, öğrencilere yenilebilir enerjinin önemi, doğaya
karşı duyarlılık ve çevre bilinci gibi konuları ele alınarak okul dışı ortamlarda çevre eğitimi verilmiştir. Fen Bilimleri öğretim
programı incelendiğinde projenin ana hedef kitlesi olarak ortaokul 7. sınıf öğrencileri belirlenmiştir. Etkinlikler hedef kitle
olan öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Proje etkinlikleri atölye çalışmaları şeklinde yoğunluklu olup,
gözlem, söyleşi, arazi çalışmaları ve değerlendirme etkinliklerinden oluşmaktadır. Proje etkinliklerine iki grup halinde
Kemalpaşa’ya bağlı 10 ayrı köy ortaokulundan ve her okuldan beşer öğrencinin dahil edilmesiyle, 36 kız ve 24 erkek olmak
üzere toplam 60 öğrenci katılmıştır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında proje öncesinde ve sonrasında
katılımcılara proje ekibi tarafından geliştirilen STEM Tutum Ölçeği (STÖ), Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik Tutum
Ölçeği (FTMMÖ) ve etkinliklerin etki değerini belirlemek için her bir etkinlik için açık uçlu sorulardan hazırlanan çalışma
yaprakları uygulanmıştır. Uygulanan testler kapsamında katılımcıların eğitim öncesi çevre bilinç düzeyleri ve eğitim sonrası
bilinç düzeylerine ait ön test-son test sonuçları, istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen tutum ölçekleri ve çalışma
yaprakları sonuçları değerlendirilmiş, hedef kitlenin fen dersine yönelik tutumlarında ve çevre bilinç düzeylerinde anlamlı bir
değişim saptanmamıştır (p> 0,05). Ancak sonuçların aritmetik ortalamaları karşılaştırıldığında etkinlik sonrası ortalamaların
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Proje sürecinde katılan öğrencilerden random yöntemiyle seçilen örneklem ile de yarıyapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak süreç değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Süreç değerlendirildiğinde ise
özellikle katılımcıların aktif olduğu etkinliklerde başarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan görüşmelerde
katılımcılar; sosyal alanda diğer katılımcılarla etkinlik sonrası süreçte de iletişimde olmaya devam edeceklerini, bu tür
etkinlikleri takip edip katılım sağlamak konusunda daha istekli olduklarını, çevre ile ilgili meslekleri seçmek yönünde bir
kanaat geliştirdikleri, okullarındaki arkadaşları ve öğretmenleri ile bu programda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri
paylaşacaklarını, TÜBİTAK tarafından desteklenen programları takip edeceklerini de paylaşmışlardır.
*Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 117B322 nolu “Çevreci STEM” projesi TÜBİTAK 4004
Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler : STEM, Çevre Eğitimi, Fen Eğitimi
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Bilim ve teknoloji arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Özellikle günümüzde teknolojik gelişmelerin hızla artmasıyla bilgi ve
teknoloji arasındaki döngü daha hızlı olmaya başlamıştır. Bilim ve teknolojide yaşanan bu gelişme, toplumların ilerlemesine
yardımcı olurken beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte fen okuryazarı bireylere daha çok
ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda pek çok fen eğitimcisi çalışmalarında sosyobilimsel konuların (SBK) sınıf içinde yer
almasının önemi üzerinde durmuş, SBK’ların bilimsel okuryazarlığın gelişmesine imkân sağlayacağını ifade etmişlerdir.
2013 ve 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının amaçlarında sosyobilimsel konuların bireylerin bilimsel düşünme
alışkanlıklarını ve karar verme becerilerini geliştirmesi vurgulanmıştır. Bireylerin sosyobilimsel konularda problem çözme
becerilerinin gelişebilmesi için en önemli rol öğretmenlere düşmektedir. Çünkü öğretmenlerin SBK tutumları sınıf içinde
etkili bir SBK öğretim sürecini doğrudan etkilemektedir. Bilginin kaynağını, doğasını ve nasıl elde edildiğine ilişkin görüşleri
içeren epistemolojik inançları yüksek bireyler, literatüre göre daha derin düşünce yapılarına sahip olabilmektedir. Bu
araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile sosyobilimsel konulara karşı tutumları
arasındaki ilişkisinin belirlenmesidir. Araştırmada, nicel araştırma desenlerinden biri olan ilişkisel tarama modelinde
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 2017-2018 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde eğitim görmekte olan 172
fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden amaçlı ve kolay
ulaşılabilir örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Epistemolojik İnançlar ölçeği ve
Sosyobilimsel Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, öncelikle ölçeklerin örnekleme uygunluğu doğrulayıcı
faktör analizi ile belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin sosyobilimsel konulara tutumlarının ve epistemolojik
inançlarının tespiti için betimsel, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca
öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin tespiti için de
korelasyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inanışları ile
sosyobilimsel konulara yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanlar arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki
olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda çalışmaya katkı sağlayacak önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Sosyo-bilimsel konular, epistemolojik inanç, fen bilgisi öğretmen adayları

(18447) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMASORGULAMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARI İLE
EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
AFRA BIYIK 1, MUNİSE SEÇKİN KAPUCU 1
1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
muniseseckin@hotmail.com

Bilginin sürekli yenilenerek üretildiği bu zamanlarda hangi bilginin doğru, yanlış ya da eksik olduğunu sorgulamak bireyin
en temel davranışlarından biridir. Ayrıca bireyin içinde doğuştan beri var olan merak duygusuyla insanoğlunda hep bir
doğruya ulaşma ihtiyacı vardır. Bu durumda üzerimize düşen belli başlı görevler vardır ve literatürde bu görev ya da
davranışları kendi yargılarımıza göre düzenlememizin özyeterlik algımızla ilgili olduğu belirtilmektedir. Özyeterlik inancı ya
da algısı, bireylerin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını birçok yönden etkilemektedir. Bununla birlikte gelişim süreci
içerisindeki bireyin bilimsel bilginin doğruluğuna, kaynağına yönelik inanışında zamanla farklılık olması, onun epistemolojik
inanışlarıyla ilişkilidir. Şu an içinde yaşadığımız bilgi çağında zaten bilgiye hemen her yerden, her kaynaktan
ulaşabilmekteyiz. Bu da, bilimsel bilginin doğruluğuna, hatta edindiğimiz veya edineceğimiz bilimsel bilgilerin kaynağına
şüpheyle yaklaşmamıza zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle bilimsel bilgiye olan inançlardaki değişiklik, bireyin edindiği
bilginin doğruluğunu araştırarak sorgulamasını yardımcı olmaktadır. Araştırma sorgulama yaklaşımıyla yapılan deneysel
çalışmalar son zamanlarda literatürde sıklıkla karşılaşılan konulardan biridir. Bu çalışmada ise ortaokul öğrencilerinin
araştırma-sorgulamaya yönelik özyeterlik algıları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modelinden korelasyonel araştırma yöntemiyle
desenlenmiştir. Çalışmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Ankara’da iki devlet okulundaki 2857 ortaokul öğrencisi
katılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden amaçlı ve kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği
kullanılarak belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında “Araştırma Sorgulamaya Yönelik Özyeterlik Algı Ölçeği” ile
“Epistemolojik İnanışlar Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS ve LISREL programından yararlanılmıştır.
Verilerin analizinde ayrıca doğrulayıcı faktör analizi, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda,
araştırma-sorgulamaya dönük özyeterlik algıları ile epistemolojik inançları ölçeğinden aldıkları puanlar arasında orta
düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırma-sorgulamaya dönük özyeterlik algılarının, epistemolojik
inançlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Araştırma-sorgulama, özyeterlik, epistemolojik inanç, ilişkisel tarama modeli, ortaokul öğrencileri
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FERİDE ŞAHİN 1, SALİH ATEŞ 2
1

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
feride_celik84@hotmail.com

Fen eğitimi alan yazınında üzerinde en çok araştırma yapılan bilişsel bireysel farklılıklardan olan mantıksal düşünme
yeteneğinin cinsiyet ve anne baba öğrenim durumu değişkenleri açısından ele alınması bu yeteneğin doğasının anlaşılması
açısından önemlidir. Bu sebeple bu çalışmanın amacı 7. sınıf öğrencilerinin mantıksal düşünme yeteneklerini cinsiyet, anne
ve baba öğrenim durumu değişkenleri açısından incelemektir. Çalışmanın örneklemini Ankara ilinde 2015-2016 eğitimöğretim yılında yedinci sınıfta öğrenim gören 757 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerini
belirlemek için Mantıksal Düşünme Yetenek Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kız ve erkek öğrencilerin mantıksal
düşünme yetenekleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (F (1, 755)=0.89; p> .05).
Baba öğrenim durumuna göre öğrencilerin mantıksal düşünme yetenekleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık bulunmuştur (F(6,750)=4.48; p< .05). Anne öğrenim durumuna göre öğrencilerin mantıksal düşünme
yeteneği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (F (3,753)=15.06; p< .05).
Anahtar Kelimeler : Mantıksal Düşünme Yeteneği, Cinsiyet, Anne–Baba Öğrenim Durumu

(18464) BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
ÜNİTESİNE DAİR BİLİŞSEL YAPININ KELİME İLİŞKİLENDİRME
TESTİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ
ÖZLEM YUNUS 1, SERPİL KALAYCI 2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ozlemyunus07@gmail.com
1

2

Bu çalışma 6. sınıf ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersinde yer alan bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme
ünitesine ait bilişsel yapılarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Kelime İletişim Testi (KİT) kullanılarak Hatay ili
Altınözü ilçesine bağlı bir devlet okulunda öğrenim gören toplam 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere
ders anlatımı sonrası KİT uygulanmıştır. KİT’te üreme, eşeyli üreme, eşeysiz üreme, çimlenme, zigot, döllenme, başkalaşım,
tozlaşma ve gelişme kavramları anahtar kavramlar olarak seçilmiştir. Bu anahtar kavramların seçiminde fen bilimleri eğitimi
alanında uzman bir akademisyen ile alanında deneyimli üç fen bilgisi öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. KİT’in
uygulanma aşamasında, ortaokul öğrencilerinin verilen anahtar kavramların zihinlerinde çağrıştırdığı ilk kelimelerisözcükleri boş bırakılan alanlara yazmaları istenmiştir. Uygulama sonrasında KİT’e yazılan anahtar kavramlar ve cevap
kelimelerden oluşan bir frekans tablosu hazırlanmıştır. Bu tabloya göre araştırmacılar tarafından 6. sınıf ortaokul
öğrencilerinin bilişsel yapılarını ortaya koyan kavram ağları çizilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Kelime ilişkilendirme testi, Bilişsel yapı, Ortaokul öğrencisi, Kavram ağı
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GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
MUSTAFA SABRİ KOCAKÜLAH 1, BENGİSU ABACI 2
1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2

bengisuabaci@gmail.com
Bu çalışmada üniversite genel fizik derslerinde öğrencilerin fizik problemlerini çözmeye karşı tutumlarını belirlemek
amaçlanmıştır. Bu amaçla bir tutum ölçeği geliştirilerek yedi farklı anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının
fizik problemlerini çözmeye yönelik tutumları karşılaştırılmıştır. Tutum ölçeği geliştirme sürecinde araştırma için Marmara
bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesi öğrencileri ile çalışılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi için öncelikle alan yazın taraması
gerçekleştirilerek fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan 49 öğrenciden fizik problemleri çözerken yaşadıkları sorunları,
düşünceleri ve önerileri alınmıştır. Alan yazın taraması ve fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin fizik problemleri
çözerken yaşamış oldukları sorunları, düşünceleri ve önerileri incelenerek 48 maddeden oluşan bir taslak ölçek
hazırlanmıştır. Hazırlanmış olan taslak ölçek, genel fizik dersini almış olan Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği,
Kimya Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 103 öğrenciye uygulanarak pilot çalışması
yapılmıştır. Yapılan pilot çalışmada elde edilen veriler ile ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla SPSS 24.0
programında açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik, geçerlik analizleri yapılmış ve uzman görüşü alınarak 32 maddeden
oluşan 5 faktörlü Fizik Dersi Problem Çözme Tutum Ölçeği oluşturulmuştur. Oluşturulan ölçeğin analiz sonuçlarına göre
Cronbach alpha değeri .95 bulunarak güvenirliliğinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ardından geliştirilmiş olan ölçek bir
devlet üniversitesinin yedi farklı bölümünde okuyan 242 öğrenciye uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda anabilim dalları
arasında tutumların istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Problem çözme, tutum ölçeği, üniversite öğrencileri

(18504) BİYOPOLİMERLER, BİYOPLASTİKLER (PET ŞİŞELER,
POŞETLER..VS.) HAKKINDA HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
ENGİN MEYDAN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
enginmeydan@comu.edu.tr

Sınırlı sayıda bulunan petrokimyasal kaynaklar birçok çevre sorununa neden olmaktadır. Artan çevresel ilgi ve sınırlı
bulunabilir petrokimyasal kaynaklardan dolayı biyopolimerler tüketici, üretici ve araştırmacılar için ilgi duyulan alan
olmuştur. Biyopolimer; genellikle biyolojik kaynaklardan elde edilen, mikrobiyolojik olarak parçalanabilen polimerler olarak
tanımlanabilir. Biyopolimerler (polikoprolakton gibi) petrokimyasal kaynaklardan da üretilebilirler. Biyopolimerlerin diğer
bir grubu biyokütleden üretilebilir. Biyokütlelerin fermantasyonu yoluyla da poliesterler oluşturulabilir. Fakat selüloz esteri
gibi düşük ve geri dönüşümü yoktur. İdeal biyopolimerler ise her ikisinden de oluşturulur. Yani biyokütle ve geri dönüşümlü
kaynaklar biyopolimerlerin ana kaynaklarıdır. Biyopolimerlerin maliyetini azaltmak için ucuz hammadde veya ucuz dolgu
maddeleri gerekir. Bunun üstesinden gelmek için plastik tüketimi azaltılmalı ve istihdam alanları yaratılarak seri üretimlere
geçilmelidir. Gittikçe kirlenen dünyamız için biyopolimerlerin üretimi artırılmalıdır. Böylece plastik atıkları azalarak
biyopolimerler sayesinde kirlilik azaltılabilir. Bu kapsamda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine günümüzde
ülkemizde kullanılan biyopolimerler, biyoplastikler hakkındaki görüşleri sorulmuştur ve araştırmacı tarafından hazırlanan bir
görüşme formu ile toplanmıştır. 50 katılımcının görüşleriyle elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonuçları öğrenciler açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : biyopolimerler, biyoplastikler, halkla ilişkiler bölümü öğrencileri
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(18505) ÇEVRE KİRLİLİĞİ HAKKINDA HALKLA İLİŞKİLER VE
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ENGİN MEYDAN 1

1
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Çevre kirliliği son asrın en büyük problemi olarak insanoğlunun karşısına çıkmaktadır. Bu kapsamda her insanoğlunun
üzerine düşen birçok sorumluluk vardır. Tükenmekte olan maden ve petrol yataklarının sanayide kullanılması ve toplumda
çeşitli araç gereçler olarak tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan tablo tabiat açısından iç açıcı değildir. Hayatımızı
kolaylaştıran, hayatımızın her alanında insanoğluna birçok yenilik kazandıran plastik malzemeler, fabrikaların üretmiş olduğu
ürünler, araçlar vb. gibi birçok teknolojik malzemeler faydalarının yanında birçok zararı da bulunmaktadır. Başta petrokimya
atıkları (araçların salınımlarıvb.) olmak üzere fabrika atıkları içme sularını kirletmekte plastik malzemeler doğada
çözünmemekte ve toprağı kirletmekte, çeşitli sanayilerin atıkları havayı, suyu, toprağı kirletmektedir. Çeşitli koruma
yöntemleri geliştirilmesine rağmen başta sanayi ülkeleri ve diğer sanayi kuruluşlar yeterli koruma önlemlerini almamaktadır.
Bu kapsamda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine çevre kirliliği hakkında görüş ve çözüm önerileri araştırma
tarafından hazırlanan görüşme formu aracılığı ile sorularak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler değerlendirilerek sonuç ve
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : çevre, çevre kirliliği, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencileri

(18507) INVESTIGATING THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS’
SUPPORTING REASONS DURING ARGUMENTATION IN THE
CONTEXT OF SSI-BASED INSTRUCTION
BÜŞRA AKKAŞ 1, MUSTAFA SAMİ TOPÇU 1
1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
busra.akkas4@gmail.com

Recently, the skills of argumentation has been gaining importance in science education. In order to achieve scientific literacy,
students need the skills of thinking critically, making informed decision, developing arguments, etc and socioscientific issuebased instruction (SSI based instruction) helps enhance these skills. Behind these skills, it is also important to understand
what supporting reasons affect the process of making decision, developing arguments during argumentation. Therefore, the
aim of this research is to examine the supporting reasons that the middle school students’ use when they are writing
arguments about a socioscientific issue related to gene editing method (CRISPR). In this research, an SSI unit (including
argumentation), about CRISPR method was developed according to the SSI based instruction model by Sadler, Foulk,
Friedrichsen (2017). CRISPR method is used as the focal socioscientific issue because of the dilemma among the researchers,
countries, engineers, etc. about whether CRISPR method should be used or not. The main question of the unit was “How
might using CRISPR method affect the future?” The unit was taught to the 7th grade students for 4 weeks. At the end of the
unit, written arguments were collected. Qualitative approach was adopted to the research and SEE-SEP model was used as an
analytical framework because of the multi-perspective feature of reasoning. The model includes six subject areas
(sociology/culture, economy, environment/ecology, science, ethics/morality, and policy) and three aspects (knowledge, value
and personal experience). The supporting reasons that the students used in the written arguments were investigated from
these aspects and the subject areas.
Anahtar Kelimeler : Socioscientific issue, SSI-based instruction, CRISPR method, argumentation, SEE-SEP model
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Bu çalışmanın amacı, 7. Sınıf öğrencilerinin Elektrik Enerjisi ünitesinde gerçekleştirilen mühendislik tasarım döngüsü
sürecinden yararlanarak oluşturulan bir FeTeMM sürecini nasıl değerlendiklerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda
7. Sınıf Fen Bilimleri dersi Elektrik Enerjisi ünitesi kapsamında beş haftadan oluşan bir FeTeMM süreci planlanmıştır.
Çalışmada, 7. Sınıf öğrencilerin FeTeMM süreci ile ilgili değerlendirmelerini ortaya çıkarabilmek için nitel araştırma
desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 18 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma
kapsamında yarı yapılandırmış mülakat ve öğrenci günlükleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda,
öğrenciler FeTeMM yaklaşımına dayalı süreci olumlu değerlendirmişler ve bu süreci eğlenceli bulmuşlardır. Buna karşın,
katılımcıların FeTeMM yaklaşımına dayalı öğrenme ortamında gerçekleşen sürecin sonlarına doğru motivasyonlarında
azalma görülmüş ve tasarım sürecinde zorlandıkları belirlenmiştir. Ayrıca özellikle erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre
süreçte daha katılımcı olmasıyla ilgili olarak sürecin başında seçilen fenomeninin erkek öğrenciler için daha ilgi çekici
olmasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : FeTeMM, Mühendislik Tasarım Süreci, Elektrik Enerjisi, Motivasyon.

(18513) A STUDY FOR VALIDITY OF QUANTITATIVE ASSESSMENT
OF SOCIO-SCIENTIFIC REASONING (QUASSR) SURVEY IN
TURKISH CONTEXT
EMİNE SARIKAYA 1, MUSTAFA SAMİ TOPÇU 1
1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
eminesarikaya09@gmail.com

Scientific Literacy (SL) is an important outcome for science education and Socio-Scientific Issues are foregrounded on
development of SL goals (Romine, Sadler & Kinslow, 2017). Socioscientific Reasoning (SSR) is a construct that comprises
mental competencies used to handle the complex Socioscientific Issues and it is substantial for improvement in SL level
(Sadler, Barab & Scott, 2007). QuASSR is an assessment tool for revealing to which degree the students are able to realize
SSR. There is a need to assess the outcomes of SL and QuASSR meets with this need by measuring students’ SSR level
(Romine et al., 2017). This study purposes to describe the steps followed to form a valid version of QuASSR applicable in
Turkish contexts and secondary school level. The survey consists of two Socio-Scientific issue scenarios and there are 10
questions in the each one. It is developed based on a rubric that involves four dimensions (complexity, perspective, inquiry
and skepticism) developed in the study (Sadler et al., 2007) and its validation is sustained with the support of the study done
by Romine et al. (2017). It has a two tailed structure and questions are in the form of multiple choice. This study involves
applications to support its validity in Turkish Context and in secondary school level. In the scope of validity practices, a pilot
study is conducted. Turkish version of QuASSR is applied to 66 eight grade students and it is interviewed with 5 volunteered
ones. Final version of the survey is shaped at the end of the study.
Anahtar Kelimeler : Soocio-Scientific Issues (SSI), Socio-Scientific Reasoning (SSR), Quantitative Assessment of SocioScientific Reasoning (QuASSR), Validity Study, Scientific Literacy, Assessment of Socio-Scientific Reasoning
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Fen bilimleri, bünyesinde bulundurduğu soyut kavramlar dikkate alındığında öğrenilmesi ve öğretilmesi nispeten zor bir
derstir. Fen eğitimcileri bu zorluğun üstesinden gelebilmek için pek çok yöntem ve teknik geliştirmiş ve bunlarla fen
eğitiminin bu zorluklarının üstesinden gelmeyi amaçlamıştır. Bu yöntemlerden bir tanesi de modelleme etkinlikleridir. Bu
etkinlikler, öğretim aktivitelerinde uzun süredir kullanılmaktadır. Modelleme, mevcut kavramlardan hareketle bilinmeyen bir
hedefi anlaşılır hale getirmek için yapılan işlemler bütünü olarak tanımlanırken, modelleme sonucu ortaya çıkan ürün ise
model olarak nitelendirilmektedir. Ortaya konulan ürün olarak bu modellerin amacına uygun bir şekilde hizmet edebilmeleri,
modelleme sürecinin ne derece doğru takip edildiği ile ilgilidir. Bu bağlamda modellerin doğru şekilde üretilebilmeleri ve
modelleme sürecinin amacına hizmet edebilmesi için bireylerde modelleme becerisi olarak nitelendirilen becerilerin
kazanılmış olması gerekmektedir. Bu beceriler araştırmacılar tarafından modelleme için zihinsel beceriler ve modelleme için
süreçsel beceriler ana temaları altında ortaya konulmuş olup, bu çalışma kapsamında süreçsel becerilerden “malzeme-araç
ilişkisi kurma” ve “malzeme-model ilişkisi kurma” becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlik tasarlanması amaçlanmıştır.
Çalışma tasarım araştırması yöntemi temel alınarak yürütülmüştür. Bu bağlamda belirlenen beceriye yönelik geliştirilecek
olan etkinlik için ilk olarak taslak çizimler yapılmıştır. Taslak çizimler araştırmacılar tarafından incelenerek bilgisayar
uzmanlarına sunulmak üzere son haline getirilmiştir. Bu çizimler bilgisayar uzmanlarıyla birlikte tartışılarak ilk döngü için
Flash tabanlı bir etkinlik tasarlanmıştır. Bu etkinlik 2016-2017 eğitim öğretim bahar yarı yılında Trabzon’un bir merkez
ilçesindeki 14 yedinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen verilen çerçevesinde etkinliğin doğru çalışmayan ve eksik
yönleri belirlenmiştir. Uzmanlarla birlikte gerekli düzeltmeler yapılarak ikinci döngüye geçilmiştir. İkinci döngü sonunda
elde edilen dönütler çerçevesinde bu iki becerinin geliştirilmesini sağlayacağı düşünülen Flash tabanlı etkinliğe son hali
verilmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen etkinlik modelleme sürecinde kullanılan temel araç-gereç ve malzemeleri içeren
menülerin olduğu, bu menülerden seçilen butona göre açıklama ve animasyonun çalıştığı bir etkinlik olarak son halini
almıştır.
Anahtar Kelimeler : Fen Eğitimi, modelleme, tasarım araştırması

(18552) KİMYA ÖĞRETİMİNDE BİÇİMLENDİRİCİ
DEĞERLENDİRME VE ETKİLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN
TANITILMASI
MIZRAP BULUNUZ 1, BETÜL KURALAY 2
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BURSA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ
mbulunuz@gmail.com
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2

Bu çalışmada lise düzeyinde sorulama, tartışma, muhakeme ve kavramsal anlamaya yönelik kimya öğretimi için hazırlanmış
biçimlendirici yoklama soru örnekleri tanıtılmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede lise öğrencilerinin anlamakta en çok güçlük
ektikleri mol ve çözünürlük konularında hazırlanan biçimlendirici yoklama soru örnekleri ve uygulanışı tanıtılacaktır.
Araştırma Bursa’nın Merkez ilçelerinin birinde öğrenim gören 9., 11. ve 12. Sınıflarında okuyan toplam 125 lise öğrencisi
ile gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin sahip oldukları bilgiler ortaya çıkarıldıktan sonra, ilgili kavramların öğretiminde bir
biçimlendirici değerlendirme öğretim tekniği olan anlaşma halkası yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak iki
aşamalı tasarlanmış biçimlendirici yoklama soruları kullanılmıştır. Verilerin analizi için öğrencilerin yanıtları dörtlü
değerlendirme ölçeği kullanılarak analiz edilecektir. Ek olarak yapılan öğretim tekniği ile ilgili kimya öğretmenlerinin
değerlendirmelerine de yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Kimya öğretimi, biçimlendirici değerlendirme, anlaşma halkası, mol kavramı, çözünürlük.
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ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
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Bu çalışmanın amacı “erime ve çözünme” konusunda kavram yanılgısına sahip olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinin
yanılgılarını açıklarken üst bilişsel becerilerini nasıl kullandıklarını ortaya koymaktır. Durum çalışması olarak
gerçekleştirilen bu çalışmada veriler dokuman incelemesi ve görüşme aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin içerik analizi
yapılmıştır. Çalışmaya 7. Sınıfta öğrenim gören dört öğrenci katılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde ilk olarak bir devlet
okulunda öğrenim gören 27 öğrenciye örnek olay temelinde açık uçlu bir soru sorulmuştur. Daha sonra öğrencilerin cevapları
analiz edilmiş ve 23 öğrencinin çözünme yerine erime kavramını kullandıkları belirlenmiştir. Bu öğrenciler arasından
görüşmeye istekli olan öğrenciler belirlenmiş, soruya doğru (n=2) ve yanlış (n=2) cevap veren öğrencilerle görüşme
yapılmıştır. Öğrencilerle yapılan ilk görüşmede soruyu yanlış cevaplayan öğrencilerin kavram yanılgısına sahip olup
olmadıkları tespit edilmiştir. Yapılan ikinci görüşmede ise örnek olay temelinde sunulan açık uçlu soru tekrar sorulmuş ve
öğrencilerin soruyu cevaplarken üst bilişsel becerileri nasıl kullandıklarını belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Bu
süreçte öğrencilerin problemi anlama, analiz etme, çözüm/ açıklama yapmak için planlama yapma, cevabı açıklama ve
cevabın doğruluğunu kontrol etme davranışları analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kavram yanılgısı olmayan
öğrencilerin problemi okuduklarında anladıkları ve kendi ifadeleri ile problemi tekrar açıklayabildikleri, problemde verilen
ve istenenleri belirleyebildikleri, soruyu cevaplayabileceklerine yönelik kendilerini doğru bir şekilde değerlendirebildikleri
tespit edilmiştir. Kavram yanılgısına sahip öğrencilerin problemi anlamada güçlük çektikleri, kendilerinin problemi tekrar
ifade etmesi istendiğinde problemi cevaplamaya çalıştıkları, soruyu cevaplama konusunda kendilerine yönelik
değerlendirmelerinin eksik ya da hatalı olduğu ortaya çıkmıştır. Kavram yanılgısı olan ve olmayan öğrenciler problemin
çözümünü açıklamak için birkaç yol kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. Kavram yanılgısı olmayan öğrenciler cevabı
planına uygun şekilde, çizerek, göstererek ve kavramları bilimsel ifadeler kullanarak açıklamışlardır. Kavram yanılgısı olan
öğrenciler ise cevaplarını planladıkları gibi çizerek açıklamışlar ancak çözünme yerine erime kavramını kullanmış ve yanlış
örneklerle düşüncelerini destekleyerek açıklama yapmışlardır. Cevabın doğruluğunu kontrol etmeleri istendiğinden hepsi
verdikleri cevaptan emin olduğunu belirtmiştir. Kavram yanılgısı olmayan öğrenciler cevaplarından emin olma nedenini
gözlemleriyle, öğretmeninden ve kaynaklardan edindiği bilgilerle ilişkilendirmişlerdir. Yanılgısı olan öğrenciler ise
düşüncelerinden emin olma nedenlerini açıklayamamışlardır. Elde edilen bulgulara göre kavram yanılgılarının üst bilişsel
becerilerin kullanımını etkilediği sonucu çıkarılabilir. Kavram yanılgıları ile üst biliş becerileri arasında iki yönlü ilişkinin
olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Üst biliş, kavram yanılgısı, fen eğitimi
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CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
alperenavci.83@gmail.com
1

2

Bu çalışmanın amacı okul içindeki ve okul dışındaki ortamlarda kullanılabilecek, basit ve ucuz malzemeler içeren bir bilim
çantası tasarlamaktır. Çalışmada tasarım ve geliştirme araştırması yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda öncelikli olarak bu
tasarım ve geliştirme ihtiyacının nedeni analiz edilmiştir ve tasarımın nasıl olması gerektiği belirlenmiştir. Bu tasarımın,
malzeme ve araç-gereç yetersizliği sorunu yaşanan okullarda ya da taşınabilir olması dolayısıyla okul dışı ortamlarda etkili
fen öğretiminin gerçekleştirilebilmesine katkı sağlayabilecek şekilde tasarlanması gerektiğine karar verilmiştir. Bu bağlamda
fen konularına yönelik yapılabilecek deneyler ve bu deneylerde kullanılacak malzemeler listesi oluşturulmuştur. Çalışmanın
amacına uygun bir büyüklükte çanta seçilerek çantanın içine bölmeler eklenmiş ve bölmelerin içerisine malzemeler
yerleştirilmiştir. Tasarım ve geliştirme araştırmalarında hazırlanan ürünün ya da geliştirilen modelin kullanılacağı ortamda
denenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla geliştirilen bilim çantasının bir öğrenci grubuna uygulanması sağlanarak bu modelin
belirlenen ihtiyaçlara ve hedeflere uygunluğu tartışılacaktır. Çalışma sonuçlarının öğretmen adaylarına, öğretmenlere ve
araştırmacılara bir örnek teşkil etmesi açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Basit ve ucuz malzemeler , Tasarım ve geliştirme , Bilim Çantası.
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apaydinsezen@gmail.com

Çocuklar içgüdüsel olarak çevrelerindeki her şeyi merak eder ve sürekli neden, nasıl, nerede, ne zaman sorularını sorarlar.
Çocuklar bebeklik dönemlerinden itibaren gözlem yapmaya ve çıkarımda bulunmaya başlarlar. 2-6 yaş aralığında ise
gözlemledikleri olayların nedenlerini merak ederek, sorgulamaya başlamaktadırlar. Çocukların doğal dünyanın nasıl çalıştığı
yönündeki fikirlerini ortaya çıkarmak için de çok sayıda araştırma yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda çocukların doğal
dünyanın nasıl çalıştığı hakkında inançları ve açıklamaları olduğu ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak, çocuklara aile ortamında
sunulan fırsatların, okul öncesi eğitime başlarken ve okul öncesi eğitim süresince bilim eğitiminde etkili olduğu söylenebilir.
Ayrıca ailelerin bilim ile ilgili görüşlerini çocuklarına yansıttıkları kuvvetle muhtemel bir durumdur. Bu noktadan hareketle,
çocukların bilim ilişkin anlayışlarında ve motivasyonlarında ailelerin bilim anlayışlarının etkili olduğu ve ailelerin bilim
görüşlerinin belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada da okul öncesi kuruma devam eden çocukların ailelerinin
bilim ve bilim insanı hakkındaki anlayışları ve çocuklarının bilim ile olan ilişkisi hakkındaki düşüncelerinin ortaya
çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar yorumlamacı epistemolojik bakış açısına sahiptir. Bu bakış açısı ile
araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemi, deseni ise araştırmanın doğasına uygun olarak temel nitel araştırma desenidir.
Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezine
(ÇABAÇAM) devam eden sosyoekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Ailelerin
görüşlerini belirlemek için 5 ana sorudan oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. ÇABAÇAM’a 17 çocuk devam etmektedir
ancak çocukların ve ebeveynlerin 4’ü yabancı uyruklu, 2’si çalıştığı için biri de sağlık sorunları nedeniyle araştırmaya dahil
edilememiştir ve araştırma için toplam 10 ebeveyn ile görüşülmüştür. Görüşmeler ortalama 15 ila 20 dakika arasında
sürmüştür. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi sonucunda ebeveynlerin
çoğunlukla bilimi yeni bir şeyler keşfetmek, yeni bir ürün ortaya koymak olarak ya da bilgi birikimi olarak anladıkları
görülmektedir. Bilim insanı ile ilgili olarak ise ebeveynlerin çoğu, bilim insanını araştıran kişi olarak tanımlarken, bir kısmı
bilen kişi olarak ifade etmiştir. Bilim insanlarının ne yaptığı sorulduğunda, araştırma yaptıkları, bilgi verdikleri ya da deney
yaptıkları görüşleri ortaya çıkmıştır. Ebeveynlerden 4’ü çocuklarının bilim ile ilgili hiç soru sormadıklarını ve bilim
öğrenmeye hevesli olmadıklarını iddia etmişlerdir. Diğer ebeveynler ise çocuklarının bilim ile ilgili soruları sorduklarını ve
bu soruları cevaplamakta zorlanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu araştırmada ebeveynlerin bilim ve bilim insanı ile ilgili
anlayışlarının sınırlı olduğu ve çocukları ile bilim hakkında yeterli düzeyde iletişim kurmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Özellikle okul öncesi eğitim seviyesinde, ebeveynlerin etkisi düşünüldüğünde, ebeveynlerin de bilim hakkındaki görüşlerini
destekleyici çalışmalar yapılması gerektiğine inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler : ebeveyn, erken çocukluk, bilim

(18559) STEM+A YAKLAŞIMI VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİNİN
İNCELENMESİ
HALİME AKSOY 1, ÖZLEM ATEŞ 2
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
alaattinli-manisa@hotmail.com

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel kavramlara ve bu disiplinlerdeki becerilere odaklanan
STEM (science-technology-engineering-mathematics) eğitimi ve entegrasyonunun önemi dünyada olduğu kadar
Türkiye’deki öğretim programlarında da sıklıkla vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda zamanla STEM yaklaşımına farklı
bileşenler (girişimcilik, programlama, sanat vb.) eklenerek yeni STEM yaklaşımları ortaya çıktığı görülmektedir. Bu
çalışmada, STEM yaklaşımına “sanat” (art) disiplininin entegre edilmesiyle oluşan STEM+A ya da STEAM olarak ifade
edilen yaklaşımın, bu yaklaşıma yönelik yapılan çalışmaların ve etkinlik örneklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır ve bu kapsamda konuyla ilgili çeşitli kaynaklar (yurt içi ve yurt dışı)
ve yayınlanmış çalışmalar incelenmektedir. Türkiye’de sanat entegrasyonunu içeren çalışmalar kısıtlı olduğundan dolayı yurt
dışı kaynakların incelenme süreci dolayısıyla çalışmanın analiz aşaması devam etmektedir. Çalışmanın bu alanda çalışma
yapmak isteyen araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : STEM, STEM+A, STEAM, doküman incelemesi.
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Günümüzde gürültü olgusunun, okul iklimini olumsuz etkileyen unsurlardan biri olduğu bilinmektedir. Yurtdışında yapılmış
araştırmalarda gürültü sorunu, büyük ölçüde gürültünün mekanik sebepleri bağlamında ele alırken; ülkemizdeki araştırmalar,
okullardaki gürültü seviyelerinin tespiti üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nicel verilere derinlik kazandırmak hedefiyle, 20162017 eğitim-öğretim yılında Bursa’da iki ilköğretim okulunda, okulda gürültüye maruz kalan paydaşların görüşleriyle
açıklanmasının amaçlandığı nitel bir çalışma planlanmıştır. Bu çalışmaya 7 öğretmen, 6 öğretmen adayı ve 162 ilköğretim
öğrencisinin gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama sürecinde, öğrencilerin çeşitli mekânlarda “Gürültü Haritası”
formlarıyla gözlemler yapmaları ve sınıfta tartışmaları sağlanmıştır. Araştırmada durum çalışmasının doğası gereği yarıyapılandırılmış gözlemler gerçekleştirilmiş, görüşme ve doküman inceleme veri toplama yöntemleri ile desteklenerek, durum
betimlenmeye çalışılmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımın 7E öğretim modelinden yararlanılarak oluşturulan betimsel çerçeveye
göre analiz edilen veriler, bulgularda doğrudan görüşler ve dokümanlarla desteklenerek sunulmuştur. Bulgularda;
öğretmenlerin teşvik etme amacıyla önceki etkinliklerle bağlantılar kurarak zihinsel hazırlığı gerçekleştirdikleri
görülmektedir. Süreç içinde keşfetmeye yönelik olarak, forma dikkat çekilerek karşılaştırmalar yoluyla hipotezler kurmayı
sağlayan diyaloglar kurulmuştur. Öğrencilerin gürültüye ilişkin açıklamalarında okuldan uzaklaşma, gürültü mecburiyeti,
gürültüye
gürültüyle
tepki
ve
sağlık
şikâyetleri
gibi
nitelendirmeler
yaptıkları
görülmektedir.
Etkinliğin genişletilmesi sırasında gürültü haritası etkinliği yoluyla dinlemeyi öğrenme isteği ve düşünce özgürlüğü gibi
davranışa dönük kararlar almışlardır. Öğrenciler etkinlik yoluyla, çok gürültülü bir şehirde yaşadıkları fark etmişler ve
deneyimlerini öncelikle yaşamlarıyla sonrasında sağlık alanı, insan ve çocuk hakları gibi sosyal bilimler
alanlarıyla ilişkilendirmişlerdir. Öğrencilerin
edindikleri
ve
yeniden
yapılandırdıkları
bilgileri
paylaştıkları değiştirme aşamasında, sağlık vurgusu, rahatlama, iletişim kalitesini arttırmak gibi bilgileri bir mutluluk istemi
olarak paylaşmışlardır. Öğretmenlerin gürültünün kalıplaşmış durumunu değiştirmeye yönelik önerileri arasında; bulmaca
hazırlatmak, çağrışımlardan yararlanmak, gürültüyü resimletmek gibi teşvik edici etkinlikler düzenlemek; akran öğrenmelerle
işbirliğinden yararlanmak ve araştırmaları arttırmak yer almaktadır. Etkinliğin incelenmesinde aktif katılımı sağladığı gibi
olumlu yönlerin yanı sıra tutuma dönüştürememe gibi olumsuz yönler de ortaya çıkmakta ve etkinliğin güçlendirilmesine
yönelik değerlendirmeler ve yeni etkinlik önerileri, inceleme boyutunun önemli sonuçlarıdır.
Anahtar Kelimeler : Gürültü kirliliği, Fen Bilimleri, Yapılandırmacılık, 7E Modeli
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Ülkemizde, zorunlu eğitim, 30 Mart 2012 tarihinde kabul edilen “6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası” ile 12 yıla
çıkarılarak ilköğretim başta olmak üzere öğretim programlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Kademeli bir yapıya
dönüştürülen 8 yıllık kesintisiz eğitim, ilköğretim birinci kademede 4 yıl ve sonraki 4 yıl 2.kademede tamamlanmak üzere
değişim yapılmıştır. 4+4+4 Eğitim sistemi 2005 yılında “Fen ve Teknoloji” adını alan dersin “Fen Bilimleri” dersi olarak
düzenlenmesine sebep olmuştur. Ders kapsamında amaçlar ve öğrenci merkezliliği temele alan düzenin değişmediği, ancak
Fen Bilimleri programında yeni düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Bu düzenlemeler doğrultusunda Fen Bilimleri Dersi
3. sınıfta verilmeye başlanmıştır. Ayrıca öğretim programında araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel
alınmıştır. Bir önceki programda benimsediği gibi, öğrenci merkezlilik, aktif katılım, bilgiyi zihinde yapılandırma, araştırma
ve sorgulamaya dayalı bir strateji izlenirken öğretmen; yol gösterici, rehber rolündedir. Öğrenci ise araştıran, sorgulayan
bilginin kaynağına tartışarak ulaşan birey rolünü üstlenir. Öğretmen öğrencilerde araştırma ruhunu, bilimsel düşünme tarzını
geliştirmeli, öğrencileri işbirlikçi çalışmalara teşvik edebilmelidir. Araştırma sorgulama süreçlerinde yapılacak etkinliklerde
kullanımı kolay, maliyeti düşük, güvenlik açısından uygun, risk oluşturmayacak araç gereç kullanımı önerilmektedir.
Öğretim programlarında 2005 yılından itibaren, öğretim yaklaşımı, yöntem ve teknikler, ölçme ve değerlendirme, beceriler
gibi birçok alanda değişiklikler yapılmıştır. Ancak yapılan çalışmalar, araştırma-sorgulamaya reform hareketlerinde verilen
geniş yere rağmen gerçekte okul uygulamalarının bu şekilde olmadığını göstermektedir. Birçok öğretmen tarafından bu
yaklaşım benimsenmemiştir ve öğretmenlerin sınıflarındaki uyguladıkları araştırma sorgulamayla, reform hareketlerinde
kabul edilen araştırma-sorgulama örtüşmemektedir. Ülkemizde öğretmenlerin araştırma-sorgulama yaklaşımı hakkından bir
ortak noktada birleşememesi, araştırma sorgulama yaklaşımı hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları, kitapların içerik
bakımından yetersiz olması ve kılavuz ve öğrenci çalışma kitabının olmayışı yeni öğretim programıyla birlikte sınıflarında
araştırma-sorgulama dayalı dersleri yürütecek öğretmenlere yol gösterebilecek uygulama örneklerine ihtiyacı artmıştır. Bu
bağlamda çalışmanın amacı, ilkokul 3. sınıf fen bilimleri öğretim programında yer alan ‘Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar’
ünitesine yönelik araştırma sorgulama yaklaşımına uygun öğrenci ve öğretmen rehber materyalleri geliştirmektir. Çalışmada
eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Artvin ilinin Murgul ilçesindeki bir devlet okulunda
3.sınıfta öğrenim gören 17 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat, yansıtıcı
günlükler ve gözlem kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen nitel verilerin analizinde ise betimsel ve içerik analizinden
yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda geliştirilen etkinliklerin, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine katkı
sağladığı, fen dersine karşı ilgilerine olumlu etkisinin olduğu, araştırma ve sorgulama becerilerinin geliştiği; öğretmenlerin
ise mesleki bilgi deneyimlerinin artarak geliştiği ve araştırma sorgulama yaklaşımını benimseyip uygulamalarına olumlu
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Çalışma, fen bilimlerinin diğer üniteleri için araştırma sorgulama yaklaşımına uygun
materyaller hazırlanıp etkililiklerinin araştırılması gibi önerilerle sonlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Araştırma sorgulama yaklaşımı, yaşamımızdaki elektrikli araçlar, materyal
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Yapılandırmacı öğrenme teorisi bireyin çevresindeki olay ve objelerle etkileşimi sonucunda elde ettiği bilgileri kendisinde
var olan eski bilgilerle ilişkilendirerek yeni bilgi olarak yapılandırılması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yaklaşıma dayanan
fen öğretiminde öğretmenin görevi bilgileri öğrencilere doğrudan aktarmak değil öğrencilerin edindikleri yeni bilgiler ile eski
bilgiler arasında ilişki kurmalarına yardımcı olmaktır. Bu anlamda öğrencilerin sahip oldukları ön bilgileri oldukça önemlidir.
Çoğu fen kavramının soyut olması kavram öğretimini zorlaştırmakta ve buna paralel olarak öğrenciler bazı kavramları farklı
yorumlamakta ve kavram yanılgılarına sahip olabilmektedirler. Öğrencilerin sahip oldukları bu kavram yanılgılarının
belirlenmesi ve giderilmesi daha sonraki öğrenmeler için oldukça önemlidir. Kavram yanılgılarını belirlerken birçok yöntem
kullanılmaktadır. Metaforlar da kavram yanılgılarını belirlerken kullanılabilecek yöntemlerden birisidir. Metafor kelimesi,
Yunanca “metapherein” kelimesinin farklılaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Meta “değişmek” pherein ise “katlanmak”
anlamındadır. Metafor kelimesinin dilimizdeki karşılığı ise “mecaz”, “eğretileme”, “benzetme”dir. Metaforlar çoğunlukla
benzer bir alandan yeni ve çoğunlukla bilinmeyen bir alana bilgi transferini kapsamaktadır. Dolayısıyla metaforlar, olayların
oluşumu ve ilerleyişi hakkında düşüncelerimizi yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araçlardan biridir.
Bu anlamda öğrencilerin kavramları zihinlerinde nasıl yapılandırdıklarının ortaya çıkarılmasında, öğrencilerinin kendilerini
daha kolay ifade etmelerinde kullanılabilecek kullanışlı yöntemlerden birisidir. Metaforlar, öğrencilerin soyut kavramları,
somut kavramlarla anlatmalarına yardım etmektedir. Öğrencilerin anlamakta zorlandıkları kavramlardan ikisi de erozyon ve
heyelan kavramlarıdır. Yapılan çalışmalar öğrencilerin özellikle toprak kayması- heyelan- erozyon arasında kavram
yanılgıları olduğunu göstermektedir. Öğrenciler bu kavramlarla ilkokuldan itibaren karşılaşmaktadırlar. Sık sık heyelan
olayının yaşandığı Karadeniz bölgesinde yaşayan öğrenciler daha okula başlamadan bu kavramla karşılaşabilmektedirler.
Erken yaşlarda bu kavramlarla karşılaşmalarına rağmen öğrencilerin daha sonraki yıllarda da bu kavramlarla ilgili yanılgılara,
eksik bilgilere sahip olmaları eğitim-öğretim sürecinde bu duruma neyin sebep olduğunu düşündürmektedir. Bu durumun
sebeplerini ayrıntılı olarak açıklayabilmek için gelişimsel bir çalışmanın yapılmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, heyelan ve erozyon kavramlarına yönelik öğrencilerin kavram yanılgılarını ve olası
nedenlerini belirlemek için gelişimsel bir çalışma yapmaktır. Çalışmanın örneklemini 20 tane 5. sınıf, 19 tane 8.sınıf, 15 tane
10. sınıf, 15 tane 12. sınıf, 21 tane fen bilgisi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi, 13 tane fen bilgisi öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi
olmak üzere toplam 103 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak metaforlar kullanılmıştır. Araştırmaya
katılan öğrencilere erozyon ve heyelan kavramlarıyla ilgili kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla açık uçlu bir anket
formu hazırlanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar
sorulmuştur.
Anket
formunun
ikinci
bölümünde
ise
öğrencilerden
“erozyon………
gibidir;
çünkü……………………………….”,
“heyelan…………gibidir;
çünkü……………………………….”,
cümlesini
tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerin ortaya koydukları metaforlar içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. İçerik
analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan veriler önce
kavramsallaştırılır, daha sonra bu kavramlar mantıklı bir biçimde düzenlenir ve bunlara göre verileri açıklayan durumlar
temalaştırılır. Bu bağlamda, metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci, içerik analizinin de aşamalarına paralel
olarak Saban (2008) tarafından kullanılan aşamalar dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonucunda öğrencilerin erozyon kavramıyla ilgili 37, heyelan kavramıyla ilgili 25 metafor ürettikleri
belirlenmiştir. Öğrencilerin erozyon için ürettikleri metaforlara örnek olarak, çığ, deprem, mutfak robotu, çöl, ölüm vb.,
heyelan için kar, terkedilmiş bina, deprem, ağaç kökü, kumdan kulenin bozulması vb. örnekler verdikleri belirlenmiştir.
Ayrıca öğrencilerin heyelan ve toprak kaymasının farklı olaylar olduğunu, erozyon ile heyelanın, çığ ile heyelanın aynı
kavramlar olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Çalışmada farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin, erozyon ve heyelan
kavramlarına yönelik benzer yanılgılara sahip oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Erozyon, heyelan, metafor, kavram yanılgısı
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Bu araştırmanın iki amacı vardır. Birincisi gece-gündüz oluşumu, mevsimlerin oluşumu, gök cisimlerinin hareketi ve Ay'ın
evreleri olgularına ilişkin biçimlendirici yoklama sorularını tanıtmaktır. İkincisi ise; bir biçimlendirici değerlendirme öğretim
tekniği olan "Anlaşma Halkaları"nın öğrencilerin kavramsal anlamalarına etkisini değerlendirmektir. Çalışmanın örneklemini
Bursa ve Yalova illerinde bulunan iki farklı devlet okulunun 5. sınıflarına devam etmekte olan toplam 35 öğrenci
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğretim programı ile örtüşen dört biçimlendirici yoklama sorusu kullanılmıştır.
Veri toplama araçları çalışmanın başında öğrencilerin ön bilgilerini saptama amacıyla, çalışmanın sonunda ise öğretimin
etkililiğini değerlendirme amacıyla kullanılmıştır. Çalışmanın veri analizi aşamasında öğrencilerin uygulama öncesi ve
sonrası biçimlendirici yoklama sorularına verdikleri cevaplar betimsel istatistik kullanılarak analiz edilecektir. Öğrencilerin
açıklamaları ise istatistiksel sonuçlara örnekler sunarak açıklık getirmek için değerlendirilecektir. Çalışmanın sonuçları ve
söz konusu olguların okullarda öğretimine yönelik yansımaları konferansta tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Fen öğretimi, biçimlendirici değerlendirme, temel astronomi olguları

(18623) TEKNOLOJİ DESTEKLİ FEN LABORATUVAR
UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE
YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE ETKİSİNİN NİTEL ANALİZ YOLUYLA
İNCELENMESİ
MEHMET ŞAHİN 1, HALİT KIRIKTAŞ 2, SİNAN ESLEK 1, ELİF CELENAY 1, SERAP
ALTINCELEP 1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BUCA EDUCATİON FACULTY, CAHİT ARF BUİLDİNG
halit.kiriktas@gmail.com
1

2

Öğretmenlik yeterlik alanlarından teknoloji yeterliğinin ve öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik görüşlerinin nitel analiz
yoluyla değerlendirildiği bu çalışmada amaç; teknoloji destekli fen bilgisi laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının
öğretim süreçlerinde teknoloji uygulamalarının kullanımına yönelik görüşlerine etkisini araştırmaktır. 2016-2017 öğretim
yılında bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 85 fen bilgisi öğretmen (45 deney, 40 kontrol grubu) adayının
katılımı ile yürütülen çalışmada araştırma yöntemi olarak, Öntest-Sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.
Araştırma Fen Bilgisi öğretim programında yer alan Fen Laboratuvar Uygulamaları-II dersi kapsamında 12 hafta boyunca
yürütülmüştür. Uygulama sürecinde kontrol grubundaki katılımcılara ders içeriklerini alışılagelmiş öğretim yöntemleri ile
sunulurken, deney grubundaki katılımcılara ders içerikleri teknoloji destekli öğretim süreci ile sunulmuştur. Bu kapsamda
deney grubundaki katılımcılara ilk 4 hafta boyunca ders kapsamında yer alan içeriklerin sunulması ve değerlendirilmesinde
kullanabilecekleri teknolojik uygulamalar ve kullanım süreçleri kazandırılmıştır. Sonraki 4 haftalık süreçte katılımcılarla
ilgili teknoloji destekli örnek uygulamalar yapılmıştır. Son 4 haftalık süreçte ise deney grubundaki katılımcılar 4 er li grup
olarak ders içeriklerine uygun ve özgün teknoloji destekli uygulamalar tasarlamışlar ve sunmuşlardır. Veri toplama aracı
olarak katılımcılara Öntest ve Sontest olarak öğretim süreçlerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerini belirlemeye
yönelik 7 adet yarı yapılandırılmış sorunun bulunduğu görüşme formu uygulanmıştır. Diğer Taraftan her iki gruba uygulama
öncesinde ve sonrasında ders palanları hazırlatılmıştır. Formlardan ve hazırlatılan ders planlarından elde edilen veriler nitel
analiz yöntemlerinden içerik analizi ile çözümlenerek anlamlandırılmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde deney
grubunda yer alan bireylerin kontrol grubundaki bireylere göre süreç sonrasında, teknoloji kavramını daha kapsamlı ve
nitelikli tanımlaya bildiği, öğretim süreçleri dışında günlük hayatında teknolojinin günlük hayattaki kullanımını ve işlevlerini
daha kapsamlı olarak ifade ettiği görülmüştür. Aynı şekilde fen bilimleri dersi kapsamında teknolojik uygulamalarının önemi
ve yararlarının yanında ne derece kullanılmasının etkili olabileceğini daha net ifadelerle açıkladığı görülmektedir. Diğer
taraftan kontrol gurubundaki bireylerden farklı olarak, teknolojik uygulamalara yoğun olarak yer verilen öğretim süreçlerinde
ne gibi problemlerle karışılabileceğini ve bunlara karşı alınalabilecek tebbirleri açıkladıkları görülmüştür. Çalışma
sonuçlarından yola çıkarak öğretmenlerin ya da öğretmen adaylarının teknolojik uygulamaları öğretim süreçlerinin hangi
aşamasında nasıl ve ne derecede kullanabileceğine ilişkin görüşlerini belirlemeye ve etkilemeye yönelik çalışmaların
yapılabileceği önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : Teknoloji Destekli Fen Öğretimi, Nitel Analiz
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Bu çalışmada mikro öğretim kullanılarak yürütülen Astronomi ders sürecinin fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomiye
yönelik tutumlarını ve akademik başarılarının araştırılması amaçlanmıştır. 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde bir devlet
üniversitesinde öğrenim görmekte olan 79 fen bilgisi öğretmen adayının (40 deney, 39 kontrol) katılımı ile yürütülen
araştırmada Öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Fen bilgisi öğretmenliği programı 4.sınıf
Astronomi dersi kapsamında 14 hafta boyunca yürütülen çalışmada ders içerikleri deney grubunda mikro öğretim yöntemi ile
yürütülürken, kontrol grubunda alışılagelmiş öğretim yöntemlerinden grup çalışması yapılmıştır. Uygulama sürecinde ders
içerikleri her iki grupta da 3er li oluşturulan gruplara kendi istekleri doğrultusunda dağıtılmıştır. Her grup seçtikleri konuları
istedikleri öğretim yöntemine uygun olarak hazırlamış ve kendi ders saatinde sunmuştur. Deney grubunda sunum sonrasında
mikro öğretim yönteminin doğasına uygun olarak kayıt altına alınan ders süreci dersi sunan öğrenci ve diğer öğrenciler
tarafından tekrar izlenilmiş ve değerlendirilmiştir. Süreç sonrasında öğretmen adaylarına gerekli dönütler verilmiştir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Astronomiye yönelik tutum ölçeği ve Astronomi başarı testi” Öntest-Sontest olarak
uygulanılmıştır. Ölçme araçlarından elde edilen veriler bir istatistik paket programı yardımıyla çözümlenerek yorumlanmıştır.
Verilerin çözümleme sürecinde betimsel istatistikler, T testleri ve Mann Withney U testleri kullanılmıştır. Analiz sürecinde
elde edilen veriler yorumlandığında deney grubunda yer alan bireylerin Tutum ve başarı testlerinden aldıkları puanların
normal dağılım gösterdiği, Öntest-Sontest puanları arasında Sontest yönünde pozitif olmak üzere anlamlı fark olduğu
görülmüştür. Diğer taraftan kontrol grubunda yer alan katılımcıları astronomi başarı Öntest-Sontest puanları arasında Sontest
yönünde pozitif olmak üzere anlamlı fark olduğu, buna karşın tutum Öntest-Sontest puanları arasında anlamlı farklılaşmanın
oluşmadığı gözlenmiştir. Gruplar arasında elde edilen bulgular incelendiğinde tutum Sontest puanları arasında deney grubu
lehine anlamlı farklılaşmanın olduğu başarı testi puanları arasında anlamlı farklılaşmanın oluşmadığı görülmüştür.
Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında ilgili ders kapsamında mikro öğretim yöntemi kullanılmasının öğretmen adaylarının
astronomiye yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyebileceği söylenebilir. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak farklı
öğretim yöntemlerinin astronomi başarısı ve astronomiye yönelik tutumlar üzerine etkilerinin incelenmesi araştırılması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : Astronomi, Fen Bilgisi Öğretimi, Mikro öğretim
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Bilim okuryazarı bireyler yetiştirmek ülkelerin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bilim okuryazarlığının alt
boyutlarından biri de bilimin doğası olarak bilinmektedir. Bilimin doğasının öğretilmesi sürecinde kullanılan çok sayıda
yaklaşım yer almakla birlikte, bunlardan hangisinin ve hangi bağlamlarda daha etkili olduğuyla ilgili tartışmalar devam
etmektedir. Bunlardan biri olan dolaylı öğretim yaklaşımı, bilimin en iyi yaparak-yaşayarak ve bilim yapanlarla bir arada
çalışarak öğrenebileceğini içermektedir. Bu yaklaşımda bireylerin araştırma-inceleme sürecine aktif katılımı ve bilimsel
süreçlerle etkileşiminin bir yan etkisi olarak bilimin doğasıyla ilgili kavramları öğrenebileceği savunulmaktadır. Konu
alanıyla ilgili literatürde ise yaklaşımın etkililiğinin incelendiği sınırlı sayıda çalışma yer almaktadır. Buradan hareketle
mevcut çalışmada, kuramsal temeli bilimin dolaylı öğretimine dayanan, TÜBİTAK 2237-A Kodlu “Bilimsel Eğitim
Etkinliklerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenen ve fen bilgisi öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin
katıldığı bir haftalık programın bilimin doğasını öğrenmeleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak,
Bilimin Doğası Hakkında Görüşler Anketi – Form C (Lederman, Abd-El Khalick, Bell ve Schwartz, 2002) ön-son test olarak
uygulanmıştır. Toplam 10 açık uçlu sorudan oluşan anketin her sorusu bilimin doğasıyla ilgili bir veya birkaç ana unsur
kapsamında öğrencilerin görüşlerini belirleyecek şekilde hazırlanmıştır. Programa, Türkiye genelindeki 22 farklı Eğitim
Fakültesinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının 3. sınıfında okuyan
başarılı 28 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara toplam sekiz gün süren programın ilk üç günü boyunca; bilimin doğası ve
felsefesi, proje yönetimi, bilgiye erişim, fen eğitiminde proje yaklaşımı, bilimde etik, bilimsel verilerin değerlendirilmesi,
sunum teknikleri ve poster hazırlama ve araştırmaların raporlaştırılması konusunda interaktif eğitimler verilmiştir. Hemen
sonra katılımcılar, dörder kişilik çalışma gruplarına ayrılarak her bir gruba, proje ekibinde yer alan ve RTEÜ Fizik, Kimya ve
Biyoloji bölümlerinde çalışan akademisyenlerden birer danışman atanmıştır. Katılımcılar, danışmanları rehberliğinde temel
bilimlerden bir konuyu seçerek projelendirmiştir. Proje önerileri, bilim kurulundan onay aldıktan sonra katılımcılar veri
toplama, analizi, raporlaştırma ve sunum süreçlerini yine danışmanları rehberliğinde tamamlamışlardır. Veriler, “bilimsel
görüş”, “kısmen bilimsel görüş” ve “bilimsel olmayan görüş” olmak üzere üçlü bir değerlendirme kategorisine dayalı analiz
edilmiştir (Vazquez-Alonso ve Manassero-Mas, 1999). Bu süreçte ulaşılan ilk sonuçlar, bilimin doğasının öğretimine yönelik
araştırmada kullanılan yaklaşımın ancak bazı boyutlarda etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler : Bilimin doğası, araştırma-incelemeye dayalı öğretim, fen bilgisi eğitimi
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BESTAMİ BUĞRA ÜLGER 1, ÜMMÜHAN ORMANCI 1, SALİH ÇEPNİ 1
1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
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Çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamla ilişkilendirme kavramını öğretmenlik yaşantılarında ne
derecede kullanabileceklerine ilişkin bilgi düzeylerini, uygulama boyutunda ortaya çıkararak incelemektir. Günlük yaşamla
ilişkilendirme fen okuryazarlığı becerisinin gelişimi için en önemli kavramlardan bir tanesidir. Özellikle son yıllarda (20042007-2013 ve 2017) hazırlanan fen programların ana hedefinde fen okuryazarı birey yetiştirmek olduğu göz önüne
alındığında, günlük yaşamla ilişkilendirmenin öğretmenlerce/öğretmen adaylarınca iyi kavranmış olması ve uygulamasının
nasıl olması gerektiği ile belirli bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Fen okuryazarlığı ile bilginin günlük
yaşama transferi arasındaki ilişki vazgeçilmez bir gerçektir. Bu bağlamda öğretmenlerin/öğretmen adaylarının fen bilgisi
derslerinde öğrencilerinin bu becerilerini geliştirmek için hangi aktivitelerde bulunabilecekleri ve bu aktiviteleri nasıl
uygulamaya koyacaklarına ilişkin planları merak konusu olmuştur. Bu bağlamda gerçekleştirirlen durum çalışmasında,
öğretmen adaylarından verilen kazanımlara bağlı olarak ders planları oluşturmaları istenmiştir. Ders planı oluşturmaları için
öğretmen adaylarına hücre konusuna ait üç kazanım verilmiş ve öğretmen adayları da bu kazanımlara ilişkin planlarını
metinleştirmişlerdir. Çalışmaya ikinci , üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları katılmıştır.
Planlarında konuyu günlük yaşamla ne derecede ilişkilendirdikleri, hangi spesifik etkinlikleri yapacakları, dersin hangi
bölümünde hangi aktiviteleri gerçekleştirecekleri, öğretim stratejileri ve yöntemleri gibi temel paradigmalara bağlı kalınarak
analizler gerçekleştirilecektir. Analizler nitel analiz yöntemlerine bağlı kalınarak gerçekleştirilecek ve iki uzman tarafından
gerçekleştirilecektir. Uzmanlar güvenirliği ve iç geçerliliği sağlamak için araştırmaya genel çerçeveden bakarak analiz
süreçlerinin birbiri ile tutarlı olup olmadığın kontrol edecekler, katılımcılara ve diğer uzmanlara verilerin doğruluğuna ilişkin
düşüncelerini belirtmeleri istenecektir. Analizlere ilişkin bulgular ve sonuçlar paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Günlük yaşamla ilişkilendirme, fen eğitimi, öğretmen adayı, ders planı
 Bu çalışma Uludağ Üniversitesi KUAP(E)-2013-93 kodlu BAP projesinden üretilmiştir.
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Klasik bir mit olarak söylenegelen fizik dersinin oldukça teorik olduğu, buna bağlı olarak günlük yaşamdan kopuk, izole
formal öğrenme yaşantıları ile sınırlandırıldığı tam da bu noktada öğrenciler ve öğretmen adaylarının fizik-fobi probleminin
sıklıkla vuku bulduğu bilinen bir gerçektir. Nitekim gündelik hayatta bilim ve teknik pratik, işe vuruk bilgi ve becerilerle akıp
giderken ilköğretimden yükseköğretime birçok öğrenci akademik öğrenme yaşantılarında okullu ve alaylı olma sorunsalında
çatışmaya taraf olabilmektedir. Bu bağlamda 21. yüzyılın bilgi toplumunda bilimsel ve teknoloji okur-yazarı bireylerin
yetiştirilebilmesi esasen fen bilimleri öğretmenlerinin yoğun ve karmaşık devre analizlerini 40 dakikalık ders süreci ve ders
kitabına sıkıştırmanın ötesinde adayların yaşam merkezinde rol oynayabilecek sosyo-bilimsel iletişimlerine, bilimsel/teknik
yaratıcılık gelişimlerine ayna tutabilen hobi alanlarına odaklanarak aynı zamanda sürdürülebilir, işlevsel amaç
kazanabilmelerine bağlıdır. Buradan hareketle araştırmanın temel odağı elektrik-elektronik bağlamında bilimin tekniğe
indirgenebileceği popüler atölye çalışmaları, hobi devre tasarım projelerinin formal ve informal öğrenme ortamlarında
sentezlenmesi üzerine temellendirilmiştir. Bireylerin bilimsel kimliklerine özgün değerler katabilecek teknisyen, teknik lise
meslek eğitmeni, tamirci, mühendis, amatör radyoculuk, sosyal medya veya elektronik hobi fenomeni gibi farklı kariyer
katmanlarında uygulanagelen yaklaşımların fizik eğitimi problemlerine inovatif bir çözüm ortağı sunabileceği
düşünülmektedir. Bu çalışma fen bilgisi öğretmenliği programı Fizikte Özel Konular dersi ile okul dışı informal eğitim
ortamını elektrik-elektronik hobi devre tasarımları bağlamında bütünleştirmeyi ve etkililiğini değerlendirmeyi
amaçlamaktadır. Çalışma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında 35
fen bilgisi öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmacının çalışmada öğretimi ve araştırmayı birlikte ele alarak tespit ettiği
araştırma problemi ekseninde planladığı bu çalışmanın tasarımı aksiyon araştırması yöntemi ile nitel ve nicel verilerin birlikte
toplandığı karma bir desen kullanılarak tasarlanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler sınav soruları, hobi devre tasarımı
portfolyo gelişim dosyası ve yarı yapılandırılmış mülakat türündeki veri toplama araçlarıyla toplanmıştır. Araştırmacı
öğretimini araştırarak elektrik-elektronik konu alanına ilişkin yaşam alanlarının naturel doğasını referans aldığı bu çalışmada
sınıfın okul dışı informal ortamlara taşınarak sözgelimi bir elektronikçinin elektronik devre elemanlarının tamiri, montajı,
lehimlenmesine dair bilginin durumlu olarak var olduğu ve bilişsel çıraklık deneyimiyle mantıklı çevresel katılım prensibiyle
anlam kazandığı durumlu öğrenme kuramına (Situated Learning) yer verilmiştir. Bu doğrultuda bir yandan durumlu
öğrenmeyi referans alan bilişsel çıraklığın tecrübe edildiği gerçek dünya ortamında vuku bulan problemlere erişim ile diğer
yandan olguların sözgelimi teorik bilginin teknik bilgiye dönüştüğü hobi devre tasarımının sınıfa taşınmasında etkin bir rol
oynayan bağlaşık öğrenme (Anchored Learning) kuramları sentezlenmiştir. Bu çerçevede öğrencilerin hem formal hem de
okul dışı yaratıcı öğrenme ortamlarına yönelik ihtiyaçları SWOT analizi yapılarak, bu doğrultuda öğretmen adaylarının
bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve bilimsel süreç becerilerine yönelik fizik kazanımları yansıtıcı değerlendirme yaklaşımlarıyla
değerlendirilmiştir. Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda elde edilen veriler analiz
edildiğinde özellikle ülkemizin kalıplaşmış teorik fizik eğitimi metodolojilerine alternatif olarak inovatif bir model olarak
tasarlanan fizik-hobi faaliyetlerinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve bilimsel süreç becerisi kazanımlarına ve bu doğrultuda
yaratıcı fizik öğrenme ortamı tasarımlarına yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Bu doğrultuda ülkemizin fizik-fobi ile ilgili
olumsuz algılarını aşmak amacıyla özgün fizik-hobi yaklaşımlarını temel alan yaratıcı öğrenme ortamı tasarımları ile fen
bilimleri, fizik eğitimcilerine, fen eğitimi kurumlarına ve bilime negatif tutum içerisindeki öğrencilere yönelik ilham
veren önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Hobi Devre Tasarımı, Okul Dışı Yaratıcı Öğrenme Ortamları, Formal Eğitim, Durumlu Öğrenme,
Bağlaşık Öğrenme, Uygulamalı Fizik Eğitimi
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Eğitim bilimleri konu alanında son zamanlarda ortaya çıkan yaklaşımlar, öğretmenlere mevcut öğretim programlarını
uygulama görevinin yanında; araştırma, planlama ve değerlendirme çalışmaları yapma gibi önemli başka sorumluluklar da
yüklemektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin araştırmacı bir yaklaşıma sahip olmaları, sınıflarında yeni yöntem ve teknikler
kullanmaları ve bu süreçte karşılaştıkları problemleri çözmeleri açısından önemlidir. Bununla birlikte, fen ve teknoloji
öğretmenlerinin yaklaşık yarısının okullarında yapılan eğitim araştırmalarından haberdar oldukları, bir kısmının araştırma
sonuçlarını önemsedikleri ancak çoğunun araştırma sonuçlarından haberdar olamadıkları ortaya çıkmıştır (Buluş-Kırıkkaya,
Bozkurt ve Öztürk, 2012). Bu durum - öğretmenlerin mevcut araştırmalardan faydalanmamaları ile mevcut araştırmalara
yönelik olumsuz tutumları- birçok problemin de ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Çepni ve Akdeniz, 1996; Çepni ve Küçük,
2002; Geban vd.,2001). Bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi paylaşan, bilimsel tutum ve davranışlara sahip araştırmacı bireylerin
yetiştirilmesi zaten eğitimin de başlıca hedefleri arasında yer alır. Bu bağlamda araştırma becerilerine sahip, araştırma
yöntemlerini kullanabilen, bilimsel araştırmaları izleyen ve onlara yönelik olumlu tutuma sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi
ancak, her açıdan sağlam bir araştırma eğitimiyle mümkün olabilir. Hizmet öncesi öğretmen eğitimi programları öğrencilerin
eğitim ve alan eğitimi konu alanında yapılan çalışmaların farkına varmaları ile bunları incelemeleri ve hem lisans eğitimleri
hem de öğretmen olduktan sonra sınıf içi öğretimlerinde kullanmaya yönelik olumlu imajlar oluşturmaları sağlanabilir.
Mevcut çalışmada fen bilgisi öğretmenliği lisans programında okuyan öğrencilere birinci araştırmacı tarafından bilimsel
araştırma yöntemleri dersi verilmiştir. 14 hafta süren uygulama sürecinde, öğrencilere dersin sorumlu öğretim üyesi ve aynı
zamanda birinci araştırmacı tarafından aktif bir proje eğitimi verilerek, ders içerisinde ve ders dışında bilimsel araştırma
yapma ve proje önerisi hazırlama süreçleri hakkında uzun süreli danışmanlık yapılmıştır. Bu süreç boyunca öğrencilerin
TÜBİTAK 2237-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına sunulmak üzere birer proje önerisi
hazırlamaları istenmiştir. Bu önerileri hazırlama sürecinde öğrencilerden ayrıca proje konu alanında literatürde yer alan en az
10 akademik çalışma bularak incelemeleri istenmiştir. Bu yolla öğrencilerin eğitim bilimleri ve alan eğitimi konu alanındaki
çalışmalarla ilgili önemli bir farkındalık kazandıkları bizzat tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, araştırma proje önerisi
hazırlama yaşantısına sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarını incelemektir. Çalışma,
2017-2018 akademik yılı güz yarıyılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği lisans
programında okuyan ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini alan toplam 54 öğrenciyle yürütülmüştür. Öğrencilerin eğitim
araştırmalarına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla Konokman, Tanrıseven ve Karasolak (2013) tarafından geliştirilen ve
20 maddeden oluşan “Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek, tek faktörlü ve (i) eğitim
araştırmalarını öğrenme (ii) eğitim araştırmalarının gelişime katkısı (iii) eğitim araştırma konularının önemi ve (iv) eğitim
araştırmalarının gerekliliği olmak üzere 4 bileşenli bir yapıya sahiptir. Bu ölçek ilgili yarıyılın sonunda ve final sınavından
hemen sonra öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen ilk sonuçlar, katılımcıların eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının
literatürde yer aldığının ötesinde çoğunlukla olumlu olduğunu ortaya koysa da, tutumların kalıcılığına yönelik yeni izleme
çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler : öğretmen adayı, fen eğitimi, eğitim araştırmaları, tutum, proje hazırlama
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Eğitim sisteminde yapılan değişiklikler ve çağın gereksinimlerine uyum sağlama ihtiyacı ile öğretim programları da sıklıkla
güncellenmektedir. Fen Bilimleri öğretim programında 2000’li yılların başından günümüze köklü değişiklikler meydana
gelmiştir.Özellikle 2004 yılında geliştirilen ve 2005 yılında yürürlüğe giren Fen ve Teknoloji öğretim programında
benimsenen öğretim yaklaşımının değişmesi de dahil olmak üzere birçok önemli yenilikler meydana gelmiştir. Bu programı
sırası ile, 2013, 2017 ve 2018 programları takip etmiştir. 2017 yılında hazırlanan öğretim programı ise tüm öğretim
kademelerinde yürürlüğe girmeden güncellenerek 2018 öğretim programı olarak son şeklini almıştır. Öğretim sürecinin ana
ögelerinden biri olan öğretim programları, programın uygulayıcısı olan öğretmenler ve programdan doğrudan etkilenen
öğrenciler için önemli bir faktördür. Bu araştırma, sıklıkla güncellenmekte olan Fen bilimleri öğretim programına yönelik
öğretmen görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmacılar tarafından 12 açık uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu
hazırlanmıştır. Hazırlanan form soruları 20 Fen bilimleri öğretmenine yöneltilerek görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Görüşmede verilen yanıtların deşifresi ve bilgisayar ortamına aktarımının ardından, elde edilen veriler üzerinde içerik analizi
gerçekleştirilmiştir. Analizler iki ayrı araştırmacı tarafından eş zamanlı olarak yapılarak puanlayıcılar arası güvenirlik
katsayısı hesaplanmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin yeni fen bilimleri öğretim programına ilişkin görüşleri kodlar ve
temalar altında toplanmıştır. Sonuç olarak Fen Bilimleri öğretmenlerinin yeni öğretim programına ilişkin görüşleri hakkında
genel bir değerlendirme çalışması yapılarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : 2018 öğretim programı, fen bilimleri, öğretmen görüşleri
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Bilindiği üzere ülkemizde fen bilimleri gibi birçok konu alanında başat değerlendirme unsuru olarak öğrencilerin başarılarını
referans alınarak değerlendirilmektedir. Nitekim öğrencilerin öğretmen adayı olma sürecine gelene kadar etkilendiği ve
etkilediği olgular, olaylar, kişiler, öğretmenler, kurumlar ve bunlar arasındaki örüntüler perde arkasında kalmakta öte yandan
fen bilimleri derslerinde ilgi, bilgi, başarı, tutum-değerler arasındaki neden-sonuç dizilimlerde hangi öncülün hangi dinamiği
etkilediği bireylerin bilim eğitimi biyografileri ile keşfetme fırsatı sunabilmektedir. Bir öğrencinin fen bilimleri ve fizik
derslerinde öğrencinin ilgi-tutumunun başarıyı artırabileceğini ileri süren hipotezler olabildiği gibi bir başka açıdan başarının
tutumu etkilediği de ileri sürülebilmektedir. Esasen öğrencinin fen bilimleri arasında soyut ve zor algılanan fizik dersine
yönelik biyografik süreçteki etki-tepki unsurlarını hikâyesel anlatı ile fizik dersine yönelik bilgi, başarı, tutum algılarının
dönüm noktalarının gelişimi analiz edebilme fırsatı sunabilmektedir. Bu çalışma fen bilgisi öğretmenliği programı Genel
Fizik-I ve Genel Fizik Laboratuvarı-I dersi başında öğretmen adaylarının fen bilgisi temeli ve fizik dersinin gelişimini
biyografik süreçte vuku bulan fizik öğrenme yaşantılarını neden ve sonuç ilişkisi çerçevesinde zihin haritaları biçiminde fizik
eğitimi araştırmaları ekseninde anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Çalışma Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 20162017 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılında 21 fen bilgisi öğretmen adayı ile nitel bir yaklaşım temel alınarak yürütülmüştür.
Araştırma probleminin doğasına uygunluğu açısından bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden hikayesel/anlatı yöntemi
(Narrative Research) kullanılmıştır. Bu çerçevede öğretmen adaylarının fen bilimleri ve fizik özgeçmişlerini kaleme aldıkları
doküman analizi ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının fizik özgeçmiş
hikâyelerinin anlatı analizleri değerlendirildiğinde pasif bir öğrenme sürecine tabi oldukları ve ağırlıklı olarak geçmişteki fen
bilgisi ve fizik öğretmenlerinin gelişimlerine yön verdiği yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin fizik
özgeçmişlerinde dışsal öğelerdeki olumsuz tutumlarının ilerleyen süreçteki bilgi, başarı, ilgi vb unsurlar üzerinde belirleyici
bir etki doğurduğu gözlenmektedir. Anlatı yöntemi ile irdelenen bu çalışmada eğitim fakültelerine yeni adım atan fen bilgisi
öğretmen adaylarının konu alanı önyargıları, epistemolojileri ve hazırbulunuşlukları çerçevesinde eğitim fakültelerinin
amaçlarına uygun biçimde fen/fizik alan bilgisi oryantasyon programlarının düzenlenmesi yönünde öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Fizik Öğrenme Yaşantısı Deneyimleri, Hikayesel / Anlatı Yöntemi, Biyografi Analizi

Sayfa 175

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18658) CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH TRENDS IN TURKEY:
2000–2018
AYBÜKE PABUÇCU 1
Ç.O.M.Ü.
apabuccu@comu.edu.tr
1

This paper presents findings from a content analysis of sixty-four empirical chemistry education research papers published in
four top-tiered science education journals from 2000–2018. The articles were examined through content analysis method in
terms of research methods, sampling methods, sample level, sample size, sample type, data collection tool, data collection
method, data analysis method and subject classification. It was found that empirical chemistry education research papers
accounted for 5.4 percent of the publications in the four science education journals. The most highly published area of
research was in misconceptions and conceptual change and most studies adopted mixed methods. Many of the studies were
conducted in higher education contexts and in Turkey. Current research trends and gaps are illuminated and possible future
work in chemistry education research will discussed in the presentation.
Keywords : Chemistry Education; Journal content analysis; Trends in research

(18715) YENİLİKÇİ BÜTÜNSEL BİR ÖĞRENME ETKİNLİĞİ: KENDİ
LİMON AĞACIMI YETİŞTİRİYORUM
MERVE CİN 1, SUAT TÜRKOGUZ 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
merveoztascin@gmail.com

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri dersinde öğrencilerin meyve çekirdeklerinin çimlendirme süreci ile başlayıp, büyüme ve
gelişme aşamalarını gözlemleyebilecekleri, bazı biyolojik olgularla ilgili, anlamlı ve bütünsel öğrenmeyi destekleyen bir
etkinlik örneği sunmaktır. Ülkemizin iklim yapısına uygun olduğu ve yaygın olarak bulunabildiği için limon çekirdekleri
seçilmiştir. Etkinlikte öğrencilerden, limonun içinden çıkan çekirdekleri üç gün suda bekletmeleri, böylelikle çimlenme
süreci için tohumu uyandırmaları istenmiştir. Limon çekirdeklerinin (tohumların) bazıları suda yüzebilir, bazıları ise batabilir.
Bu durum her tohumun aynı yoğunlukta olmadığını göstermektedir. Yoğun olan, (suya batan) limon çekirdekleri çimlenmeye
hazır olanlarıdır. Öğrencilerden belirli zaman aralıklarında çekirdeklerini gözlemlemeleri ve rapor oluşturmaları istenmiştir.
Aynı limonun içinden çıkmasına rağmen her çekirdeğin aynı boyda olmaması, aynı çimlenme ortamına konmasına rağmen
çekirdeklerin farklı zamanlarda çimlenmesi tohum oluşumunda eşeyli üremenin etkisini ortaya koyan bir örnek sunmaktadır.
Çimlenme aşamasını tamamlayıp büyüme aşamasına gelen çekirdekler saksı içine alınarak gözlemler devam etmiştir. Uzun
süren bu gözlem süreci boyunca öğrencilerin, solunum, fotosentez, çimlenme, büyüme, gelişme, kalıtsal faktörler, eşeyli
üreme kavramlarını süreç boyunca anlamlı ve bütünsel bir ilişki içinde yapılandırmaları sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Fen eğitimi, çimlenme, büyüme ve gelişme

(18716) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL
DÜŞÜNME YETENEKLERİNİN BELİRLENEREK CİNSİYET VE SINIF
DÜZEYİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
FATMA ŞAŞMAZ ÖREN 1, AYŞEGÜL KARAPINAR 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
aysegul.krpnr@gmail.com

Bilimsel düşünme, başlangıç önermelerden sonuç çıkarma, karar verme, muhakeme yapma ve problem çözme gibi
etkinlikleri içeren düşünmenin bir türüdür. Piaget ’in insanların zihinsel gelişimini açıklayan kuramına göre bireylerin
zihinsel gelişimleri ardışık dört dönemden meydana gelmektedir. Bu bilişsel gelişim dönemleri “Duyusal-Motor Dönem (0-2
Yaş)”, “Operasyon Öncesi Dönem (2-7 Yaş)”, “Somut Operasyon Dönemi (7-11 Yaş)” ve “ Soyut Operasyon Dönemi (11…)” olarak ifade edilmiştir. Bireyler ifade edilen farklı dönemlerde farklı bilişsel düzeylerde bulunmakta ve farklı bilişsel
yeteneklere sahiptirler. Soyut Operasyon Dönemde bulunan bireyler kombinezonlarla düşünme, değişkenlerin teşhisi ve
kontrolü, oranlı düşünme, olasılıklarla düşünme ve korelasyonel düşünme yeteneklerine sahiptir. Bilimsel çalışmalarda,
bilişsel gelişim dönemlerinden soyut operasyon döneminde bulunan öğrencilerin yukarıda bu döneme ait olarak belirtilen
düşünme yeteneklerine sahip olmadıkları ifade edilmektedir. Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel düşünme
yeteneklerinin belirlenmesi ve cinsiyet ile sınıf düzeyi bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; Celal Bayar
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve
dördüncü sınıflardan toplam 247 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilen bir tarama çalışmasıdır. Araştırmada
öğretmen adaylarının bilimsel düşünme yeteneklerinin belirlenmesinde, Lawson tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye çevirisi
ve uyarlaması Ateş tarafından gerçekleştirilen ‘Bilimsel Düşünme Yetenekleri Testi’ (Classroom Test of Scientific
Reasoning) kullanılmıştır. Test soyut operasyon döneminde kişide bulunması beklenen beş yetenek ve korunum yasasını
kavrama olmak üzere altı (6) alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte ikişer olmak üzere test on iki (12) sorudan oluşan yarı
açık uçlu bir yapıdadır. Çalışmadaki veriler uygun istatistiksel yöntemlerle analizlenecektir.
Anahtar Kelimeler : Fen eğitimi, bilimsel düşünme yeteneği, cinsiyet, sınıf düzeyi
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Bu çalışma, örüntü yoluyla öğrencilerin/çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada,
otantik ve yenilikçi bir gözlem etkinliği geliştirme ve öğretim süreci ele alınmaktadır. İçinde bulunduğumuz doğayı
anlamada, bilimsel süreç becerilerinin temelinde bilimsel gözlem vardır. Bilimsel gözlem sistemli yapıldığında, olabildiğince
fazla veri toplandığında diğer bilimsel süreç becerilerine de zemin oluşturur; sınıflandırma, ölçme, tahmin ve çıkarım
yapmayı kolaylaşır. Gözlem yapma becerisi doğayı daha iyi anlamamıza dair bilimsel bilgiyi geliştirirken, var olan bilimsel
bilgi de gözlem yapma becerisinidesteklemektedir. Bu sürdürülebilir döngü bilimsel gözlemin, bilimsel bilgiyi tetiklediğini,
bilimsel bilginin de çok yönlü gözlemi kolaylaştırdığını göstermektedir. Doğadaki örüntüleri fark etmenin yolu da sistematik
gözlemdir. Bunun için doğadan seçilen “Y” şeklinde büyüyen bir bitki, gözlem etkinliğinin kurgusuna temel olmuştur.
Etkinlik 5 aşamada gerçekleşmektedir. Bu etkinlikler bütünü gözlemleme, bütünden parçaya giderken benzerlik ve farlılıkları
bulma (detayları fark etme), benzerlik ve farklılıklardan yararlanarak örüntü modelinin çizilmesi, bütünü parçalama ve
parçalardan/temel örüntülerden tekrar bütüne ulaşmak üzerinedir. Bu etkinliğin sonunda örüntü temelli kurgulanan bir
gözlem etkinliğinin öğrencilerde/çocuklarda bilimsel gözlem becerilerini anlamlı bir şekilde geliştirdiği ve kalıcı öğrenmeyi
desteklediği ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Bilimsel Süreç Becerileri, Gözlem, Örüntü
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SERDAR YÜKSEL 1, MURAT ÖNER 2

KİRAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ serdarykl@gmail.com
1

2

Ortaöğretim Biyoloji Müfredatımız en kapsamlı şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz 4 yıllık lise eğitimleri süresince
neredeyse Genel Biyolojinin bütün konularını bir şekilde almaktadırlar. Buna rağmen gerek üniversiteye giriş sınavında
gerekse diğer sınavlarda Fen grubu öğrencilerin nisbeten az başarı gösterdikleri bir alan olmaktadır Biyoloji. Bu durumun
sebepleri araştırılmış ve deneylere ağırlık verilmesi, öğrencinin eğitim faaliyetine doğrudan katılarak etkin rol üstlenmesi,
öğretmenin rehberlik etmesi, eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması vs. yöntemler faydalı olsada yinede istenilen düzeyde
verim sağlanamamaktadır. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı yeni Biyoloji dersi müfredatı hazırlanmıştır. Bu yıl uygulamaya
konulan kademeli olarak geçeceğimiz yeni Biyoloji dersi müfredatında konular azaltılmış fakat 9 ve 10. sınıflarda ders saati
düşürülmüştür. Konuların azaltılması olumlu etki göstermekte fakat ders saatinin düşürülmesi öğrencinin uygulama
yapmasına olanak sağlamamaktadır. Bu şartlar altında eğitimci olarak hedefimiz olan öğrencilerimize Biyoloji okur yazarlığı
kazandırmak, Biyoloji dersini sevdirmek ve aslında bir Biyoloji laboratuvarı olan tabiata öğrencinin ilgisi ve alakasını
artırarak araştırmaya sevketmek, canlılara, doğal çevreye saygı ve sevgiyi kazandırmak önceliklerimiz
olmalıdır. Öğrencilerimize Biyoloji dersini daha ilgi çekici hale getirmek için ders kitaplarımızda konu başlarında yeri
geldikçe bu alana gönül vermiş önemli bilim adamlarından bahsetmek, onların deneylerini ve çalışmalarını hem bir bilim
tarihçisi ve hemde bir eğitmen ve bilim adamının bakış açısıyla hakkıyla sunmamız faydalı olacaktır. Biyoloji biliminde
önemli yere sahip bilim adamlarına ve çalışmalarından bazılarına değinecek olursak bazıları şunlardır. Aristo (MÖ 384322) Hayvanların Tarihi Hakkında isimli eserinde Hayvanları keserek incelemiş ve hayvanların vücudunda gördüğü kanal ve
damarları bu eserine şekillerle resmetmiştir, embriyolojik gelişmeyi döllenmiş yumurtada aşama aşama incelemiştir. İbn-i
Heysem (965-1040) Optik biliminin babasıdır, Görme olayını ve gözü incelemiştir. İbn-i Sina (980-1037) Modern tıbbın
öncüsüdür. Anatomi, Fizyoloji ve bulaşıcı hastalıklar konusunda önemli katkılar sağlamıştır. Gregor Mendel (1822-1884)
Bezelyeler ile ilgili yaptığı çalışmalarla Genetik biliminin doğmasını sağlamıştır. Francis Crick (1916-2004) DNA nın
yapısını keşfetmiştir. Rosalind Franklin (1920-1953) X ışınlarını bularak tıbbi görüntülemede bir çığır açmıştır. James Dewey
Watson (1928-?) Francis Crick ile yaptığı ortak çalışma sonucu, DNA’nın ikili sarmal yapısını bulmuştur. Aziz Sancar 8
Eylül 1946 (Mardin) - Hücre döngüsünü aydınlatarak kanserin oluşma mekanizmasına açıklık getirmiştir. Akşemseddin
1389- 1459 Pastör’den 450 yıl önce yaşamış ve tıpla ilgili eserlerinde Tifo, Kolera, Tifüs ve Çiçek gibi hastalıkları gözle
görülemeyecek kadar küçük olan canlıların (yani mikropların) taşıdığını bildirmiştir. Ebu'l Kasım Zehravi (936-1013) Cerrahi
içerikli ameliyatlar yapmış, metodlar ve aletler keşfetmiştir, İki ciltten meydana gelen ve otuz bölümden oluşan bu kitap,
dokuz yüz sayfalık " El-Tasrif Limen Acize ari it Te'lif " adlı eseri tıp ansiklopedisi niteliğindedir. Biruni (973- 1051)
Botanik ve eczacılık ile ilgili çalışmaları vardır. İbn-i Rüşd (1126-1198) Nöroloji ve nörobilim dalında, İbn-i Rüşd, Parkinson
hastalığının varlığını ve fotoreseptör özelliklerin retinaya ait olduğunu ortaya koymuştur. İbn-i Baytar (1199-1248) Ortaçağ'ın
en büyük botanikçisi ve eczacısıdır. İbn-i Nefis (1213-1288) Mu'cezü'l-Kanun adlı ünlü eserinde özellikle kalbin ve solunum
yollarının anatomisini inceleyerek akciğerlerin yapısını ve görevini aydınlatmış, kılcal damarların varlığını ispat etmiştir.
Şerafeddin Sabuncuoğlu (1386-1470) Türkçe yazdığı ilk cerrahi kitabı olan Cerrehiyet el- Haniyye , cerrahi müdahaleleri ilk
kez minyatürle göstermiştir. Mukbilzade Mümin (XV. yüzyıl) Zahire-i Muradiye adlı eserinde tıbbi teşhis ve sağlık
bilgisinden genel olarak bahsedilmiş, göz hastalıklarına dair ayrıntılar verilmiştir. Mirim Çelebi (?-1525) Şifa'el-Eskam ve
Dev'el-Alam ve Kitab el- Ta'alim fi't-tıbb isimli iki Arapça eseri Osmanlı tıbbının gelişmesini sağlamıştır. Yukarıda
bahsedilen bilim adamlarının çalışmalarını görseller ile destekleyerek Biyoloji ders kitaplarına ilave etmek öğrencilerimizin
derse olan ilgisini artırmak sureti ile başarılarını olumlu yönde etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler : Biyoloji, Eğitim, Bilim Tarihi
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
bozturk@bayburt.edu.tr

Bu çalışmanın amacı, iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ile desteklenen işbirlikli öğrenme yöntemlerinin ve modellerin
uygulanması hakkında öğrencilerin sahip oldukları görüşlerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışma Genel Kimya
Laboratuvarı-I dersi kapsamında iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ile desteklenen işbirlikli öğrenme yöntemlerinden
Okuma-Yazma-Uyguma (OYU), Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri (ÖTBB) ve modellerle birlikte uygulanan OYU’nun
uygulandığı üç farklı grupta gerçekleştirilmiş ve çalışma tamamlandıktan sonra öğrencilerin yapılan uygulamalara ilişkin
görüşleri alınmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninin kullanıldığı çalışmanın araştırma grubu,
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı‘nın birinci sınıfında
öğrenim gören 85 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak İşbirlikli Öğrenme Yöntem Görüş Ölçeği
(İYGÖ) ve Görüşme Formu (GF) kullanılmıştır. İYGÖ araştırma grubundaki tüm öğrencilere uygulanmış, GF ise her bir
gruptan beşer öğrenci olmak üzere toplam 15 öğrenciye uygulanmıştır. İYGÖ’den elde edilen verilerin analizinde betimsel
analiz yöntemi, GF’den elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İYGÖ‘den elde edilen
bulgular incelendiğinde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun kendileriyle yürütülen işbirlikli öğrenme yöntemlerini eğlenceli,
bilgi verici ve faydalı buldukları ve işbirlikli grup çalışmalarının sonunda dersin konusunu iyi anladıklarını, kendilerine
güvendiklerini fark ettiklerini ve düşünce ufuklarının açıldığını ifade ettikleri belirlenmiştir. GF’den elde edilen bulgular
incelendiğinde ise; öğrencilerin uygulanan yöntemlerin özgüvenlerini, motivasyonlarını ve farkındalıklarını arttırdıkları,
çalışma boyunca verilen dönütlerin kademeli olarak başarılarını arttırdığını ve hatalarını görmelerini sağladığı şeklinde
uygulanan yöntemlerle ilgili olumlu görüş bildirdikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : İşbirlikli öğrenme, İyi bir eğitim ortamı için yedi ilke, Model
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
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Bu çalışmanın amacı, öğrenci görüşleri doğrultusunda iyi bir eğitim ortamı için yedi ilkenin hayata geçirilmesi için yapılan
uygulamaların farklı işbirlikli öğrenme yöntemleri ile uygulanabilirliğinin belirlenmesidir. Nicel araştırma yöntemlerinden
yarı deneysel desenin kullanıldığı çalışmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen
Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı‘nın birinci sınıfının iki farklı şubesinde öğrenim gören 115 öğrenci oluşturmaktadır.
Örneklem grubunda yer alan öğrenciler üçü deney grubu ve biri kontrol grubu olmak üzere birbirine denk olacak şekilde dört
gruba ayrılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke Anketi (YİA) kullanılmıştır.
YİA‘dan elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden ve deney ve kontrol grupları arasında fark olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla ANOVA’dan faydalanılmıştır. Verilerden elde edilen bulgular doğrultusunda, iyi bir
eğitim ortamı için yedi ilkenin farklı ilkelerinde deney gruplarında yer alan öğrencilerin kontrol grubunda yer alan
öğrencilere göre daha olumlu görüşlere sahip oldukları ve yine deney gruplarının da hepsinde yedi ilke uygulamalarına yer
verilmesine rağmen görüşlerinin farklılık arz ettiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : İşbirlikli öğrenme, İyi bir eğitim ortamı için yedi ilke
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Ülkemizde bireylerin kariyer tercihleri çeşitli faktörlerden (sosyo-ekonomik durum, sosyal çevre ve aile gibi) etkilenmekte ve
öğrenciler genellikle ilgi ve istekleri dışında meslekleri ve kariyerleri tercih edebilmektedir. Öğrenciler lisans öğrenimlerini
tamamladıktan sonra ilgi ve isteklerine göre mesleklere yönelebilmektedirler. Bu bağlamda literatüre katkı sağlaması
planlanan bu çalışmada amaç fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM kariyer ilgi ölçeği ve STEM algı ölçeği temelinde
kariyer profillerinin araştırılmasıdır. Durum araştırılması deseninde tasarlanan çalışma bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi
Öğretmenliği lisans programında 2018-2019 öğretim yılında öğrenim görmekte olan 240 ( 1., 2., 3. ve 4. sınıflardan oluşan)
öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların “ STEM kariyer ilgi ölçeği ve STEM algı ölçeği”ne verdiği
cevaplardan elde edilen veriler SPSS ile çözümlenecek ve yorumlanacaktır. Elde edilen veriler üzerinde tanımlayıcı
istatistikler kullanılarak ortalama puanlar hesaplanacak ve öğretmen adaylarının STEM alanlarına yönelik kariyer ilgi ve
algıları belirlenmeye çalışılacaktır. Öğretmen adaylarının STEM alanlarına yönelik kariyer ilgi ve algılarının belirlenmesi
gerek kendilerinin kariyer profillerinin belirlenmesi, gerekse öğretmenlik sürecinde rehberlik ettikleri bireylerin STEM
alanlarına yönelik mesleklere yönelmesine katkı sağlaması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Kariyer Yönelimleri, STEM, Öğretmen Adayı

(18766) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM
ALGILARININ FOTOĞRAF ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
MEHMET ŞAHİN 1, HALİT KIRIKTAŞ 2, SİNAN ESLEK 1, ELİF ÇELENAY 1, SERAP
ALTINCELEP 1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BUCA EDUCATİON FACULTY, CAHİT ARF BUİLDİNG
sinaneslek35@gmail.com
1

2

Öğrencilerin ve öğretmen adaylarının “bilim olgusunu” nasıl algıladıkları ve bilimin doğasına yönelik sahip oldukları
yargıları hakkındaki bilgilerimizin yetersiz olduğu ileri sürülebilir. Diğer taraftan bilim öğretiminin temelini teşkil eden fen
bilgisi derslerine rehberlik edecek olan öğretmen adaylarının bilim olgusunu nasıl algıladıklarını belirlemenin ve doğru bilim
algısı oluşturmalarının oldukça önemli olduğu söylenebilir. Bu açıdan alan yazına katkı sağlaması hedeflenen çalışmada fen
bilgisi öğretmen adaylarına bilimsel fotoğraflar çekme ve verilen fotoğrafları bilimselliğine göre sınıflama etkinlikleri
yaptırılarak bilim olgusunu nasıl algıladıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Durum araştırması yöntemine uygun olarak
tasarlanan çalışma bir devlet üniversitesinin Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 40
öğretmen adayının katılımı ile 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde yürütülmüştür. Araştırmanın veri toplama sürecinde
ilk olarak araştırmacı tarafından web ortamından seçilmiş 25 adet fotoğraf katılımcılara gösterilerek her bir öğrencinin
bunları “bilimle çok ilgili, bilimle ilgili, bilimle az ilgili ve bilimle ilgisiz” olmak üzere dört gruba sınıflaması ve bu
sınıflamayı her bir resim için nasıl yaptıklarını açıklamaları istenmiştir. Sonrasında öğretmen adaylarına 1 hafta içerisinde
“bilim olgusu” ile alakalı olduğunu düşündükleri 5 adet fotoğraf çekip getirmeleri istenmiştir. Bu etkinlikte ise kendi
çektikleri fotoğrafları isimlendirme ve sınıflama yapmaları, ayrıca arkadaşlarının fotoğraflarını da daha önce ifade edilen 4
gruba göre sınıflamaları istenmiştir. Bu üç etkinlik sonrasında elde edilen verilerin analiz edilmesiyle öğretmen
adaylarının fotoğrafları neye göre sınıfladıkları, hangi durum ve olguları bilim olarak algıladıkları, hangilerini bilimsel
bulmadıkları ve buna bağlı olarak bilim olgusunu nasıl algıladıkları betimlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca betimleme
sonucunda öğretmen adaylarının sahip olduğu bilim algılarının fen öğretimi açısından önemi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Bilim Algısı, Fen bilgisi Öğretmen Adayı, Sınıflama Etkinliği, Bilimin Doğası
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Bu çalışmanın amacı ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerin nanobiyoteknoloji ile ilgili tutumlarını belirlemeye yönelik bir
ölçek geliştirmektir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmış ve veriler 47 maddelik 5’li Likert tipi ölçekten elde edilmiştir.
Çalışmaya meslek lisesi (n=226), Anadolu lisesi (n=273) ve Anadolu öğretmen lisesi (n=85) okullarında öğrenim gören
toplam 584 ortaöğretim öğrencisi katılmı ştır Açımlayıcı faktör analizi sonuçları 47 maddelik ölçeğin tek faktörlü bir yapıya
sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin KMO değeri 948, Bartlett testi değeri 9759,610 (Sd=1081, p<.001)’dir. Ölçeğin
bütününe ilişkin Cronbach Alfa güvenirliği ,972 olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansın
yüzde 47.132’sini karşıladığı bulunmuştur. Ölçeğin ortaöğretim öğrencilerinin nanobiyoteknolojiye yönelik tutumlarını
ölçmek için güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelimeler : Nanobiyoteknoloji, tutum, faktör

(18121) FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENİM GÖREN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSİNE VE FEN
LABORATUVARINA KARŞI TUTUMLARININ VE ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
TUBA GÖKAY 1, FARUK KARDAŞ 1
1

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
tubagky80@gmail.com

Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Fen Bilgisine yönelik tutum düzeyleri ile Laboratuvara ilişkin tutum
düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelemesi amaçlamaktadır. Araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının tutum
düzeylerini belirlemek için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2017-2018 öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenim gören 2. ve 3. Sınıf toplam 69 öğretmen
adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Demir (2005) tarafından oluşturulan 30’u Fen Tutum Ölçeği,
Çakmak (2008) tarafından hazırlanan 30’u Laboratuvar Tutum Ölçeğinden oluşan toplam 60 maddelik 5’li Likert tipli ölçek
kullanılmıştır. Fen Bilimleri eğitiminde öğrenim gören öğretmen adaylarının Fen Dersi tutum ve Laboratuvar tutumlarının
cinsiyet ve sınıf düzeyi bakımından hangi düzeyde olduğunu belirlemek için parametrik testlerden Bağımsız T-Testi
uygulanmış ve Tutumlar arasında ilişkinin olup olmadığını belirlemek için Pearson Correlation Testi uygulanmıştır. Fark ve
ilişkilerin anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 yeterli görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının Fen Dersine
yönelik tutumlarının sınıf ve cinsiyet gibi değişkenler arasında anlamlı fark bulunmazken, Laboratuvara karşı tutum ile
cinsiyet arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bir başka sonuca göre Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Fen Dersine yönelik
tutum ile Laboratuvara yönelik tutum arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Fen Tutum, Laboratuvar Tutum,Fen Eğitimi

(18174) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK VE
ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
FARUK KARDAŞ 1, MUHAMMED SAİD AKAR 1, TUBA GÖKAY 1
1

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
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Bu araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Empatik düşünme ve Eleştirel düşünme eğilimlerinin cinsiyet ve sınıf
düzeyleri değişkenlerine bağlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma modeli olarak betimsel nitelikli tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği 2. ve 3. Sınıf
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya random yoluyla seçilen 64 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada
Lawrence tarafından 2004 tarihinde geliştirilen, Kaya ve Çolakoğlu tarafından 2015 tarihinde Türkçeye uyarlanan 13
maddeden oluşan 5’li likert tipi “Empatik Düşünme Eğilimi Ölçeği” ile Akbıyık tarafından 2002 tarihinde geliştirilen 30
maddeden oluşan 5’li likert tipi “Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 24.0
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler sonucunda Fen Bilgisi öğretmen adaylarının
Empatik düşünme eğiliminin cinsiyet ve sınıf düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Uygulanan diğer ölçekten
elde edilen veriler sonucunda Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğiliminin cinsiyet ve sınıf düzeyi arasında
anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler : Empatik Düşünme Eğilim, Eleştirel Düşünme Eğilimi, Öğretmen Adayları
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Yaşamımızda her insan mutlaka birçok defa birden fazla sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bireyler her türlü problemi aynı
çözüm yolları ile çözemeyeceğinden hayat boyu öğrenme düşüncesiyle problem çözme becerilerini geliştirmeleri
gerekmektedir. Kendi sorunlarına kendi çare bulan bireylerin zamanla problemler karşısında daha güçlü bir konuma
geldikleri ve etkili çözümler üretebildikleri bilinmektedir. Ancak bu çözümler yalnız kendi yaşamları için olmamakla birlikte
insanlığın yaşamsal rolü için de önem arz etmektedir. Kuşkusuz ki; problemlerin aşılmasıyla ilerlemeler gerçekleşebilecektir.
Aynı şekilde çağa uyum sağlamak için ülkemizin kalkınması ve ülkeler arası rekabette önderlik yapabilmesi, yer
edinebilmesi amacıyla; problemlere çözüm üretebilecek nitelikli bireylerin hızla geliştirilmesi gerektiği bilinmektedir. Bu
amaç doğrultusunda STEM, deneyim elde edebilecekleri tüm gelişimsel süreçleri sağlayacaktır. Bireyler problem çözme
becerilerini kullanarak gerçek yaşamlarındaki sorunlara yaratıcı, pratik çözüm ya da alternatif çözüm yollarını
bulabileceklerdir. Böylelikle muhakeme ve empati yapabilen, merak eden, araştıran, sorgulayan, yaratıcı, üretken, yaparak
yaşayarak eğlenerek öğrenen, özgüveni yüksek, çok yönlü düşünebilen, eleştirel, objektif, bağımsız, yenilikçi, işbirlikçi,
özgün, farkındalık sahibi, fen okuryazarı bireyler yetişebilecektir. Daha önemlisi; kişisel gelişimlerine katkıda bulunan mutlu
bireylerin mutlu nesiller yetiştirerek ülkelerinin sorunlarına katkı sağlayabilecekleri gerçeğidir. Bu araştırma; STEM
etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarındaki problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi ve adaylara sağlayacağı
katkıları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nicel ve nitel araştırma olup karma yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubunu;
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 3.sınıflarında okuyan ve STEM eğitimini alan 73
öğrencinin 30’u oluşturmaktadır. Öğrencilere 14 hafta boyunca haftada 4 saat STEM uygulamalarını içeren dersler
verilmiştir. Verilerin elde edilmesinde iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Eğitimler öncesinde ve sonrasında olmak
üzere problem çözme envanteri uygulanmıştır. Ayrıca sadece eğitimler sonunda STEM görüşme formu kullanılmıştır. Elde
edilen nicel veriler SPSS paket programına göre, nitel veriler ise gerekli istatistiksel analize uygun olarak sonuçlandırılmıştır.
STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarındaki problem çözme becerilerine ilişkin olumlu farklılık bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Fen bilgisi öğretmen adayları, problem çözme becerileri, STEM

(18551) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALITIM İLE
İLGİLİ İMAJLARI
GÜLDEM DÖNEL AKGÜL 1, CANSU ÖZBEK 1
1

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
cozbek@erzincan.edu.tr

Anlamak, kavram imajına sahip olmakla gerçekleşir. Bilmek ise tanımın yeri geldiğinde uygulamasını yapabilmektir.
Kavram imajı ile kavramın edinildiğini düşünülmektedir. Bildiklerimiz; hafızamızı oluşturan birimler ile bunlar arasındaki
ilişkilerdir. Bu birimlerden imajlar kavramlara dair zihnimizde oluşan resimlerdir. Birebir somut yaşantı elde
edemeyeceğimiz çok küçük, çok büyük ya da soyut kavramların öğrenilip öğrenilmediği zihindeki şemaların çizimi ile
gerçekleştirilebilir. Bundan dolayı kalıtım ve kalıtım ile ilgili bazı kavramların öğretmen adaylarının zihnindeki imajlarını
belirleyebilmek için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2017-2018 Eğitim öğretim yılında bahar yarıyılında Erzincan
Üniveristesi’nde öğrenim gören 67 ikinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma metodu olarak nitel araştırmanın
durum çalışması deseni kullanılmıştır. Analiz olarak doküman inceleme kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının kavramlar ile
ilgili çizimleri dört kategoride değerlendirilerek frekans ölçümleri hesaplanarak çalışma sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Kalıtım, İmaj, Fen Bilgisi
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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 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. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar
Kongresi/ULEAD 2018 kapsamında sunulacak olan bildiri aracılığıyla; formoloji özellikleri ekseninde yapılanan biçimbilgisi
ölçütlerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri
Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler : Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Biçimbilgisi Ölçütleri/UKTA BBÖ, Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Biçimbilgisi Ölçütleri/THMFNS BBÖ
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ŞEKİLBİLGİSİ ÖLÇÜTLERİ/THMFNS ŞBÖ
URFA/KERKÜK/TALÂFFER AĞIZLARI/UKTA ÖRNEKLEMİ
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 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. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar
Kongresi/ULEAD 2018 kapsamında sunulacak olan bildiri aracılığıyla; morfoloji özellikleri ekseninde yapılanan şekilbilgisi
ölçütlerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri
Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler : Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Şekilbilgisi Ölçütleri/UKTA ŞBÖ, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Şekilbilgisi Ölçütleri/THMFNS ŞBÖ

(17934) CAMİLERDE AKTİF GÖREV YAPAN DİN ADAMLARININ
SES EĞİTİMİ FARKINDALIKLARI
BERNA ÖZKUT 1, MUHAMMET MUSTAFA ARABACI 2
1

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2
OKAN ÜNİVERSİTESİ
brn.kut@gmail.com

İnsan sesi en primitif kişisel ifade ve iletişim aracı olarak şahsi özellik gösteren, kişiye özel tınısal nitelik ve diğer fiziki
özellikleri bakımından eğitimi hayati önem taşıyan organik bir enstrümandır. Müzikal çeşitliliklere gösterdiği uyum ve
kabiliyet genişliği üzerinden rahatlıkla en mükemmel enstrüman olarak tanımlanabilecek ses, zaman içerisinde icat edilen
enstrümanlar ile birlikte değerlendirilerek kayıt altına alınmış ve böylece kültürel aktarım yöntemleriyle günümüze kadar
gelen bir eser külliyatı oluşmuştur. Ses eğitiminin önemi bu noktada sadece ses sanatçıları, sadece konuşma sanatçıları
(sunucular, tiyatro oyuncuları vb.), müzik icracıları ve şarkıcılar için değil, mesleki ve günlük hayatında hitabet yapan
(insanlara hitap eden) ya da iletişim becerilerini günde en az iki saatten uzun kullanan herkes için ortaya çıkmaktadır. Sese
dair farklı fakat önem arz eden bir başka inceleme alanı, dini musiki olarak kendini göstermektedir; müziğin ve tinsel
yaşamımızın en etkili formlarından olan dini musiki ve dini ritüellerimizin büyük bir bölümü sesle icra edilir. Başta ezan
olmak üzere Kur’an’ın güzel sesle okunması, Kamet, Mahfel Sürmesi, Tekbir, Salat vb. gibi alışkılar ve dini törenlerin en
güzel ve en etkili şekilde icra edilebilmesi açısından, doğru ve temel ses eğitimi görmek camilerde aktif görev yapan din
adamları için hayati önem arz etmektedir. Bu araştırma camilerde görev yapan din adamlarının ses eğitimi almalarının
gerekliliğinin var olup olmadığına dair görüşlerinin ve ses eğitiminden beklentilerinin tespit edilmesi amacıyla
yürütülmüştür. Bunun için resmi olarak görev yapan (20 Afyonkarahisar, 20 Kütahya olmak üzere) 40 din görevlisine yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırma sürecinde din adamlarının seslerini yoğun bir şekilde
kullanmalarına rağmen buna yönelik – geleneksel musiki ve icra eğitimi dışında - etkin bir eğitim almadıkları, bu alanı
tanımadıkları ve bu alana yönelik çalışmaların üzerinde durulması gerekliliği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Müzik, Ses Eğitimi, Dini Musiki
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(18214) ENSTRÜMAN ÖĞRENİMİNDEKİ BAŞARI HEDEFİ
YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİNİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
MEHTAP AYDINER UYGUN 1
1

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
mehtapaydineruygun@yahoo.com.tr

Enstrüman öğrenimi, profesyonel müzik eğitimi öğrencisinin yaşam boyu sürdürdüğü yolculuğudur. Öğrenci bu yolculuğu,
karşılaştığı güçlükler karşısında yılmadan, enstrümanında edindiği bilgi ve beceriler üzerine daima yenilerini inşa ederek
sürdürebilmelidir. Öğrencinin enstrüman öğrenimini azami fayda sağlayarak sürdürebilmesinde, motivasyonun etkisi göz ardı
edilemez. Öğrencilerin enstrüman öğretimindeki öğrenme görevlerine nasıl ve ne şekilde motive oldukları sorularının
cevapları, onların sahip oldukları başarı hedefi yönelimlerini anlamamızı sağlar. Öğrencilerin enstrümanlarındaki başarı
hedefi yönelimleri, onların enstrüman öğretimindeki tutumlarını, öğrenme yaklaşımlarını, kullandıkları çalışma ve öğrenme
stratejilerini, akademik başarılarını, öğretim ortamı algılarını vb. bir çok unsuru etkileyebilir ya da bu unsurlardan
etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin faktör yapısının
doğrulayıcı faktör analiziyle incelenmesidir. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki 5 farklı
üniversitenin müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim görmekte olan 254 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu öğrencileri
Aksaray (n=28, %11.1), Gazi (n=51, %20.1), İnönü (n=44, %17.3), Necmettin Erbakan (n=80, %31.5) ve Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi’nde (n=51, %20.1) öğrenim görmektedir. Çalışma kapsamındaki ölçek “öğrenme (hedef/ustalık)
yaklaşma yönelimi, öğrenme (hedef/ustalık) kaçınma yönelimi, performans (yetenek) yaklaşma yönelimi ve performans
(yetenek) kaçınma yönelimi” olmak üzere dört boyutu içermektedir. Ölçeğin tamamı 21 maddedir. Öğrenme yaklaşma
yönelimi boyutunda 5 madde, öğrenme kaçınma yönelimi boyutunda 7 madde, performans yaklaşma yönelimi boyutunda 5
madde ve performans kaçınma yönelimi boyutunda da 4 madde bulunmaktadır. Çalışma verilerinin doğrulayıcı faktör
analizinden elde edilen bulgulara göre: χ2/sd oranı 1.77, RMSEA değeri 0.055, AGFI değeri 0.86, GFI değeri 0.89, NFI
değeri 0.94, NNFI, CFI ve IFI değerleri ise 0.97 bulunmuştur. Bulgulardan elde edilen sonuçlar, çalışma kapsamında kurulan
modelin veriyle mükemmele yakın bir uyumda olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi
Yönelimleri Ölçeğinin yapısal geçerliliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi
Yönelimleri Ölçeği, müzik alanındaki pek çok araştırmada kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak
araştırmacılara sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Enstrüman, başarı hedefi yönelimi ölçeği, doğrulayıcı faktör analizi

(18216) ENSTRÜMAN ÖĞRENMEDEKİ YAKLAŞIMLAR ÖLÇEĞİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
MEHTAP AYDINER UYGUN 1
1

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
mehtapaydineruygun@yahoo.com.tr

Enstrüman öğretimi, öğrencide enstrümana ilişkin teknik ve müzikal kazanımların oluşturulması, oluşturulan teknik ve
müzikal kazanımların geliştirilmesi, geliştirilen teknik ve müzikal kazanımların da yetkinleştirilmesi sürecidir. Bu süreç,
öğrencinin enstrümanı ile tanıştığı günden başlayarak yıllarca devam eder. Enstrüman öğretiminin başarılı bir şekilde
yürütülmesi, öğrencinin sürece olumlu bir şekilde güdülenmesiyle mümkündür. Sürece olumlu olarak güdülenmiş öğrencinin
kolay, etkili, kalıcı bir şekilde öğrenebilmesinde ve bağımsız öğrenebilme niteliği kazanmasında da çeşitli stratejileri işe
koşması önemlidir. Bu durum öğrencinin bakışı açısından değerlendirildiğinde iki temel soruyu akla getirir. Bunlar:
“Enstrümanıma neden çalışıyorum?” ve “Enstrümanımı öğrenebilmek için ne yapmalıyım?” sorularıdır. Öğrencinin her iki
soruya cevabı, onun enstrüman öğrenmedeki yaklaşımını belirler. Öğrencilerin enstrüman öğrenmedeki yaklaşımlarının
belirlenmesi, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıyla mümkündür. Bu çalışmanın amacı, “Enstrüman Öğrenmedeki
Yaklaşımlar Ölçeğinin” geliştirilmesidir. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki 3 farklı
üniversitenin müzik öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan 240 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu
öğrencileri; Niğde Ömer Halisdemir (n=81, %33.8), On Dokuz Mayıs (n=87, %36.2) ve Pamukkale Üniversitelerinde (n=72,
%30.0) öğrenim görmektedir. Çalışma kapsamındaki ölçek, derin öğrenme yaklaşımı ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı olmak
üzere iki ana boyuttan oluşmaktadır. Derin öğrenme yaklaşımı boyutu, derin güdü ve derin strateji alt boyutlarını; yüzeysel
öğrenme yaklaşımı boyutu da, yüzeysel güdü ve yüzeysel strateji alt boyutlarını içermektedir. Ölçeğin tamamı 23 maddedir.
Derin güdü boyutunda 5 madde, derin strateji boyutunda 9 madde, yüzeysel güdü boyutunda 6 madde ve yüzeysel strateji
boyutunda da 3 madde bulunmaktadır. Çalışma sonucunda; madde-toplam korelasyonları derin öğrenme yaklaşımı alt boyutu
için 0.526 ile 0.744 arasında değişirken, yüzeysel öğrenme yaklaşımı boyutu için 0.402 ile 0.764 arasında değişmektedir. Bu
sonuçlar, ölçekteki maddelerin geçerliklerinin yeterli olduğunu ve öğrencilerin enstrüman öğrenmedeki yaklaşımlarını ayırt
ettiklerini gösterir niteliktedir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda derin öğrenme yaklaşımı alt boyutunun Cronbach alfa
güvenirlik katsayısı 0.92 bulunurken, yüzeysel öğrenme yaklaşımı alt boyutunun güvenirlik katsayısı 0.88 bulunmuştur. Elde
edilen sonuçlar, ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Enstrüman, öğrenme yaklaşımı, ölçek
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Örgün Müzik Öğretimi Programı “Hedefler”, “Hedef Davranışlar” , “Öğretme / Öğrenme Durumları”, “Sınama / Ölçme
Durumları” ve “Değerlendirme İşlemleri”nden oluşan bir bütündür. Her programın hedefleri öğretim / öğrenme sürecine
katılacak öğrencilerin düzeyine göre belirlenir. Öğretme / öğrenme ortamlarında, hedeflerin gerçekleşmesine yönelik,
uygulanacak olan etkinliklerle, öğrencinin kazanması gereken sınanabilir, ölçülebilir ve gözlenebilir davranış kazanımları
“hedef davranışlar” olarak düzenlenir. Müziksel hedef davranışlar bilgi, uygulama becerisi (psikomotor davranışlar) ve
duygusal (sanatsal) boyutlarda kazanılır ve sınanarak ölçülebilir. Öğrenciler müzik öğretimi sürecine doğuştan sahip
oldukları, birbirlerinden farklı özel yetenekleri yapabilirlikleri ve sonradan kazandıkları bilgi beceri ve davranışları ile
başlarlar. Her öğrencinin belleğinde müzikle ilgili olarak, daha önceden kazanılmış birikimleri vardır. Bu anlamda,
öğrenciler müzik öğretimine “yanlış, doğru”, eksik, tam”, “yetersiz, yeterli” biçimde, belirli bir “hazır bulunuşluk” düzeyi ve
bireysel farklılıklar ile başlar. Sınama ile öğrencilerin öğretim / öğrenme sürecine ilişkin “başlangıçtaki durumları”,
“süreçteki durumları”, “süreç sonundaki kazanım durumları”; ölçme ile bunların düzeyleri; değerlendirmeyle ise, süreç
sonunda programa ait hedefler ve davranışların kazanılması için kullanılan araç-gereç, etkinlikler ile öğretim yöntem ve
tekniklerinin katkı durumu, etkileri belirlenmeye çalışılır. Bu çalışmayla, genel müzik öğretiminde müziksel sınama ölçme
ve değerlendirmenin; kuramsal bilgilerin kazanımına (bilişsel), seslendirme becerilerine (devinişsel / psiko-motor) ve
duygusal gelişime (duyuşsal) katkıları yönleriyle tarama yöntemiyle, müzik öğretim uygulamalarına ait etkinlik
örneklerinden elde edilen dönütler ele alınarak incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Genel Müzik Öğretimi, Müzik Yapabilirlikleri, Müzik Kazanımları, Sınama, Değerlendirme

(18268) "MİMARLIK VE SANAT TARİHİ" DERSLERİNİN MİMARLIK
EĞİTİMİNDEKİ YERİ
ÖZLEM ATALAN 1, GİZEM ÖZER BAŞ 2
ÇANAKKALE
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
oatalan@hotmail.com
1

2

“Mimarlık Tarihi” ve “Sanat Tarihi” eğitimi kendi içinde “Kültürel Varlıkları Koruma” düşüncesini ve bilincini
barındırmaktadır. Mimarlık, Sanat ve Eğitim, tarihi kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarımı için önemli temel araçlardır.
"Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi" bilgisinin yerleştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin başında; Mimarlık eğitimi
gelmektedir. "Mimarlık Tarihi" ve "Sanat Tarihi" bilgisine sahip olan bireyler, hem bugününe hem de geçmişine sahip
çıkarlar. Kentleşme etkisinin hızlı bir şekilde kentlerimizi yönlendirdiği günümüz koşullarında, kentlerin mimarlık tarihine ve
sanatına bilinçle yaklaşması gerekliliği öne çıkmaktadır. Bu açıdan, tüm mimarlık öğrencileri için koruma bilincinin
anlaşılması önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Mimarlık eğitimlerine ve onların ders programlarına önemli görevler
düşmektedir. Bu bölümlerin ders programları eğitim gören öğrencilerine mimarlık ve sanat tarihini sevdirme, onu koruma
sorumluluğunu kazandırma konusunda başarılı mıdır? Bu çalışmada mimarlık eğitiminde, Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi
öğretilmesinin önemine değinilmektedir. Aynı zamanda, ders programlarında yer alan, "Mimarlık Tarihi" ile "Sanat
Tarihi"ne yönelik derslerin yeri ve yeterliliği araştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Koruma Bilinci, Kültürel Miras, Mimarlık Tarihi , Sanat Tarihi, Mimarlık Ders Programları, Eğitim.
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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
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Ülkemizde iç mimarlık eğitimi kendi disiplininin yapısından kaynaklanan çok farklı alanlara yönelik ders ve uygulamaları
içermektedir. Dolayısıyla iç mimarlık eğitiminin çok yönlü bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Teknik
resimden sanat tarihine, kültür tarihinden bilgisayar destekli tasarıma kadar çeşitli alanlarda hem teknik hem de tasarım ile
ilgili dersler verilmektedir. Mimarlık ve yakın olan bütün alanlarda; önlisans eğitiminden farklı olarak lisans eğitimi, tasarım
yapmayı gerektiren bir yapıya sahiptir. Başka bir deyişle lisans eğitiminin farkı; öğrencide tasarım yapabilme yetisini
geliştirmesidir. Bu tasarım becerisi; sanatsal ve eleştirel bakış açısına sahip olmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla iç mimarlık,
iç mimarlık ve çevre tasarımı, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama gibi bölümlerin eğitiminde sanat önemli
bir konuma sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’deki iç mimarlık bölümlerinin eğitimine yönelik bir araştırma yapılmaktadır.
Öncelikle genel olarak bölümlerin tarihi incelenmektedir. Bu genel incelemenin ardından belirli bir fakültede değil; bölümün
farklı fakültelerde bulunması sebebi ile bu konu ile ilgili sayısal veriler incelenerek hangi fakültelerde bulunduğuna
ulaşılmıştır. Mimarlık-sanat ilişkisi ve eğitimdeki gerekliliği göz önünde bulundurularak belirli bir sürenin üstünde eğitim
vermiş olan iç mimarlık bölümlerinin dersleri ve ders içerikleri; bu bölümlerin fakülteleri dikkate alınarak incelenmektedir.
Sonuç olarak örnek olabilecek bölümlerin sanat ve tasarıma yönelik derslerinin istatistiksel verileri elde edilmiştir. Ardından
bu veriler üzerinden iç mimarlık bölümleri karşılaştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler : İç mimarlık, Sanat, Eğitim, Tasarım

(18405) DESEN EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ÖĞRETİM
MATERYALİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
CANSU ÇELEBİ EROL 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
cansucerol@gmail.com

Bu araştırmada, üniversitelerin sanat eğitimi alanı içindeki Desen dersi öğretim programındaki teorik öğrenme alanlarını
içeren bir Web tabanlı etkileşimli eğitim materyalinin kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans düzeyinde öğrenim gören 1. sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Desen dersi öğrenme alanlarını içeren, Web tabanlı öğretimin
gerçekleştirileceği Web sitesinin içeriği geliştirilmiştir. Uygulamalar 2015 yılının Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında, 2
saat teorik ve 2 saat pratik toplamda 4 saat olan Desen derslerinin teorik ders saatlerinde yürütülmüştür. Uygulama
sonucunda öğrencilerin Desen eğitiminde Web tabanlı öğretim materyalinin kullanımına ilişkin görüşleri alınmıştır.
Araştırmaya yönelik veriler araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme kayıtları ile
elde edilen veriler betimsel yaklaşımla ve içerik analizi yöntemiyle birbirine benzeyen belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirilerek, kodlanarak ve kategorilere ayrılarak çözümlenmiştir. Sonuçlar yüzde ve frekans olarak
verilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşme bulgularında materyalin etkileşim yapısının öğrencileri daha aktif ve verimli
kıldığı, sosyalleştirme becerisini artırdığı, kalıcı öğrenme için faydalı olduğu ve konsantrasyonu artırdığı anlaşılmaktadır.
Öğrencilerin ifadelerine göre, Web tabanlı materyalin Desen dersi içeriğinde bulunan görsel, işitsel ve yazınsal içeriği
bütünleştirerek tek materyal altında, çok yönlü uyaranlar eşliğinde, öğrenci-eğitimci ve öğrenci-öğrenci etkileşiminde
sunarak verimliliği artırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Desen, sanat eğitimi, Web tabanlı öğretim, öğrenci görüşleri.
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Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı hatta Şehir Planlama, İnşaat Mühendisliği gibi bölümlerin eğitim ve öğretimlerinin,
kültür ve sanatın yoğun olarak yaşandığı kentlerde yapılması önemlidir. Bu önem, öğrencilerin görsel hafızlarının
gelişmesinden, sanata ve mimarlığa karşı farkındalığının artmasından kaynaklanmaktadır. Güncel hayatta ve mimarlık ders
programları dahilinde, bu kentlerde yapılan, “gezi, mekan araştırması, alan araştırması ve çalışması” ile “sergi, müze gezisi
vs.” gibi tarihi mekanlardaki aktiviteler, öğrencilerin sanata karşı ilgi ve başarısını desteklemektedir. Dünyada kültür ve
sanatın yoğun olarak yaşandığı, kültürel mirasın yaşatılarak günümüze kadar ulaştırıldığı pek çok önemli kentler vardır.
İtalya’da Milano , İngiltere’de Cambridge , Fransa’da Paris, Avusturya’da Viyana, Portekiz’de Porto ve Amerika’da bulunan
pek çok kente, üniversiteler kentin kültürel mirasından, sanatından ve modern mimarisinden etkilenmektedir. Özellikle,
Mimarlık ve sanat eğitimi yapan pek çok üniversite, kentin kültür ve sanat yaşamından etkilenmektedir. İstanbul’da, kültür
ve sanatın yoğun olarak yaşandığı kentlerden biridir. İstanbul’da pek çok üniversitede mimarlık bölümleri vardır. Çalışma
kapsamında; kültür ve sanatın yoğun olarak yaşandığı kentlerde yer alan, bazı önemli mimarlık bölümleri incelenmiştir.
Aynı zamanda, bu kültürel başkentlerin, üniversitelerin mimarlık bölümleri üzerindeki etkileri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Mimarlık Eğitimi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Eğitimi, Kültürel Başkentler, Kültür ve Sanat.

(18450) GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMEYİ
TETİKLEYEN YENİ YAKLAŞIMLAR
CEYLAN SEBİK 1
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ceylansbk@hotmail.com

Küreselleşmeyle birlikte ivme kazanan globalleşme olgusu gerek kurumların, gerekse kuramların hızlı bir şekilde değişim ve
dönüşüm sürecini başlatmıştır. Öznesi insan olan eğitim olgusunun da bu değişim ve dönüşüm sürecini en aktif geçiren
yapılardan biri olduğu söylenebilir. Genel eğitim sistemi içerisinde sanatın genel ve eğitsel işlevi, sanat eğitimini daha da
önemli kılmaktadır (Dönmez vd., 2012, s. 306). Bireylerin kendilerini ifade edebildikleri Görsel Sanatlar Dersi ile çevreye
daha duyarlı yaratıcı düşünce ve davranışa sahip estetik beğenisi gelişmiş bireylerin oluşturduğu bir toplum yapısı mümkün
olabilecektir (Ayaydın vd., 2011, s. 17). Bu bağlamda toplumun inşasında önemli bir rol üstlenen sanat eğitimi, kalkınma
konusunda ileride olan ülkelerde bilim eğitimiyle paralel gelişmeler göstermektedir (Dönmez vd., 2012, s. 307). Dolayısıyla
geleneksel ve yerel düzeyde kalmış bir sanat eğitimi programının çağın ihtiyaçlarına ve söylemine ayak uydurması zor
görünmektedir. Sanat eğitiminde yeni yaklaşımlar içeren anlayışın temeli yaparak yaşayarak ve deneyimden öğrenmeyi
hedefleyen programlara dayanmaktadır. Bu programların geneli incelendiğinde, öğrencinin eğitimin her aşamasında aktif
olduğu bir yapıda tasarlanmış uygulamaları içerdiği görülmektedir. Berkman (2011) toplum temelli eğitim için: “Anlamlı bir
katılım; topluluğun programların tasarımı, uygulanması ve değerlendirmesinde söz sahibi olmasıyla sağlanmaktadır. Böylece
işin içinde olma, gerçek sahiplenme ve kendisine ait bir şeyin parçası olma hissi yaratılır ” (Akt. İnan, 2012, s. 5) düşüncesini
savunmaktadır. Her sanatsal edimde; hem görsel biçimlendirmede, hem eleştirel ifadede ve hem de kültürel bilincin
gelişmesinde bireyin yaşadığı ortam, yaptığı iş ve ereği içselleştirmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Açıkgöz ‘e ( 2014,
s. 34) göre; öğrencilere bağımsız düşünme, bağımsız hareket etme fırsatı verilmediğinden geleneksel öğretim, toplumsal
gereksinimlere de ters düşmektedir. Oysa aktif öğrenme sınıflarında öğretmen öğrencinin gelişiminde baskın olmadan, her
adıma müdahale etmeden yardım etmektedir. Bu bağlamda öğrenci yalnız dinlemekle kalmaz, soru yanıt yönteminde olduğu
gibi soruları yanıtlamak, tartışma yönteminde olduğu gibi konu ile ilgili düşüncelerini savunmak için çaba harcamaktadır.
Kısacası iletişim tek yönlü değil karşılıklı ve karşıtlıdır. Çalışma disiplin alanı ne olursa olsun öğretmen ve öğrenci arasındaki
etkileşimler şekil, işlev ve etki bakımından farklılık gösterebilir. İster doğrudan ya da dolaylı, ister entelektüel ya da
duygusal, ister fiziksel ya da sosyal, ister öğretici ya da toplumsal, ister sözel ya da sembolik olsun, bu etkileşimler öğretimin
gerçekleştiği ya da gerçekleşmediği yegane alanlardır (Gay, 2014, s. 182). Bu alanlar belirli bir fiziki yapı gerekmeksizin
varlığını devam ettirmektedir. Açık havada eğitim etkinlikleri ve sınıf dışı öğretim etkinlikleri üzerine yapılmış güncel
araştırmaların aktif öğrenme temeline dayandırıldığı görülmektedir. Aktif öğrenmede öğrenme süreci tüm katılımcılar
tarafından paylaşılmaktadır. Bu bağlamda en edilgin öğrencinin bile bilgiyi kullanma etkinliklerinde aktif rol alabildiği ifade
edilmektedir. Aktif öğrenmede öğrenme malzemesi üzerine çalışılırken isteyen herkesin düşüncesini söyleyebildiği, soru
sorabildiği, açıklama yapabildiği bir içerik hâkimdir (Açıkgöz, 2014, s. 33). Görsel sanatlar öğretiminde açık havada eğitim
etkinlikleri ile sınıf dışında gerçekleştirilen ve yine temeli aktif öğrenme yaklaşımına dayanan öğrenme sürecinde
kullanılabilecek alternatif modellere örnek olarak, Reggio Emilia yaklaşımı ve Montessori yaklaşımı gösterilebilir. Örnek
gösterilen bu yaklaşımlar duyuşsal bağlamda merak duygusu etrafında birleşmektedirler. Merak duygusu ise sanat eğitiminde
yaratıcı ifadeyi besleyen en önemli kavramlardan biridir. Görsel sanatlar öğretiminde aktif öğrenmeyi tetikleyen yeni
yaklaşımlar bağlamında irdelenen bu araştırmada görsel sanatlar öğretimi için; Ekinlik Temelli ve Oyun Temelli Görsel
Sanatlar Öğretimi şeklinde saptanan iki öğretim modeli alan yazın çerçevesinde etraflıca tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Görsel Sanatlar Eğitimi, Aktif Öğrenme, Açık Havada Eğitim Uygulamaları

Sayfa 188

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18541) AÇIK HAVADA EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
CEYLAN SEBİK 1, A. DİLEK KIRATLI 2
1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ceylansbk@hotmail.com

Açık havada eğitim (AHE), doğrudan ve çoklu-duyusal deneyimleri vurgulayan, açık alan çevresinde oluşan, doğa, toplum
ve bireysel çevreleri kapsayarak bütünleşmiş öğrenme yaklaşımını kullanan bir öğretme ve öğrenme modelidir (Gilbertson,
Bates ve McLaughlin, 2005, s. 6) . Dolayısıyla açık havada yapılan eğitim programları, açık alanların kullanımı yoluyla
bireyin fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal ve ruhsal düzeylerini yükseltmeye çalışmaktadır. Bu eğitim modelinde öğrencilere
kendilerini zor durumlarla yüzleşerek karakterlerini oluşturmak için gerekli olan ortak gayeye adama konusunda ilham
vermek ana amaçtır (Robbins, 2015, s. 8). Ford (1986) birçok öğrenme tarzında olduğu gibi AHE'in de yaşam boyu çaba
gerektirebileceğini düşünmektedir. Bu bağlamda AHE’nin her yaştan, her beceriden, ve her sosyo-ekonomik kesimden
insanın faydalanabileceği bir öğrenme yaklaşımı olduğu ifade edilmektedir. Priest için, AHE altı ana noktadan oluşmaktadır.
Buna göre AHE: bir öğrenme yöntemidir: deneyseldir, öncelikle açık havada gerçekleşir; bütünseldir, dolayısıyla tüm
duyuları kullanmayı gerektirir; disiplinler arası programlara dayanmaktadır, insanları ve doğal kaynakları içeren ilişkiler
hakkındadır (Priest, 1986, s. 13). Bu doğrultuda AHE; öğrenme için bir yer olarak doğal çevre, bir konu olarak ekolojik
süreçler ve bir neden olarak kaynak yönetimi şeklinde tanımlanmıştır. Açık hava eğitimi çok sayıda konuyu ve çeşitli
öğrenme stillerini kapsayabilmektedir. Örneğin AHE etkinliklerinde beyninin sağ tarafını kullanan öğrenciler çevresel
farkındalık tekniklerinden faydalanabilirler. Beyninin sol tarafını kullanan öğrenciler ise ekolojik ilkelerden faydalanabilirler.
Oluşturulan bu iki farkındalık düzeyi aracılığıyla tüm çocuklar beynin her iki yarısına yönelik öğrenme stillerini kullanarak
anlatılan konuyla ilgili bütüncül bir bakış açısı kazanabilirler (Ford, 1986). Dolayısıyla AHE modeli öğrenmenin çoklu duyu
entegrasyonu kanalıyla gerçekleşmesine imkan sunmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma deseni ile çalışılmıştır. Bu
bağlamda AHE'in tarihsel, kuramsal ve eğitsel boyutları üzerine detaylı literatür taraması yapılmıştır. Araştırma sonucunda
elde edilen bulgular için betimsel analiz kullanılmıştır. Sonuçlar literatür ışında etraflıca tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Açık havada eğitim, Eğitimde yeni yaklaşımlar, Sınıf dışında öğrenme

(18611) BURDUR-BUCAK, MELLİ KÖYÜ GELENEKSEL KADIN
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Geleneksel giyim ve giyinme kültürü, geçmişimize ışık tutması nedeniyle her yönüyle araştırılmaya değer başlıklar
oluşturmaktadır. Bu başlıklarda özellikle alan araştırması ile yörede yerleşik bir topluluktaki durumu derinlemesine
araştırmaya yönelik verilerle karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma; Geleneksel giysilerin kullanım alanlarının gittikçe azaldığı
günümüzde Burdur, Bucak ilçesi, Melli köyü geleneksel kadın göyneklerinin, işleme özellikleriyle beraber inceleyerek
günümüzde tercih edilebilir giysiler olarak sunmaktadır. Bu amaçla, Bucak ilçesi ve Bucağa bağlı olan Melli köyünde yapılan
alan araştırmasında ulaşılabilen göynek örnekleri şekil, işleme ve kumaş özellikleri bakımından incelenmiş, giysilere ait
fotoğraflar ve çizimlere yer verilmiştir. Elde edilen bu bulgularda kullanılan işlemeler dört farklı tasarım üzerinde
uygulanmıştır. Anadolu’nun zengin kültürünün bir parçası olan süslemeler, giysiler farklı duygular ve anlamlar
taşımaktadırlar. Bu işlemelerin zamanla kaybolma tehlikesinin önüne, tasarımlarda hayat verilerek geçilmeye çalışılmıştır.
Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel desen ve giysilerin gelecek nesillere aktarılması değerlerin kaybolmaması açısından önem
arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Geleneksel, Kadın Giysisi, Melli Köyü, Nakış
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Bir öğreti ve yaşam şekli mi? Ya da bir din mi? Olduğu günümüzde hala tartışılmakta olan simyacılığın sadece laboratuvar
çalışmalarından ibaret olmadığı, aynı zamanda içinde bulunduğu toplumu kültürel ve dini motifleriyle beslendiği
düşünülmektedir. Ateşe ve Suya karşı dayanıklılık gösteren Altın tarih boyunca yaşamış tüm topluluklarda, geçirimsizliği ve
sağlamlığı ile tanrısal güçle özdeşleştirilen bir madde olmuştur. Altın gibi parlak metallere sahip olanlara kutsiyet ve
ölümsüzlük getireceğine inanılmıştır. Simyacıların madeni altına dönüştürme çabaları, aslında kendi ruhsal dönüşümlerini
sağlamak içindir. Kendi ruhsal dönüşümlerini sağlayarak tüm dünyevi hastalıklardan kurtulacaklarına ve hatta ölümsüzlük
kazanacaklarına inanmışlardır. Yapılan ayinler, büyüler, ab-ı hayat iksirleri kötülüklerden arınmak ve ölümsüzlüğe
kavuşmak içindir. Tarihi başlangıcı hala tartışılmaya devam eden ve günümüzde de varlığını sürdüren simya, bir ön kimya
olarak kabul edilse de bazıları tarafından bir sanat ve bilim olarak değerlendirilmiş ve pek çok yöneticinin ve bilim insanının
da merakını cezp etmeyi başarmıştır. Çoğu zaman altın elde etme yönüyle bilinen, bu yönüyle de sadece laboratuvar işlemleri
olarak görülen simya, aslında her zaman, içsel olanla dışsal olanın, bedenle ruhun, bireyle doğanın uyumlu birlikteliğini
savunmuştur. Simya işlemlerinde kullanılan madenlere ve taşlara birtakım kutsallıkların ve sağaltıcı özelliklerin
atfedildiği, simya işlemleriyle ruhsal gelişimin de amaçlandığı, simyacının işlem öncesi arınması, dua ve kurban ritüellerini
yerine getirmesi vb uygulamaların var olduğu görülmüştür. Günümüzde hala bir takım çevrelerce alternatif tıbbın öncüsü
olduğu, bazı çevrelerce felsefi bir öğreti olduğu, bazı çevrelerce de taşların ve madenlerin sağaltıcı/şifa verici, manevi
özelliklere sahip olduğu inancının yaygın olması, konunun çok boyutlu olduğunu ve birçok bilim dalını ilgilendirdiğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Simya, iksir, tedavi, ölümsüzlük
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Gök Milleti olan Türkler, kullandıkları tamgalarda, bayraklarda, motiflerin yer aldığı birçok nesnede geometrik şekillere,
yıldızlara ve takım yıldızlarına yer vermişlerdir. Ay ve Güneş gibi yıldızlar da Türk halk inanışlarında geniş yer tutmaktadır.
Türk kültüründe yaygın bir şekilde kullanılmış olan bu motiflerden birisi de yıldız motifidir. Yıldız motifine verilen önem
zaman ve yön gibi algısal olgulardan kaynaklandığı söylenebilir. Örneğin; Türk topluluklarının yıldızlar ile zamanı doğru
tahmin ederek bu bilgiyi yaşamlarını şekillendirme süreçlerinde kullandıkları bilinmektedir. Bu gibi gerekçelerden dolayı
Türk topluluklarına ait kültürel öğe ve materyallerde yıldız motifine rastlanmaktadır. Günümüzde Türk kültürüne yönelik
araştırmalarda Türk el sanatlarında, mimaride, mitolojide ve destanlarda yıldız motifi incelenmektedir. Bu çalışmada Türk
kültüründeki yıldız motifinin türleri, Türk topluluklarındaki kullanım yerleri ve farklı Türk toplulukları tarafından yıldız
motifine yüklenen anlamlar incelenmiştir. Bu ve buna benzer çalışmalar sonucunda yıldız motifine yüklenen anlamlar daha
uzun yıllar güncelliğini korumaya devam edeceğe benzemektedir.
Anahtar Kelimeler : Yıldız, Motif, Türk Kültürü, Dokuma, El İşi
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(18619) KÜLTÜRÜN SON DÖNEM GRAFİK TASARIM İŞLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
FATIMA TOKGÖZ GÜN 1, AYŞEGÜL HAMAMCI 1, AYŞE YILDIRIM 1
1

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
ftokgoz@mehmetakif.edu.tr

Bu çalışmada; geçmişten günümüze küreselleşmenin tüketim ve görsel kültür üstüne olan etkisi, grafiğin kültürel
yansımalarından yola çıkarak toplumda ortaya çıkan sosyo-ekonomik değişimler ve grafik tasarım süreçlerinin nasıl
şekillendiği incelenmektedir. Bu çerçevede reklamcılığın dinamiklerinden birisi olan sanat kavramının dilbilimsel
yansımalarından yola çıkarak reklam kültürü sorgulanmaktadır. Grafik tasarımın; sanat, felsefe, sosyoloji gibi alanlarla
doğrudan ilişkisi olduğu gerçeği belirtilmiştir. Bu çalışma sürecinde, ilk olarak grafik tasarımda görsel kültür ve görme
biçimlerinin önemi, sanat ve tasarımın farklı boyutları ve bu boyutlar arasındaki ilişkiler, kavramsal olarak zaman, mekan,
toplumsal değerlerin, ülkelere göre nasıl değişebileceği araştırılmıştır. Çalışmanın bulguları; farklı kültürlerin birbiri ile daha
hızlı etkileşime girdiği ve bunun grafik tasarım işlerini ve doğrudan etkilediği, tüketim kültürü ve insan psikolojisi arasında
bir bağlantı olduğu ve grafik tasarım işler üzerinde kullanılan kültürel öğelerin insanlar üzerinde doğrudan bir etkiye sahip
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Kültür, Grafik Tasarım, Reklam Kültürü, Görsel Kültür, Tüketim Kültürü

(18719) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK VE NOTA
KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ
İNCELENMESİ
BURCU ÖZER 1
1

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
burcuozer79@gmail.com

Duygu, düşünce ve izlenimleri seslerle anlatma sanatı olan müzik kendine özgü anlatım özelliği olan bir dildir. Bu dilin
alfabesini de notalar oluşturmaktadır. Kavramlar küçük yaştan itibaren bireyin zihinsel şemalarını oluşturan yapılardır.
Kavramların öğretimi üst düzey öğrenmelerin gerçekleşmesinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle Müzik kavramı ve bu
kavramın alt boyutunu oluşturan nota kavramının ilköğretim çağındaki çocukların bilişsel yapılarında nasıl şekillendiğini
belirlemek ilköğretimde müzik eğitimi ve öğretimi açısından önem teşkil etmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin müzik ve nota kavramlarına ilişkin algılarını belirleyerek
bilişsel yapılarını ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler kelime ilişkilendirme testi ve
çizme-yazma tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Öğrencilere müzik ve nota ile ilgili belli bir süre içerisinde akıllarına gelen
ilk cevap kelimeyi yazmaları ve ardından bu kelimelerle bir cümle kurmaları ve bu kavramlarla ilgili çizim yapmaları
istenmiştir. Test sonuçlarından elde edilen verilerden bir frekans tablosu oluşturulmuştur. Bu frekans tablosu aracılığıyla
öğrencilerin müzik ve nota kavramlarına ilişkin bilişsel yapılarını ortaya koyan kavram kategorileri belirlenmiştir. Kavram
kategorilerinde ortaya çıkan ilişkilere göre veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Müzik, Nota, Müzik Eğitimi, Kelime İlişkilendirme Testi, Çizme-Yazma Tekniği, Bilişsel Yapı
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(18720) PİYANO EĞİTİMİNDE ÇÖZÜMLEME DESTEKLİ ÇALIŞMA
METODUNUN İŞLEVSEL PİYANO ÇALMA BECERİLERİNE ETKİSİ
BURCU ÖZER 1, ÖZER KUTLUK 2
1

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
burcuozer79@gmail.com

Bu araştırmada, piyano derslerinde çözümleme (Armoni/form öğeleri) destekli düzenli çalışmaların işlevsel piyano
becerilerinden deşifre ve doğaçlama çalma becerilerine etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu,
2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 20 öğrenci
oluşturmaktadır. Öğrencilerin seviyelerini tespit etmek için araştırmacı 2013-2014 güz dönemi boyunca bireysel piyano
derslerini takip etmiş, piyano öğretim elemanlarından bilgi almıştır. deneysel işlem öncesi eş gözlemciyle birlikte
öğrencilerin deşifre, armoni/form çözümleme ve doğaçlama becerileri ölçülmüş ve kamera ile kayıt edilmiştir. uzman
görüşleri doğrultusunda öğrenci gruplarında iki seviye belirlenmiş (1. seviye=iyi, 2. seviye=orta) ve her iki grubun
belirlenmesinde grupların özelliklerinin denk olmasına özen gösterilmiştir. bu gruplar tesadüfü örneklem (Random) yoluyla
deney (N=10) ve kontrol (N=10) grubu olarak atanmıştır. Hazırlanan çözümleme (Armoni/Form öğeleri) destekli deşifre ve
doğaçlama çalma çalışmalarını içeren plan, deney grubu öğrencilerine 10 hafta süresince uygulanmış; bu süreçte kontrol
grubu mevcut piyano derslerine devam etmiştir. her iki gruba da öntest ve sontest ölçümleri yapılmıştır. Araştırmanın
verilerini elde etmek amacıyla davranış gözlem formu, bilişsel alan bilgisi sınavı ve deney grubunun çalışmalya ilgili
görüşlerini almak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Mann Whitney U ve Wilcoxen İşaretli Sıralar Testi
analizleri sonucu deney ve kontrol grupları arasında öntest için seviye farkı olmadığı, sontestte ise deney grubu lehine
anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. bu durumda yapılan deneysel çalışma sonucu deney grubunun piyano eğitiminde
çözümleme (armoni/form öğeleri) düzeyi ile deşifre ve doğaçlama çalma becerilerinde gelişme gösterdikleri sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Piyano Eğitimi, İşlevsel Piyano Becerileri Deşifre Çalma, Doğaçlama Çalma, Çözümleme Yapma

(18725) KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “MÜZİK ÖĞRETMENİ”
KAVRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BAHAR AYDIN 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
bahaydin@outlook.com

Müzik eğitimi türleri içerisinde genel müzik eğitimi, her bireyin ortak bir müzik kültürüne sahip olması amacı ile örgün
eğitim süresi boyunca zorunlu olmaktadır. Genel müzik eğitimi kapsamında müzik dersleri devlet ya da özel okullarda müzik
öğretmenleri tarafından yürütülen zorunlu derstir. Her derste olduğu gibi müzik derslerinde de müzik öğretmeni ana objedir.
Müziğin soyut bir kavram olması sebebiyle öğretilmesi özel bir pedagojik formasyona sahip olunmasını gerektirir. Bu
sebeple müzik öğretmeni hem müzisyenlik kimliğine, hem de eğitimci kimliğine sahip olmalıdır. Müzisyen ve eğitimci
kimliğine sahip öğretmen, öğrenci ile müzik yoluyla iletişim kurarak, dersin daha verimli geçmesini sağlar. Bu çalışmada
“müzik öğretmeninin” ortaokul ve lise öğrencilerinde nasıl bir çağrışım oluşturduğu araştırılmıştır. Araştırmada öğrencilerin
görüşleri kelime ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniği yöntemi ile elde edilmiştir. Öğrencilerin “müzik öğretmeni ile
ilgili 1 dakika içerisinde akıllarına gelen ilk cevap kelimeyi yazmaları ve ardından bu kelimelerle ilgili bir cümle kurmaları
ve bu kavramlarla ilgili çizim yapmaları istenmiştir. Test sonuçlarından elde edilen verilerden bir frekans tablosu
oluşturularak, öğrencilerin müzik öğretmeni kavramına yönelik en çok kullandıkları ifadeler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Müzik Öğretmeni, Kelime İlişkilendirme Testi, Çizme-Yazma Tekniği, Bilişsel Yapı.
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(18727) TÜRKİYE’DE EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİNE BAĞLI
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMLARININ
KARŞILAŞTIRMASI
ZAFER KURTASLAN 1, BAHAR AYDIN 2 BURCU ÖZER 3,
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
bahaydin@outlook.com
1

2

Lisans üstü eğitim, lisans derecesine sahip olan öğrencinin ilgi duyduğu bilim dalında yüksek lisans veya doktara eğitimi
almasıdır. Lisans üstü eğitim alınabilecek en yüksek düzeydeki akademik eğitimdir. Bu yüzden üniversite eğitim sistemi
içerisinde özel ve önemli bir yeri vardır. Türkiye’de müzik öğretmenliği yüksek lisans ve doktora ders programları
incelendiğinde, müzik eğitimi alanına yönelik dersler, genel müzik kültürüne yönelik dersler ve bilimsel araştırma
yöntemlerine yönelik derslerin olduğu görülmektedir. Lisans üstü müzik öğretmenliği programlarında genel olarak bu üç tür
altında derslerin toplanmasına rağmen, müzik eğitimi alanında bilim uzmanı yetiştirilmesine yönelik derslerin azlığı dikkat
çekicidir. Bu araştırmada, Türkiye’deki müzik öğretmenliği lisans üstü öğretim ders programları incelenerek, ders
programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmiş ve yurt dışındaki üniversitelerin müzik öğretmenliği lisans
üstü ders programları ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik
analizi yöntemi ile çözümlenerek, araştırmanın amacına yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Müzik öğretmenliği, lisans üstü programlar, karşılaştırmalı eğitim.

Sayfa 193

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE

YAŞAM BOYU
ÖĞRENME

Sayfa 194

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(14707) ALMAN METODU DERİN BEYİN EGZERSİZLERİ
OĞUZHAN GÖZEK 1
DERİN BEYİN
derinbeyin@gmail.com
1

Hayat her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Bilim gelişiyor. Hayatta ayrıntı daha da önemli hale geliyor. Bu ayrıntıları
yakalamak, hizmet alanını genişletmek için acilen tedbirlerin oluşması gerekmektedir. Bunun içinde insanlık neslinin daha
donanımlı hale getirilmesi gerekiyor. Daha donanımlı hale getirmenin yolu ise özgür ve özgün düşünme kanallarının açık
olmasında yatmaktadır. Durum bu olunca çocukların hayal kurmalarına, kurdukları hayallerde özgür olmalarına, soyut ve
somut süreçlerinde prangalardan uzak kendilerini gerçekleştirmeye temel teşkil eder. Oyunlara daha da önem verilmesi
gerekiyor. Derin Beyin egzersizleri görsel algı, bilişsel beceriler ve egzersizlerle beyin kapasitesinin artmasını sağlamaktadır.
Egzersizlerde en önemli unsurlar, eğlence boyutunun çok etkin olması, bilimsel temellere dayalı olması, her kesimden ve her
yaştan bireyler için uygun olmasıdır. Amacımız, günümüz koşullarında bireylerin refahını ve yaşam kalitesinin arttırarak,
yenilikçi bir sistem ile sportif sosyal ve kültürel değişiklileri göze alıp, özel egzersizler yolu ile beyin gelişimini destekleyip
kişisel gelişim ve başarıyı arttırmaktır. Günümüzde egzersizler, eğitimler ve spor, kişisel ve toplumsal sağlığı koruyucu ve
geliştirici nitelikler ile önemli bir hizmet sektörü olarak kabul görmektedir. Son yıllarda görülen zihinsel antrenman ağırlıklı
çalışmalar, duygusal olarak gevşeme ve rahatlamaya sebep olmakta, stres düzeyini aşağı çekilmesini sağlamakta, bireysel
performansta artış sağlamaktadır. Tüm bu etkenler bilişsel antrenmanların ve önem kazanmasına neden olmuştur. Yapılan
araştırmalar kısa bir süre içerisinde, bilişsel antrenmanların toplumun her alanında kullanılacağını ve bireylerin sosyal
yaşamlarında, kişiliklerinde, kariyerlerinde olmakla beraber, çocukların gelişiminde de önemli bir rol oynayacağını
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler : beyin, zeka, farkındalık, eğitim, egzersiz

(17929) TÜRKİYE’DE ALTERNATİF KÜLTÜR ARAYIŞI, FANZİNLER
RÜŞTÜ ILGAR 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ilgar@mail.com

Bu çalışmada, fanzinin bir alt kültür olarak gelişimi ve Türkiye’deki etkileri incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma
paradigmasıyla bir alt kültür olarak fanzinlerin ve bunun dünya çapındaki kendi-yayıncılık hareketine olan rolüne yönelik
derleme türündedir. Kısıtlı basılı kaynak ve Türkçe yayın eksikliği nedeniyle çoğunlukla internet üzerinden kaynak ve veri
incelemesine gidilmiştir. Öncelikle bu çalışmada fanzinin ne olduğu, hangi sebeplerden dolayı böyle bir yola girildiğine dair
bilgiler verilerek ve fanzinlerin bir alt kültür olarak kırılma noktalarından bahsedilmiştir. Çalışmada Dünya’da ve Türkiye’de
ilk fanzin örnekleri ve genel çizgilerinden bahsedilmiştir. Araştırmanın bir sonucu olarak fanzinlerin doğallık eksenli binlerce
insanı etkileyen ve anti-hiyerarşik yapıya sahip yayınlar oldukları gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Fanzin, kendi-yayıncılık, alternatif kültür, alt kültür, kendin-yap

Sayfa 195

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18074) YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ PERFORMASINA
ETKİSİ: ÖĞRENCİ VELİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
DAVUT KARAMAN 1, YASEMİN ÖZCAN KARAMAN 2, VELİ KURNAZ 3
1

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
3
ÖZEL SEKTÖR
davut.karaman@alanya.edu.tr

Yaşam boyu öğrenme (YBÖ); kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her yaşta, her yerde ve her alanda yeni şeyler
öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca kalıcı öğrenme için ise bu sürecin planlı ve sürekli hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü
YBÖ, insan hayatının başlangıcından sonuna kadar kesintisiz devam eden bir süreçtir. Bu süreç kişilerin toplumdaki değişim
ve gelişime kısa sürede uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte istihdam için nitelikli insan kaynağının
temin edilmesi açısından da büyük katkılar sunmaktadır. Eğitimin vazgeçilmez üçayağı öğrenci, öğretmen ve velilerden
(öğrenci ailesi) oluşmaktadır. Son yıllara kadar çoğunlukla veliler eğitimin dışında yer almıştır. Fakat günümüzde de artık
veliler eğitimin en önemli unsuru haline gelmiştir. Çünkü artan sınırsız ve kesintisiz rekabet koşulları (işsizlik vb.)
öğrencilerin geleceğini oldukça yakından ilgilendirmektedir. Yerinde sabit duranın sürekli gerilediği bir dünyada YBÖ
vazgeçilmez bir konuma gelmiştir. Bu çalışmada 30-45 yaş arası ilkokul ve ortaokul mezunlarından oluşan ebeveynlerin
eğitim gören çocuklarına olan yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla 15 aile (anne ve baba) ile birebir görüşme yapılmıştır.
İlgili yaş aralığı “yeni bir şeyler yapma isteğine sahip ve gereken çabayı da gösterebilecek” olmasından dolayı tercih
edilmiştir. Genel olarak bu kitle iş yaşamının yoğunluğundan dolayı hem bireysel eğitimlerine hem de çocuklarının birebir
eğitimine zaman ayıramamaktadırlar. Ebeveyn olarak da bir şeyler yapmaları gerektiğinin farkında olan fakat “neyi, nasıl”
yapacakları konusunda nitelikli bir teknik desteğe ihtiyaç duymalarından dolayı harekete geçememektedirler. Dolayısıyla
eğitimin üç önemli ayağından biri eksik kalmaktadır. Değişen dünyada ebeveynlerin eğitim durumlarına ilave olarak kuşaklar
arasında ortaya çıkan iletişimsizliklerin sonucu olarak aile içi ciddi sorunlar da yaşanabilmektedir. Ülke genelinde göz ardı
edilemeyecek kadar bir sayı olduğu tahmin edilen bu hedef kitle için YBÖ kapsamında uygun eğitim programlarının etkin bir
şekilde hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler : Yaşam Boyu Öğrenme, Öğrenci Performansı, Ebeveyn

(18075) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMASI VE
ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNUN İSTİHDAMA ETKİSİ
DAVUT KARAMAN 1, YASEMİN ÖZCAN KARAMAN 2, VELİ KURNAZ 3
1

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
3
ÖZEL SEKTÖR
davut.karaman@alanya.edu.tr

Bir ülkenin ekonomik açıdan güçlü komuna gelebilmesinde eğitimin payı oldukça yüksektir. Bu payda ise üniversite eğitimi
büyük öneme sahiptir. Üniversite sayılarının artması ile birlikte yükseköğrenim gören üniversite öğrenci sayılarında ciddi
oranda artış görülmektedir. Bununla birlikte üniversite mezunu işsiz sayısı da her geçen gün artmaya devam etmektedir. İş
beklentisine cevap bulamadığı için artık iş aramayı bırakan üniversite mezunu sayısı da oldukça fazladır. Dolayısıyla da
ekonominin vazgeçilmezi olan emek gibi en önemli üretim faktörü de atıl kalmaktadır. Bir taraftan üretimde teknolojinin
önemi hızla artmaya devam ederken, diğer taraftan da teknoloji nesli olarak bilinen yeni nesil üniversite mezunu olmasına
rağmen işsiz kalabilmektedir. Güçlü bir ekonominin yolu öncelikle istihdamın artırılmasına bağlıdır. Bununla birlikte nitelikli
işgücünün sürdürülebilir hale getirilmesi de ekonomik verimliliğin sürekli hale gelmesini sağlayacaktır. Üniversite
mezunlarındaki işsizliğin fazla olmasının birçok nedeni vardır. En önemlilerinden biri olarak bu çalışmada ele alınan
üniversite öğrencilerinin gelecek hayatlarını şekillendirecek kariyer planlamasından yoksun olmalarıdır. Bu çalışma
üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ve gelecek beklentilerini ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada Meslek Yüksekokulu’nda 4 farklı programda öğrenim gören 20 öğrenci ile görüşme yöntemi
uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri programı tercih nedenleri, kariyer planları ve gelecek beklentileri hakkında
veriler elde edilmiştir. Aynı zamanda ilgili öğrencilerin temel branş derslerine giren 12 akademisyenle de görüşme
yapılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde öğrencilerin öğrenim gördükleri programdaki mesleği yapmayı
çoğunlukla düşünmedikleri, okul sonrası için de kariyer planlarının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Akademisyenlerle
yapılan görüşmelerde bu sonucu doğrulamaktadır. Dolayısıyla öğrencilere akademik bilginin yanında öncelikle kendilerini
keşfetmeyi sağlayacak olan kişisel gelişim ve farkındalık eğitimlerinin verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca
yaşam kalitesini artıran koçluk faaliyetlerinden biri olan öğrenci koçluğunun ilgili akademisyenler tarafından yapılmasının
nitelikli işgücünü artıracağı ve istihdama katkı sağlaması açısından yararlı olacağı önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kariyer Planı, İşsizlik, Öğrenci Koçluğu
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(18092) YETİŞKİN EĞİTİMİ KONUSUNDA ALTERNATİF PROGRAM
ÖNERİSİ: FOKUS
BÜLENT GÜVEN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
bulentg1@yahoo.com

İçinde yaşadığımız doğal ortamın korunması ve gelecek kuşaklara daha iyi bir şekilde devredilmesi günümüzde önemli bir
görev olarak ifade edilmekte, bu kapsamda yeterli olmasa da anlamlı sayılabilecek çabalar ortaya konmaktadır. Çevreye
duyarlı, doğayı koruyan, bilinçli yurttaşlara sahip bir toplum olabilme yolunda çabaların daha da artması, eğitsel faaliyetler
yoluyla yalnızca yeni neslin değil tüm yetişkinlerin duyarlılığını geliştirmek hedeflenmelidir. Dünya da önemli bir kavram
olarak son 20–25 yılda ilgi alanı olan çevrecilik beraberinde bilim okuryazarlığı kavramını da getirmiştir. Çevresinde
meydana gelen sorunlara, özellikle çevre kirliliği konularına duyarlı ve bu alanda eserleri, yayınları takip eden bireylerin
sayısı gelişmiş ülkelerde oldukça fazladır. Bilim okuryazarı bireylerin çevre sorunları konusunda kamuoyu oluşturma, bu
konuda kurulan çeşitli dernek ve kurumlara üye olma, çevre kirlenmesine karşı etkin bir biçimde faaliyette bulunma ve
politik kararlarda rol alma gibi faaliyetler gerçekleştirmeye başlamaları dikkatleri bu kavrama yönelmesine sebep olmuştur.
Türkiye’de de çevre koruma çalışmalarının başarıya ulaşması, özellikle denizlerimizin ve dünyada sayılı yer şekillerinden
olan boğazlarımızın temiz kalması hususunda halkın bilinçlenmesi, kamuoyu ve çevreye karşı duyarlılık oluşturulması
yaşamsal önem taşımaktadır. Dünya da sayılı Türkiye’de iki tane bulunan ve önemli yer şekilleri arasında sayılan boğazların
ve sahibi bulunduğumuz kıyılarımızın tanınması ve korunmasını geniş halk kesimlerince benimsenmiş ulusal bir davranış
biçimi haline getirmek artık elzem bir hal almıştır. Özellikle yetişkin adı verilen hedef kitlede (18-50 yaş grubu yetişkinlerin)
boğazlar konusunda farkındalık yaratarak, yetişkin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde anlaşılır, etkili ve
sürdürülebilir eğitim, etkinlik ve projeler oluşturarak denizlerimizin ve gemi geçiş yolları olan boğazlarımızın korunmasına
yönelik bilinç ve motivasyon düzeyini hazırlanacak özel programlar ile geliştirmek hedeflenmelidir. Bu bağlamda araştırmacı
tarafından yapılandırmacı kurama uygun olarak yetişkinler için FOKUS programı oluşturulmuştur. Model, sırasıyla dikkat
çekici etkinliklerin yer aldığı Farkında olma aşaması ile başlayarak, Keşfedici etkinlikler ile katılımcılara yeni ufuklar açma,
ardından katılımcı yetişkinlerin elde ettikleri bilgi ve becerileri Uygulama aşaması ile hayata geçirmelerini ve son aşamada
ise bilgi, beceri ve değerleri kendilerine özgü biçimde Sahiplenmelerine imkan tanıyacak şekilde düzenlenmiş bir program
önerisidir. Bu araştırmada oluşturulan program önerisi ve öneriye uygun olarak hazırlanan örnek bir çalışmanın tanıtılması,
bilim insanlarının da programa ilişkin öneri ve katkılarının alınması amaçlanmaktadır. Alınan öneri, eleştiri ve katkılar ile
FOKUS programının mükemmelleştirilmesi ve yetişkinlere yönelik diğer eğitim uygulamaları için de kullanılması
umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Yetişkin Eğitimi, Program, FOKUS

(18265) BİR SOSYAL DOKU PROJESİ OLAN; İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSMEK HAYAT BOYU ÖĞRENME
MERKEZİ'NİN İSTİHDAMA KATKISI
ZEYNEP GÜNAY 1
1

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZİ
gnyzeyneb@gmail.com

Yaygın eğitim, bireylere hayat boyu öğrenme imkanı sağlayarak, kendilerini sürekli geliştirmeleri yoluyla, bireylerin içinde
yaşadıkları yöre ve toplumun da ekonomik ve sosyal gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada, belediyelerin
yaygın eğitim alanında faaliyet göstermelerine neden gerek duyulduğu, bu faaliyetlerin neler olabileceği ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının 1996- 2017 yılları arasındaki 21 yıllık dönemde sunduğu yaygın
eğitim hizmetinin nitelik ve nicelik yönünden incelenerek istihdama katkısı ele alınmıştır. İSMEK’in, ağırlıklı olarak,
kursiyerlerinin kişisel gelişimlerine ve yeni beceriler edinmelerine katkı sağlamak ve kadın emeğini geliştirmeye yönelik bir
yapıya sahip olduğu görülmektedir. Kadınlara verilen eğitimlerle, kadınların potansiyel bir işgücü olarak yetiştirilmesinin
yanı sıra, aile ekonomisine ve bu yolla ülke ekonomisine fayda sağlanması hedeflenmektedir. Erkek ve kadınlara verilen
kişisel gelişim ve mesleki- teknik eğitimlerle, işsizlere ve eğitimini tamamlama imkanı bulamamış gençlere istihdama
katılabilmelerine destek amacıyla beceriler kazandırılması hedeflenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSMEK
ile birlikte diğer büyükşehir belediyelerinin oluşturmuş oldukları meslek ve sanat edindirmeye yönelik yaygın eğitim
organizasyonlarının özellikle son on yıl içerisinde bu alanda gösterdikleri faaliyetlerde elde ettikleri önemli başarılar, halka
en yakın yerel yönetim birimi olarak değerlendirilen belediyelerin, özünde yerel nitelikler taşıyan yaygın eğitim alanında da
etkin bir rol üstlendiklerini göstermektedir. Türkiye genelinde yaygın eğitim hizmetlerinin sayı ve nitelik olarak giderek
merkezilikten yerelliğe doğru bir geçiş yaşayacaktır. Bu nedenle; Türkiye’de yapılacak olan hukuki ve mali düzenlemelerle,
yaygın eğitim alanında merkezi idareden büyükşehir belediyelerine yetki ve sorumluluk devrini içeren bir yeniden
yapılandırmanın gerçekleştirilmesi bireysel gelişme ile yerel ve toplumsal kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir
gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin en büyük “ Halk Üniversitesi” haline gelen İSMEK, bugün ülkemizde
olduğu kadar bütün dünyada da model olarak kabul edilen bir kurum konumundadır.
Anahtar Kelimeler : Hayat Boyu Öğrenme, Kadın İstihdamı, Meslek Eğitim Kursu, Kadın Emeği
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(18324) TASARIM TEMELLİ MESLEK EĞİTİMİNDE BİLGİ
OKURYAZARLIĞI BECERİLERİNİN KAZANIMI: ÖĞRETİM
ELEMANI GÖRÜŞLERİ
ALPER TORUN 1, FİRDEVS KULAK TORUN 2, ŞENGÜL YALÇINKAYA 3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
3
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
alpertorun@hotmail.com
1

2

Bilgi çağında sürekli değişen dinamikler içinde yaşam boyu öğrenmenin önemi her geçen gün artmaktadır. Güncel bilgi
gereksiniminin sürekli artması sonucu değişime ayak uydurmanın zorluklarına rağmen kolayca ulaşılan aldatıcı ya da yanlı
bilgilerin yine kolayca paylaşılması günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Eleştirel düşünme ve sentez yeteneği ile
ihtiyaç duyulan bilginin edinilmesi, yararlı bilginin ayrılması gerektiği sıkça vurgulanmaktadır. Bu konuda bilgi kullanımıyla
ilgili becerileri kapsayan ve farklı disiplinler için sınırlandırılmış birçok okuryazarlık türü geliştirilmeye devam etmektedir.
“Bilgi Okuryazarlığı” geliştirilen tüm bu okuryazarlık türlerinin kesişim kümesini oluşturmaktadır. “Bilgiyle ilişkili
işlemlerde, çağın ihtiyaçları doğrultusunda etkin ve yeterli olma” şeklinde özetleyebileceğimiz bu kavram tüm disiplinleri
ilgilendiren yaşam boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim açısından öncelikle sahip olunması gereken en temel becerileri
ifade etmektedir. Dolayısıyla mesleki eğitimde gün geçtikçe daha fazla dikkate alınan bir kavram haline gelmiştir. Tasarım
temelli meslek eğitiminde de değişimin tetiklediği güncel bilgiye erişim, yeni bilginin üretimi, paylaşımı ve tartışılması önem
kazanmaktadır. Bilginin sürekli değiştiği ve çeşitlendiği bir dünyada, öğrencilerinin öncelikle bu değişime ve çeşitliliğe
cevap verebilecek düşünme yolları hakkında farkındalığa sahip olması gerekmektedir. Bu konuda tasarım temelli mesleklerde
lisans düzeyinde neler yapılabileceği araştırma problemi olarak belirlenmiştir. Bunun için birkaç adımdan oluşan çok yönlü
bir araştırma süreci yürütülmüştür. Bu bildiri kapsamında tasarım temelli mesleklerde lisans düzeyinde söz konusu
becerilerin kazanımı ile ilgili öğretim üyelerinin görüşlerinin yer aldığı adıma yer verilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık lisans programlarında görev yapan öğretim üyelerine bir anket
uygulanmıştır. Çalışma sonucuna göre öğrencilere bilgiye erişim konusunda ve özellikle bilgi kullanımıyla ilgili etik/yasal
sorumlulukların farkındalığı konusundaki becerilerin kazandırılması gerektiği ön plana çıkmıştır. Tasarım temelli meslek
eğitiminde bilgi okuryazarlığı ile ilgili tespit çalışmaları bu yönde artırılmalıdır. Tasarım süreciyle araştırma sürecinin iç içe
olduğu düşünüldüğünde eğitim sistemi içinde formal veya informal düzeyde öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerinin
geliştirilmesi için uygulamalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgi okuryazarlığı, Lisans Eğitimi, Tasarım Eğitimi, İç Mimarlık.

(18558) LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL FARKINDALIK
ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA FİNANSAL OKURYAZARLIK
EĞİTİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ : BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
ALİ ERFİDAN 1, MURAT ERDEM 1
1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
alierfidan45@gmail.com

Finansal sistemler ile ilgili bireysel bilgi düzeyi özellikle gelir-gider yönetimi ve karşılaşılabilecek finansal risklerin
yönetilebilmesi açısından son derece önemlidir. Finansal farkındalık düzeylerinin artması, bireylerin sağlıklı finansal kararlar
alabilmelerine imkân tanımaktadır. Bu çalışmada Balıkesir Üniversitesi lisans öğrencileri arasından basit rastgele örnekleme
yöntemiyle seçilmiş 150 kişiye finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla anket uygulanmış ve finansal bilgi
düzeyi yeterli olmayan öğrenciler arasından gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 60 kişiye Finansal Okuryazarlık Eğitimi
verilmiştir. Eğitim sonunda eğitimin etkileri ve önemini değerlendirmek amacıyla bir grup öğrenci ile odak grup görüşmesi
yapılmış, görüşmeler nitel analiz programıyla analiz edilmiştir. Yapılan farkındalık ölçüm anketinde öğrencilerin özellikle
gider yönetimi konusunda yetersiz oldukları, kredi kartı kullanımı ve güncel finans bilgileri konusunda ise yeterli olmasa da
ön bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Eğitim alan öğrencilere yapılan mülakatlar neticesinde ise özellikle gider yönetimi
konusunda zorluk yaşayan öğrencilerin farkındalık ve genel finansal bilgi düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : finansal okuryazarlık, eğitim, bütçe yönetimi, finansal farkındalık
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(18570) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENENLERİN SOSYAL MEDYA
ALGILARI VE KURUMSAL BİR SOSYAL MEDYA HESABINDAN
BEKLENTİLERİ: AOFANADOLUM ÖRNEĞİ
SERAP UĞUR 1, İLKER USTA 1
1

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ilkerusta26@gmail.com

Türk Yükseköğretim sisteminde 1982 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, yaklaşık 1 milyon 400 bin
öğrencisi ve 2 milyon 820 bin mezununa açıköğretim sistemiyle yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler
yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. 39 Önlisans ve 19 Lisans
programı ile ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Bosna
Hersek, Kuzey Amerika, Suudi Arabistan ve çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmeti
götüren açıköğretim sistemi, öğrenenleri ile iletişim kurmak, sistemdeki öğrenenlerin birbirleriyle ve sistemle iletişime
geçerek sosyalleşmelerini sağlamak, aidiyet duygularını geliştirmek ve açıköğretimli olmak isteyenlerin bilgi alabilecekleri
bir ortam oluşturmak amacıyla sosyal medya hesabını kullanıma açmıştır. Bu araştırmada, AOFAnadolum adı ile 2016 yılı
şubat ayında açılan ve bugün 250.000’den fazla takipçisi olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi Facebook
sayfasının, hangi amaçla takip edildiğini ve takipçilerin sayfadan beklentilerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla sayfa
takipçilerinin sayfayı takip amaçlarına yönelik; sayfadan beklentiler ve paylaşımlara ilişkin görüşlerin alındığı iki ayrı anket
oluşturularak uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonunda, anketlerle toplanan veriler ve sayfanın genel istatistikleri “iletişim”
ekseninde değerlendirilerek mevcut durum ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler : Açık ve Uzaktan Öğrenme, Sosyal Medya, AOFAnadolum, Facebook

(18582) YAŞAM BOYU ÖĞRENMEDE BİR OKUL UYGULAMASI
ÖRNEĞİ “ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ”
HASAN HÜSEYİN KOCAOĞLU 1, GÜLÇİN SAYRACI 2, SERAP SUNKUR 2
1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2
GAZİ İLKOKULU
k_armagan77@hotmail.com

Küreselleşme süreci ile birlikte bilişim, internet ve sosyal medya gibi aktörlerin de katılımıyla toplumların eğitim ihtiyaçları
ve eğitimden beklediği faydalar değişti.Yeni aktörler hem bir takım fırsatlar hem de beraberinde yeni sorunlar
sunuyor.Eğitimi sadece okullarda ve okul zamanı ile sınırlı olacak şekilde kısıtlayabilmek mümkün değil.Bekasını
öngörmeye çalışan toplumlar bir taraftan yeni uygulamaların nimetlerinden yararlanmaya çalışırken diğer taraftan daha önce
hiç karşılaşmadığı problemler ile mücadele etmeye çalışıyor.Sanayi toplumunun ihtiyacı olan makine başındaki insandan
bilgi toplumunun ihtiyacı olan bilgi üreten insana sert bir geçiş oldu. Bu pencereden bakılınca insan yetiştirmek anlamına
gelen eğitimi zaman bakımından okul saatleri ile sınırlandırmak, uygulamalar bakımından da yeniliklerden uzak tutmak hem
mümkün değil hem de anlamsız.Titizlikle hazırlanan müfredatları inşa etmeye çalışırken diğer yandan yetiştirilecek
bireylerin yaratıcılıklarını, farklı düşünme becerilerini ve bilgiyi kullanma şekillerini geliştirmek elzem oldu. “Çocuk
Üniversitesi” uygulamasının amacı öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişmesini sağlayarak sorun çözen, üretken bireyler
olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına yön vermelerine yardımcı olmaktır.Uygulama bunu yaparken 6-12 yaş
grubunda çocuklarda yaşam boyu öğrenme ilkesine uygun olarak okul saatleri dışında yeni bir fırsat sunuyor.Uygulamanın
temeli çocuğun en doğal hakkı olan oyuna dayanıyor.Bu yönü uygulamayı doğallık, basitlik ve uygulamada kolaylık
bakımından rutin eğitim faaliyetlerinden farklılaştırıyor.Çocuğun yaparak ve yaşayarak öğrenmesine imkan sunuyor.
Uygulamada çocukların yaratıcılıklarını ve farklı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik 4 temel program
kullanılıyor.Bunlar “Etkin Düşünme Becerileri, Hafıza Teknikleri, Akıl Oyunları, Etkin Düşünme Becerileri”
Anahtar Kelimeler : Yenilik, yaratıcılık, problem çözme, yaparak yaşayarak öğrenme, oyun, yaşam boyu öğrenme, zaman.
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(18758) YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN PENCERESİNDEN
DEMİRCİ’DE KAYBOLMUŞ YA DA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ
MESLEKLER
KADİR ADAMAZ 1, AHMET ATAÇ 2, GÜLENAZ SELÇUK 3, AYSUN NÜKET ELÇİ 4,
ALPAY BİZBİRLİK 2
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
3
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
4
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
adamazkadir@hotmail.com
1

2

Eskiçağlardan günümüze kadar insanoğlu, günlük hayatlarında ihtiyaç duyduğu ürünleri, doğadaki yer altı ve yerüstü
kaynakları, bitki, hayvan gibi canlılardan elde etme yoluna gitmişlerdir. Bu durum beraberinde bazı meslek dallarının,
zanaatların doğmasına vesile olmuştur. Bu meslek dallarının önemli bir kısmı yaşam boyu öğrenme ve gelecek nesillere
öğretme ilkesiyle yüzyıllarca varlığını devam ettirmektedir. Ancak yakın dönemde özellikle de teknolojinin etkisiyle meslek
dallarından bazıları kaybolmuş ya da kaybolmaya yüz tutmuş bazıları da teknoloji karşısında direnmeye çalışmaktadır.Bu
çalışmanın amacı,yaşam boyu öğrenmenin penceresinden Demirci’de kaybolmuş ya da kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri
tespit etmek ve meslek erbaplarıyla yapılan görüşmelerle bugünkü durumunu ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmada nitel
araştırma yöntemlerinden vaka analizi kullanılmıştır. Veriler,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Demirci
Belediyesi işbirliğinde Demirci ilçe merkezinde gerçekleştirilen “Demirci’de Kaybolmuş Ya Da Kaybolmaya Yüz Tutmuş
Meslekler” isimli proje kapsamında toplanmıştır.Bu doğrultuda, meslek erbapları ile görüşmeler, video ve fotoğraf çekimleri
yapılmıştır. Demirci’de kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere ait bilgi temini, mesleğin zorlukları, zaman
içindeki seyri ve kayboluşa giden sürecin ortaya konulması, kayıt altına alınması ve bundan sonra bu mesleklerle ilgili neler
yapılabileceği konularında fikirler üretmek amacıyla hareket edilmiştir. Elde edilen bilgiler raporlaştırılarak,yaşam boyu
öğrenme ve gelecek nesillere öğretme ilkesiyle toplum yararına nasıl kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Meslek, Zanaatkâr, Demirci, Yaşam Boyu Öğrenme
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Kalkınma, bir ülkenin, toplumsal ve ekonomik yapısını geliştirme, gelişmiş çağdaş ülkelere yetişme durumu olarak
tanımlanmakla birlikte nitelikli ve eğitilmiş beşeri sermaye ile ancak ulaşılabilecek bir niteliktir. Ekonomi biliminde halkın
değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal
yapıda dönüşüme yol açan büyüme şeklinde tanımlanabilen kalkınma kavramı, iktisadi özelliğinin yanısıra, toplumsal, sosyokültürel ve beşeri gelişimle de doğrudan ilişkilidir. Sürdürülebilir politikalarla desteklenmiş ve yaşam standartlarını yükselten
bir tutum olarak ta görülen kalkınma, aynı zamanda belli bir alanda ortaya konulan geçim faaliyetlerinin olumlu işleyişini
belirtir. Özetle beşeri sermaye, kritik altyapı, yerel ve bölgesel rekabet, sürdürülebilir olma, girişimcilik, sağlık, güvenlik,
eğitim alanlarındaki gelişime işaret eder. Kalkınma ile eğitim arasında önemli ve vazgeçilmez bir ilişki olduğu pekçok
araştırmada ortaya konmuş, kalkınmanın eğitim alanına yapılan yatırımlara paralel olarak iyileştiği, eğitim düzeyindeki
gelişmelerin de girişimcilik, sürdürülebilirlik, verimlilik ve tasarruf bilinci oluşturma gibi özellikleri geliştirerek kalkınmaya
önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de cumhuriyetin ilanını takiben kalkınmaya ilişkin çeşitli
çabalar ortaya konmuş, bu çabalar arasında önemli görülen kalkınma planları ile ise ilk kez 1961 anayasası sonrasında 19631967 yıllarını kapsayan raporun sunumu ile tanışılmıştır. Planlı kalkınma dönemleri itibariyle devlet öncelikli kalkınma
alanlarına ve hizmetlerin gelişmesine destek sunmayı amaçlamıştır. Hizmet alanları içerisinde kalkınmayı da etkileyebilecek
güce sahip olan eğitim koluna ilişkin kalkınma planlarında ne tür hedefler belirlenmiş ve özellikle zorunlu eğitim basamağı
olarak tüm yurttaşları kapsamına alan temel eğitime yönelik kalkınma planlarında ne şekilde uygulamaların önerildiğini
belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak desenlenmiş, veriler literatür tarama tekniği ile
analiz edilmiştir. Analiz gerçekleştirme sürecinde yayınlanmış olan ilk kalkınma planından başlayarak onuncu kalkınma planı
(2013) dahil tüm planlarda yer alan eğitim bölümü öncelikle bütünsel olarak incelenmiş, inceleme sonucunda kalkınma
planlarında eğitimin hizmet alanı olarak kamusal mal özelliğinin daha çok vurgulandığı, ayrıca eğitimin ekonomik
kalkınmaya sağladığı katkılar ortaya konmaya çalışılmıştır. Kalkınma planlarında eğitim hizmet alanına ilişkin belirlenen
hedeflere ulaşmada arzulanan başarının yakalanamadığı da gözlenmiştir. Ulaşılan diğer bulgu ve sonuçlar tam metinde yer
alacaktır.
Anahtar Kelimeler : Kalkınma Planı, Temel Eğitim, Eğitim
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Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplumsal değişimler ve ihtiyaçlar sosyobilimsel konular gibi bir tartışma
konusunu da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesi 3. Sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni
adaylarının (N=46) 2017 Fen bilimleri dersi öğretim programı 3. ve 4. sınıf kazanımları kapsamında sosyobilimsel konuları
nasıl ilişkilendirdiklerini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle sınıf öğretmeni adaylarına sosyobilimsel konular
hakkında eğitim verilmiştir. Eğitimde sosyobilimsel konunun ne olduğu, sosyobilimsel konuların sosyobilimsel konuların
neler olduğu, fen eğitiminde neden ve nasıl yer aldığı ve üzerinde durulmuştur. Sonrasında öğretmen adaylarıyla birlikte Fen
Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki 3. ve 4. Sınıf kazanımları incelenmiş ve bu kazanımlar çerçevesinde 6 farklı
sosyobilimsel konu belirlenmiştir. Bu konular fen eğitiminde görev yapan 2 uzmana da danışılarak teyit edilmiştir. Daha
sonra öğretmen adaylarından belirlenen bu konuları derslerinde nasıl ilişkilendirebileceklerine yönelik bir ders planı
hazırlamaları istenmiştir. Ders planında tüm ders içeriğinin (anlatılacaklar, yapılacaklar, kullanılacak materyaller, vb.) yer
alması hususunda öğretmen adayları özellikle uyarılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının sosyobilimsel konuyu dersin hangi
aşamasında, hangi kapsamda ve nasıl ilişkilendirdiklerini belirlemek amaçlanmıştır. Sonuçta öğretmen adaylarından
belirlenen bu 6 farklı sosyobilimsel konuda ders planlarını hazırlamaları istenmiş ve kendilerine 3 hafta süre verilmiştir. Bu
sürenin öğretmen adaylarından gelen dönütler çerçevesinde yeterli olduğu görülmüştür. Ders planlarına her bir sosyobilimsel
konu için ayrı ayrı içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi araştırmacılar tarafından birlikte gerçekleştirilmiştir. Böylece
analizlerde görüş birliği sağlanmıştır. İçerik analizinde sosyobilimsel konunun hangi kapsamda ilişkilendirildiği, öğretmen
adayının bu ilişkilendirmeyi planın hangi aşamasında ve ne şekilde yaptığı incelenmiştir. Analizler sonucunda öğretmen
adaylarının sosyobilimsel konuları ikilemler içeren oldukça fazla farklı konularla (ör; zaman problemi ve hazır gıdalara
yönelme, eğlence ve ışık kirliliği, kornanın önemi ve ses kirliliği, piller ve sağlık vb.) ilişkilendirdikleri görülmüştür. Aynı
zamanda sosyobilimsel konuya ait oluşturdukları ikilemleri çoğunlukla hikâye, örnek olay ve haber tarzı unsurlarla ele
aldıkları önemli sonuçlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Sosyobilimsel konular, sınıf öğretmeni adayı, fen bilimleri dersi öğretim programı
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Bir filmin kendi içinde motifleri ve sinema biliminin ölçülerine göre incelenmesinin yapıldığı çok sayıda çalışmaya
rastlanırken eğitimdeki kavramlar açısından incelenmesine yönelik çalışmaya pek rastlanılmamıştır. Semih Kaplanoğlu’nun
“Bal” filminin ilkokuma yazma döneminde karşılaşılan hatalar, öğretmen tutumu, aile davranışları, öğrenci davranış
problemleri açısından incelendiği bu çalışmanın alanda böyle bir ihtiyacı gidereceği düşünülmüştür. Semih Kaplanoğlu’nun
“Bal” filminin eğitimdeki kavramlar açısından incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır. İlkokuma yazma süreciyle ortaya çıkan hangi sorunlar öğrenciyi nasıl etkilemektedir? Öğrencide görülen problem
davranışlar nelerdir? Öğretmen tutumu öğrenciyi nasıl etkilemektedir? Aile tutumları öğrenciyi nasıl etkilemiştir? Semih
Kaplanoğlu’nun “Bal” filminin eğitimde kavramlar açısından incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada kavramlar filmdeki
kesitler üzerinden analiz edilmiştir. Multi Disiplinler yöntemi video kayıt tekniği incelemeye göre tasarlanan bu çalışmada
betimsel analiz yapılmıştır. Doküman analiz türlerinden filme ve video kayıt tekniği kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek
(2011) film, video ve fotoğraf gibi görsel malzemelerin de nitel araştırmada kullanılabileceğini belirtmiştir. Bu tür
materyallerin tek başına bir araştırmanın temel veri araçları olabileceği gibi, çoğu durumda gözlem, görüşme veya dokuman
incelemesi gibi veri toplama yöntemleriyle de birlikte kullanılabileceğini vurgulamıştır. Filmde yanlılık içeren bir durum
tespit edilmemiştir. Film kesitleri ilkokuma yazma, problem davranış, öğretmen ve tutumuna göre ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Filmin kesitleri içerikleri dikkate alınarak tasnif edilmiştir. Filmdeki kesitler eğitimdeki kavramlara göre tasnif
edilmiştir. Yapılan tasnifler ve kavramlar ilkokuma yazma, Türkçe öğretimi, rehberlik ve psikolojik danışma, sinema ve
televizyon bölümünde görevli uzmanlarla birlikte incelenmiştir. Verilerin sistematik bir şekilde sınıflandırılmasıyla ile
analizin temel başlıkları belirlenmiştir. Film kesitleri ve kavramların uyuşumu incelenmiştir. Uzmanların uyuşum sağladığı
kesitler ve kavramlar anlamlandırılarak çalışmaya alınmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulardan elde edilen sonuçlara göre
İlkokuma yazma açısından filmin 11. dakikasında öğrencinin sesli okuması hecelerin kapalı hecelerden ayırılarak okunduğu
hatadır. Öğrenci “ uy-u-yuy-an aslan-ın üz-er-ine küç-ük far-e çıkmış dolaşıyordu. Min-ik ad-ımları son-unda aslanı
uyandırdı, bir silk-in-işte pençesi il-e far-eyi yer-e düşürdü… Görüldüğü gibi öğrenci kapalı hecelerden ayırdığı görülmüştür.
Başar vd (2016) ilkokuma yazma sürecinde seslerin veriliş biçiminin ve kapalı heceden ilkokuma yazma çalışmasının
yürütülmesinin, hece tablosunun ezberletme çalışmasının neden olduğunu belirtmiştir. Filmin altıncı dakikasında ve farklı
kesitlerinde evlerindeki takvim yapraklarını okuyabilen Yusuf okulda okuyamamaktadır. Kırmızı kurdele verilmesi,
Yusuf’un Kurdeleyi alamadıkça üzerindeki baskı okuma sürecine geçişini zorlaştırmıştır ve kekemelik sürecine geçmiştir.
Tarhan’a göre (2016) kekemelik beynin kelime üretme merkezinin durması sonucu oluşan bir öğrenme ve konuşma sürecidir.
Erikson’a göre, ilkokul çocukları kişilik gelişimi bakımından üretkenlik ve çalışkanlık dönemindedir. Üretkenlik ve başarı
gelişmediği zaman aşağılık ve kendinden şüphe etme duygusu gelişmektedir (Senemoğlu, 2005). Yusuf’ta özgüven eksikliği,
yalnızlaşma, benmerkezci problem davranışları görülmektedir. Ailesinin idealleştirilmiş kimlik algısı sonucu Yusuf okulda
ve çevrede yapayalnızdır. Okul ortamında bile teneffüse çıkmaz, arkadaşlarıyla oynamaz. Sınıf içinde düşük seviyede parmak
kaldırması özgüven eksikliğinin göstergesidir. Babasının oyuncak gemiyi verdiğini düşündüğü arkadaşıyla defterini
değiştirerek öğretmene onu cezalandırmıştır. Aile tutumuna bakıldığında aile çocukta idealleştirilmiş kimlik oluşturmuştur.
Babanın adının Yakup, çocuğun adının Yusuf, rüya sahnesinin olması nedeniyle (Kaplanoğlu, 2017; Özçınar-Eşli,2011) dini
motif olarak belirtse de eğitim açısından idealleştirilmiş kimliğin göstergesidir. Anneyi kandırmak için babanın Yusuf’un
içmesi gereken sütü içmesi filmin ilerleyen sahnesinde öğretmenin ödev kontrolünde arkadaşının defteriyle defterini
değiştirme davranışı olarak görülmektedir. Ailelerin tutumlarının çocuk davranışları üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
Öğretmen tutumu incelendiğinde öğretmenin otorite ve güç olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Öğretmenin sınıf içinde eli
arkadan belde olarak tutması sınıf içinde böyle ce dolaşması öğrenciler üzerinde baskı ve özgüven eksikliğine neden
olabilmektedir. Eğitimin alfabesinin öğrenciyi tanımakla başladığı bir süreçte öğretmenin öğrencileri tanımadığı görülmüştür.
Sınıfta isim okuyarak yoklama yapması, defter değişiminde öğrencinin ne yapabileceğini bilmesi gerekirken yanlış öğrenciyi
cezalandırmıştır. Kırmızı kurdele takmasının, Yusuf’u okumaya teşvik etmemesi, arkadaşlarının gülmesini engelleyememesi,
kekemeliğin nedenini anlamayamamasının pedagojik formasyon açısından yetersiz olduğunun göstergesidir. Öğretmen
tutumunun öğrencinin bilişsel ve duyuşsal gelişimini etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Bal filmi, idealleştirilmiş kimlik, ilkokuma yazma

Sayfa 203

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18217) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM BECERİLERİ
ALGILARI
ESİN MERAL KANDEMİR 1, HÜSEYİN KIRAN 1
1

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
esinmeral20@hotmail.com

Planlı eğitimin ana ekseni olan öğretme süreci, öğretmence gerçekleştirilir. Öğretme-öğrenme sürecinin başarılı bir şekilde
geçmesini sağlayacak olan, öğretim programının uygulayıcısı öğretmenlerdir. Öğretmen, öğretme sürecinde yetiştirilmiş,
mesleğinde uzman kişidir (Aslan 2004: 8). Bu bakımdan öğretmen okullardaki eğitim sürecinde en stratejik öğedir (Gökçe,
1994: 5). Eğitim sürecinde öğretmen, diğer ögelere anlam kazandıran ve eğitimin gerçekleşmesinde büyük etkisi olan öğedir
(Hacıoğlu ve Alkan, 1997). Eğitim alanına da yansıyan tüm teknolojik imkânlara rağmen öğretmen, temel öge olma
özelliğini gelecekte de devam ettirecektir. Öğretmenin, öğrenci ve eğitim programlarını etkileme gücü eğitim sürecindeki
diğer etmenlere oranla daha fazladır. Çünkü öğrenci eğitim sırasında öğretmenle ve onun düzenlediği çevre ile etkileşimde
bulunur. Sanılanın tersine sınıf büyüklüğü ve benzeri diğer fiziksel olanaklar öğretimin nitelikli bir şekilde
gerçekleştirilmesinde ikinci derecede önemli kalmaktadır (Bela,1998). Öğrenme-öğretme sürecinden elde edilecek verim,
büyük ölçüde öğretmenin sahip olduğu öğretim becerilerine bağlıdır.Sınıftaki bütün öğrencilerin öğretime katılması, sınıfta
bulunan bütün kaynakları en etkili ve verimli bir biçimde kullanabilme, önemli bir yönetim bilgi ve becerisi gerektirir
(Okutan, 2006: 2). Öğretmenin, sınıfında en üst düzeyde öğretim faaliyetlerinde bulunabilmesi öğretim becerilerine sahip
olması gerekmektedir (Erol, 2006). Öğretmenin öğrencilerine uygun öğrenme ortamı yaratabilmesi, öğretme-öğrenme
sürecindeki bazı temel yeterliklere sahip olmasına bağlıdır. Yapılan alanyazın çalışmasına göre öğretme-öğrenme süreci ile
ilgili olarak saptanan çeşitli yeterlikler birleştirilmiş, öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç temel
görev alanı belirlenmiştir (Brophy ve Good, 1986; Oğuzkan, 1988; Sönmez, 1992; Özdemir, 1996; Amos ve Chesseman,
1996; Ünal ve Ada, 1999; Avalos, 2000; Moore, 2000; Akt. Taçman, 2009). Öğretim Becerileri de bu üç temel alana göre
düzenlenmiştir. Bu nedenle bu araştırma ile sınıf öğretmenlerinin öğretim becerileri algılarının belirlemesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır: 1. Sınıf öğretmenlerinin öğretim becerileri algıları ne
düzeydedir? 2. Sınıf öğretmenlerinin öğretim becerileri algıları ile cinsiyet, kıdem, sınıf mevcudu, mezun oldukları okul
değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Bu araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yıllarında İzmir ili Bornova
ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin “Öğretim Becerisi” algılarının belirlenmesini amaçlayan nicel bir
çalışmadır. Araştırma betimsel nitelikte olup, tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modelleri, geçmişte ve halen var
olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne,
kendi koşulları içinde var olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası
gösterilmez (Karasar, 2005). Araştırmada örnek alma yoluna gidilmemiş İzmir ili Bornova İlçesinde görev alan bütün sınıf
öğretmenlerine ‘Öğretim becerileri ölçeği’ uygulanmıştır. Araştırmayı kabul eden sınıf öğretmenlerinin gönüllü doldurdukları
ölçeklerden 299 adet ölçek analiz için geçerli bulunmuştur. Analiz için SPSS 17.0 paket program kullanılmıştır. Analizler
sonuçlandığında sınıf öğretmenlerinin öğretim becerileri algılarının yüksek olduğu, cinsiyet, kıdem, mezun olunan okul ve
sınıf mevcudu değişkenleri ile öğretmenlerin öğretim becerisi algıları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.
Öğretmenlerin planlama, uygulama ve değerlendirme becerileri arasında en düşük algıya sahip oldukları alan planlama olarak
görülmüştür. Araştırma sonuçları ışığında sınıf öğretmenlerine planlama alanında mesleki gelişim eğitimleri verilebilir. Sınıf
öğretmenlerinin algılarının yüksek olmasının uygulamaya yansıyıp yansımadığı uygulamalı araştırmalar yapılarak ve nitel
çalışmalarla açıklığa kavuşturulabilir. Öğretmenler öğretim becerileri anlamında yeterli olduklarını düşünseler bile bu
becerilerin geliştirilmesi için hizmet içi eğitim çalışmaları yapılabilir.
Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmenliği, öğretim becerileri
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Düşünmenin kontrol edilmesini sağlayan üst biliş becerileri sadece okuldaki akademik başarı için değil yaşam boyu önemli
olan becerilerdir. Bu becerilerin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlayarak onları bu becerilerin kullanılmasını istemsiz
bir şekilde sağlar hale getirmek önemlidir. Bu çalışmada 5., 6., ve 7. Sınıfta öğrenim gören ortaokul düzeyindeki öğrencilerin
düşünmeyi öğrenme pratikleri yaparak üst biliş becerilerinin geliştirilmesine ve kullanılır hale gelmesine yardımcı olmak
amaçlanmıştır. 5, 6. ve 7. sınıflardan seçilmiş Koruma Hizmetleri Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’ne
bağlı15 çocuk ve alt-orta sosyoekonomik düzeyde bulunan devlet okullarına devam eden 15 çocuk olmak üzere toplamda 30
çocuğun katılımıyla bir yaz okulu düzenlenmiş ve düşünce gelişimine katkıda bulunması amacıyla hazırlanan etkinlikler
gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerin hazırlanmasında katılımcı yaş grubunun ilgisi ve düzeyi göz önünde bulundurulmuştur. Yaz
okulunun başlangıcında ve sonunda katılımcı öğrencilere ‘kendi öğrenmelerini değerlendirip değerlendiremediklerini’
anlamamızı sağlayan sorular sorulmuştur. Aynı zamanda öğrenciler grup rehberleri ve araştırmacılar tarafından etkinlik
grupları içinde gözlenmişlerdir. Sorulan sorular ve sürecin gözlemi esnasında toplanan veriler analiz edilmiş ve bulgulara
ulaşılmıştır. Uzun bir süre olmasa da bilim okulu süresince dikkate değer sayıdaki katılımcı öğrencide düşünme ve düşünme
biçimleri ile ilgili farkındalık oluştuğu görülmüştür. Çalışma Bilim ve Doğa Okulları 4004 programı kapsamında TÜBİTAK
tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Yaz bilim okulu, öğrenmede pratik uygulamalar, analitik düşünme; yaratıcı düşünme, üst düzey
düşünme
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Toplumsal yaşamın sürdürülmesi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanabilmesi işbölümüne bağlıdır. İşbölümünde ise
cinsiyet, yaş ve medeni durum en başta gelen sosyal etkenlerdir. İnsan bebeklikten ölüme kadar pek çok sosyal çevreyle
etkileşerek, o sosyal çevreler içinde kabul görerek, çeşitli konumlara sahip olur. Her toplumsal statünün, o toplumun sosyokültürel tarihsel gelişim sürecine, göre şekillenen bir takım rolleri vardır Toplumsal roller sosyalleşme sürecinde: telkinler,
ödül-ceza uygulamaları, rol modeller ve tecrübe etmeler üzerinden öğrenilirler. Kadınlık-erkeklik, kadın işi- erkek işi veya
annelik-babalık yapma kalıp yargıları da bu süreçte etkileşimle öğrenilir ve zamanı gelince hayata geçirilir. Toplumsal
cinsiyet rol kalıpları da çocukluktan itibaren bireyi kuşatan, hatta bazen bunaltan kültürel yüklemelerdir. Pek çok toplumda,
geleneksel yüklemelerde, kadın ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımından sorumlu, “ev hanımı” olarak tanımlanan bir
statüdedir. Erkek ise hane dışı bir alanda, ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “çalışan kişi” statüsünde yer
alandır. Kadınların çalışma yaşamına katılım oranı artmakla birlikte, ev içi roller ve ev dışı roller şeklinde sınıflandırma
devam etmektedir. Kadının ev hanımlığı statüsüne, çocuğun okula başlamasıyla birlikte eğitim kurumuna
karşı “öğrenci velisi” statüsü de eklenir. Okul bahçelerinde çoklukla görülen ev kadınlardır ve belki de çocuğu okula getirgötür onların hem toplumsal/ kamusal alana geçiş kapısı, hem yeni insanlar tanıma hem de kendini varlık olarak gösterme
aracıdır. Yani çocuk merkezli bu hareketlilik, ev kadınları için psiko-sosyal yönden bir varoluşa zemin hazırlamıştır. Bu
araştırma nitel bir araştırma olup, İlkokul bahçelerinde sıklıkla yer alan kadın velilerle yüz yüze görüşme tekniğiyle
derlenmiş bilgilerin sisteminize edilmesiyle yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Toplumsal cinsiyet, kadın veliler, ilkokul
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Çağdaş eğitim kuramlarının etkisi ile öğrenmeye ilişkin bakış açısı değişmektedir. Bu değişim öğrenenlerin düşünme
süreçlerini kullanma, planlama yapma, davranış ve düşünme şekillerini kontrol etme gibi becerilere sahip olmasını gerekli
kılmıştır. Bu doğrultuda öğrenenlerin bilgi üretimine katılarak öğrenmesi onların bilişsel olarak esnek olmasını da
gerektirmektedir. Bilgi edinme sürecinde bireylerin bilişsel süreç stratejilerinin uyumuna ilişkin becerilerini içeren bilişsel
esneklik, öğrenme ve problem çözme sürecinde çeşitli görüşleri düşünme alternatif stratejilerden en etkili ya da uygun olanı
seçebilme ve öğrenme stratejilerini kullanabilme olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel esneklik tanımı ve bilişsel olarak esnek
bireylerin özellikleri dikkate alındığında nitelikli öğrenme-öğretme sürecinde bilginin etkili kullanılması açısından önemli
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, öğretmenlik mesleki genel yeterlikleri incelendiğinde, öğretmenlerden farklı öğrenen
profillerine uygun esnek öğretim programları hazırlamaları, öğrencilerini üst düzey düşünmeye teşvik etmeleri ve onlara
analitik düşünme becerisini kazandırmaları beklenmektedir. Böylece, öğretmenlerin kullanmakta oldukları bilişsel süreçler
öğrencilerin öğrenmesinde rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin bilişsel esnekliğe sahip olmasının öğrenmeöğretme sürecinin daha etkili hale getirilmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Alanyazın incelendiğinde bireylerin
bilişsel esneklik kapasitesinin şekillenmesinde rol oynayan bazı faktörlerin olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; bireylerin yaşı
ilerledikçe bilişsel esneklik kapasitelerinin bundan olumsuz olarak etkilendiği görülmektedir. Buna ek olarak, otomatikleşme,
yani sürekli aynı işi yapma ya da aynı şekilde düşünme ve benzeri durumlar da bilişsel olarak esnek düşünmeyi zamanla
azaltmaktadır. Ayrıca, bireylerin cinsiyeti, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumları gibi değişkenlerin de bilişsel
esneklik kapasitesine etki ettiği bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında, çeşitli öğrenen profillerine sahip öğretmen adaylarının,
mesleğe başladıklarında öğrencilerinin bilişsel süreçlerini de etkileyecekleri dikkate alındığında, öğretmenlik eğitimi
sürecinde bilişsel esneklik kapasitelerinin zenginleştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, öğretmen
adaylarının bilişsel esneklik kapasitelerine ilişkin bilgi edinmek öğretmenlik eğitiminin niteliğini arttıracak bilgiler sunması
bakımından alana katkı sağlayacaktır. Bu araştırmada, son sınıf okul öncesi ve sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenim gören
öğretmen adaylarının bilişsel esneklik kapasiteleri üzerine düşüncelerini incelemek amaçlanmıştır. Bu ana amaç doğrultuda
araştırmanın alt amaçlar öğretmen adaylarının kendi bilişsel esneklik kapasitelerini nasıl değerlendirdiklerini, öğretmenlik
uygulaması dersi kapsamında bilişsel esneklik kapasitelerini ne şekilde kullandıklarını belirlemektir. Öğretmen adaylarının
bilişsel esneklik kapasitelerine ilişkin görüşlerinin incelendiği bu araştırma nitel desende tasarlanmıştır. Nitel araştırmalar,
bir olguyu doğal ortamında inceleyerek örüntü ve temalar kurarak analiz ederler. Bu doğrultuda bu araştırmada, Sınıf Eğitimi
ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının kendi bilişsel esneklik kapasitelerine ilişkin
düşünceleri ve bu kapasitelerini Öğretmenlik Uygulaması dersleri boyunca ne şekilde kullandıklarına ilişkin bakış açıları
ayrıntılı olarak incelenecektir. Çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının
gerçekleştirdikleri uygulamalar kapsamında bilişsel esneklik kapasitelerini ne ölçüde kullandıklarına ilişkin bakış açılarını
öğrenebilmek için uygulamaları gerçekleştirdikleri Öğretmenlik Uygulaması dersini almış olmaları gereklidir. Bu sebeple,
adayların öğretmenlik uygulaması dersini almış olmaları ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, araştırmaya 2017-2018
akademik yılında Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 20 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verileri 2017–2018
akademik yılı Bahar yarıyılında Marmara Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan Sınıf Eğitimi ve
Okul Öncesi Eğitimi öğretmen adaylarından yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin toplanması
gönüllülük esnasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler analizi içerik analizi yoluyla
gerçekleştirilmektedir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda hem öğretmen adaylarının kendi bilişsel esneklik
kapasitelerini ne şekilde değerlendirdikleri hem de Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında bilişsel esneklik kapasitelerini
ne şekilde kullandıklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler edinilmesi planlanmaktadır. Bu araştırma ile Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi
Eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının bilişsel esneklik kapasitelerini ne şekilde kullandıklarına
ilişkin bilgiler edinilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarının kendi bilişsel esneklik kapasitelerini nasıl
değerlendirdikleri ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri sırasında karşılaştıkları problemlerin çözümde bilişsel esneklik
kapasitelerini nasıl kullandıklarına ilişkin bulgular elde edilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda ulaşılacak bilgiler,
öğretmenlik eğitiminde bilişsel esnekliğin önemini ortaya koyması bakımından farkındalık oluşturmakla birlikte, bundan
sonra bu alanda gerçekleştirilecek olan araştırmalara ve nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler : Bilişsel esneklik, öğretmen adayı
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Pedagojik inançlar öğrenme-öğretme sürecinin planlaması ve nitelikli bir biçimde gerçekleştirmesini de kapsayan öğretim ve
öğretme yollarına ilişkin inançları içermektedir. Alanyazın, öğretmen yetiştirme programlarının öğretmen adaylarının açıkça
belirlenmemiş veya incelenmemiş pedagojik inançlarını tanımlayarak tarafsız olarak uygunluğu belirlenmiş ve kanıtlanmış
inançlarla değiştirmelerine yardımcı olduğunu vurgulamaktadır. Bununla beraber, araştırmacılar sınıf içindeki öğretime
ilişkin uygulamaları değiştirmek istiyorsak eğitimcilerin öğretmen adaylarının öğretime ve öğretme yollarına ilişkin
inançlarını incelemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda, bu araştırma sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik
inançlarını ve uygulamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece, öğretmen adaylarının pedagojik inançları ve
uygulamaları arasındaki benzerlik ve faklılıklar ortaya konulacaktır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.
Nitel araştırmalarda değişkenler birbirinden bağımsız ve kopuk olarak görülmek ve ölçülmek yerine birbirine göre durum ve
konumları anlaşılmaya çalışılır. Bu araştırmada araştırmanın amacı kapsamında öğretmen adaylarının pedagojik inanç ve
uygulamaları birçok değişken dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik
inançlarını belirlemek amacıyla 10 sınıf öğretmeni adayı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler insanların inançları,
bilgileri ve deneyimlerini kapsamlı bir biçimde öğrenmemize yardımcı olur. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından yarı
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmacının görüşmenin akışına bağlı olarak hazırlanan görüşme
protokolünde yer almayan soruları da sormasına olanak sağlayan yarı yapılandırılmış görüşmeler görüşme yapılan kişilerin
cevaplarını ayrıntılı bir biçimde açıklamasına yardımcı olur. Bu sebeple, bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılmasının uygun olduğu düşünülmüştür. Böylece, öğretmen adaylarının pedagojik inançlarını derinlemesine inceleme
olanağı sağlanmıştır. Daha sonra, adayların gerçekleştirdikleri uygulamaları belirlemek amacıyla öğretmenlik uygulaması
dersi kapsamında hazırlamış oldukları ders planları incelenmiştir. Ayrıca, adayların öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında gerçekleştirdikleri uygulamalar gözlemlenmiştir. Nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan gözlemler
davranışları ayrıntılı bir biçimde tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarını sınıf
ortamında gözleyerek gerçekleştirdikleri uygulamaları gerçekçi bir biçimde tanımlamak hedeflenmiştir. Böylece, öğretmen
adaylarının uygulamaları ile pedagojik inançları arasındaki benzerlik ve farklılıkları derinlemesine inceleme fırsatı
sağlanmıştır. Bu araştırma ile ülkemizde ilk defa sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik inanç ve uygulamaları incelenmekte
olup, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmaktadır. Birçok araştırmacı öğretmen adaylarının inançlarının
öğretime ilişkin uygulamalarını etkilediğini vurgulamaktadır. Bu araştırma ile öğretmen adaylarının nitelikli öğrenmeöğretme sürecinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile sınıf ortamı, öğretmen ve öğrencilerin bu süreçteki rolleri gibi
hususlara ilişkin inançları ve uygulamaları ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. Verilerin analizi halen devam etmektedir.
Böylece, öğrenme-öğretme sürecine ilişkin inanç ve uygulamalar arasındaki benzerliklerin yanında adayların yaşadıkları
çelişkiler ve güçlükler ortaya konulacaktır. Öğretmen adaylarının inançları öğrendiklerini etkileyen bir süzgeç olarak
tanımlanmaktadır. Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular öğretmen adaylarının uygulamalarında nasıl karar
verdiklerini, aldıkları eğitim kapsamında edindikleri bilgi ve deneyimleri nasıl yorumladıkları ve uygulamaya geçirdikleri
hakkında bilgiler verecektir. Bu araştırma sınıf öğretmeni adaylarının öğretimin planlanması ve uygulanmasını içeren
pedagojik inançları ve gerçekleştirdikleri uygulamaları incelemektedir. Böylece, adayların öğretime ilişkin konularda nasıl
karar verdikleri konusunda bilgiler edinilecektir. Bu araştırma adaylarının pedagojik inançlarını belirlemenin yanında bu
inançların ortaya çıktığı ortama ve şartlara ilişkin faktörleri de anlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, öğretmen adaylarının
gerçekleştirdikleri uygulamalar doğal ortamında incelenerek inançları ile uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar
ortaya konulacaktır. Bu bulgular öğretmen yetiştiren eğitimcilere adayların pedagojik inançları ve uygulamaları arasındaki
ilişki konusunda bilgiler vererek, varsa bu inançlar ve uygulamalar arasındaki çelişkileri azaltmaları ve daha nitelikli
uygulamalar gerçekleştirmelerine ilişkin nasıl yardım edileceği konusunda bilgiler verecektir.
Anahtar Kelimeler : Pedagojik inançlar, öğretmen adayı, öğretmen yetiştirme
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Sistemlerin zamanla nasıl değiştiğini anlamak için kullanılan ve resmin bütününü görmede bir yöntem olan eğitimde sistem
düşüncesi, özellikle mühendislik olmak üzere işletme, ekonomi ve temel bilimlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu
çalışmalardan etkilenen eğitimciler bu yaklaşımı eğitim alanlarında uygulama çalışmalarına başlamışlardır (Forrester, 1996;
Alessi, 2000). Bu araştırmanın amacı, eğitimde sistem düşüncesi yaklaşımının okul öncesi eğitime devam eden 48-60 aylık
çocukların çevre bilincinin desteklenmesi üzerine etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada deney deseni olarak yarı deneysel
öntest sontest kontrol gruplu desen ( Cohen & Manion, 1989) kullanılmıştır. Çalışma grubunu İzmir ili Urla ilçesinde
bulunan bağımsız anaokulunun 48-60 ay grubuna ait olan iki ayrı sınıf oluşturmaktadır. Kontrol ve deney grupları eş
olasılıklı atama (random) yolu ile belirlenmiştir. Kontrol grubunda (n=15) geleneksel öğretim, deney grubunda (n=15) ise
eğitimde sistem düşüncesi yaklaşımı uygulanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce ve dört hafta süren uygulamadan sonra
çocukların 2013 okul öncesi eğitim programındaki çevre bilincine yönelik amaç ve kazanımlar dikkate alınarak hazırlanan
gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme formları yardımıyla çevre ve çevre bilinci yönündeki algıları ve duyarlılıkları kayıt
altına alınmış; yapılan ilk görüşme ile son görüşmeler değerlendirilmiştir. Ayrıca araştırmanın güvenirliğini ve geçerliğini
artırmak için sınıf içi uygulamalardan kamera görüntüleri alınmış, kullanılan eğitimde sistem dinamiği yaklaşımı araçları
çıktıları kaydedilmiş ve gönüllük esasına dayalı olarak deney grubundaki çocukların aileleri ile yapılan uygulamanın
çocukları üzerindeki etkileri üzerine görüşülüp veriler toplanmıştır. Araştırmada veri analiz süreci devam ettiği için
sonuçlara yer verilememiştir.
Anahtar Kelimeler : Eğitimde Sistem Düşüncesi, Çevre Bilinci, Okul Öncesi

(18506) MEKÂNSAL VE UZAMSAL BECERİLERE
DİSİPLİNLERARASI BİR BAKIŞ
ATİ MERÇ 1, BÜLENT NURİ ÖZCAN 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
atimerc@hotmail.com

Eğitim-öğretim sürecinin özellikle ilkokul düzeyinde farklı disiplinlerin birbirleriyle olan ilişkisinin var olduğu göze
çarpmaktadır. Bu ilişkinin son zamanlarda özellikle STEM yaklaşımı çerçevesinde matematik ve fen bilimleri arasında
sıklıkla vurgulandığı görülmektedir. Matematik dersinin ilişkili olduğu alanlardan birisinin de hayat bilgisi ve sosyal bilgiler
dersleri olduğu söylenebilir. Konu, kazanım ve beceri bazında ele alınabilecek bu ilişkinin fark edilmesi ve bu dersler
açısından da geliştirilmesi, eğitim-öğretim çalışmalarının kalitesinin artırılması ve günlük yaşamda da kullanım alanı bulması
açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile gerçekleştirilecektir. Araştırma
kapsamında ilkokul matematik, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi programlarının kazanımları “mekân algılama ve uzamsal
becerilerle” ilişkileri bakımından taranacaktır. Sonrasında belirlenen kazanımların ilkokul matematik dersi programındaki
zamanlaması ile hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki zamanlaması ve uyumu ele alınarak; sınıf ortamında, ortaya
çıkan ilişkilerin yansıtılabilmesi için önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Mekan Algılama Becerisi, Uzamsal Beceriler, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler
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ALIŞKANLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
HANİFE KESKİN 1, GÜLŞAH KURU 2
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
hanife.keskin@deu.edu.tr
1

2

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz dünyası, değişime açıklığı ve yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Okuma
kültürü edinebilmek, bu çağın bir gereği olarak görülmektedir. Gelecek neslin okur-yazar yetişebilmesi, yaşam boyu okuma
alışkanlığı kazanabilmesi bu becerinin küçük yaşlarda kazandırılmış olması ile mümkündür. Bu noktada büyük bir
sorumluluğun, sınıf öğretmenlerine düştüğü düşünülmektedir. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerine iyi bir model olabilmelidir.
Bu araştırma, sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin okuma alışkanlıklarını çeşitli değişkenler açısından
incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış olup araştırma örneklemini, Muş
Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan 165 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın
veri toplama aracı olarak ‘Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Değerlendirme’ anketi uygulanmıştır. Anket, iki
bölümden oluşmakta olup anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini ve okuma alışkanlıklarını belirleyici
15; ikinci bölümünde ise okuma türleri, nedenleri ve stratejilerini belirlemeye yönelik 5’li likert tipinde 40 soru yer
almaktadır. ‘Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Değerlendirme’ anketi için cronbach alfa değeri .86 olarak
bulunmuştur. Araştırmanın bulgularına göre; kız öğrencilerin okuma alışkanlıklarının erkek öğrencilere oranla daha yüksek
olduğu ancak bu farkın anlamlı olmadığı, grubun geneline bakıldığında ise; öğretmen adaylarının okuma alışkanlıklarının
ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin kaldıkları yerin ve ailelerinin aylık gelirinin okuma alışkanlıkları
üzerinde etkili olduğu ve gün içerisinde kitle iletişim araçlarına ayırdıkları sürenin ise; okumaya ayrılan süreyi olumsuz
etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmeni adayı, okuma alışkanlığı, eğitim fakültesi

(18679) DEVELOPING LIBRARY CULTURE IN EARLY CHILDHOOD
THROUGH STORY TELLING IN A LIBRARY ENVIRONMENT
ŞEBNEM SOYLU 1, SELMA MERT 1
1

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
sebnem.soylu@agu.edu.tr

Libraries are crucial for supporting literacy skills,social, cultural and cognitive development,lifelong learning, literacy skills,
and skills to access to information. The earlier a child learns to access information, the more efficient and life-long this
knowledge seeking will be. Libraries for Children are the essential tools for suggesting equal possibilities for all children to
access information. Early childhood institutions should provide quality childhood experiences for all children. Hovewer,
curricular activities solely may not be enough to support these skills. Therefore, extracurricular activities and informal
learning environments. In addition to early childhood institutions, there should be social institutions established by
government or private institutions providing developmentally appropriate environments and experiences that contribute to
children's social and cultural development. Public libraries should arrange sections for children to provide that kind of
support. The aim of this study was to investigate the potential of implementing story telling activities in a public university's
library on preschool children's perception of library, books and reading. The sample of the study is comprised two classes of
60-72 monthold preschool children (N=38) living in Kayseri, Turkey. For this study, qualitative case study method is used.
The data were collected through drawings of children about “library” and observations before and after the implementation.
Anahtar Kelimeler : Early Childhood, Children's Library, Story Telling
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(18853) EĞLENEREK ,OYNAYARAK MATEMATİK ÖĞRENMENİN
KALICILIĞA ETKİSİ
NURTEN GÖK 1
1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
nurtengok@hotmail.com

Eğlenerek ,Oynayarak Matematik Öğrenme'' uygulamasını amacı, ilkokul matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle
öğretimin öğrencilerin erişleri ve matematik dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkisini ve kalıcılığını belirlemektir. Bu
araştırmanın amacı, ilkokul matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin öğrencilerin erişleri ve matematik dersine
ilişkin tutumları üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu uygulama, en yakın onluğa yuvarlama, doğru ve doğru çeşitleri, üç
basamaklı doğal sayıların basamak değerini bulma konularında yapılmıştır. En yakın onluğa yuvarlama, üç basamaklı doğal
sayıların basamak değerini bulma ve doğru konuları 2014-2015 öğretim yılında, Manisa ili Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal
Egemenlik İlkokulu 3-A sınıfında ''Eğlenerek ,Oynayarak Matematik Öğrenme Etkinlikleri’’ ile işlenmiştir. Türkiye
genelinde kazanım değerlendirme sınavları yapan özel bir kurumun hazırladığı sorular ile kalıcılığını belirlemek
için denenceler yıl boyunca 4 değerlendirme ile sınanmıştır. ‘’Eğlenerek Oynayarak matematik Öğrenme'' uygulamasının
yapıldığı grubunun diğer
grupla arasında erişi düzeyleri, kalıcılığı ,matematik dersine ilişkin tutumları
arasında uygulama yapılan grubun lehine anlamlı farklar bulunmuştur. İlkokulda matematik dersinde ,oyun ve
etkinliklerle öğretimin sonunda öğrencilerin erişleri ,matematik dersine karşı tutumları ve kalıcılığı sayısal verilerle
belirlenmiştir. Öğrenciler derste eğlenerek öğrendikleri için matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmişlerdir.
Eğlenerek öğrendikleri için öğrenilenler kalıcı olmuştur.
Anahtar Kelimeler : Eğlenmek, matematik ,öğrenmek ,kalıcılık

(16411) ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN MATEMATİK
EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ
SERDAL BALTACI 1, AVNİ YILDIZ 2, CAHİT AYTEKİN 1
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
serdalbaltaci@gmail.com
1

2

Üstün yetenekli öğrencilerin matematik problemlerini çözerlerken farklı düşünme stillerini kullandıkları söylenebilir.
Nitekim matematiksel alanda üstün yetenekli öğrenciler, matematiksel becerileri iyi olan öğrencilerdir (Sriraman, 2003).
Fakat üstün yetenekli öğrencilerin matematikte düşünme stillerini geliştirebilecek ve en önemlisi onlara hitap edici
etkinliklerin oluşturulmasında matematik öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir (Johnson, 1994). Ancak bu esnada
ailelerin beklentilerinin dikkate alınmalıdır. Zaten öğrenci velilerinin beklentilerinin dikkate alınmasıyla, öğrencilerin
akademik başarılarının artacağı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Henderson & Berla, 2004; Schickedanz, 2003;
Selvitopu, Taş & Bora, 2015). Oysa literatürde üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerini açıklayan birçok kuram bulunmasına
rağmen, onların eğitiminde büyük rol sahibi olan velilerine yönelik araştırmaların sınırlı olduğu söylenebilir. Bu sebeplerden
dolayı araştırmanın problemi “Üstün yetenekli öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentileri bazı değişkenlere göre
nasıl değişmektedir?” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri 126 üstün yetenekli ortaokul öğrenci velisinden
toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Aytekin, Baltacı, Altunkaya, Kıymaz ve Yıldız (2016) tarafından geliştirilen
“Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği (MEVBÖ)” kullanılmıştır. Ölçeğin üç faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile
doğrulanmıştır. Ölçeğin faktörleri sırasıyla, “Kavramsal Anlama ve Öğrencinin Aktif Olduğu Öğretim Beklentisi”, “Olumlu
Tutum ve Davranış Kazandırma Beklentisi” ve “Öğretmenin Otorite Olduğu ve Kural Ağırlıklı Bir Öğretim Beklentisi”
olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca yapılan analizlerden ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmanın verileri SPSS 18.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analizlerde tanımlayıcı istatistiklerin
yanında bağımsız örneklemler t-testi ve Anova testi gibi çıkarımsal istatistikler de yapılmıştır. Çıkarımsal istatistikler
yapılmadan önce gerekli varsayımlar test edilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde üstün yetenekli öğrenci velilerinin
“kavramsal anlama ve aktif öğrenci katılımı” ile “olumlu tutum ve davranış kazandırma” beklentilerinin yüksek düzeyde
olduğu görülmüştür. Buna karşın “öğretmenin otorite olduğu ve kural ağırlıklı bir öğretim beklentilerinin” oldukça düşük
seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni literatürde de sıklıkla geçtiği gibi, üstün yetenekli öğrencilerin otorite ve
kural odaklı bir öğretimi sevmedikleri olabilir. Araştırmada ortaya çıkan diğer bir bulgu da, üstün yetenekli öğrenci
velilerinin beklentilerinin veli türüne (anne, baba, diğer), öğrenim düzeylerine, yaş aralıklarına ve aylık gelir düzeylerine göre
istatistiksel olarak farklılık göstermediğidir. Üstün yetenekli velilerin matematik eğitiminden beklentilerinin bu değişkenlere
göre farklılık göstermemesi, onların çocuklarının ilgi ve ihtiyaçlarını iyi tanıkları ve beklentilerini analiz edebildiklerini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Üstün yetenekli öğrenci velileri, matematik eğitimi, beklenti.
Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası:
EGT. A3. 17.012
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BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
AVNİ YILDIZ 1, SERDAL BALTACI 2
1

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
serdalbaltaci@gmail.com

Tahmin et-Gözle-Açıkla (TGA) stratejisi yapılan tahminlerin sonuçlarını göstermeyi, bu tahminlerin sebeplerini tartışmayı,
gözlemleri ortaya koymayı ve sonunda gözlem ile tahmin arasındaki farklılıkları açıklamayı içerir (Çepni & Çil, 2009; White
& Gunstone, 1992). TGA stratejinin en önemli avantajlarından biri öğrencilerin konu veya olayın sebebini açıklamaları için
aktif katılımlarını sağlaması ve konunun ezberlenmesi yerine konu veya olaya kendilerince açıklama getirmiş olmasıdır
(Mpofu, 2006). Oysa yapılan çalışmalar TGA stratejisinin fen eğitiminde daha çok kullanıldığını göstermektedir (Ayas &
Tatlı, 2011; Liew, 2004; Treagust, Pathommapas, & Tsui, 2007; Tekin, 2008; Yeh, 2003; Wu & Tsai, 2005). Bu bağlamda
literatürde, TGA stratejisi ile matematik eğitiminin ilişkilendirildiği çalışmaların sınırlı kaldığı söylenebilir. Bu stratejinin
kullanılabileceği konulardan biri de geometrik yer problemleridir. Çünkü geometrik yer problemlerinde istenilenleri
oluşturmaya çalışan öğretmen adaylarının; birkaç noktayla tahmin etmeye çalıştıkları ve bu tahminlerinin doğru olup
olmadıklarına tam olarak karar veremediklerini tam olarak bir tecrübe süreci yaşayamadıkları bilinmektedir (Baltaci, 2014).
Oysa bu tür problemlerin çözümünde yazılımların kullanılması sonucunda öğretmen adaylarının tahmin edebilme ve buna
bağlı olarak matematiksel açıklama yapabilme becerileri artmaktadır (Güven & Karataş, 2009). Bu nedenle yapılan bu
çalışmada; ilköğretim matematik öğretmen adaylarının araştırmacılar tarafından hazırlanan etkinliklerdeki geometrik yer
problemlerini, GeoGebra dinamik yazılımı ile çözme süreçlerinin TGA stratejisi bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Özel
durum çalışması yönteminin kullanıldığı araştırmanın katılımcılarını, ilköğretim matematik öğretmenliği 3. sınıf öğretmen
adaylarından altısı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler, çalışma yaprakları ve bu süreçte yapılan mülakatlarla toplanmıştır.
Verilerin analizi ise nitel veri analizleri ile yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda öğretmen adaylarının yanlış tahminlerde
bulundukları, GeoGebra yazılımı ekranında oluşturulan geometrik yerleri gözlemlemeleriyle birlikte tahminlerini düzeltmeye
çalıştıkları görülmüştür. Diğer taraftan TGA stratejisinin kullanılmasıyla birlikte öğretmen adayları; geometrik yerlere
zamanla daha doğru tahminler yaptıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : TGA stratejisi, geometrik yer, GeoGebra dinamik matematik yazılımı, matematik öğretmen adayları.

(16993) GEOME3D: GEOMETRİK KAVRAMLARIN EĞİTİMİNE
YÖNELİK GÖRSEL EĞİTİM YAZILIMI
AYTUĞ ONAN 1, MURAT SOLMAZ 2, BAKİ ARSLAN 2
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
aytug.onan@cbu.edu.tr
1

2

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, eğitim sistemlerinde de değişimi zorunlu hale getirmektedir. Teknolojideki
ilerlemeler ile birlikte, bilgisayar yazılımları, öğrenme ve öğretme ortamlarının, temel bir bileşeni haline gelmiştir. Geometrik
ve matematiksel kavramların öğrenilebilmesi için, ilgili şekil ve cisimlerin hayal edilmesi gerekmektedir. Özellikle, uzay
geometri ve katı cisimler, öğrencilerde anlama noktasında eksikliklerin ve boşlukların oluştuğu konulardır. Bu kavramların
öğrencilere kazandırılması için, kalem, cetvel, tahta ve benzeri modeller yetersiz kalabilmektedir. Teknoloji temelli eğitim,
öğrencilerin kendi yaşantıları yoluyla öğrenmelerini olanaklı hale getirir. Bu çalışma kapsamında, geometrik kavramların
eğitimine yardımcı olmak amacıyla görsel bir eğitim yazılımı geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım, üç dikme teoremi ve katı
cisimler (küp, silindir, prizma, eğik prizma, dikdörtgenler prizması, küre, kare dik prizma, üçgen dik prizma) konularında,
görsel bir ara yüz aracılığıyla öğrencilerin kavramları, üç boyutlu ve etkileşimli bir biçimde içselleştirmesini amaçlamaktadır.
Geliştirilen yazılımda, Blender üç boyutlu nesne oluşturma programı kullanılarak, geometrik cisimler oluşturulmuş;
cisimlerin, açılmaları ve döndürülebilmeleri gibi animasyonlar eklenmiştir. Ardından, Unity3D oyun motoru kullanılarak
görsel araç oluşturulmuştur. Geliştirilen yazılım, gerçekleştirimde kullanılan araç ve tekniklerden ötürü, eğitimde sıklıkla
kullanılan sanal gerçeklik ve yapay gerçeklik tabanlı platformlara kolay biçimde bütünleştirilebilir biçimdedir.
Anahtar Kelimeler : Bilgisayar destekli öğretim, geometri eğitimi, geometri öğrenme, dinamik geometri, üç dikme teoremi,
katı cisimler
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
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Ders kitapları öğrenme ve öğretme sürecinde önemli bir araç olarak düşünülmektedir (Pehkonen, 2004). Ders kitaplarının
kalitesi, öğretmenlerin öğretim faaliyetleri yanında öğrencilerin başarılarını da etkilemektedir (Reys & Reys, 2006; Stein,
Remillard, & Smith, 2007; Tornnos, 2005). Öğretmenlerin çoğu ders kitaplarını öncelikli öğretim materyali olarak
kullanmakta ve bu nedenle sınıflardaki matematik öğretimi ders kitaplarından sıklıkla etkilenmektedir (Kilpatrick, Swafford
& Findell, 2001). Ders kitaplarının bu önemi dikkate alınarak bu çalışmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaokul 5 ve
6. sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılması tavsiye edilen iki ders kitabındaki örüntüler konusuna ait
problemlerin analizi yapılmıştır. Bu bağlamda MEB tarafından okutulması tavsiye edilen bir tane 5. sınıf matematik ders
kitabı (Cırıtcı, Gönen, Kavas, Özarslan, Pekcan ve Şahin, 2017) ve bir tane de 6. sınıf matematik ders kitabı (Güven,
2014) incelenmiştir. Örüntü problemlerinin analizi için örüntüler konusuna ait kazanımlar ve örüntülere yönelik alan
yazından faydalanılarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir form kullanılmıştır. Bu form, örüntülerin sunum biçimleri,
örüntülerin çeşidi ve soruların kökü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Yapılan analizlerde 5. sınıf matematik ders
kitabında örüntüleri sunum biçimlerine göre 34 problemin 17’sinde şekil örüntülerine, örüntülerin çeşidine göre 34 problemin
33’ünde sabit artarak genişleyen örüntülere ve soru köküne göre 19 problemde örüntünün belli bir terimini bulmaya yer
verildiği tespit edilmiştir. 6. sınıf matematik ders kitabında örüntülerin sunum biçimlerine göre 61 problemin 24’ünde sayı
örüntülerine, örüntülerin çeşidine göre problemlerin tamamının sabit artarak genişleyen örüntülere ve soru köküne göre 32
problemde kuralını bulmaya yer verildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Örüntü problemleri, Ders kitapları, Örüntüler

(17951) KESİRLERDE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİNE YÖNELİK
PROBLEM KURMADA YAPILAN HATALAR
HASAN GÜVELİ 1, ERCAN ÖZDEMİR 1, ALİ SABRİ İPEK 1
1

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
hasanguveli@erdogan.edu.tr

Problem kurma, verilen bir problemin yeniden formüle edilmesi veya yeni bir problem yaratılması olarak tanımlanır (Ticha
ve Hospesova, 2009). Problem kurma eleştirel düşünmeyi geliştiren (Nixon-Ponder 1995), farklı ve esnek düşünmeyi
sağlayan, öğrencilere öğrenme sorumluluğu yükleyen önemli bir araçtır (Ergün, 2010). Problem kurma, kavram yanılgılarını
ve hatalarının sebeplerini keşfetmek için iyi bir teşhis aracı (Ticha and Hospesova, 2009), bir öğretim yöntemi olarak
kullanılabilir (Toluk-Uçar, 2009). Problem kurma ile ilgili en yaygın kullanılan stratejilerden biri Stoyanova ve Ellerton
(1996)’nın önerdiği serbest, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış problem kurma faaliyetleridir. Serbest problem kurmada,
öğrencilere hiçbir kısıtlama getirmeksizin, belli bir duruma uygun problem kurmaları istenir. Yarı yapılandırılmış problem
kurmada, öğrencilerin verilen bir şekle, cevaba, tabloya göre problem kurmaları istenir. Yapılandırılmış problem kurmada ise
verilen bir problem veya problem durumu üzerinden yeni bir problem kurmaları istenir. Öğretmen adayları problem kurmada
çeşitli güçlükler yaşamaktadırlar (Işık 2011; Işık ve Kar, 2012; Kılıç 2013; Lavy ve Bershadsky 2003; Toluk-Uçar, 2009). Bu
durum göz önüne alınarak çalışmada, ortaokul matematik öğretmeni adaylarının kesirlerde çarpma ve bölme işlemine yönelik
yarı yapılandırılmış problem kurma becerileri ve yaptıkları hataların analizi yapılmıştır. Araştırma Türkiye’nin kuzeyinde yer
alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 68 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada öğretmen
adaylarından ve ifadelerine yönelik günlük yaşam problemi kurmaları istenmiştir. Verilerin analizi iki aşamada
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada doğru ve yanlış kurulan problemler tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise yanlış kurulan
problemlerdeki hataların kaynağı tespit edilmiştir. Verilerin analizi araştırmacılar tarafından ayrı ayrı yapılmıştır. Daha sonra
farklı kodlama yapılan ifadeler üzerinde fikir alış verişi yapılarak görüş birliği sağlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre
öğretmen adaylarının kesirlerde çarpmaya yönelik problem kurmada, kesirlerde bölmeye göre daha başarılı oldukları
görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının kesirlerde bölme işlemine yönelik problem kurmada birim karmaşası, kesir
sayılarına doğal sayı anlamı yükleme, işleme yanlış anlam yükleme, bölen kesri parçaya bağlı oluşturma, bölen kesrin
paydasına bölme ve soru kökünü oluşturamama hatalarını yaptıkları gözlenmiştir. Kesirlerde çarpma işlemine yönelik
problem kurmada ise çarpanların sırasını dikkate almama, ikinci çarpanı birinciye bağlı oluştur(a)mama, soru kökünü yanlış
oluşturma veya oluşturamama, verilen ifadenin dışında işlemler veya sayılar kullanma, işleme yanlış anlam yükleme
hatalarını yaptıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Problem kurma, kesirlerde bölme ve çarpma işlemleri, hata analizi
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Eğitim alanında 1980’lerin sonlarından itibaren anlamayı, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi sosyal bir etkinliğin ürünleri olarak
gören teorilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, matematik öğretme ve öğrenme sosyal ve iletişimsel uygulamalar olarak ele
alınmaya başlanmıştır. Söz konusu sosyal ve iletişimsel uygulamaları sınıf bağlamında ele aldığımızda, sınıf içindeki
tartışmalar ve bu tartışmalar süresince etkin matematiksel sorgulamalar ön plana çıkmaktadır. Etkili bir matematik öğretimi
için öğretmenlerin öğrencilerini matematiksel sorgulamaya teşvik eden öğrenme olanakları ve etkinlikleri hazırlamaları,
öğrencilerini sorgulatarak ne bildiklerini ve neye gereksinim duyduklarını anlamaları ve onları öğrenmeye daha iyi bir şekilde
teşvik etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, sorgulama tabanlı matematik öğretimine ilişkin bir
hizmet içi eğitime katılan ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinin sorgulama tabanlı matematik öğretimi uygulamalarına
ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerin görüşleri içerik analizine tabi tutulmuş ve analiz sonucunda
derslerinde sorgulama tabanlı matematik öğretiminden yararlanıp yararlanmadıkları ve nedenleri, öğrencilerinin hangi
durumlarda sorgulama yaptıkları ve öğrencilerin sorgulamasını desteklemek hangi stratejileri kullandıkları belirlenmiştir.
Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bilgilerin kalıcılığını artırma, öğrencileri düşünmeye teşvik etme, derse katılımı artırma,
farklı çözüm yollarını kullandırma gibi amaçlarla derslerinde sorgulamadan yararlandıkları görülmüştür. Kimi öğretmenler
öğrencilerde kaygı uyandırması, merkezi sınavlara uygun olmaması ya da öğrenci düzeyinin yetersizliği gibi sebeplerle
sorgulamayı kullanamadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler akademik başarı yüksek olduğunda, günlük yaşam
uygulamalarında, grup çalışmasında, farklı çözüm yolları üzerinde tartışırken öğrencilerin etkili bir şekilde sorgulama
yapabildiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında merkezi sınav kaygısı, ders süresinin yetersizliği, öğrencilerin hazır bilgiye
ulaşma eğilimi gibi sebeplerle öğrencilerin sorgulama yapmaktan kaçındıkları anlaşılmıştır. Öğrencilerinin sorgulamasını
sağlatmak için öğretmenlerin birden fazla çözüm yöntemi isteme, açıklama/gerekçelendirme isteme, soru sorma/sordurma,
ayrıntı isteme, söyleneni tekrar etme, farklı gösterimlerden yararlanma, meydan okumayı kullanma ve genellemeye
yönlendirme gibi farklı stratejilerden yararlandıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : sorgulama tabanlı matematik öğretimi, matematik öğretmeni, hizmet içi eğitim, öğretmen görüşü

(18122) İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME, ORTAÖĞRETİM VE
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAYI DUYUSU STRATEJİLERİNİN
SINIF DÜZEYİNE, CİNSİYETE VE SAYI DUYUSU BİLEŞENLERİNE
GÖRE İNCELENMESİ
AHSEN AYAN 1, HASİBE SEVGİ MORALI 2
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Bu araştırmanının amacı ilköğretim ikinci kademe 8.sınıf, ortaöğretim 9.sınıf ve üniversite 1.sınıf öğrencilerinin sayı duyusu
stratejilerinin sınıf düzeyi ve sayı duyusu bileşenlerine göre nasıl değiştiğini ortaya koymaktır. Çalışmanın katılımcı grubunu
249 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada öğrencilerin sayı duyusu performanslarını ölçmek için araştırmacılar tarafından
geliştirilen 17 sorudan oluşan sayı duyusu testi kullanılmıştır. Testte yer alan sorulara verilen cevaplar 0 ve 1 puanlandırma
derecesi ile yapılmıştır. Puanlama kategorisinde standart-rutin yolla yanıt veren öğrencilere 0 puan, soruları çözerken sayı
duyularını kullanarak yanıt veren öğrencilere 1 puan verilerek toplam 17 puan üzerinden matematik performans puanları
hesaplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde frekans analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (oneway-Anova)
uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin sayı duyusu sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermiştir.
Sınıf düzeyi ilerledikçe sayı duyusunun arttığı tespit edilmiştir. Genellikle öğrencilerin ezbere dayalı ya da standart-rutin
yollarla işlem yaptığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Sayı duyusu, sayı duyusu testi, sayı duyusu stratejisi, sayı duyusu bileşenleri
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Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin formel limit tanımına yönelik yaşadıkları
güçlükleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında Türkiye’de
bulunan bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği ikinci sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışma, öğrencilere limit konusunun öğretiminin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmiştir. Nitel
araştırma yaklaşımının benimsendiği çalışma, bir durum çalışması örneğidir. Çalışmada öğrencilerden limitin formel tanımını
yapmaları ve bu tanımdan ne anladıklarını ifade etmeleri istenmiştir. Ayrıca öğrencilere limit tanımını uygulayarak
çözebilecekleri iki problem sunulmuştur. Öğrencilerin cevapları yazılı olarak alınmıştır. Öğrencilerin ifadeleri ve
çözümlerine içerik analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin çoğunun limiti formel olarak tanımlamakta, bu
tanımı açıklamakta başarısız oldukları ve birçok güçlüğe sahip oldukları tespit edilmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin limit
tanımını uygulama konusunda da zorluk yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin problem çözümlerinde tanımı doğru bir
şekilde uygulayamamalarında; tanımı ifade etme, notasyonları kullanma, eşitsizlik çözme ve uygun bir delta sayısı bulma
konularında yaşadıkları güçlükler etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler : Limitin formel tanımı, güçlükler, lisans öğrencileri, matematik eğitimi .
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
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Öğrencilerin zorlandıkları derslerin başında gelen matematik, hem öğrencilerin ilerleyen eğitim ve meslek yaşamlarında
sürekli karşılaşacakları bir ders olması hem de bireylerin muhakeme becerilerine katkı sağlayacak düşünme süreçlerinin
kazandırılmasında işlevi olması sebebiyle oldukça önemlidir. Bu önemden hareketle, öğrencilerin matematiğe yönelik
tutumlarının, başarılarının ve inançlarının matematik öğretmenlerinden bağımsız olduğu düşünülemeyeceğinden, öğrencilerin
matematik dersiyle olan ilişkilerinde matematik öğretmenlerinin rolü büyüktür. Bu bağlamda, eldeki çalışmanın amacı
ortaokul öğrencilerinin çizimler aracılığıyla matematik öğretmeni imajlarının incelenmesi ve matematiğe yönelik
düşüncelerinin ortaya çıkarılmasıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde yürütülen araştırmanın çalışma
grubunu toplam 391 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma amacına yönelik olarak, öğrencilerden kağıt üzerine bir
matematik öğretmeni resmetmeleri ve kağıdın arkasına da çizimlerini birkaç cümleyle açıklamaları istenmiştir. Öğrenciler
çoğunlukla kendi matematik öğretmenlerinden esinlenerek öğretmenin cinsiyeti, gözlük kullanıp kullanmaması, saçları,
giyimi vs konusunda aynı sınıftaki öğrenciler benzer çizim yapmışlardır. Öğretmeni tek başına ortamdan izole biçimde çizen
öğrenciler olduğu gibi, öğretmeni tahtanın, masanın, öğrencilerin olduğu bir sınıf ortamında çizen öğrenciler de vardır.
Öğrenciler genellikle matematik öğretmenini cetvel, pergel gibi matematikte kullanılan araçların olduğu; tahtada sayıların,
sembollerin, işlemlerin, geometrik şekillerin yazılı olduğu; öğrencilerin parmak kaldırdığı/kaldırmadan dinlediği; öğretmenin
tahtada soru sorduğu/çözdüğü; öğretmenin sıkça kullandığı cümlelerin konuşma balonlarıyla verildiği; öğrencilerin düzenli
biçimde öğretmeni dinlediği ya da öğretmen tahtadayken öğrencilerin kendi aralarında konuştuğu bir ortamda
resmetmişlerdir. Matematik öğretmeni genel olarak elinde kalem veya çubuk tutan, karşıdakilere bir şeyler anlatmaya çalışan,
hareket halindeki birisidir. Öğrencielrin ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla, matematiği işlemler ve semboller yığını olan,
sorularda doğru sonuca ulaşma amacı olan, soyut ve sürekli soru çözmek gerektiren bir ders olarak gören öğrenciler olduğu
gibi; matematiği güç ve estetik olarak gören, matematikle ilgilenirken huzur bulan öğrenciler de vardır.
Anahtar Kelimeler : matematik, matematik öğretmeni, imaj, ortaokul
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Günümüzde bütün bilim dalları, bilgi patlaması ile karşı karşıyadırlar. Bu bilgi ve verilerdeki fazlalık sayısal hesaplamalara
olan ihtiyacı arttırmıştır. Çağımızda istatistik metotlar, mühendisliğin bütün dallarında kullanıldığı gibi fen, sosyal, biyoloji
ve doğa bilimlerinde, ayrıca pek çok uygulamalı çalışmalarda gittikçe artan bir şekilde kullanılmaktadır. Son 20 yılda ortaya
çıkan istatistiksel okuryazarlık kavramı önemli rol oynamaktadır. İstatistiksel okuryazarlık; insanların istatistiksel bilgileri
yorumlama, eleştirel olarak değerlendirme, bu bilgilerden yola çıkarak fikirlerini açıklama ve istatistiki verileri tartışabilme
becerisidir. Üniversitelerde de her geçen gün daha çok sayıda öğrenci gerek seçmeli gerek zorunlu istatistik dersi almaktadır.
Ancak öğrencilerin istatistiğe yönelik geliştirdikleri tutumlarının, istatistik dersine yönelik başarılarını etkileme gücüne sahip
olduğu bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin genelde bir derse ilişkin akademik başarılarının onların, söz konusu derse yönelik
geliştirdikleri düşünülen olumlu veya olumsuz tutumlarla ilişkili olduğu yaygın bir şekilde bilinmektedir. İstatistiğe yönelik
tutum insanların, nesneler, durumlar veya istatistik öğrenme ile ilişkili olarak olumlu veya olumsuz eğilimleri olarak ifade
edilebilir. Bu bağlamda; “öğretmen adaylarının istatistik dersine ait tutumlarının bazı değişkenlerle karşılaştırılması” bu
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının istatistik dersine ait tutumlarını araştıran bu çalışma betimsel
nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2016/2017 öğretim yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesinde istatistik dersini
alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, bu sınıflardan rastgele seçilen farklı PDR, İMT öğretmenliği
bölümlerinden toplam 175 öğretmen adayı meydana getirmektedir. Ölçme aracı olarak; Yaşar (2014) tarafından geliştirilen
33 maddelik, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı α=.927 olan Eğitimde “İstatistik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanıldı.
Elde edilen verilerin SPSS 21 hazır paket programı ile analizleri yapıldı. Analiz sonuçlarında; değişkenlere göre elde edilen
bulguların tablo ve grafikleri oluşturularak karşılaştırmaları yapıldı. Öğretmen adaylarının gelişen eğitim ve teknolojinin
yanında istatistik dersine yönelik tutumları tartışıldı.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayı, istatistik, tutum, eğitim, analiz.
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Kesir kavramı tamsayılardan farklı bir yapıda olması, farklı gösterimleri içermesi ve günlük yaşamda birçok durumda
kullanılması nedeniyle hem matematiksel kavramlar için hem de gerçek yaşam problemlerin çözümü için önem taşımaktadır.
Kesirle yapılan işlemlerden özellikle bölme işlemi ile ilgili kavramsal anlamanın eksik olduğu ve ezbere yaklaşımların ön
planda olduğu görülmektedir. Matematik öğretim programında öğrencilerin matematiği gerçek yaşamla ilişkilendirmesi
gerektiği vurgusu ve kesirlerle bölme işlemine ilişkin kavramsal anlamanın kazandırılması gerçek yaşam problemlerinin
kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Öğrencilerin problemler oluşturmalarını istemek onların hem kavrama ilişkin bilgilerini
ortaya çıkarmakta hem de kavramın çeşitli anlamlarını ilişkilendirmeleri için onları desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı
bölme işlemi ile ilgili tamsayılardan gelen tecrübeleri olan, kesirlerle bölme ile ilgili yerleşmiş alışkanlıkları olmayan
ortaokul öğrencilerinin kesirlerle bölme üzerine problem kurma becerilerini araştırmaktır. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseninden yararlanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını bir ortaokulda öğrenim
görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 25 öğrenci 5. sınıf, 32 öğrenci 6. sınıf, 28 öğrenci 7. sınıf ve 28
öğrenci 8. sınıfta öğrenim görmektedir. Çalışmanın veri toplama aşamasında, öğrencilerin üç tane bölme işlemini içeren
problem kurmaları ve sonrasında bu problemleri çözmeleri istenmiştir. Çalışmanın verilerini öğrencilerin oluşturdukları ve
çözdükleri problemleri içeren yazılı yanıtları oluşturmuştur. Öğrencilerin yazılı yanıtları nitel analiz yöntemlerinden içerik
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin oluşturdukları problemler kabul edilebilir
problemler ve kabul edilebilir olmayan problemler olarak iki kategoride ele alınmıştır. Verilerin analizine dayalı olarak,
öğrencilerin tamsayılardaki bölme alışkanlıklarını kesirlerle bölmeye uyarlamaya çalıştıkları görülmüştür. Öğrenciler
problem kurmaya alışık olmadıkları için kavramın ve bölme işleminin anlamını dikkate almadıklar durumlar olduğu
görülmüştür. Bu sonuçlara dayalı olarak öğrencilere kesirlerle bölme işlemini gerçek yaşam problemlerine dayalı olarak
öğretilmesi gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Kesir, kesirlerle bölme, ortaokul öğrencileri, problem kurma becerisi
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KURDUKLARI PROBLEMLERİN ANALİZİ
AYŞE SİMGE ERGİN 1, ELİF TÜRNÜKLÜ 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
asmge@hotmail.com

Bu çalışmada yedinci sınıf öğrencilerinin geometride açılar konusuna yönelik problem kurma çalışmalarını incelemek ve
kurdukları problemleri analiz etmek amaçlanmıştır. Verileri elde etmek amacıyla ilgili literatür, ders kitapları incelenerek ve
uzman görüşü alınarak yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olacak şekilde 3 tane problem kurma
durumu oluşturulmuştur. Oluşturulan problem kurma durumları öğrencilere verilerek problemler kurmaları istenmiştir.
Yapılandırılmış problem kurma durumundan 1 tane problem üretmeleri, yapılandırılmamış olan problem kurma durumundan
ise yazdıklarından farklı olmasını isteyerek 3 tane problem üretmeleri istenmiştir. Yarı yapılandırılmış problem kurma
durumunda ise yazmaları için herhangi bir sayısal sınırlama getirilmemiştir. Öğrencilerin ürettikleri problemler bazı ölçütlere
göre sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde,
Tekirdağ ilinin bir ilçesindeki bir devlet okulunda yedinci sınıfta öğrenim gören öğrenciler (n=70) oluşturmuştur.
Araştırmada elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler belirli kavramlar ve
temalar çerçevesinde ifade edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular öğrencilerin ürettikleri problemlerde oldukça eksik
veri ve bilgilerin olduğunu göstermiş, çözümü yapılamayan problemler kurduklarını ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin günlük
hayatla ilişkili kurdukları problemlerde ise kavramsal hata taşıyan ifadeler ile karşılaşılmıştır. Sonuç olarak yapılan bu
çalışma, öğrencilerin açılar konusunda problem kurma becerilerini ortaya çıkarmakla birlikte konuyla ilgili sahip olunan
eksiklikleri, yanılgı ve hataları fark etme imkânı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler : problem kurma, geometri, 7. sınıf, açılar

(18242) ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZLEM ÖZCAN 1, HASİBE SEVGİ MORALI 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ozlemozcan51@gmail.com

Matematik derslerinde bilgi teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiği, son yıllarda yapılan matematik eğitimi
araştırmalarının önerileri arasında yer almaktadır. Bu kullanım biçimlerinden biri olan tabletlerde aktif bir şekilde öğrenme
ortamına entegrasyonunun sağlanacağı zenginleştirilmiş ders kitaplarının hazırlanıp uygulamada yerini alması geleceğin
öğretmenleri öğretmen adayları açısından önemli görülmektedir. Araştırma da matematik dersine yönelik öğretmen
adaylarının z-kitaba dair görüşlerini ve geliştirilen z-kitabın sunumu sonrasında görüşlerinde oluşan farklılıkları ortaya
çıkarma amaçlanmaktadır. Araştırma yöntemi olarak durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018
eğitim öğretim yılında İzmir ilinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi matematik öğretmenliği bölümü 1.
sınıfında okuyan 16 öğrenci ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü 1.sınıfında okuyan 27 öğrenci
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adayların z-kitaba dair görüşlerini ve geliştirilen z-kitabın sunumu
sonrasında görüşlerinde ortaya çıkan farklılıkları ortaya çıkarmaya yönelik çeşitli soruları içeren görüşme formları
kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre yapılan ilk görüşmede öğretmen adayları zenginleştirilmiş ders kitaplarının derste
sınıf ile aktif bir şekilde kullanılmasını, konuların daha anlaşılır olması için video, ses, resim, animasyonlarla desteklenmesi
gerektiğini ve evde de kullanabileceğini belirtmişlerdir. Yapılan zenginleştirilmiş ders kitabı örneği sunumundan sonra ise
öğretmen adayları bu kitapların akıllı tahta veya tablet aracılığıyla kullanılmasını ve gerekli alt yapının sağlanıp öğretmen ve
öğrenci eğitimi ile kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin z- kitabı cep telefonlarıyla ve öğrencilerin ödev
yapma veya bir sonraki derse hazırlık yapması için kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre
zenginleştirilmiş ders kitabının kullanımının avantajlarından derse ilgi çekmesi, dersin daha pratik ve hızlı işlenmesi ve kitap
taşıma kolaylığı öne çıkan noktalardandır. Ders amacı dışında kullanılabilmesi, öğrenciyi tembelliğe alıştırması ve dikkat
dağıtması öğretmen adayları tarafından belirtilen dezavantajlar arasında öne çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Zenginleştirilmiş ders kitabı, Matematik, Öğretmen adayı
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Bu araştırmanın amacı, 8.sınıf öğrencilerinin uzamsal yetenekleri ile geometri başarıları arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler
açısından incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama yöntemine göre modellenmiştir. Bu araştırmanın örneklemini; 2016-2017
eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş İli Göksun İlçesindeki, farklı türdeki ortaokulların 8.sınıflarında öğrenim görmekte
olan toplam 400 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemdeki öğrencilerin 184’ü kız, 216’sı erkek öğrenciden oluşmaktadır. Veri
toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan “Demografik Bilgi Formu” ve “Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik
Cisimler Başarı Testi” ile Newton ve Bristoll (2011) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan
“Uzamsal Yetenek Testi” kullanılmıştır. Demografik bilgi formunda öğrencilere ait kişisel ve demografik (cinsiyet, okul
öncesi eğitim) sorular yer almaktadır. Newton ve Bristoll (2011) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçeye
uyarlanan uzamsal yetenek testi; 25’i eşleştirme ve 20’si çoktan seçmeli maddelerden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından
geliştirilen başarı testi ise, 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Ölçeklerden elde edilen verilerin analizinde SPSS
17.0 paket programı kullanılmış olup, değişkenlere bağlı olarak uygun istatistiksel araçlar kullanılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre; yapılan t-testi sonucunda, 8.sınıf öğrencilerinin uzamsal yeteneklerinin cinsiyet bağlamında kızlar lehine
anlamlı farklılaştığı (p<.01) saptanmıştır. Yine yapılan t-testi sonucuna göre; okul öncesi eğitim alanların, almayanlara göre
anlamlı olarak (p<.05) daha yüksek uzamsal yetenek sonucu elde ettiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Uzamsal Yetenek, 8.Sınıf Öğrencisi, Cinsiyet, Okul Öncesi Eğitim

(18294) MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI TEMEL
GEOMETRİK KAVRAM TANIMLARININ İNCELENMESİ
MELİKE YİĞİT KOYUNKAYA 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
melike.koyunkaya@deu.edu.tr

Geometri ve geometri öğreniminin temel noktalarından bir tanesi de geometrik kavramlara yönelik tanımların doğru bir
şekilde yapılmasıdır. Bir kavramı, kuralı veya genellemenin tanımını bilmek, geometri bilgisinin güçlü bir şekilde
oluşturulmasında etkili olurken bu bilginin inşası sırasında oluşabilecek hata ve kavram yanılgılarının ortaya çıkarılmasında
etkili olabilir. Çıkış noktası geometri öğreniminde temel kavram ve tanımların önemi olan bu çalışmanın temel amacı lise
matematik öğretmen adaylarının bazı temel geometri kavramlarını nasıl tanımladığını incelemektir. Bu doğrultuda, kavram
imajı ve kavram tanımı teorisi, bu çalışmanın dayanağını oluşturmaktadır. Ayrıca, öğretmen adaylarının tanımlarının
içerikleri ön görülen tanım ve anlam çıkarılan tanım kavramları da göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Bu çalışmada,
nitel araştırma paradigmalarından biri olan durum çalışması ile desenlenmiştir. Çalışmanın katılımcılarını, bir devlet
üniversitesinin ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümünün üçüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 17 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, öğretmenlerin temel kavram tanımlarını ölçmek amaçlı tasarlanan 9 açık uçlu soru
içeren bir görüş formu ile toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, öğretmen
adaylarının teorem, önerme, aksiyom ve postulat gibi kavramları tanımlarken ön görülen tanımı diğer bir deyişle formal
matematiksel tanımı aynen kullandıklarını göstermektedir. Fakat, matematikte tanımsız (yada tanımlanamayan) kavramlar
olan nokta, doğru ve düzlem kavramları için, öğretmen adaylarının kendi kavram imajlarını veya tanımlarını kullandıkları
görülmüştür. Ayrıca, bir kavramı örneklemede veya verilen kavramın geometrik yorumlanmasında da, öğrencilerin genel
olarak kavram imajlarını ve tanımlarını ve anlam çıkarılan tanımlarını kullandıkları dikkat çekmektedir. Buradan hareketle,
matematik öğretmen adaylarının bazı temel kavramlara yönelik formal tanımlamalara sahip oldukları, tanımlanamayan
kavramları tanımlamada veya bazı kavramları örneklemede kavram imajlarını ve tanımlarını veya formal tanıma dayanarak
anlam çıkardıkları tanımları kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçları, matematik öğretmen adaylarının
geometri öğreniminin desteklemek için, bu öğretimin en temel dayanaklarından biri olan temel geometrik kavramların tanım
ve özelliklerini öğretici (veya tekrar edici) eğitimlerin verilmesi gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Temel Geometrik Kavramlar, Geometri Eğitimi, Matematik Eğitiminde Tanımın Önemi, Kavram İmajı
ve Kavram Tanımı
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Geometrinin en temel konularından biri olan açı konusunun öğrenilmesi, geometri disiplininde başarılı olmada kayda değer
bir önem taşımaktadır. Özellikle açı tanımı, açı ölçümü, açı çeşitleri ve açının özelliklerini öğrenmek geometrik bilgi
inşasının temelini oluşturmaktadır. Açı kavramının, geometri öğreniminin anahtar rollerinden biri olduğu düşüncesinden yola
çıkarak, bu çalışmanın temel amacı ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının açı, açı ölçme, açı çeşitleri ve açıların
özelliklerine dair var olan zihinsel yapılarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Driscoll ve arkadaşları tarafından
geliştirilen Zihnin Geometrik Alışkanlıkları (Geometric Habits of Mind), çalışmanın teorik dayanağını oluşturmaktadır. Bir
devlet üniversitesinin üçüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 17 matematik öğretmen adayı çalışmanın katılımcılarını
oluşturmaktadır. Nitel araştırma paradigması benimsenen bu çalışmanın verilerini, açı, açı ölçme, açı çeşitleri ve açı
özelliklerini içeren açık uçlu sorulardan oluşan bir form ve araştırmacının gözlem notları oluşturmaktadır. Veriler,
benimsenen çerçeve kapsamında, öğretmen adayların sorulara verdikleri yanıtlarda ilişki kurarak akıl yürütme, fikirleri
genelleştirme, değişmeyenleri inceleme, keşfetme ve yansıma dengesi kurma bileşenleri göz önünde bulundurularak analiz
edilmiştir. Çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının açı kavramını tanımlarken, açı ile açı ile özellikleri ilişkilendirerek
tanım yaptıkları göstermektedir. Açı çeşitleri ile ilgili genel sorular verildiğinde, öğretmen adaylarının var olan fikirlerini ve
bilgilerini genelleştirmede zorluk çektikleri, başka bir deyişle farklı form da verilen açı çeşitlerini belirleyerek genelleme
yapmakta sınırlı bilgiye sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca bazı öğretmen adaylarının, yine bu formda verilen açı çeşitlerini
belirlerken, bu açıları keşfetmek için var olan bilgilerini yansıtmada zorluk çektiği gözlemlenmiştir. Çalışmanın
bulgularından hareketle, geometri öğreniminde ve öğretiminde güçlü bilgiye sahip öğretmen adayları yetiştirmek için, bu
adayların geometrinin en temel konusu olan açı konusundaki bilgilerinin desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Açı Kavramı, Açı ve Özellikleri, Zihnin geometrik Alışkanlıkları, Geometri Öğretimi

(18311) MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
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SEVİNÇ MERT UYANGÖR 1, FATMA BURCU ALP 2
1
2

BALİKESİR ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
suyangor@hotmail.com

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) MEB bünyesinde yer alan ve lise düzeyinde ortak bir genel kültürü oluşturmak
amacıyla temel derslerin yanı sıra endüstriyel teknik formasyon verilmesini amaçlayan kurumlardır. Akademik başarıyı
etkileyen faktörler incelendiğinde; bunların tutum, yetenek, öz düzenleme, algı, motivasyon, öğretmen, aile, kaygı, korku,
öğretim yöntemi, öğretim materyalleri, cinsiyet vb. olduğu söylenebilir. Bu faktörlerden biri olan kaygının düşük ya da
yüksek olmasının öğrenmeyi engellediği bilinmektedir. Gelişen bilim ve teknoloji ile bu gelişmelerin sonucunda oluşan yeni
meslekler ve eğitim alanındaki çalışmalar matematiği iyi bilen, problem çözme yeterliliği yüksek ve yansıtıcı düşünce
becerisine sahip öğrencilerin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu gereklilik doğrultusunda günümüzde birçok ülke
matematik eğitimini geliştirmek amaçlı adımlar atmaktadır. Ancak alanyazında, matematik başarısı ile matematik kaygısı
arasında negatif anlamlı ilişkiler bulunduğunu tespit eden çok sayıda araştırmaya rastlamak mümkündür. Bu bağlamda,
Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerin matematik dersine yönelik kaygı düzeylerinin belirlenerek
dersten aldıkları puanların karşılaştırılmasının önemli olduğu düşüncesinden hareketle bu araştırma gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın temel amacı, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı
düzeyleri ve matematik dersi puanları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaca uygun olarak çalışmada ilişkisel tarama
modeli benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; Manisa ili Yunusemre ilçesinde bulunan bir Mesleki ve Teknik
Anadolu lisesinde öğrenim gören 104 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerin 56’sı 9.sınıf (52 erkek, 4 kız) ve 48’i 12.sınıf
(48 erkek) öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin kaygı düzeylerini belirlemek için Biber (2012) tarafından hazırlanan
matematik kaygı ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca birinci dönem matematik dersi karne notları araştırmadaki diğer veri grubunu
oluşturmuştur. Veri analizi devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Matematik Kaygısı, Mesleki ve Teknik Eğitim, Matematik Başarısı
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Umut geleceğe yönelik duyguların ve beklentilerin olumlu oluşunu ifade eden ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlarla
mücadele etme gücü veren bir kavramdır. Verdiği bu güçle bireyin kendisini başarabileceğine, olumsuzlukların üstesinden
gelebileceğine inandırmasını sağlar. Umutsuzluk ise geleceğe yönelik olumsuz bakış açısını, azalmış beklentiyi, iyiye dair
inançsızlığı ve isteksizliği kapsamaktadır. Bu duyguya bağlı olarak öğrencilerde isteksizlik, karamsarlık ve odaklanamama
gibi problemler görülmektedir. Umutsuzluktan doğan isteksizlikle problemleri çözemeyen, başarabileceğine inanmayan,
güdülenemeyen birey kendi amaçlarını belirlemede ve toplum ihtiyaçlarını karşılamada etkili olamayacaktır. Bu nedenle hem
bireyin hem de toplumun gelişimi için geleceğe dair beklenti ve algının tespiti son derece önemlidir. Bir ülkenin geleceğinin
şekillenmesinde matematik öğrenimi oldukça geniş yer kaplar. Unutulmamalıdır ki önemli bir disiplin olan matematiğe
yönelik umutsuzluk düzeyinin yüksek olması, ülkenin gelişimi ve değişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Öğrencilerin
matematiğe yönelik umutsuzluk düzeylerinin belirlenerek bu durumun nasıl ortadan kaldırılabileceği araştırılmalıdır.
Misyonu ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitim ile karşılamak, isteyenleri meslek sahibi
yapmak olan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesinin
önemli olduğu düşüncesinden hareketle bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın problem cümlesi aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik umutsuzluk düzeyleri nedir? Buna
Yönelik öğrenci görüşleri nelerdir? Bu çalışma, nitel araştırma metodolojisi desenlerinden biri olan durum çalışması ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; Manisa ili Yunusemre ilçesinde bulunan 7 MTAL den birinde öğrenim
gören 85 öğrenci oluşturmuştur. Bunlardan 48’i 12.sınıf (48 erkek), 37’si 9.sınıf (4 kız, 33 erkek) öğrencilerinden
oluşmaktadır. Öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini belirleyebilmek için Çetin vd tarafından geliştirilen Matematik
Umutsuzluk ölçeği ile kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin matematik dersine yönelik umutsuzluk görüşlerini belirleyebilmek
için yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Umutsuzluk, Mesleki ve Teknik Eğitim, Matematik.

(18315) MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİZİLERİN
YAKINSAKLIĞI KONUSUNDA DOĞRULAMA YAPMA BECERİLERİ
MUHAMMET DORUK 1
1

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
mdoruk20@gmail.com

Bu çalışmada matematik öğretmeni adaylarının dizilerin yakınsaklığı konusunda doğrulama yapma becerilerinin ortaya
çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaçla öğretmen adaylarının dizilerin yakınsaklığı konusunda ispatlama becerileri ile
doğrulama gerektiren bir problemi çözme becerileri incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Türkiye’de bulunan bir devlet
üniversitenin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfında öğrenim gören 106 matematik öğretmeni adayı
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri öğretmen adaylarının dizilerin yakınsaklığı konusunda bir teorem için oluşturdukları
ispatlar ve doğrulama gerektiren bir problem için yaptıkları çözümler yardımıyla elde edilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımının
benimsendiği çalışma bir durum çalışması örneğidir. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının dizilerin yakınsaklığı
konusunda geçerli ispat yapma ve problemde belirtilen matematiksel düşünceyi doğrulama konusunda güçlük yaşadıkları
tespit edilmiştir. İspat yapma konusunda güçlük yaşayan öğretmen adaylarının çoğunun problem çözümünde de güçlük
yaşadıkları tespit edilmiştir. Benzer şekilde söz konusu teoremin ispatını yapmada başarılı olan öğretmen adaylarının
çoğunun problem çözümüne de bu başarılarını yansıttıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmada, öğretmen adaylarının ispat
yapma durumlarına göre problem çözümlerinde ne tür argümanlar ürettikleri incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda ispat
yapma konusunda başarılı olan öğretmen adaylarının, problem çözümlerinde ürettikleri argümanlarda daha çok dedüktif
gerekçeler kullandıkları belirlenmiştir. İspat yapma konusunda başarısız olan öğretmen adaylarının ise daha çok
tümevarımsal gerekçelere dayalı argümanlar ürettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, ispat yapma konusunda başarılı olan
öğretmen adaylarının problemi yanıtlama oranının diğerlerine oranla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : Matematiksel ispat, ispat yapma becerisi, problem çözme becerisi.
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(18318) KATI CİSİMLERİN VE BOYUT KAVRAMININ TEKNOLOJİ
DESTEKLİ ÖĞRETİMİNİN 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KATI CİSİM
VE BOYUT ALGILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
EKİN ALTIKARDEŞ 1, MELİKE YİĞİT KOYUNKAYA 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ekin-sahin1993@hotmail.com

Matematik öğretimine yönelik birçok yaklaşımda, öğrencilerin matematiksel kavramlara dair algılarının gelişmesi ve
matematiksel kavramlar arasında ilişki kurmaları amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmenin yollarından biri matematik
eğitiminde teknolojiyi kullanmaktır. Birçok araştırma, matematik derslerinde teknolojik araç kullanımının, matematik
öğrenimi ve öğretimini olumlu yönde etkilediğini, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırdığını, öğrencilerin matematik
öğrenmekten zevk almalarını sağladığını ortaya çıkarmaktadır. Farklı teknolojilerin ve yazılımların kullanılması öğrencilerin
çoklu temsilleri (sayısal, cebirsel, grafik) kullanarak matematiksel durumları daha iyi anlamalarını ve farklı düşünme yolları
geliştirmelerini sağlamaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın temel amacı, boyut ve katı cisim kavramlarının teknoloji
destekli öğretiminin ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin bu kavramlara yönelik algılarına etkisini incelemektir. Nitel
araştırma deseni benimsenen çalışmanın katılımcılarını, bir devlet lisesinde öğrenim gören 20 tane 10. sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Bu öğrencilere, katı cisimler konusunun öğretiminde, araştırmacılar tarafından hazırlanmış 8 saatlik
teknoloji destekli ders planı uygulanmıştır. Çalışma kapsamında öğrencilere teknoloji destekli öğretim verilmeden önce bir
ön test uygulanmıştır. Ön testte, öğrencilerin teknoloji destekli öğretimden önceki boyut ve katı cisim algılarını ölçmek
amaçlanmıştır ve bu yönde sorular sorulmuştur. Ön testten sonra verilen teknoloji destekli öğretim esnasında, ön testte yer
alan sorularla ilgili sınıf içi tartışmalar yapılmıştır. Öğrencilerle yapılan bu sınıf içi tartışma ve verilen teknolojik destekli
öğretimden sonra öğrencilerin cevaplarında bir değişiklik olup, olmadığını anlamak amacıyla aynı sorular öğrencilere son test
olarak uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda tüm öğrencilerin boyut ve katı cisim kavramına yönelik algılarında gelişme
olduğu saptanmıştır. Çalışma öncesinde öğrencilerin boyut ve katı cisim konularına dair çok sınırlı bir bilgiye sahip oldukları
görülürken; çalışma sonrasında hemen hemen tüm öğrencilerin boyut ve katı cisim konularında matematiksel ifadeler
kullanarak doğru yaklaşımlarda bulundukları görülmüştür. Çalışmanın bulguları, teknoloji destekli tasarlanan bir eğitimin
öğrencilerin boyut ve katı cisim algılarının olumlu yönde gelişmesini desteklediğini göstermektedir. Dolayısıyla, matematik
öğreniminde teknoloji entegrasyonunun yapılmasının kalıcı ve etkili matematik bilgisi inşaa edilmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Boyut, boyut algısı, katı cisim, katı cisim algısı

(18341) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK VE CEBİRSEL
DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
FEYZA NUR AKCAN 1, AHMET DELİL 2
MİLLİ EĞİTİM BAKALIĞI
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
feyza_nur_akcan@hotmail.com
1

2

Bu çalışmanın amacı 8. sınıf öğrencilerinin geometrik ve cebirsel düşünme düzeylerini cinsiyet, okul türü (köy-merkez) ve
merkezi sınav başarısı açısından incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır.
Çalışma, 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Manisa ili, Demirci ilçesinde bulunan 13 farklı okul ve toplamda 455 8.
sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini belirlemek için Ususkin’in Van Hiele
Geometrik Düşünme Düzeyi Testi, cebirsel düşünme düzeylerini belirlemek için ise CSMS’nin Cebirsel Düşünme Düzeyi
Testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre, geometrik ve cebirsel düşünme
düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmamakta olup, merkezi sınav başarısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Ayrıca
geometrik düşünme düzeyi okul türüne göre farklılaşırken, cebirsel düşünme düzeyinin okul türüne göre farklılaşmadığı
bulunmuştur. Bu bulgular ışığında ulaşılan sonuçlar tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : geometri, cebir, geometrik düşünme, cebirsel düşünme.
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DÜŞÜNME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
FEYZA NUR AKCAN 1, AHMET DELİL 2
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Bu çalışma ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin geometrik ve cebirsel düşünme düzeylerini belirlemeyi ve bu düzeyler arasındaki
ilişkinin derecesini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden koralayonel
araştırma türü kullanılmıştır. Araştırma Manisa ili, Demirci ilçesinde bulunan, köy okulları da dahil olmak üzere, 13 farklı
okuldaki 455 8. sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini belirlemek için
Ususkin tarafından geliştirilen Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyi Testi kullanılmıştır. Cebirsel düşünme düzeylerini
belirlemek için ise CSMS tarafından geliştirilen Cebirsel Düşünme Düzeyi Testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS
programı ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre, geometrik ve cebirsel düşünme düzeyleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde,
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulgulara göre ulaşılan sonuçlar tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Geometrik Düşünme Düzeyi, Cebirsel Düşünme Düzeyi, Korelasyon

(18393) DOĞRUSAL DENKLEMLER VE EĞİM KONUSUNUN
ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ÖĞRETİM
MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ
OSMAN BİRGİN 1, KÜBRA UZUN 2, ADEM DURU 1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
osman.birgin@usak.edu.tr
1

2

Matematiksel bilginin kalıcı ve işlevsel olması kavramsal düzeyde öğrenilmesine bağlıdır. Kavramsal öğrenme ise öğrenilen
bir bilginin farklı gösterim biçimlerine (sözel, cebir, grafik, tablo vb.) transfer edebilmesini gerektirmektedir. Doğrusal
denklemler ve eğim konusu cebir, grafik ve tablo gibi farklı gösterim biçimleri arasında geçiş yapabilmeyi gerekli kılan
matematiğin önemli konulardan birisidir. Buna karşın yapılan çeşitli araştırmalar öğrencilerin doğru denklemi ve eğim
konusunda öğrencilerin çoğunlukla grafiksel gösteriminden cebirsel gösterime geçişte zorlandıklarını, doğrunun eğimi ile x
ve y-kesenleri arasında ilişkiyi kuramadıklarını, çeşitli kavram yanılgılarına sahip olduklarını ve öğrenme güçlüğü
çektiklerini göstermektedir. Öğrencilerin doğrusal denklemler ve eğim konusundaki kavramsal öğrenme düzeylerinin düşük
olması ve çeşitli kavram yanılgılarına sahip olmaları lise müfredatının temelini oluşturan fonksiyonlar, trigonometri, limit,
türev, integral gibi konuların öğrenilmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle doğrusal denklemler ve eğim konusunun
öğretimine yönelik öğretim materyaline ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan ülkemizde 2018 yılında güncellenen matematik
öğretim programlarında (MEB, 2018) matematiksel kavram ve kavramsal yapıların modellenmesinde ve ilişkilendirilmesinde
bilgisayar yazılımları ve BİT araçlarının etkin olarak kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Üstelik yapılan çeşitli
araştırmalar fonksiyon ve grafikleri konularının öğretiminde bilgisayar destekli öğretim materyallerinin kullanılmasının
öğrencilerin kavramsal düzeyde öğrenmesini kolaylaştığını, başarılarını artırdığını, tutumlarını olumlu yönde etkilediğini
göstermektedir. Bu nedenle doğrusal denklemler ve eğim konusunun öğretimine yönelik bilgisayar destekli öğretim
materyaline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda ortaokul 8.sınıf doğrusal denklemler ve eğim konusunun öğretimine
yönelik dinamik bir geometri yazılımı GeoGebra destekli öğretim materyali geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, 8.sınıf
düzeyinde doğrusal denklem ve eğim konusunun öğretimine yönelik dinamik geometri yazılımı GeoGebra destekli
geliştirilen öğretim materyalini tanıtmaktır. Geliştirilen öğretim materyalinin 2016-2017 öğretim yılında Kütahya ilindeki bir
ortaokulda pilot çalışması gerçekleştirilmiştir. GeoGebra destekli öğretim materyaline ilişkin veriler uzman ve öğretmen
görüşleri ile sınıf içi gözlemler yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda geliştirilen GeoGebra destekli öğretim
materyalinin dinamik bir ortamda gözlem yapma ve keşfetme imkanı verdiği, doğru denklemi ve eğitim konusunda cebirsel,
grafiksel ve tablo gösterimleri arasında geçişi kolaylaştığı, soyut kavramları görsel olarak somutlaştırdığı ve kavramsal
öğrenme fırsatı sunduğu belirlenmiştir. Bu yönüyle geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyalinin öğretimde
kullanılabilir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Matematik, Bilgisayar destekli öğretim materyali, GeoGebra, Doğru denklemi, Eğim.
Bu çalışma, Uşak Üniversitesi 2017/TP015 nolu Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında desteklenmiştir.
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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
delil@hotmail.com

Bu çalışmada, 2018 yılında yayınlanan ilkokul matematik dersi öğretim programı kazanımları, sınıf düzeyleri ve öğrenme
alanları açısından TIMSS-2015 çerçevesindeki bilişsel alanlarına göre analiz edilmiş ve sınıflandırılmıştır. Doküman analizi
yapılarak gerçekleştirilen çalışmada birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar toplam 229 tane kazanım ifadesi değerlendirmeye
tabi tutulmuştur. Çalışmada, söz konusu kazanımların bilişsel özelliklerinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf
düzeylerine göre değişimi analiz edilmiştir. Ayrıca, sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme öğrenme alanlarına ait
kazanımlar bilişsel alanlar açısından sınıflandırılmıştır. Bulgular ışığında sonuçlar tartışılmış ve bazı önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı, Bilişsel Alanlar, TIMSS

(18398) 5. SINIF ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER KONUSU İLE
İLGİLİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
CUMALİ ÖKSÜZ 1, GALİP GENÇ 2
1

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
galipgencc@gmail.com

Bilimsel çalışmalarda kullanılacak testlerin de bilimsel bir çaba ve metodoloji ile hazırlanan geçerli ve güvenilir testler
olması gerekmektedir. Bu çalışmada 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konusu ile ilgili başarı testinin geliştirilmesi süreci
açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, öncelikle M.E.B. müfredatı incelenmiş, beşinci sınıf matematik ders
programında yer alan kazanım listesi hazırlanmış, kazanımların edinme süreleri de göz önünde tutularak hangidüzeyde
soruların ağırlıkta olması gerektiğine yönelik Bloom'un bilişsel öğrenme basamakları incelenerek bir belirtketablosu
oluşturulmuştur. Denemelik madde yazımıaraştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş olup; 26 test sorusu ve 1 tane de açık
uçlu soru oluşturulmuştur. Başarı testinin denemelik madde kontrolü geçerlilik, bilimsel doğruluk, dilbilgisi ve ölçme
açılarından uygunluk kriterleri çerçevesinde veuzman görüşü (Ölçme Değerlendirme uzmanı, Matematik alan uzmanı,
Türkçe alan uzmanı) eşliğinde tekrar gözden geçirilmiştir. Hazırlanan maddeler zorluk düzeyine göre ve testin görünüş
geçerliğine uygun olarak teste yerleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bilişsel seviyelerine uygun olarak açıklamalarıiçerentest
sunuş ve cevaplama yönergesi yazılmıştır. Testin uygulanması aşamasında testin tamamlanması içinöğrencilere verilecek
süre 35 dakika olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu test hali hazırda bir önceki yılda konuyu görmüş olan 6.Sınıftan 10
öğrenciye sesli düşünme tekniği ile birebir uygulanarak anlaşılmayan veya hatalı olarak yorumlanabilen sorular
tekrardeğerlendirilmiştir. Öğrencilerin maddeleri anlamlandırma biçimleri, sürenin uygunluğu, soruları çözerken sundukları
ifadeler ve sergiledikleri jest ve mimikleri deincelenerek maddelerin son hali oluşturulmuştur. Birebir uygulamadan sonra
Aydın ili merkez ortaokullarında okuyan127 öğrenci seçkisiz örnekleme alma yöntemi ile belirlenerek, 26 çoktan seçmeli
vebir tane de açık uçlu olmak üzere toplam 27 sorudan oluşan başarı testi, verilen süreçerçevesinde uygulanmış ve sonuçları
SPSS programına girilmiştir. Testin güvenirliğine ilişkin yapılan analizlerde bir sorunun güvenirlikkatsayısının düşük olması
nedeniyle testten çıkarılmış ve testin yapılan güvenirlikanalizi sonucunda KR20 değeri 0,75 olarak bulunmuştur. Testin
güvenirliği işleminden sonra madde analizi yapılmıştır. Madde ayırıcılık indeksi 0.40 ve üzeri olan 11 madde, 0.30 ve 0.40
arası olan 10 madde teste alınmıştır. Bunun yanında 0.30’a yakın olan 4 madde düzeltilerek teste dahil edilmiştir. Böylece
çalışmada kullanılacak 25 test sorusu ve1 tane de açık uçlu soru olmak üzere 26 maddelik nihai test oluşturulmuştur. Testi
cevaplama süresi 35 dakika olarak belirlenmiştir. Testin, 5. Sınıf öğrencilerinin çokgenler ve dörtgenler konusu ile ilgili
başarılarını belirleyebilecek geçerli ve güvenilir bir test olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Geometri, Başarı testi, Çokgenler ve Dörtgenler
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Matematik öğretiminde problem çözme konusu önemli bir yer tutar. Problem çözme stratejilerinden biri de “şekil / şema
çizme yardımıyla problem çözme” dir. Bu görsel temsiller problemlerin çözümüne büyük katkılar sağlar. Son yıllarda
matematiksel ispatların görsel şekiller yardımıyla yapılması oldukça popüler hale gelmiştir. Literatüre “sözsüz ispatlar”
(proof without words) olarak giren bu kavram yardımıyla problemlerin çözümleri daha kolay görüldüğü gibi, bazı
teoremlerin oldukça zarif ve göze hoş gelen ispatları yapılabilmektedir. Bunların güzelliği öğrencilerin matematiğe karşı olan
tutumlarını arttırdığı gibi, gören insanda da hayranlık uyandırmaktadır. Bu çalışmada sözsüz ispatlara literatürden örnekler
verilecektir. Yakınsak geometrik seri toplamları için literatürden verilecek örneklerin yanında, bunlara alternatif sözsüz
ispatlar sunulacak ve bunları genelleştiren bir sözsüz ispat verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Sözsüz ispatlar, yakınsak geometrik seriler, matematik öğretimi

(18471) MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BÖLME
İŞLEMİNE YÖNELİK HAZIRLADIKLARI GERÇEK YAŞAM
BAĞLAMLI PROBLEMLER
EBRU MUTLU 1, AYTUĞ ÖZALTUN ÇELİK 1
1

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
emutlu@pau.edu.tr

Bölmeyi göreceli bir büyüklük olarak anlamak, öğrenciler için engel olarak tanımlanan birçok problemde temel bir
matematiksel bileşen olarak görülmektedir. Bununla birlikte, bölmenin matematik öğretiminin ve öğreniminin problemli
alanlarından biri olduğu bilinmektedir. Araştırmacılar bu durumu ele alırlarken bölme ile ilgili durumların paylaştırma
(sharing) ve gruplama (segmenting) anlamları arasındaki ayrımı vurgulamışlardır. Öğrencilerin bölmeye yükledikleri
anlamlar kesir, oran gibi temel matematiksel kavramları öğrenmelerinde etkili olduğu bu işlemin sadece işlemsel olarak
öğrenilmesi bir çok güçlüğe neden olacaktır. Bu güçlüklerin yaşanmasının önüne geçmek amacıyla öğretmenlerin
kendilerinin bölmenin bu anlamlarının farkında olarak öğretimlerini bu doğrultuda gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Bu
sebeple öğretmen eğitimi programları kapsamında öğretmen adaylarının bölmeye yükledikleri anlamları belirlemek bu
kapsamda onların gelişimlerini desteklemek gerekmektedir. Öğretmen adaylarının bölmeye yükledikleri anlamları ortaya
çıkarmanın bir yolunun onların bölme işlemine yönelik hazırladıkları problemleri incelemek olduğu düşünülmektedir.
Öğrencilere farklı problem durumları oluşturmalarını isteyerek bölmenin hangi anlamlarına odaklandıkları ortaya çıkarılabilir
ve bu doğrultuda onlara uygun dönütler verilebilir. Bu çalışmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının bölme işlemine
yönelik hazırladıkları gerçek yaşam bağlamlı problemlerin incelenmesidir. Çalışmaya 17’si erkek 32’si kadın olmak üzere 49
son sınıf matematik öğretmeni adayı katılmıştır. Son sınıftaki öğretmen adaylarının seçilmesinin nedeni alan ve alan öğretimi
kapsamındaki derslerin büyük bir kısmını tamamlamış olmalarıdır. Öğretmen adaylarının “Bölme işlemini içeren gerçek
yaşam bağlamlı iki farklı problem oluşturunuz. Bu problemleri oluştururken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız.” sorusunu
yanıtlamaları istenmiştir. Çalışmanın verilerini öğretmen adaylarının bu soruya verdikleri yazılı yanıtları oluşturmuştur.
Verilerin betimsel olarak analiz edilmesiyle öğretmen adaylarının bölmenin farklı anlamlarını içerek problemler
oluşturmalarına karşın açıklamalarından farklı anlamları bilinçli bir şekilde ele almadıkları ortaya çıkmıştır. Ek olarak oran
kavramı ile bölmenin anlamlarını karıştırdıkları da görülmüştür. Öğretmen adayları oluşturdukları problemlerde bölmenin
daha çok işlemsel yönüne vurgu yapmışlardır. Bu sonuçlar doğrultusunda bölmenin anlamlarına ilişkin öğretmen adaylarının
eksik düşüncelerinin olduğu ve bu eksikliklerinin giderilmesi için geliştirilmeleri gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : bölme , matematik öğretmeni adayı, gerçek yaşam problemi
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Gerçek yaşamdan problem durumlarının matematiksel olarak çözülmesi ve çözümlerin gerçek yaşam bağlamında
yorumlanması ve doğrulanması olarak tanımlanan matematiksel modellemenin öğretimi ve öğreniminde öğretmenlere önemli
görevler düşmektedir. Öğretmenlerin modelleme bilgisine sahip olmaları önemlidir ancak bunun yanında bir modelleme
probleminin özelliklerinin neler olduğu, nasıl geliştirilebileceği, öğretime nasıl entegre edileceği, modellemeye dayalı bir
dersin planlanmanın nasıl yapılacağı, uygulama sürecindeki öğretmen-öğrenci etkileşimlerinin nasıl şekilleneceği ve bu
süreçte değerlendirmenin nasıl yapılacağını bilmeleri gerekmektedir. Sadece bu bilgilere sahip olmak yeterli değil aynı
zamanda bu bilgilerin eyleme dökülmesi yani öğretim süreçlerinde kullanılması da önemlidir. Bu bağlamda çalışmada bir
ortaokul matematik öğretmeninin, sahip olduğu modelleme bilgi ve deneyimlerini öğretim sürecine nasıl entegre ettiğini
belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği bir modelleme uygulamasının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu uygulamaya ilişkin
verilerin analizi sonucunda öğretmenin planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç aşamada öğretimini
gerçekleştirdiği görülmüştür. Planlama aşamasında çemberin elemanlarına ilişkin öğrencilerin kavramsal bilgilerini
pekiştirmelerini sağlayacak bir modelleme problemini iki ders saati süresince grup çalışması yoluyla gerçekleştirmeyi uygun
görmüştür. Literatürde var olan bir modelleme problemini kullanmayı tercih eden öğretmen, öğrencilerinin orantısal akıl
yürütme becerilerini kullanmalarını hedeflemiştir. Ön hazırlıklar kapsamında problemin çözümü için gerekli materyalleri
hazırlamış ve öğrencilerinin çözümlerini nasıl sunacaklarını önceden belirleyerek gerekli duyuruları yapmıştır. Uygulama
aşamasının başında hazırlamış olduğu materyalleri öğrencilere dağıtmış ve nasıl kullanacakları hakkında bilgilendirme
yapmıştır. Uygulama süresince sık sık öğretmen ve öğrenci eylemlerinin neler olacağına ilişkin sınıf içi normları
paylaşmıştır. Gruplar problem üzerinde çalışırlarken sık sık aralarında gezerek gerekli müdahalelerde bulunmuştur. Problem
çözümleri tamamlandıktan sonra değerlendirme aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada öğrencilerin uygulamaya ilişkin duyuşsal
yeterliklerini belirlenmiş ardından öğrencilerin akran değerlendirmesi yapmasını sağlamıştır. Söz konusu değerlendirmeler
tamamlandıktan sonra her bir grup sırayla tahtaya çıkarak çözümlerini sunmuşlar ve çözümler üzerinde tartışmışlardır.
Sunumların ardından öğretmen genel olarak öğrencilerinin çözümleri ve derse katılımları ile ilgili görüşlerini ifade ederek
dersi bitirmiştir.
Anahtar Kelimeler : matematiksel modelleme, modelleme uygulaması, orantısal akıl yürütme

(18485) SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK
CİSİMLERE İLİŞKİN ZİHİNSEL ALGILARININ İNCELENMESİ
OSMAN BİRGİN 1, BÜŞRA GÜMÜŞ 2
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
osman.birgin@usak.edu.tr
1

2

Geometri, bireyin çevresindeki fiziksel dünyayı algılaması ve anlamasının yanında uzamsal düşünme yeteneğini ve problem
çözme becerisinin gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle okulöncesi ve ilköğretim birinci kademeden itibaren
günlük yaşantımızda kullanmakta olduğumuz geometrik şekillerin yanında üç boyutlu geometrik cisimler ve özellikleri
kademeli olarak verilmektedir. Bu bağlamda ilkokul birinci sınıfta öğrencinin prizma, küp, silindir, küre ve koniye benzeyen
geometrik cisimleri tanıması, ikinci sınıftan itibaren kare, dikdörtgen ve üçgen prizma ile küp, silindir, koni ve küreyi
tanıması ve bu cisimlerin yüz, köşe ve ayrıt özelliklerini kavraması amaçlanmaktadır. Beşinci sınıftan itibaren geometrik
cisimlerin açılımları, alan ve hacim hesaplamaları kavratılmaktadır. Sekiz yıllık öğretim sonunda öğrencilerin geometrik
cisimlere ilişkin bilgilerinin ve zihinsel algılarının ne düzeyde geliştiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın
amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin üç boyutlu geometrik cisimleri tanıma düzeyleri ve cisimlere ilişkin zihinsel algılarını
belirlemektir. Bu araştırma betimsel tarama yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Bu araştırmanın örneklemini Uşak ilindeki
2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan toplam 240 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu
araştırmanın verileri 24 farklı şekilden oluşan “geometrik cisim tanıma testi” ile toplanmıştır. Öğrencilerin testte yer alan
şekillerden geometrik cisim olanları ayırt etmeleri (işaretlemeleri) beklenmektedir. Testteki her bir şekil için verilen yanıtlar
doğru ve yanlış olarak kodlanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma
sonucunda öğrencilerin çoğunluğu öğretim programında daha çok yer verilen dik prizma şekillerini (kare, üçgen, dikdörtgen
prizma, silindir, koni) ayırt etmelerine karşın bazı öğrencilerin iki boyutlu şekilleri geometrik cisim olarak algıladıkları
belirlenmiştir. Bunun yanında birçok öğrencinin alt ve üst tabanları farklı ve kesik olan 3 boyutlu şekiller ile çok yüzlü
şekilleri geometrik cisim bakımından ayırt etmede bilgi eksikliğine sahip oldukları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : Geometri, 3 boyutlu cisim, 8.sınıf, zihinsel algı
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
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Matematik öğretiminde soyutlamayı esas alan Realistik Matematik Eğitimi’nin (RME) dayandığı bilimsel temeller güçlü
olmasına rağmen, kuramı esas alan öğretim uygulamaları oluşturmada zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada “açı”
kavramının 3. sınıfta öğretiminin RME’ye göre yapılması planlanmış ve denenmiştir. RME’de esas olan, öğretime yaşamsal
bir problemle başlamaktır. Yaşamsal problemden kastedilen, sadece problemin gerçek yaşam durumlarından oluşturulması
demek değildir, burada kritik olan matematiksel olarak organize edilebilir olması bağlam içinde sunulan problemlerle
öğrenciler, söz konusu yaşamsal durum üzerinde çalışırken sonuçta hedeflenen matematiksel kavramı icat etmiş olurlar.
Realistik anlayışın hakim olduğu bir derste öğretime yaşamsal problem durumuyla başlamak öğrencilerin, matematik
dersinde öğrendiği konunun gerçek hayatta ne işe yarayacağını ve bu bilgiyi nerede kullanacağını fark etmelerine yol açar.
RME ilkelerine dayalı bir öğretim sürecinde açı kavramının matematikleştirilme sürecinin incelenmesini ele alan bu nitel
çalışma, bir kavramın öğrenilme sürecini ortaya koymaya yönelik öğrenme yol haritası geliştirmeyi amaçlayan tasarım
tabanlı araştırmadır. Çalışmanın katılımcılarını 18 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretim süreci boyunca
öğrenciler ikişer kişilik gruplar şeklinde çalışmışlardır. Araştırmanın verileri öğretim boyunca gerçekleştirilen grup
görüşmeleri, öğrenci çalışma kağıtları ve video kayıtları yoluyla toplanmıştır. Farklı günlerde yapılan birer ders saati süren
uygulamalar sonrasında grup görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve bu sayede öğrencilerin açı kavramını matematikleştirme
süreçlerine yönelik derinlemesine bilgi sahibi olunmuştur. Açı kavramının matematikleştirilmesi sürecinin başlangıcından
itibaren oluşturulan etkinliklerde öğrencilerden açıyı meydana getirecek bir çizim yapmaları doğrudan istenmemiş ancak bu
çizimi ihtiyaç doğuracak şekilde etkinlikler hazırlanmıştır. Uygulama sırasında öğrencilerin kullanabilecekleri materyaller
hazır bulundurulmuş fakat kullanmaları için öğrencilere yönlendirme yapılmamıştır. Uygulama sürecinde ihtiyaç
duyulduğunda araştırmacılar tarafından, açının keşfine yönelik yönlendirmeler (yönlendirilmiş keşfetme) yapılmıştır. Bu
çalışmada açının gerçek yaşam durumları ve fiziksel özellik temsilinden yola çıkılarak açıyı anlamlandırıp; açının başlangıç
noktası, kolları, iç ve dış bölgesini öngören bir varsayımsal öğrenme süreci ortaya konulmuştur. Açının temel elemanlarından
(başlangıç noktası ve kolları) başlangıç noktasının açı kavramının matematikleştirilmesinde kritik bir öneme sahip olduğu
görülmüştür. Açı olarak isimlendirilmeden önce öğrencilere bu kavramın ne olabileceği sorulduğunda “açıklık, görüş açısı
…” gibi ifadeler kullanılmışlardır. Öğretimin RME’ye göre yapılmasının öğrencilerin ilgisini çektiği ve matematiği değerli
bulmaları bakımından nitelikli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Açı kavramı, açının keşfi, RME, bağlam, tasarım tabanlı araştırma (design based research)

(18492) TOPLUMLARIN MATEMATİK EĞİTİMLERİNE
YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR (ÇARPMA ÖRNEĞİ)
HATİCE BÜŞRA GÖZÜBÜYÜK 1, NUH ÖZBEY 2, ÖZGE GÖKTÜRK 2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
dilsathatice@gmail.com
1
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Bir bilimin 4 temel bileşeni vardır. Bunlar; tarih, felsefe, psikoloji ve sosyolojidir. Bir konunun geçmişini bilmezsek; o
konuyu yorumlayamaz ve yeni bir şeyler bularak ilerleme kaydedemeyiz. Felsefe ise o konuya tam anlamıyla odaklanıp,
hayatı o konu üzerinden bir parça da anlama çabasıdır. Psikolojik olarak o konuya hazır olmamız da o konuyu devam
ettirmek açısından önemlidir. Sosyoloji ise o konunu toplum hayatına bıraktığı etkidir. Yine de bizce bunlardan en gerekli ve
temel olanı tarihtir. Araştırmamızda yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden, doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Yapılan taramalar sonucunda tarih boyunca toplumların matematik bilimini ihtiyaçları doğrultusunda
kullandığını ve geliştirdikleri söylenebilir. Tarih boyunca her toplum matematiğe ortak bir problem üzerinden farklı anlamlar
yüklemiştir. Bu da farklı çözüm yollarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Matematik eğitiminin de problemlerin çözümü
olduğunu varsayarsak her toplumun benzer konular üzerinde farklı çözümler üretmiş olması onların farklı matematik
eğitimlerine ihtiyaç duyduklarını gösterir. İncelemeler genişletildiğinde ise toplumların probleme başka kavramlar üzerinden
odaklanarak matematiğin ve matematik eğitiminin çalışma alanını genişlettikleri görülmektedir. Ayrıca her yöntem
geliştirilirken aslında gelecek neslin öğrenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla yapılan her yöntemin aslında bir öğrenim konusu
olduğu kesindir. Bu öğrenimler yapılırken öğretilen konunun tarihinin de işin içine katılması öğretim açısından verimli
olacaktır. Bu araştırmada; toplumların matematik eğitimlerine yönelik araştırmalara gösterdikleri tutumlar incelenmiş ve bu
tutumlarda farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Yani her toplum bireyler gibidir. Her bireyin matematiğe bakış açısı ve
matematikten aldıkları farklıdır. Dolayısıyla aslında önemli olan matematik eğitiminde öğrenciye ne verebildiğimiz değil
öğrencinin algısına ne kadar hitap edebildiğimizdir. Edindiğimiz bilgiler ışığında matematik öğretiminden farklı beklentiler
olduğu konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Tarih, Çarpma, Toplum,Yüklenen Anlam, Beklenti
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Eğitim teknolojilerini kullanmanın elzem olduğu günümüzde, araştırmalar da uygun teknolojilerin seçimine, bu teknolojilerin
nasıl kullanılacağına ve derslere nasıl entegre edileceğine yönelik bir eğilim göstermektedir. Fakat uygun teknolojileri
kullanması beklenen öğretmenlerin bu duruma hazır olup olmadığının ve bu konudaki bakış açılarının belirlenmesi ve
gerekirse değiştirilmesi öncelikle yapılması gereken çalışmalardır. Bu doğrultuda, Teknoloji Kabul Modeli (TAM),
Davies(1989) tarafından mevcut bir teknolojinin kullanıcılar tarafından kabul edilmesini etkileyen faktörleri keşfetmek ve
açıklamaya çalışmak amacını taşımaktadır. TAM, Venkatesh ve Bala(2008) tarafından geliştirilerek TAM3 ortaya çıkmıştır.
TAM3, Algılanan kullanım kolaylığı(AKK), Algılanan fayda(AF), Öz yeterlilik, Dışsal kontrol algısı, Teknoloji
oyunculuğu, Kaygı, Teknolojiden hoşlanma, Objektif kullanılırlık, Gönüllülük, İmaj, İşle ilişkisi, Ürün kalitesi, Sonuçların
gösterilebilirliği, Niyet, Kullanım olmak üzere 15 adet bileşeni vardır. TAM3 çerçevesinde bu araştırmanın amacı, eğitim
öğretimde kullanılması beklenen teknolojik araç-gereçler de göz önüne alınarak, matematik öğretmenlerinin teknoloji
kabullerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Faktörlerin belirlenmesi, matematik öğretmenlerinin teknoloji
entegrasyonunu gerçekleştirmelerini sağlamak açısından ilk adım niteliğinde olup oldukça önemlidir. Araştırmanın
örneklemi öğretim süreçlerinde teknoloji kullanan 10 ve teknoloji kullanmayan 10 olmak üzere 20 matematik öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırma belirli bir durumu, olayı, eylemi daha iyi açıklamak istediği için nitel araştırma yöntemlerinden
olan durum çalışmasıdır. Veri toplama aracı olarak araştırmacıların hazırladığı ve 2 öğretmen ile pilot uygulaması yapılarak
nihai hale getirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Mülakatların çözümlemeleri yapılmış ve içerik analizi
ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, her iki tip öğretmenler teknolojiyi faydalı bulduklarını (AKK), iyi derecede
kullanmaya istekli olduklarını (Niyet), teknolojinin işlerinin önemli bir parçası olduğunu (İşle ilişkisi) ve başkalarına
rahatlıkla teknolojinin neden faydalı olduğunu açıklayabileceklerini (Sonuçların gösterilebilirliği)belirtmişlerdir. Teknoloji
kullanan öğretmenlerin teknoloji kullanmanın bir statü sembolü olmadığını(İmaj) ve bilmediği bir teknolojiyle karşılaştığında
tedirgin ve huzursuz olabileceklerini(İmaj) belirtmelerinin aksine teknolojiyi kullanmayan öğretmenlerin teknoloji
kullanmanın prestij sağladığını ve teknolojiyi kullanırken rahat olduğunu belirtmeleri en dikkat çeken bulgulardandır.
Belirlenen bu faktörler öğretmenlerin teknoloji entegrasyonunu arttırmalarını sağlamada faydalı olması ve sorunun ortaya
çıkarılması ile entegrasyon süreci başlamadan eksikliklerin giderilmesi için yol haritaları belirlenmesine yönelik sonuç ve
önerileri beraberinde getirmektedir.
Anahtar Kelimeler : TAM3, Matematik Öğretmenleri, Teknoloji Kabulü.

(18522) FEN LİSELİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL İSPAT
GELİŞTİRME SÜRECİNDE YAPTIKLARI HATALAR VE
KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
NUREFŞAN ŞADAN 1, IŞIKHAN UĞUREL 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
nurefsansadan@gmail.com

Bu çalışmada Fen Lisesi öğrencilerinin görsel ispat geliştirme sürecinde yaptıkları hataların ve karşılaştıkları zorlukların
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel bir araştırma yöntemi olan ‘öğretim deneyi’ kullanılmıştır. Örneklem seçiminde
amaçlı örnekleme yöntemlerinden homojen örneklem stratejisi benimsenmiştir. Katılımcılar, İzmir ilindeki bir Fen Lisesi’nin
11. sınıfında öğrenim gören 6 öğrenciden oluşmuştur. Çalışmanın verileri Fen Lisesi öğrencilerinin görsel ispat geliştirme
süreçlerini incelemeyi amaçlayan kapsamlı bir çalışmanın bir bölümünü içermektedir. Görsel ispat geliştirme sürecinde
yapılan hatalar ve karşılaşılan zorluklar öğrencilerin geliştirdikleri görsel ispatlar üzerinde yapılan analizler ve ardından bu
ispatlara yönelik yapılan klinik görüşmeler doğrultusunda belirlenmiştir. Çalışma kapsamında iki öğretim bölümü
gerçekleştirilmiştir. Birinci öğretim bölümü sürecinde belirlenen hata ve zorluklar görsel ispatların anlaşılırlığı ve görsel ispat
geliştirme süreci olarak iki ana temaya ayrılmış bu temalar altında alt temalar belirlenmiştir. Belirlenen hatalardan bazılarının
yapılan klinik görüşmeler sırasında öğrenciler tarafından giderilebildiği görülmüştür. İkinci öğretim bölümünde öğrencilerin,
birinci öğretim bölümünde yaptıkları hataların büyük çoğunluğunu yapmadıkları görülmüştür. Bu öğretim bölümünde verilen
ifadelerin farklı konularda olmasıyla birlikte farklı hatalar ve zorlukların ortaya çıktığı görülmüştür. Sonuçta belirlenen
hataların ve yaşanan zorlukların hangi durumlarda ortaya çıkabileceği ortaya konmaya çalışılmış ve bunların giderilebilmesi
için neler yapılabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın görsel ispatı matematik sınıflarında kullanacak
öğretmenler için yararlı olacağı ve bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için yol göstereceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Görsel ispat, sözsüz ispat, öğretim deneyi, fen lisesi öğrencileri
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Matematik eğitimi literatüründe yer alan ispat öğretiminde karşılaşılan zorlukların giderilmesinde yararlanılabilecek alternatif
araçlardan birisi de görsel ispatlardır. Görsel ispatların önemine, değerine ve gerekliliğine değinen çalışmalar olmasına ve son
yıllarda artış göstermesine rağmen bu konuyu bir araştırma tabanına oturtarak inceleyen çalışma sayısı oldukça azdır.
Dolayısıyla bu alana dikkat çekmek amacıyla bu çalışmada Fen Lisesi’nde öğrenim gören bir öğrencinin görsel ispat
geliştirme sürecinin detaylı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri Fen Lisesi öğrencilerinin görsel ispat
geliştirme süreçlerinin incelenmesini içeren bir araştırmanın bir kısım bulgularını içermektedir. Ana çalışmada bir Fen
Lisesi’nin 11. sınıfında öğrenim gören 6 öğrencinin çeşitli konularda ve yapılarda görsel ispat örneklerini inceledikleri ve
kendilerinin görsel ispat geliştirdikleri iki aşamalı bir öğretim deneyi tasarlanmıştır. Her iki öğretim bölümünün sonunda
öğrencilere 4 tane matematiksel ifade verilmiş bunlardan istedikleri herhangi ikisine yönelik görsel ispat geliştirmeleri
istenmiştir. Tüm sürecin daha ayrıntılı bir şekilde yansıtılabilmesi için bir öğrencinin görsel ispat geliştirme sürecinin mercek
altına alınmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle verilen ifadelerin içerisinden en fazla sayıda görsel ispat
geliştiren/geliştirmeye çalışan öğrencinin görsel ispat geliştirme süreci ele alınarak bu çalışmanın kapsamı oluşturulmuştur.
Belirlenen öğrenci verilen 8 ifade içerisinden 7 tanesi için görsel ispat geliştirmiştir. Klinik mülakatlar ve video kamera
kayıtlarından yararlanarak öğrencinin görsel ispat geliştirirken geçirdiği düşünme süreci; üzerinde çalışacağı ifadeye karar
verme, görsel ispatının son halini oluşturmadan önce denediği çizimler ve bu çizimleri yaparken neler düşündüğü ayrıntılı bir
şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın öğrencilerin görsel ispatı anlama, oluşturma becerilerinin geliştirilmesini
destekleyen öğrenme-öğretme ortamlarının düzenlenmesine yönelik önerilerde bulunarak alandaki eksikliği gidermeye
katkıda bulunacağı ve ileride bu konuda yapılacak olan diğer araştırmalara yol göstereceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Görsel ispat, öğretim deneyi, fen lisesi, ispat öğrenimi ve öğretimi.

(18534) MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOGEBRA
YAZILIMININ MATEMATİK DERSLERİNDE KULLANIMINA
YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME
BUKET ÖZÜM BÜLBÜL 1, ERDEM ÇEKMEZ 2
2

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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Matematik dersi, pek çok öğrenci için anlaşılması zor, birtakım işlemler bütünü olarak görülmektedir. Dinamik geometri
yazılımlarının matematik derslerinde etkili kullanılması bu durumu değiştirebilmenin yöntemlerinden biridir. Derslerde bu
yazılımları etkili kullanabilmek önemlidir. Aksi taktirde yazılımlar sadece verilen matematik problemlerinin sonucuna
ulaşma ya da çözümlerin sağlamasını yapma şeklinde kalacaktır. Bu durumun üstesinden gelebilmek için öğretmenlerin ve
öğretmen adaylarının dinamik geometri yazılımlarını derslerinde kullanımına yönelik olumlu görüşlere sahip olması gerekir.
Bu kapsamda çalışmada matematik öğretmeni adaylarının dinamik geometri yazılımlarından biri olan GeoGebra yazılımının
matematik derslerinde kullanımına yönelik görüşlerinin resmedilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili literatür
taranarak araştırmacılar tarafından 50 maddelik matematik öğretmeni adaylarının Geogebra yazılımının derslerde kullanımına
yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaya yönelik bir ölçek hazırlanmıştır. Hazırlanan bu ölçek 215 matematik öğretmeni adayına
uygulanmıştır. Faktör analizi yapılan ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,82 bulunmuştur. Ölçekte faktör analizi
sonucunda bazı maddeler elenerek son hali verilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin 5 boyuttan oluştuğu tespit
edilmiştir. Bu boyutlar problem çözme, görselleştirme, hesaplama yapma, matematik öğrenimi ve matematik öğretimi
şeklindedir. Sonuç olarak hazırlanan bu ölçeğin öğretmenlerin dinamik geometri yazılımlarına yönelik görüşleri alınarak
onlarda bu yazılımları derslerinde kullanmasını sağlamada destek olacağı düşünülmektedir. Çünkü eğitim sisteminde en
büyük değişim var olan görüşlerin ortaya çıkarılması ve o görüşlerin olumlu yönde desteklenmesi ile sağlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Geogebra, Dinamik geometri yazılımları, ölçek geliştirme, matematik eğitimi
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Öğretim deneyiminin önemli özelliklerinden biri olan fark etme becerisi, öğretmenlerin öğretim sürecinde öğrencilerin
düşüncelerine dikkat etmesi ve bu düşünceleri temel alarak devam edebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu beceri
öğretmenlerin sınıf içi etkileşimleri fark etmede ve yorumlamada yetenekli olmalarını gerektirir. Dolayısıyla öğretmenlerin
sınıflarını iyi analiz edebilmeleri, sınıflarında yaşanan olayları anlamlandırıp yorumlayabilmeleri ve öğretimlerini buna göre
düzenlemeleri öğretmenin fark etme becerisi kazanmasını da beraberinde getirmektedir. Matematik öğretiminde de son
derece önemli görülen bu becerinin matematik öğretmen adaylarında geliştirilmesi önerilmektedir. Fark etme becerisinin
geliştirilebilmesi için önce matematik öğretmen adaylarının fark etme becerilerindeki durumunun saptanması gerekir. Bu
araştırmanın amacı da matematik öğretmen adaylarının mevcut fark etme becerilerinin incelenmesidir. Bu araştırma kapsamlı
olarak yürütülen ve durum çalışması olarak desenlenen bir araştırmanın parçasıdır. Araştırmanın katılımcıları Matematik
Öğretmenliği son sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıdır. Veri toplama sürecinde katılımcılara bir matematik
öğretmenin fonksiyon kavramının öğretimini gerçekleştirdiği 40 dakikalık bir ders videosu izletilmiş ve ardından öğretmen
adaylarına izledikleri videoda neleri fark ettikleri sorulmuştur. Öğretmen adaylarından yanıtları yazılı olarak alınmıştır.
Verilerin analizinde van Es (2011) tarafından tasarlanan ve sonraki çalışmalarda geliştirilen çerçeveden yararlanılarak içerik
analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulguları matematik öğretmen adaylarının izledikleri fonksiyon kavramı öğretimine ilişkin
ders videosunda öğrenciden ziyade öğretmene ilişkin kısımları fark ettiklerini ve hem genel (pedagojik stratejiler, sınıf içi
iletişim gibi) hem de spesifik (fonksiyon kavramına özgü) konulara dikkat ettiklerini göstermiştir. Ayrıca öğretmen
adaylarının nasıl fark ettikleri incelendiğinde, fark ettikleri noktalara yönelik yaptıkları açıklamaların çoğunlukla betimleyici
ve değerlendirici nitelikte olduğu, yorumlayıcı ve yansıtıcı açıklamalara daha az yer verdikleri belirlenmiştir. Literatürdeki
diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlarla uyumlu olduğu görülen bu sonuçların matematik öğretmen adaylarının fark etme
becerilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : fark etme, matematik öğretmen adayı, fonksiyon kavramı

(18573) MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ
BİLGİSİNİ DESTEKLEYİCİ BİR YÖNTEM OLARAK KLİNİK
MÜLAKAT
ZEKİYE ÖZGÜR 1, SEMİHA KULA ÜNVER 1, ESRA BUKOVA GÜZEL 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
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Öğretmen adayları, öğretmenlik programlarında aldıkları çeşitli dersler ve eğitimler yoluyla alan öğretim bilgilerini
geliştirmektedirler. Ancak, alan öğretimi bilgisinin önemli bir bileşeni olan öğrenen bilgisinin tecrübe ile geliştiği ve
öğretmen adaylarının öğrencilerle birebir deneyimlerinin az olduğu, hatta genellikle son sınıfta yer alan Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulaması dersleri ile sınırlı olduğu göz önüne alındığında öğretmen adaylarının öğrenen bilgilerinin diğer
alan öğretimi bilgisi bileşenlerine nispeten daha az gelişmiş olduğu söylenebilir. Bir devlet üniversitesinin Ortaöğretim
Matematik Öğretmenliği Programı’nda son sınıfta okuyan öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, klinik mülakat
yönteminin öğretmen adaylarının öğrenci bilgisini ne derece desteklediği incelenmiştir. Bu amaçla, matematik öğretmen
adaylarından ikişerli, üçerli gruplar oluşturmaları ve seçtikleri bir konuda dört ders saatlik bir ders planı hazırlamaları
istenmiştir. Hazırladıkları ders planlarını üniversitede mikro-öğretim yoluyla uyguladıktan sonra, öğretmen adayları seçtikleri
matematiksel konu hakkındaki öğrenci bilgilerini arttırmak amacıyla bir klinik mülakat protokolü hazırlamışlar ve her
öğretmen adayı farklı bir öğrenci ile klinik mülakat gerçekleştirmiştir. Yaptıkları klinik mülakatları öğrenci düşünmesi,
kavram yanılgıları ve güçlükleri bakımından analiz eden öğretmen adayları, grup arkadaşları ile birlikte hazırlamış oldukları
ders planlarını revize etmişlerdir. Bu çalışmada, üç öğretmen adayından oluşan bir gruba odaklanarak, öğretmen adaylarının
öğrenci bilgilerindeki gelişimler ve öğretmen adaylarının klinik mülakat sonucu edindikleri bu bilgileri ders planı revizelerine
ne şekilde yansıttıkları incelenecektir. Ayrıca, öğrenen bilgisini destekleyici bir yöntem olarak öğretmen eğitiminde klinik
mülakat yönteminin kullanımı tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : klinik mülakat, öğrenen bilgisi, matematik öğretmeni adayı, ders planı.
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Öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planları ve bu ders planlarını uygulamaları onların alan öğretimi bilgisi hakkında
önemli ipuçları vermektedir. Buradan hareketle, bir devlet üniversitesinin Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programı
kapsamında Öğretmenlik Uygulaması dersinde gerçekleştirilen bu çalışmada 10 son sınıf matematik öğretmeni adayının ders
planı hazırlama süreci ile bu ders planlarını mikro-öğretim yoluyla uygulamaları incelenmiştir. Amacımız, öncelikle
öğretmen adaylarının ders planlarını hazırlarken alan öğretimi bilgisi bileşenlerinin her birine ne derece dikkat ettiklerini
belirlemek ve sonrasında da mikro-öğretim uygulamasının öğretmen adaylarının ders planlarını revize etme sürecini nasıl
desteklediğini incelemektir. Bu amaçla, öğretmen adayları ikili veya üçlü gruplar oluşturarak seçtikleri bir matematik
konusunda dört ders saatlik ders planı hazırlamışlar ve hazırladıkları ders planını üniversitede mikro-öğretim yoluyla kendi
sınıf arkadaşlarına uygulamışlardır. Ayrıca, mikro-öğretim öncesinde her bir öğretmen adayıyla yarı-yapılandırılmış, bireysel
görüşmeler yapılarak ders planını hazırlarken nelere dikkat ettikleri incelenmiştir. Mikro-öğretim sonrasında ise her öğretmen
adayından yansıtıcı günlük yazarak mikro-öğretim deneyimini değerlendirmeleri ve ders planlarını ne şekilde revize etmeyi
planladıklarını açıklamaları istenmiştir. Bu veriler ışığında mikro-öğretim yönteminin öğretmen adaylarının alan öğretimi
bilgilerini ortaya çıkarma, ders planı hazırlama becerilerini geliştirme ve öğretim pratiklerini geliştirme üzerine katkıları
tartışılacaktır. Ayrıca, mikro-öğretim yönteminin faydaları ve sınırlılıkları hem alan eğitimcisi gözünden hem de öğretmen
adayı gözünden ele alınıp değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler : mikro-öğretim, ders planı, alan öğretimi bilgisi, matematik öğretmeni adayı .

(18578) MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MODELLEME
ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE ÇALIŞIRLARKEN ORTAYA ÇIKAN
MATEMATİKSEL SÖYLEMLERİ
ALİ ÖZGÜN ÖZER 1, ESRA BUKOVA GÜZEL 1
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Sosyo kültürel yaklaşıma göre bireylerin bilişsel gelişiminde sosyal çevreleri oldukça önemlidir. Öğrenme ve bilişsel gelişim,
sosyal ve işbirlikli bir etkinliktir. Matematiksel düşünmenin ve öğrenmenin gerçekleşmesi için bireyin hem kendisiyle hem
de çevresindekilerle iletişim kurması gereklidir. Sfard (2008) düşünmeyi bireyin kendisiyle olan iletişimi şeklinde
tanımlayarak matematiksel bilişe iletişimsel yaklaşım (commognition) teorisini öne sürmüştür. Matematiksel bilişe iletişimsel
yaklaşım teorisine göre matematiksel söylemlerin bileşenleri sözcük kullanımı (word use), görsel aracılar (visual mediators),
rutinler (routines) ve tasdik edilmiş anlatılardır (endorsed narratives). Bu çalışmada matematik öğretmen adaylarının
matematik dünyası ve gerçek dünya arasında bir köprü görevi gören matematiksel modelleme etkinlikleri üzerinde işbirlikli
olarak çalışırlarken ortaya çıkan söylemleri ve söylemlerindeki değişimler incelenmiştir. Çalışmanın katılımcıları ölçüt
örnekleme yöntemine göre seçilmiş olup ölçütler öğrencilerin üçüncü sınıf orta öğretim matematik öğretmen adayı olmaları
ve matematiksel modelleme dersine kayıt yaptırmış olmalarıdır. Bu ders kapsamında öğrencilere matematiksel modelleme
kavramı tanıtılmış ve örnekler sunulmuştur. Öğrenciler beş gruba ayrılmış ve üç farklı modelleme etkinliği üzerinde
çalışmışlardır. Bu gruplardan rasgele bir grup seçilerek çözümleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Öğrenciler modelleme
etkinliklerinde çalışırlarken kendilerine araştırmacılar tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Grubun
çalışmaları video kamera ile kaydedilmiş ve kayıtlar transkript edilmiştir. Çalışmanın verileri video kayıtlarının
transkriptlerinden oluşmaktadır. Transkriptler üzerinden matematiksel söylemlerin bileşeni olarak sözcük kullanımının,
görsel aracıların, rutinlerin ve tasdik edilmiş anlatıların analizi yapılmıştır. Çalışmanın analiz aşaması henüz
tamamlanmamıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının modelleme yeterliklerinde hangi tür matematiksel söylemlerinin var
olduğunun ve iletişimsel yeterliklerinin ne olduğunun ortaya çıkacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : matematiksel modelleme, matematiksel bilişe iletişimsel yaklaşım, modelleme etkinliği, söylem
analizi.
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Yapısalcılık temel olarak matematiksel bilgi ve onun gelişimi hakkında düşünmek için farklı bir yol sunmaktadır. Bu
çalışmada, yapısalcı öğrenmenin ortaöğretim geometri dersinde yer alan çokgenler konusundaki öğrenci başarılarına etkisi
araştırılmıştır. Araştırma Erzurum ili Aşkale İlçesindeki Aşkale Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür.
Araştırmanın evrenini 42 tane fen ve eşit ağırlık alanında eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini
ise 20 tane fen alanında ki öğrenciler oluşturmaktadır. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve
bağımsız grup t-testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir; yapısalcılığın ortaöğretim
öğrencilerinin geometri dersinde çokgenler konusundaki başarılana etkisi vardır.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: Yapısalcılık, Geometri, Çokgenler, Başarı
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Yapılan araştırmalar matematik öğretmenlerinin inançlarının öğretim uygulamalarını etkileyen önemli faktörlerden biri
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırmalarda kafa karıştırıcı bulgular ortaya çıkmıştır. Bazı araştırma sonuçları
öğretmenlerin inanç ve uygulamalarının uyumlu olduğunu belirtirken, bazıları ise bu ikisinin uyumdan uzak olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu araştırmanın amacı matematik öğretmenlerinin ve pedagojik formasyon alan matematik öğretmen
adaylarının matematiksel inançları arasındaki ilişkiyi 5 boyutuyla belirlemektir. Uygulama 63 tane matematik öğretmeni ve
63 tane pedagojik formasyon alan matematik öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin ve öğretmen
adaylarının inanç ve uygulamaları farklı veri toplama teknikleri ile incelenmiştir. Pedagojik formasyon öğrencilerinin ve
matematik öğretmenlerinin matematiğe ilişkin inançlarında genel toplamda ( t=0,89 sd=124 p>0,05), matematik
kavramlarının öğretimine ilişkin inançlarında ( t=1,52 sd=124 p>0,05), matematik bilgisine ilişkin inançlarında (t=0,83
sd=124 p>0,05), matematik becerilerine ilişkin inançlarında ( t=0,81 sd=124 p>0,05) anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak
pedagojik formasyon öğrencileri ile matematik öğretmenlerinin matematik gelişimine ilişkin inançlarında (t=3,67 sd=124
p<0,001) anlamlı farklılık bulunmuştur. Ortalamalar incelendiğinde formasyon öğrencilerinin matematiğin gelişimine ilişkin
inançları (x=22,73), öğretmenlerin inançlarına göre (x=20,04) farklı olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Anahtar sözcükler: Matematik öğretmenleri, inançlar, matematik eğitimi, ortaöğretim
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Bir matematik dersi farklı olayların ortaya çıkabileceği karmaşık bir ortamdır ve bu ortamda öğretmenin her şeye aynı anda
dikkat edebilmesi oldukça zordur. Öğretmen ortaya çıkan farklı olayları gözlemleyebilmeli, süzebilmeli ve öğretimsel olarak
neyle ilgilenmesi gerektiğine karar verebilmelidir. Bu da öğretim deneyiminin, özelde de matematik öğretiminin, önemli bir
bileşeni olan fark etme becerisi ile ilgilidir. Fark etme becerisi kazanmak bir meslek sahibinin uzmanlık deneyimi edinmesi
açısından önemlidir. Son yıllardaki öğretmen eğitimi çalışmalarında fark etme becerisine büyük ilgi gösterildiği
görülmektedir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının fark etme becerilerini incelemede farklı yollara başvurulmaktadır.
Bunlardan biri de öğrencilerin yazılı çalışmalarından yararlanmaktır. Bu çalışmanın amacı matematik öğretmen adaylarının
öğrenci düşüncelerini fark etme becerilerinin öğrencilerin yazılı yanıtları aracılığıyla incelenmesidir. Araştırma kapsamlı
olarak yürütülen ve durum çalışması olarak desenlenen bir araştırmanın parçasıdır. Araştırmanın katılımcılarını Matematik
Öğretmenliği son sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adayları önce iki matematik
problemine öğrencilerin verdikleri yanıtları ve çözüm stratejilerini incelemişlerdir. Ardından öğrencilerin çözüm yollarına
ilişkin olarak hazırlanan açık uçlu soruları yanıtlamışlardır. Dolayısıyla araştırmanın verileri öğretmen adaylarının açık uçlu
sorulara verdikleri yazılı yanıtlardan oluşmaktadır. Veri analizinde Jacobs, Lamb ve Philipp (2010) tarafından önerilen dikkat
etme, anlamlandırma/yorumlama ve karşılık verme şeklindeki fark etme çerçevesi bileşenleri dikkate alınarak içerik analizi
yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adaylarının dikkat ettikleri noktalar özellikle öğrenci çözümündeki
yanlış ya da hatalı kısımlara ilişkin olmuştur. Yorumlama bileşeninde de öğretmen adayları genellikle bu noktalara
odaklanmışlar, öğrenci çözümünde doğru olan kısımları daha az yorumlamışlardır. Öğrenciye karşılık vermede ise öğretmen
adayları çoğunlukla öğrenciden çözümünü anlatmasını istemeyi tercih etmişlerdir. Öğretmen adayları tüm fark etme
bileşenleri için kanıt göstermede zayıf kalmışlardır. Öğrencilerin çözümlerini açıkça ve düzgün şekilde yazmaması öğretmen
adaylarını kanıt sunmaları bakımından sınırlamıştır. Bu durum araştırmanın da sınırlılığını oluşturmuştur. Araştırmanın
sonuçları bağlamında, üniversite eğitimleri süresince matematik öğretmen adaylarının öğrenci düşüncesini anlamaya
odaklanan çalışmalara daha fazla dahil edilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : fark etme, öğrenci düşüncesi, matematik öğretmen adayı
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Uzamsal akıl yürütmenin önemli bileşenlerinden biri olan uzamsal yönelim bir cismin başka bir pozisyondan görüntüsünün
nasıl olduğunu hayal edebilme becerisini içerir (Lohman, 1988). Uzamsal yönelim bileşeninde görüntüleyenin hareket ettiği,
cismin hareket etmediği (Smith,1998) düşünüldüğünden perspektif değişimi söz konusudur. Bu çalışma uzamsal akıl
yürütmenin bu bileşenine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı uzamsal akıl yürütme becerilerinin uzamsal yönelim göstergeleri
açısından incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini Ege Bölgesi’nde bulunan bir devlet
üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören 36 son sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırma, matematik öğretmenliği kazanımlarına ulaşmış oldukları varsayılması sebebiyle son sınıf öğretmen adaylarıyla
yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Kalay (2015) tarafından geliştirilen 20 soruluk Uzamsal Yönelim Testi
kullanılmıştır. Testte yer alan sorular McGee’nin (1979) uzamsal yönelim tanımında yer alan 6 gösterge çerçevesinde
hazırlanmış, analizler çerçevesinde iki faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Faktör 1, sunulan modelin elemanlarının düzenini
anlama, nesneye farklı yönlerden bakıldığında ortaya çıkan yeni görünüme uyum sağlama ve nesneye farklı yönlerden
bakıldığında ortaya çıkan yeni görünümü tekrar oluşturma göstergelerinden oluşmaktadır. Bu faktördeki sorular birim
küplerden oluşmuş bir yapının şeklini ve düzenini kavrama, bu yapıların farklı görünümlerini hayal edebilme ve yeniden
oluşturmayla ilgilidir. Faktör 2, bireyin kendi vücuduna göre uzamsal yönünü belirleme, uzamsal örüntüleri kavrama ve
uzamsal örüntüleri birbiriyle karşılaştırmama göstergelerinden oluşmaktadır. Bu faktördeki sorular bireyin kendi konumu
itibariyle çevresindeki nesnelerin düzenini belirleyebilme becerisiyle ilişkilidir. Bulgular katılımcıların birinci faktöre yönelik
sorularda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının bireyin kendi vücuduna göre uzamsal
yönünü belirleme ve uzamsal örüntüleri birbiriyle karşılaştırma becerilerinde beklenen düzeyde olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Uzamsal akıl yürütme, uzamsal yönelim, ilköğretim matematik öğretmeni adayı.
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Matematik dersinin amaçları bağlamında veri toplama, işleme ve değerlendirme ile ilgili kazanımlar, öğrencilerin bilimsel
süreç becerilerinin gelişimine ve analitik düşünmelerine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda özellikle öğrencilerin grafikleri
oluşturma ve yorumlama becerileri, öğrencilerin matematiksel/istatiksel okuryazarlık düzeyleri ve günlük yaşam becerileri
açısından oldukça önemlidir. Belirtilen önemden hareketle bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin grafik yorumlama
becerilerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışma grubu yedinci ve sekizinci sınıf düzeyinde 93 ortaokul öğrencisinden
oluşmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından öğrencilerin grafikleri yorumlama ve oluşturma becerilerinin
incelenmesi amacıyla oluşturulan test yardımıyla elde edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler, öğrencilerin grafik okuma
ve yorumlama konusunda iyi düzeyde olduklarını göstermekle birlikte; grafik oluşturma süreçlerinde bazı zorluklar
yaşadıklarını, özellikle orantısal akıl yürütme kullanmaları gereken sorularda zorlandıklarını göstermektedir. Ayrıca,
öğrencilerin veri tipine uygun grafiği seçmekte de kısmen zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Genel olarak incelendiğinde,
öğrencilerin grafikleri oluşturma ve yorumlama düzeylerinin iyi olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Matematik eğitimi, grafik oluşturma becerisi, grafik yorumlama becerisi
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The purpose of the study is to compare the mathematics classes education programs taught at 8th Grades in Turkey and
Bulgaria in terms of general structure, content and measurement-evaluation methods. The study is a comparative study with
qualitative content. The data of the study were obtained from the up-to-date 8th Grade Mathematics classes education
programs used in Bulgaria as of 2017-2018 Academic Year and that will be used in Turkey as of 2018-2019 Academic Year.
It was determined in the study that the annual number of Mathematics classes is 180 in Turkey and 108 in Bulgaria. There are
52 acquisitions, 6 units, 12 topics in 8th Grade Mathematics Program in Turkey; and there are 47 acquisitions, 9 units and 54
topics in Bulgaria. There are several differences in educational programs in terms of content. There are also some differences
in the measurement and evaluation between two countries. When periodical or annual grades are given in Bulgaria, 25% of
the grade is taken from oral exams, homework, project work, and individual or group quizzes; 45% is taken from
intermediary exams and final exams, 30% is taken from intra-class performances, the way homework is done, project work,
etc. It is recommended in 8th Grade Mathematics Educational Program in Bulgaria that up to 60% of annual class hours
should contain new information. It is also recommended that over 30% is allocated to exercises, repetitions and summaries,
and 10% to measurement-evaluation and project work. As a conclusion, it was determined that there are some differences
between the educational programs of the two countries.
Keywords : 8th Grade Mathematics Educational Programs of Turkey and Bulgaria, Comparison, Program Content
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Matematiğin günlük hayattaki rolünü anlama, günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümünde matematiği kullanabilme
kapasitesi (McCrone ve Dossey, 2007) olarak özetlenebilecek olan matematik okuryazarlığı (MO), günümüzde en fazla
üzerinde durulan hedefler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda düşünüldüğünde bireyleri matematik okuryazarı olarak
yetiştirmek bir hedef, bu hedefe yönelik çalışmalar yapmak bir ihtiyaç (Altun ve Bozkurt, 2017) olarak karşımıza
çıkmaktadır. Diğer bir ihtiyaç, matematik derslerinde yaşanan öğrenci katılımı eksikliğidir. Öğrencilerin matematiğe katılım
eksikliği, eğitimcilerin yirmi birinci yüzyılda yüz yüze kaldıkları en kritik meselelerden biri (Brown, 2017) ve buna paralel
olarak büyümekte olan bir araştırma alanıdır (Carmichael, Callingham & Anderson, 2017). Katılım, akademik performansın
önemli bir öngörücüsüdür (Appleton, Christenson, & Furlong, 2008). Katılımın bilişsel, davranışsal ve duyuşsal olmak üzere
üç boyutu vardır (Fredricks, Blumenfeld ve Paris, 2004). Öğrenci katılımını ölçme metotları literatürde öz değerlendirme
anketleri, deneyim örnekleme (experience sampling), öğretmen dereceleme ölçekleri, mülakatlar ve gözlemler olarak
sıralanabilir (Fredricks, McColskey, 2012).
Karma yaklaşımın kullanıldığı bu çalışmada, sıralanan iki ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla öğrencilere verilen MO
eğitiminin öğrenci katılımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla önce matematik öğretmenine 30 saatlik bir seminerde
MO problemi çözme eğitimi verilmiştir. Daha sonra bu öğretmen sınıfında, almış olduğu eğitime uygun olarak 12 hafta
boyunca haftada 2 saatlik derslerde müfredatta işledikleri konulara uygun MO problemleri üzerinde uygulamalar yapmıştır.
Araştırmanın verileri ön-son testler, öğrenci katılımı gözlem formu, mülakatlar ve öğrenci günlükleri üzerinden toplanmıştır.
Öğrenci katılımı gözlem formu literatürde kullanılmış olan ölçekler ve öğrenci katılım çerçeveleri incelenerek araştırmacılar
tarafından oluşturulmuştur. Öğrencilerin akademik katılımı ders notlarından ve yapılan ön-son test aracılığıyla
değerlendirilmiş ve anlamlı fark [t(24)=-6,778, p<0.01,d=1,35] bulunmuştur. Gözlem formu ve diğer veri toplama araçlarıyla
toplanmış olan veriler ile MO eğitiminin öğrenci katılımı üzerinde olumlu etkileri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Matematik okuryazarlığı, öğrenci katılımı, öğrenci katılımı gözlem formu
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There are a lot of learning and teaching models designed to help teachers about preparing their lessons. 5E model is one of
the constructivist models. Constructivist approach is an approach which allows students to stake their learning’s claim and
makes teachers guide their students. 5E model makes this guidance structured. That’s why, it is thought that 5E model is
appropriate for especially teacher candidates to help them structure their lessons for “Teaching Practice”. As future teachers,
teacher candidates’ lesson plans and implementations are important. In this context, we attach importance to their
professional improvement during the “Teaching Practice”. And in the “Teaching Practice” sessions, they are expected to
prepare their lessons in a constructivist way. So, they are introduced to 5E model and started to plan their lessons in that way.
In this study, we aim to investigate how the teacher candidates prepare their lesson plans according to 5E model and how
they implement their plans into the classroom. In this study, we design the study as a case study. And we work with five
mathematics teacher candidates who are at 4th grade at university. In this study, first, the teacher candidates are requested to
select a mathematical issue and prepare a lesson plan according to 5E model. The lesson plans are analysed by document
analysis method. Then, they are asked to explain how the plan is appropriate to 5E model. And then, teacher candidates are
asked to implement their lesson plans into the classroom. Their implementations are observed and video recorded. After the
analyses of the observations, we interview the teacher candidates about the important points of the classroom and if they have
any parts that they wish to change on the plan. In conclusion, teacher candidates think that their plans are deficient especially
on elaborate section. They mentioned that they should improve their timing better on lesson plans after the implementation.
Keywords : 5E instructional model, mathematics teacher candidates, teaching practice.
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Bu çalışma, 8. Sınıf öğrencilerinin MEB müfreadatı ile sıradışı problemlerin entegrasyonunu sağlamak ve belirli bir konu
seçilerek (üslü sayılar) bu entegrasyonun ne ölçüde yapılabilirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma
yapılırken beş problem çözme stratejisi kullanılmıştır. Bu stratjiler, ‘problemi basitleştirme’, ‘tahmin ve kontrol’, ‘şekil
çizme’, ‘sistematik liste yapma’, ‘geriye doğru çalışma’ dır. Çalışma, MEB müfredatının bütünüyle ele alınması, konu
başlıklarının ve kazanımlarının teker teker çıkarılması, öğrencilerin bu kazanımlarda yaşadıkları zorlukların gözlemlenmesi
ve bu zorluklara çözüm olabilecek, sıradışı-analitik düşünme ve problem çözebilme becerisini kazandırabilecek çeşitli
'sıradışı problemler' oluşturularak, bu müfredata entegrasyonu ile devam etmiştir. Entegrasyonun ardından, hazırlanan sorular
öğrenciler üzerinde denenmiş ve öğrenim süreçlerine olan etkisi değerlendirilmiştir. Talim Terbiye Kurulu tarafından,
ilköğretim 8.sınıf matematik dersi müfredatında yapılmaya başlanan değişiklikler ile bu yıl revize edilen ‘Liselere Geçiş
Sistemi’ olarak isimlendirilen LGS sınavı ile ilgili yapılan son çalışmalar, öğrencilerin matematiksel problem çözme,
muhakeme etme ve sıradışı-analitik düşünme becerilerini geliştirmeye önem vermekte olduğunu göstermektedir. Çalışmanın
amaçlarından biri, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi yıllık müfredatlarında yer alan konularla ilgili öğrenimleri
esnasında, sıradışı problemlerin bu öğrenim sürecine katkısıdır. MEB 8. sınıf müfredatındaki konulara ait anlatımlar ve ders
kitaplarında yer alan sorular baz alınarak, sıradışı problemlerin hazırlanması, bu programa entegre edilmesi ve son olarak da
yapılan bu entegrasyon ile öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesi çalışmanın temel amaçlarından bir diğeridir. Bu amaçlar
doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır. Hangi konu ve kazanımlarda sıradışı problemlerin varlığına daha
çok ihtiyaç duyulmaktadır? Hazırlanan sıradışı problemlerin müfredata entegrasyonunun öğrencilerin muhakeme etme
becerilerine etkisi nasıldır? Bu entegrasyon nasıl sağlanacaktır? Bu entegrasyonun denenmesi ve değerlendirilme süreci nasıl
gerçekleşebilir?
Anahtar Kelimeler : Sıradışı Problemler, Problem Çözme, Matematik Okuryazarlığı.
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The purpose of this study is to compare the general structure, content and measurement-evaluation methods of the
mathematics curriculum taught in the classrooms in Turkey and Bulgaria. The study was designed in the comparative form
with qualitative content. The data of the study were obtained from the up-to-date 4th Grade Mathematics Curriculum which
will be used in Turkey 2018-2019 Academic Year and in Bulgaria in 2019-2020 Academic Year. In the light of the data, it
was determined that the mathematics classes were taught in 180 class hours at 4th Grade in Turkey; and in 136 in Bulgaria.
There are 71 acquisitions, 6 units in the 4th Grade Mathematics Curriculum in Turkey; and 34 acquisitions, 7 units in the
program of Bulgaria. The teaching programs seem to be similar in terms of contents. There are some differences in
measurement-evaluation between the two countries. In Bulgaria, the annual grades are given by taking into account the
performance of the students throughout the year and the teacher’s written and oral exams. As a result of the measurementevaluation, quantitative and qualitative evaluations are made. At the beginning of the academic year, the students are given a
placement test; and at the end of the year, a National External Evaluation is made to see the achievements of students. It is
recommended that 46% of the annual class hours are given as new information in the 4th Grade Mathematics Curriculum in
Bulgaria. It is also recommended that exercises and briefings are done in 50% of the class hours; and placement tests are
dealt with in the 4% of the class hours at the begging and end of the academic year. As a conclusion, it was determined that
there are similarities between the curricula of both countries.
Keywords : Turkey and Bulgaria 4th Grade Mathematics Curricula, comparison, program content.
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İkinci dereceden fonksiyonlar lise öğrencileri için öğretim müfredatının kavramsal olarak zorlayıcı yönlerinden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu zorluklar öğrencilerin fonksiyon ve doğrusal fonksiyona ilişkin eksik kavramsal anlamaya sahip
olmalarından ve bu kavramlara ilişkin bilgilerini kullanarak ikinci dereceden fonksiyonlara geçiş yapmamalarından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla matematik öğretmenlerinin öğretim süreçlerinde ikinci dereceden fonksiyonları öğretirlerken
öğrencilerin ön bilgileri ile ilişkilendirmelerini destekleyecek bir öğretim tasarlamaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmada lise matematik öğretmenlerinin ikinci dereceden fonksiyon kavramının öğrenilmesi için tasarlanan etkinlikteki
çözüm yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Etkinliğe yönelik öğretmenlerin çözümlerinin alan bilgileri ile ilgili
bilgiler sunacağı düşünülmüştür. Öğretmenlerin alan bilgileri tasarlayacakları öğretimi doğrudan etkileyeceği için ikinci
dereceden fonksiyonların etkili öğretimi konusunda fikirler vermektedir. Çalışmanın katılımcıları on beş lise matematik
öğretmenidir. Öğretmenlere tasarlanan etkinlik yazılı olarak verilmiş ve üçer kişilik gruplar halinde çalışmaları istenmiştir.
“El Castillo” isimli etkinlik ile ilk olarak kare piramit şeklindeki yapının sırasıyla katlarına, basamaklarına ve herhangi bir
yüksekliğine bağlı tabana paralel oluşan kesitlerin kenar uzunluklarını gösteren matematiksel ifadenin oluşturulması
istenmiştir. Sonrasında karenin alan fikrinden yararlanarak iki kenar çarpımından ve dolayısıyla iki doğrusal fonksiyonun
çarpımından hareketle ikinci dereceden fonksiyonun cebirsel ifadesinin elde edilmesi beklenmiştir. Etkinlikte yer alan
sorularla doğrusal fonksiyonun kritik özelliklerinden farklı olarak ikinci dereceden fonksiyonun ne gibi fikirleri içerdiğinin
anlamlandırılması ve grafiğine ilişkin başlangıç fikirlerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Öğretmenlerin bu etkinliğe ilişkin
yazılı çözümleri alınmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Öğretmenler kenar uzunluğu ile ilgili fonksiyonları kolaylıkla
oluşturmuşlar ancak genel olarak bağımsız değişkenin kat ve basamak olduğu fonksiyonların grafiklerini de sürekli fonksiyon
düşüncesiyle çizmişlerdir. Alan fonksiyonlarını kenar uzunluğu fonksiyonlarının karesini alarak cebirsel olarak
yazabilmişlerdir. Öğretmenlerin ikinci dereceden fonksiyonların değişim miktarlarına ilişkin herhangi bir incelemeleri
olmamıştır. Grafiğin parabol olduğunu bildikleri için doğrudan çizmişlerdir. Bu bulgular doğrultusunda öğretmenlerin ikinci
dereceden fonksiyonların temel çokluklarına vurgu yapmadıkları düşünülmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin mesleki
gelişim programlarına dahil edilerek matematiksel kavramlara ilişkin alan bilgilerinin de güçlendirilmesi gerekliliği ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : doğrusal fonksiyon, ikinci dereceden fonksiyon, matematik öğretmeni, matematiksel öğrenme etkinliği
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Ülkemizde matematik öğretmenleri genellikle ders kitaplarına ya da belirledikleri yardımcı kitaplara paralel olarak
öğretimlerini gerçekleştirmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2015 - 2016 öğretim
yılından itibaren beş yıl süreyle 10. sınıfların matematik dersinde kullanılmak üzere ders kitabı olarak belirlediği kitap
incelendiğinde, ikinci dereceden fonksiyonların büyük oranda kurallara dayalı bir şekilde yer aldığı görülmektedir. İkinci
dereceden fonksiyonların tanımı ve ardından özellikleri verilerek bunlara yönelik uygulamalara yönlendiren kitabın
içeriğinde kavramsal anlamanın değil, işlemsel bilginin ön planda olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda öğretmenlerin de
ikinci dereceden fonksiyonları öğretirlerken öğrencileri ezbere yaklaşımlara yönlendirecekleri düşünülmektedir. Bunun
yerine öğretmenlerin ikinci dereceden fonksiyonların kavramsal olarak anlaşılmasını sağlayacak uygulamaları yapmaları
gerekmektedir. Fonksiyonun kavramsal anlamının oluşması için ilgili çoklukların ve aralarındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması
ve öğrencilere sunulması uygun olacaktır. Çalışmada öğretmenlere bu kapsamda farkındalık kazandırmak için onlara ikinci
dereceden fonksiyonların kavramsal anlamayı sağlayacak şekilde öğrenilmesini destekleyen El Castillo etkinliği sunulmuştur.
Çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin El Castillo etkinliğine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın
katılımcılarını 15 lise matematik öğretmeni oluşturmuştur. İlk olarak öğretmenlerin söz konusu etkinliği incelemeleri, gruplar
halinde düşüncelerini tartışmaları ve çözümlerini sunmaları istenmiştir. Sonrasında her öğretmene bireysel olarak etkinliğin
hangi fikirleri içerdiği, hangi ön öğrenmeleri gerektirdiği, hangi düzeylerde uygulanabileceği ve etkinliği uygulamaya
yönlendiren gerekçelerin neler olduğu ile ilgili sorular sorulmuş ve yanıtlarını yazmaları istenmiştir. Öğretmenlerin büyük
çoğunluğu etkinliğin ikinci dereceden fonksiyonların grafiğine ilişkin fikirleri içerdiğini dile getirmiştir. Bunun yanı sıra
sadece dört öğretmen değişim miktarlarının etkinlikte yer verildiğini ve iki öğretmen doğrusal fonksiyon ile ilişkili olduğunu
belirtmiştir. Bu kapsamda öğretmenlerin etkinlikteki temel fikirlerin tümünü anlamlandıramadıkları söylenebilir. Çoğu
öğretmen etkinliği başarıyla tamamlayabilmek için öğrencilerin karenin alanı, piramit kesiti gibi geometrik bilgileri bilmeleri
gerektiğini ve onuncu sınıf öğrencileri için uygun olduğunu dile getirmişlerdir. Uygulanma gerekçesi için ise düşünmeye
teşvik eden bir etkinlik olduğunu söylemişlerdir. Bu bulgular doğrultusunda öğretmenlerin öncelikle kavramsal anlamanın
öğrenci öğrenmeleri için önemini fark etmelerinin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ek olarak, kavramsal anlamayı
destekleyecek bir öğretim tasarlamanın ve uygulamanın neleri gerektirdiği konusunda mesleki gelişim programlarına dahil
edilmeleri de öğrenme ve öğretme süreçlerinin niteliğinin arttırılması için önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler : ikinci dereceden fonksiyon, kavramsal anlama, matematik öğretmeni
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Problem kurma becerisi 2006 yılından bu yana güncellenen İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim
Programlarında kendine yer edinerek problem çözmenin son basamağı olarak belirtilmiştir. Bazı kazanımlarda problem
kurma çalışmalarına yer verilmesine özellikle dikkat çekilmiştir. Bu nedenle öğrencilerine problem kurmayı kazandırmada
rehber olacak olan öğretmenlerin yetiştirilme dönemlerinde problem kurma deneyimi yaşamalarının önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının kurdukları açık uçlu problemleri
incelemektir. Katılımcılardan istedikleri ortaöğretim matematik dersi konusuna ilişkin birer tane açık uçlu problem kurmaları
ve kurdukları problemi farklı problem çözme stratejilerini kullanarak en az iki farklı yolla çözmeleri istenmiştir. 55 son sınıf
ortaöğretim matematik öğretmeni adayının bireysel olarak oluşturdukları açık uçlu problemler çalışmanın veri toplama
araçlarını oluşturmaktadır. Yazılı olarak katılımcılardan alınan problemler incelenerek tematik kodlamalar yapılmıştır.
Öğretmen adayları olasılık, trigonometri, örüntü, türev, integral gibi farklı konularda problemler kurmuşlardır. Katılımcıların
kurdukları problemlerden bazılarının açık uçlu problem kategorisine girmediği görülmüştür. Öğretmen adaylarının
problemleri incelendiğinde hem matematik hem de gerçek yaşam temelli problemler kurdukları belirlenmiştir. Bazı problem
ifadelerinde kullanılan dilin anlaşılır ve sade olmadığı da bulgular arasındadır. Bu çalışmanın açık uçlu problem kurma ile
ilgili matematik öğretmenlerine örnekler sunarak ışık tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : problem kurma, açık uçlu problem, matematik öğretmeni adayı
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Bu çalışmanın amacı lisans eğitimlerinin son dönemine gelen matematik öğretmeni adaylarının mesleğe atıldıklarında en çok
hangi konuda zorlanacaklarını, bu zorluğun nedenlerini ve üstesinden gelme yollarına ilişkin planlarını belirlemektir. Çalışma
58 son sınıf ortaöğretim matematik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarından öğretmen olduklarında en
çok hangi konuda zorlanacakları, bu zorluğun nedenini ve zorluğun üstesinden nasıl gelebileceklerini yazılı olarak ifade
etmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının çoğu belirttiği konuyu öğrencilerinin anlamada sıkıntı yaşayacaklarını
düşündükleri için zorlanacaklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte kimi katılımcılar öğrencilik hayatında kendisi zorlandığı
için ve hatta zorlanmaya devam ettiği için de öğretmenlik yaşamında sıkıntı yaşayacağını düşünmektedirler. Öğretmen
adayları konuların soyut olması, uzamsal zeka gerektirmesi, çok miktarda kural barındırması gibi nedenlerle zorlanacaklarını
ifade etmişlerdir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için ise günlük yaşamla ve farklı konularla ilişki kuracaklarını, konuyu
somutlaştıracaklarını, formülleri farklı ispat yöntemleri ile göstereceklerini, matematik yazılımlarından yararlanacaklarını
belirtmişlerdir. Eğitim süreçlerinde öğretmen adaylarının zorlandıkları konulara ağırlık verilerek bu zorlukların üstesinden
gelecek yaklaşımların sergilenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : matematik öğretmeni adayı, güçlük, matematik konuları, lise müfredatı
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Student-centered approach which has been effective in the field of education in our country since 2004 brought along many
new education models. What is expected from teachers is to apply these models effectively in their classes. One of these
models is 4MAT teaching model which has undoubtedly been mentioned and studied mostly in recent years. The aim of this
study is to present the views on 4MAT teaching model of the elementary mathematic teachers applying the model. The case
study was carried out with three elementary mathematical teachers having different occupational experience. Semi-structured
interviews were used as data collection tools.Views of the teachers about 4MAT model application process were positive;
teachers made different suggestions in order to apply model more efficiently and have the required success from these
practices.
Anahtar Kelimeler : 4MAT education model, mathematics teacher, views
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The purpose of this study was to reveal the effectiveness of a teaching environment designed for improving the geometric
habits of mind of high school students. This research method was designed as a quasi-experimental design. The working
group of the study was consisted of 62 students, 31 of which were experimental and 31 of which were control groups. While
the experimental group was provided with a teaching environment for improving the geometric habits of mind, multiple
choice questions were solved with the control group students. The research data were gathered by pre-test, post-test and
permanence test problems developed by the researcher. In the result of the study, it was showed that the designed teaching
environment is effective in improving the geometric habits of mind and the permanence of habits. That is, it was determined
that there is a significant difference in improving of geometric habits of mind and the persistence of these habits in favor of
the experimental group.
Anahtar Kelimeler : habits of mind, geometric habits of mind, teaching environment
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Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile duygusal zekaları arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu bir devlet
üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 314 öğrenciden oluşmaktadır.
Sorgulama Becerileri Ölçeği ve Bar-On Duygusal Zeka Türkçe Anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin
analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının
sorgulama becerileri ve duygusal zekaları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmen adaylarının
duygusal zeka becerileri arttıkça sorgulama becerileri de artmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Duygusal zeka, sorgulama becerisi, ilköğretim matematik öğretmen adayı
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Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının yirmi birinci yüzyıl öğrenen becerileri ile duygusal zekaları
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu bir devlet
üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 314 öğrenciden oluşmaktadır. Veri
toplama aracı olarak Yirmi Birinci Yüzyıl Öğrenen Becerileri Ölçeği ve Bar-On Duygusal Zeka Türkçe Anketi kullanılmıştır.
Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, ilköğretim
matematik öğretmen adaylarının yirmi birinci yüzyıl becerileri ile duygusal zeka becerileri arasında pozitif yönde orta
düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının duygusal zeka becerileri arttıkça yirmi birinci yüzyıl
öğrenen becerileri de artmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Yirmi birinci yüzyıl öğrenen becerisi, duygusal zeka, ilköğretim matematik öğretmeni
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Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğrenme-öğretme etkinliğine yönelik algılarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı’nın
dördüncü sınıfında öğrenim gören 12 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla öğretmen
adaylarının her biriyle öğrenme-öğretme etkinliğine yönelik iki açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan bütün görüşmeler adayların izinleri doğrultusunda ses kayıt cihazı
kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Sonrasında bu ses kayıtları ilerleyen zamanda analiz edilmek üzere tek tek dinlenerek
metin haline getirilmiştir. Bu görüşme metinlerinden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
İçerik analizi ile görüşmelerden elde edilen veriler incelenerek öncelikle kodlar, sonrasında ise benzer kodlar bir araya
getirilerek kategoriler oluşturulmuştur. Bu kod ve kategori oluşturma işlemi, doğru ve güvenilir bulgular elde edebilmek
amacıyla farklı zamanlarda birkaç kez yinelenmiştir. Kodlar ve kategoriler oluşturulurken araştırmanın kapsamı dışında
olduğu düşünülen veriler dikkate alınmamıştır. Oluşturulan bu kodlar ve kategoriler anlaşılabilir olması için tablolar halinde
sunularak açıklanmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmen adayları öğrenme-öğretme etkinliği denilince materyal
kullanılan, oyun oynatılan, aktif katılımı sağlayan, daha iyi öğrenmeyi sağlayan, dersi sevdiren, grup çalışması yapılan,
öğrenmeyi kolaylaştıran, şarkı söyletilen ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı uygulamalar ve öğretim yöntemi olarak
algıladıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının neredeyse yarısı lisans öğrenimleri süresince öğrenme-öğretme
etkinliğine yönelik ders almadıklarını ifade etmişlerdir. Ders aldığını belirten öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu ise bu
derslerin öğrenme-öğretme etkinliğine yönelik olarak yetersiz bilgi sağladığını dile getirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler : Öğrenme-öğretme etkinliği, İlköğretim matematik öğretmeni adayı
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Matematik eğitimi sırasında doğada yer alan olgulardan faydalanmak, soyut bilgilerin somutlaştırılması açısından önem arz
etmektedir. Küme konusu matematik alanının en önemli konularından biri olup özellikle fonksiyonların öğretiminden itibaren
matematiğin her alanında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada fen bilimleri eğitimi alanında önemli yer tutan
renk teorisi kullanılarak, yazarlar tarafından geliştirilen matematiksel bir modelin, küme konusunun öğretiminde
kullanılması ve küme özelliklerinin fen bilimleri eğitimi ile birleştirilmesi sağlanılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda
her telefonda yer alan bir kamera uygulaması sayesinde küme işlemleri ile ilgili özelliklerin ispatları görsel olarak teknoloji
destekli gerçekleştirilebilmiştir. Böylece çalışma sırasında fen-matematik-teknoloji destekli bir etkinlik oluşturulması
sağlanmıştır. Bu çalışma öğrencilere uygulandığında, öğrencilerin küme bilgileri ve becerilerinin anlamlı bir şekilde geliştiği
ve kalıcı öğrenmeyi desteklediği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler : matematik eğitimi, küme, teknoloji destekli eğitim, renk öğretimi

(18841) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETMEN
KİMLİKLERİNİ OLUŞTURAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ
ÇİĞDEM ÖZAL 1, AYSUN NÜKET ELÇİ 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
aysunnuketelci@hotmail.com

Öğretmen kimliği öğretmenlerin alan ve alan eğitimi ile kendilerini bir öğretmen olarak nasıl gördüklerini, inançlarını,
değerlerini, duygularından oluşmaktadır. Öğretmenler farkında olarak ya da olmayarak o güne kadar beraberlerinde
getirdikleri öğretmen kimliklerini öğrencilere yansıtırlar. Öğretmen kimliğini oluşturan bileşenlerin belirlenmesi öğretmen
adayları için eğitim ve öğretimi daha sonrasında ise öğretmenler için mesleki gelişimlerinde gerekli olan hizmet içi eğitimleri
şekillendirmeye yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, bireylerin yaşamında matematik öğretiminde önemli bir figür olan
sınıf öğretmenlerinin bakış açısından matematik öğretmen kimliğinin özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, nitel bir
araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Bu çalışmanın verileri sınıf öğretmenlerinin mesleki
gelişimi için planlanmış bir proje kapsamında 40 sınıf öğretmenine “Bir Sınıf Öğretmeninde matematik öğretimi açısından
olması gereken özelliklerden size göre önemli olan beş tanesini yazınız.” sorusuna verdikleri cevaplardan derlenmiştir.
Soruların değerlendirilmesi içerik analizi ile yapılmıştır. Veri analizi süreci devam etmekte olup nihai sonuçlar kongrede
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmeni, matematik öğretimi, matematik öğretmen kimliği.

(18842) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEDE
PROBLEMİ ANLAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
AYSUN NÜKET ELÇİ 1

1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
aysunnuketelci@hotmail.com

Problem çözme becerisi, ilkokuldan itibaren edinilen becerilerden bir tanesidir. Problem çözme genel anlamda daha önce
bilinmeyen bir durum içeren bir problem karşısında problemi ortadan kaldırmak için süreç boyunca yapılan etkinliklerdir.
Bireyler yaşamı boyunca bu beceriyi geliştirme çabasındadırlar. Matematik dersinde problem çözme becerisi öğretim
programının önemli becerilerinden bir tanesidir. Polya’nın problem çözme basamaklarından ilki olan problemi anlama
aşaması en önemli aşamadır. Öğrenci problemi anlamadığı veya yanlış anladığı durumlarda problem çözememekte ya da
yanlış çözmektedir. Bu durum, öğrencinin derse karşı olumsuz tutum geliştirmesine neden olmaktadır. Öğrencileri bu beceri
ile ilk defa tanıştıran sınıf öğretmenlerinin problemi anlama becerileri ve bu beceriler ile yaptıkları çalışmalar önemlidir. Bu
çalışmanın amacı, problem çözmeyi öğrencilere ilk öğretecek sınıf öğretmeni adaylarının problem çözerken problemi anlama
durumlarını ortaya koymaktır. Çalışma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Bu
çalışmanın verileri sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimi için planlamış bir proje kapsamında 40 sınıf öğretmenini problem
çözmede problemi anlama becerilerini ortaya koymak için problemlere verdikleri cevaplardan derlenmiştir. Soruların
değerlendirilmesi içerik analizi ile yapılmıştır. Veri analizi süreci devam etmekte olup nihai sonuçlar kongrede sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmeni, problem çözme, problemi anlama.
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Tüm kurumlar değişmeye ve yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Eğitim kurumları da gelişen ve değişen dünyaya ayak
uydurarak çağı yakalamaya çalışmaktadır. Güçlü (Strenghts), zayıf (Weaknesses), fırsat (Opportunites) ve tehdit (Threats)
sözcüklerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan SWOT Analizi kurumların mevcut durumlarını ortaya koymayı
amaçlamaktadır. SWOT Analizi ile kurumlar için iç (güçlü ve zayıf) ve dış (fırsat ve tehditler) faktörleri gruplandırarak daha
detaylı stratejiler belirlenmektedir. 1970’li yıllarda iş yönetiminde kullanılan SWOT Analizi, daha sonraki yıllarda diğer
alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim alanında da örnekleri mevcuttur. Bireysel olarak bireyin bireyin geleceğine
yön vermede ve geleceğini planlamada kullanılmaktadır. Matematik öğretiminde sınıf öğretmenleri önemli bir yere sahiptir.
Bu bağlamda sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimi açısından güçlü ve zayıf yönleri ile onları tehdit eden faktörleri ile
fırsatlarının bilinmesi sınıf öğretmenlerine matematik öğretimi ile ilgili yapılacak çalışmaları şekillendirmede yardımcı
olacaktır. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimi açısından ihtiyaçlarını SWOT Analizi yardım ile
ortaya konacaktır. Çalışma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Bu çalışmanın
verileri sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimi için planlamış bir proje kapsamında 40 sınıf öğretmenine “Matematik Öğretimi
açısından güçlü yönleriniz nelerdir?” “Matematik Öğretimi açısından zayıf yönleriniz nelerdir?” Matematik Öğretiminde sizi
tehdit eden faktörler nelerdir?” “Matematik Öğretimi açısından fırsatlarınız nelerdir?” sorularına verdikleri cevaplardan
derlenmiştir. Soruların değerlendirilmesi içerik analizi ile yapılmıştır. Veri analizi süreci devam etmekte olup nihai sonuçlar
kongrede sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmeni, matematik öğretimi, SWOT analizi.
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ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF BAĞLILIĞI VE SİBER AYLAKLIK
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SELMA BÜYÜKGÖZE 1, ZÜLFİYE BIKMAZ 1, ADEM KORKMAZ 2, EBRU DERELİ 1
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
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1

2

Bu çalışma Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümü Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin
mobil araç kullanımı, hedef bağlılığı ve siber aylaklık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı ve
kesitsel tipte planlanan bu çalışma Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında bir üniversitenin Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu’nda Bilgisayar Teknolojileri bölümünde okuyan öğrencileri çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Örneklem
seçimine gidilmeksizin araştırmaya gönüllülükle katılan 78 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın
yapılabilmesi için kurum yazılı izin alınmıştır. Soru formu sosyo-demografik ve mobil araç kullanımı ve kişilik özelliklerine
yönelik 25 soru, Hedef Bağlılığı Ölçeği ve Siber Aylaklık Ölçeği’nden oluşturulmuştur. Veriler Google Form aracılığı ile
toplanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programı kullanılarak betimleyici istatistikler, iki ve çoklu gruplar
arasındaki farkın anlamlılık testleri ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin %76,9’u erkek ve yaş ortalaması
20,23±1,39 (min:18, max:25)’dur. %82,1’i ikinci sınıf öğrencisi olup %11,5’i sınıf tekrarı yapmaktadır. Öğrencilerin
Yükseköğrenime Geçiş Sınavı puan ortalamaları 225,44±41,09 (min:144, max:356)’dır. %57,7’si aile ekonomik durumunu
gelir-gider denk olarak tanımlamıştır. %53,8’i internet erişimini mobil araçlardan sağlamaktadır. %82,1’i hem Laptop hem de
akıllı telefonu olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların ortalama 6,12±2,89 (min:0, max:12) yıldır mobil telefon kullandığı
belirlenmiştir. %53,8’i mobil telefonlarında Android işletim sistemi kullanmaktadır. %44,9’u mobil deneyimini “iyi” olarak
tanımlamıştır. %55,7’si Facebook, %73,42ü Google, %83,5’i Instagram, %86,1’i youtube, %92,4’ü whatsapp
kullanmaktadır. %23,1oranında 1-2 saat ve 3-4 saat arasında sosyal ağlarda vakit geçirdiği belirlenmiştir. %34,6’sı en çok
yaptığı faaliyetin sosyal medya araçlarını takip etmek olduğu bulunmuştur. Hedef Bağlılığı Ölçeği için α değeri ,785, ve
Siber Aylaklık Ölçeği için α değeri ,912 olduğu belirlenmiştir. Hedef bağlılığı hayatın çalışmaktan ibaret olmadığını
düşünenler ve ne yaparsa yapsın başarılı olamadığını düşünenlerden kaynaklı olarak istatistiksel açıdan anlamlı fark
bulunmuştur(p<0,05). Öğrencilerin mobil araç kullanım alışkanlıklarının bireysel öğrenmeyi kolaylaştıracak yönde kanalize
edilmelerinin iyi düzeyde olan hedef bağlılıkları ile istendik öğrenme ve gelecek yönelimli gerçekçi kariyer hedefleri
oluşturulduğunda bireyin ekonomiye kazandırılmasında etkili bir yöntem olacağı düşünülmektedir. Bu konuda
üniversitelerde kariyer planlama için birimlerin oluşturulması ve öğretim elemanlarının bu süreçte yol gösterici olması
gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : MYO, Öğrenci, Hedef bağlılığı, Siber aylaklık, mobil araçlar

(18169) ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ELEMANI VE DANIŞMAN
MEMNUNİYETİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ

HASAN METE 1, AYTEKİN ERDEM 1, GÜRCAN UZAL 1, DUYGU HÜYÜK 1, SAİM
ALTAY 1
1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
hmete@nku.edu.tr

Mesleği ile ilgili sektörlerde aktif olarak görev alacak olan Meslek Yüksekokulu mezunlarının nitelikli olarak yetiştirilmeleri
gerekmektedir. Meslek Yüksekokullarında verilecek eğitim ve öğretimin nitelikli olabilmesi için gerekli faktörlerden biri,
görevli öğretim elemanlarının mesleklerinde yetkin olmalarıdır. Bir diğer faktör de, öğrencilere yapılacak danışmanlık
hizmetidir. Bu nedenle, Meslek Yüksekokulları’ndaki görevli öğretim elemanları ve danışmanlarından memnuniyetleri
hakkında öğrenci görüşlerinin bilinmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin
kendilerine ders veren, uygulama yaptıran öğretim elemanları ve danışmanlık hizmeti aldıkları öğretim elemanları ile ilgili
görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 6782 öğrenci (tekniker adayı),
araştırmanın örneklemini ise, bu adaylar arasından rastgele seçilen 637 tekniker adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada ele
alınan konuyla ilgili verileri katılımcı öğrencilerden derlemek için çok sayıda madde (görüş ve eğilim) içeren ve
araştırmacılar tarafından uyarlanarak oluşturulan bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı α=0,96
olan, 22 sorudan oluşan beşli Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğe cevap veren tekniker adaylarından elde edilen veriler, SPSS veri
analiz programından yararlanılarak, betimsel ve yordamalı istatistik teknikleri ile analiz edilmiştir. “Öğretim elemanından
memnuniyet” boyutu altında 14, “Danışmandan memnuniyet” boyutu altında ise sekiz madde bulunmaktadır. Elde edilen
sonuçlardan bazıları şunlardır: Öğrenciler, “Öğretim elemanlarının alanlarındaki bilgilerinden”, “Uygulama derslerinin etkili
ve yararlı olmasından”, “Öğretim elemanlarının öğretme becerilerinden”, “Öğretim elemanlarının öğrencilere yönelik
tutumlarından”, “Danışmanımı tanıma ve ulaşılabilirliğinden”, “Danışmanımın iletişime açıklığından”, “Danışmanımın
sorunlarımı çözmeye katkısından” ve “Danışmanımın staj ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmesinden” genel olarak
memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneride bulunulabilir: Öğrencilerin Namık Kemal
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanlarından ve danışmanlarından
memnuniyetlerini daha çok arttırmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu, Öğrenci (Tekniker Adayı), Öğretim Elemanı, Danışman, Memnuniyet
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Meslek Yüksekokulu öğrencileri, mesleklerini en iyi bir şekilde öğrenebilmeleri için öğrenim gördükleri Meslek
Yüksekokullarının altyapı ve donanımlarının yeterli olmasını beklemektedirler. Bu nedenle bağlı oldukları üniversite
imkanlarının yeterli olması ve üniversite yönetimince Meslek Yüksekokullarının desteklenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin
aldıkları eğitime güven duymaları için, Meslek Yüksekokulunun atölye ve laboratuvar gibi fiziksel donanımlarının yanı sıra,
Meslek Yüksekokulu ve üniversiteden aldıkları hizmetten de memnun olmaları önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı;
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri okuldan ve bu okulun bağlı olduğu üniversiteden memnuniyet
düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğretim gören 6782 Öğrenci (tekniker
adayı), örneklemini ise, bu adaylar arasından rastgele seçilen 633 tekniker adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada ele alınan
konuyla ilgili verileri katılımcı öğrencilerden derlemek için, çok sayıda madde (görüş ve eğilim) içeren ve araştırmacılar
tarafından uyarlanarak oluşturulan bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı α=0,96 olan 24 sorudan
oluşan beşli Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğe cevap veren tekniker adaylarından elde edilen veriler, SPSS veri analiz
programından yararlanılarak, betimsel ve yordamalı istatistik teknikleri ile analiz edilmiştir. “Akademik, mesleki etkinlikler ve
yöneticilere ulaşma” boyutu altında yedi, “Binaların genel durumu ve internet vb. olanaklar” boyutu altında dört, “Eğitim ve
öğretim” boyutu altında dört madde, “Üniversiteden memnuniyet” boyutu altında dokuz madde bulunmaktadır.
Öğrencilerin; “Bölüm başkanını tanıma ve ulaşılabilirliğinden”, ”İnternete erişim olanaklarından”, ” Haftalık ders
programlarından” memnun oldukları, “Bölüm içi seçmeli derslerin çeşitliliğinden” ve ” Öğrenci topluluklarına mekan ve
maddi imkan sağlanabilirliğinden” biraz memnun oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneride
bulunulabilir: Öğrencilerin NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan ve Üniversite’den memnuniyetlerini daha çok
arttırmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu, Öğrenci (Tekniker Adayı), Üniversite, Memnuniyet

(18226) KADIN ÜST GİYİMLERİNDEN PELERİN VE PANÇONUN
TEKNİK BİLGİ VE KALIP ÇİZİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE
KARŞILAŞTIRILMASI
ERKAN TÜRKMEN DÖNMEZ 1, MELİKE SOLMAZ CİLOŞOĞLU 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
melike.solmaz@amasya.edu.tr
1

Kadın Giyimleri; İç giyim, dış giyim, üst giyim ve özel amaçlı giyimler olmak üzere dört farklı grupta sınıflandırılabilir. Dış
giyimlerin üzerine giyilen ve vücudu çeşitli etkenlerden koruyan, giyildiği yer ve zamana göre değişiklik gösterebilen, çeşitli
boylarda, astarlı veya astarsız giysilere üst giyim denir. Üst giyimlerin kadın giyimindeki yeri ve önemi oldukça büyüktür. Bu
çalışma kadın üst giyimleri sınıfında yer alan pelerin ve pançonun teknik bilgi ve kalıp çizimi açısından incelenmesini ve
farklılıklarının ortaya konmasını amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kadın üst giyimleri, pelerin ve panço ile ilgili
literatür taraması yapılmıştır. Ulaşılan literatür kaynaklarından ve mevcut çizimlerden yola çıkarak tanımlar oluşturulmuş,
sınıflandırmalar yapılmış,kalıp çizimi için gerekli ölçüler belirlenmiştir ve kalıp çizimleri yapılarak aralarındaki farkların
altları çizilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Üst giyimler, panço, pelerin
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(18227) YENİ BİR DENEME İLE 4 YAŞ ÇOCUK TEMEL BEDEN VE
TEMEL KOL KALIBININ OLUŞTURULMASI
MELİKE SOLMAZ CİLOŞOĞLU 1, ERKAN TÜRKMEN DÖNMEZ 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
melike.solmaz@amasya.edu.tr
1

İnsan vücudunu dış etmenlerden koruyan, içinde bulunduğu topluma uyumunu sağlayan, mevsim, moda, sosyoekonomik
durum, yaş, vücut yapısı ve zaman gibi etkenlerle değişen giysiler ve bu giysilerin kullanım biçimine giyim denir. Giyimin
genel olarak bir çok özelliği ortak olsa da kadın, erkek ve çocuk giyim gruplarının pek çok yönden farklılıkları mevcuttur.
Bunlar model, kesim, kullanılan malzeme, uygulanan dikiş tekniği ve süsleme tekniği olarak sıralanabilir. Çocuk giyimi
incelendiğinde pek çok sorunla karşılaşıldığı görülmektedir. Bu sorunların başında giysilerin vücuda kalıp açısından uygun
olmaması gelmektedir. Türk çocuklarına uygun hazırlanmış bir temel beden ve kol kalıbının geliştirilmesi bu problemin
çözümüne yardımcı olacaktır. Bu çalışmada yeni bir deneme ile oluşturulmuş 4 yaş çocuk temel beden ve kol kalıplarının 4
yaş çocuklar üzerinde denenip elde edilen veriler doğrultusunda çocuk temel beden ve kol kalıplarının geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu anlamda, araştırma deneme modelli olup, random yöntemiyle Ankara ilinde seçilen 200 çocuk üzerinde
uygulanmıştır. Örneklem grubu üzerinden alınan verilerin istatistikî çalışmaları yapılmıştır.
Araştırma sonucu elde
edilen veriler doğrultusunda yeni 4 yaş temel beden ve kol kalıpları geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Çocuk giyimi, ölçü, kalıp

(18348) MİMARİ RESTORASYON ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA
TEKNİK RESİM DERSLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
GİZEM ÖZER BAŞ 1, ÖZLEM ATALAN 2
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
ÇANAKKALE
gizemozergizem@gmail.com

Ülkemizde Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümleri ’ne bağlı Mimari Restorasyon programlarında önlisans düzeyinde eğitim
verilmektedir. Mimari restorasyon bölümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler ‘tekniker’ unvanını alarak mezun
olmaktadır. Alınan unvandan da anlaşılacağı üzere bu unvan teknik birtakım becerileri gerçekleştirebilmeyi
gerektirmektedir. Öğrencinin mezun olduğunda hem modern hem de geleneksel mimaride proje çizebilmesi, restorasyon ve
restitüsyon projesinde ve uygulamasında görev alabilmesi, gerektiğinde mimara, mühendise destek olabilmesi gerekmektedir.
Yükseköğretim kurumunun beşinci seviyesinde olan mimari restorasyon bölümünün gerekliliği olarak; eğitim süresi olan iki
yıl boyunca öğrencinin çok sayıda ve farklı alanda derslerden başarılı olması gerekmektedir. Bunlardan bazıları; Geleneksel
Yapı Bilgisi, Tarihi Çevre Ve Restorasyon Kavramları, Fotoğrafçılık, Rölöve Uygulamaları, İnce Yapı Detayları, Matematik,
Bilgisayar Destekli Tasarım gibi derslerdir. Öğrencinin meslek hayatında da sıklıkla karşılacağı problemlerin çözümlerini
içeren bu dersleri başarılı biçimde tamamlaması gerekmektedir. Bu çalışmada ‘Mimari Restorasyon’ programının çok sayıda
dersini kavramayı, anlamayı ve sürdürmeyi destekleyen ‘Teknik Resim’ derslerinin içerikleri analiz edilerek programdaki
diğer derslere katkısı ve diğer dersler ile bağlantısı analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Mimari Restorasyon, Teknik Resim, Tekniker, Restorasyon

(18594) ÖRTÜK PROGRAM BOYUTUNDA ÖNLİSANS
ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMA AİT TUTUMLARININ
İNCELENMESİ
CUMHUR ERDÖNMEZ 1, DİLEK KEKEÇ MORKOÇ 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
cerdonmez@comu.edu.tr

Öğretim elemanları, eğitim sisteminin en önemli öğelerinden biridir. Eğitim sistemi içindeki tüm ilişkilerin, tutumların
oluşmasında rol model olan kişilerdir. Öğretim elemanlarının derslerde farkında olarak ya da olmadan gerçekleştirdikleri
olumlu ya da olumsuz davranışlar, öğrenciler tarafında sürekli gözlemlenmektedir. Böylece öğretim elemanları, öğrencilerin
okuluna, bölümüne, mesleğine, öğrenmesine, araştırmasına yön veren, etkileyen farklı bakış açıları yaratan birer gizil güç
olmaktadır. Literatürde, planlanmamış, yazılı olmayan ama öğrenmeye katkı sağlayan bu öğrenmeye “örtük program”
denilmektedir. Çalışma, iki yıllık eğitim alan öğrencilerin gözünden, öğretim elemanlarının, okul, bölüm ve mesleğe ait
davranışlarını belirlemek ve öğrencilerin bu davranışlardan etkilenme düzeyini ölçmektir. Çalışmanın örneklemini,
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2. Sınıf öğrencilerinden
oluşmaktadır. Öğrenciler gönüllülük esasına dayalı olarak basit seçkisiz bir biçimde seçilmiştir. Öğretim elamanlarının,
öğrencilerle etkileşimi boyutunda elde edilen sonuçlar ortaya konulmuştur. Örtük programın öğretim elemanları tarafından
farkındalıklarının arttırılması ve eğitim öğretime katkısı sağlayacak öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Eğitim Sistemi, Örtük Program, Meslek, Önlisans, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı.
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(18596) ÖNLİSANS EĞİTİMİNİN YETERLİLİĞİNİN, ÖNLİSANS
MEZUNLARIN TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
CUMHUR ERDÖNMEZ 1, DİLEK KEKEÇ MORKOÇ 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
cerdonmez@comu.edu.tr

Sürekli değişen ve gelişen günümüz iş dünyasında kişilerin doğru mesleği seçebilmesi ve seçtiği meslekte sürdürülebilir bir
başarı sağlayabilmesi aldığı eğitimin yeterliliği ve kalitesiyle ilişkilidir. İş hayatındaki insanların, geçmişte almış oldukları
eğitimi değerlendirmesi, mesleki eğitimin kalitesi ve iş yaşamının ihtiyaçlarına uygunluğu hakkında önemli bir geribildirim
sağlar. Türkiye’de belirli bir meslekte uzmanlaşmaya yönelik mesleki eğitim, yükseköğrenim düzeyinde Meslek
Yüksekokulları ve Yüksekokullar tarafından verilmektedir. Meslek Yüksekokulları, önlisans seviyesinde iki yıllık eğitim
veren öğretim kurumlarıdır. Meslek Yüksekokullar, özellikle istihdam piyasasının nitelikli ara elaman ihtiyacını karşılayan
mesleki eğitim kurumlarının başında gelmektedir. Çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olan öğrencilerin; çalışma durumları, aldıkları
eğitim ve ders içeriklerinin yeterliliği konusundaki görüşlerini öğrenmektir. Ayrıca, mezunların eğitim sırasında öğrendikleri
bilgileri, sektörde kullanma durumları ve mesleki eğitimin yeterliliği konusunda düşüncelerini ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, bu alanda eğitim veren okullara yol gösterici olması ve
eğitime katı sağlanması hedeflenmiştir. Eğitim kurumlarının müfredat programlarında yapacakları düzenlemelere, ayrıca
okumakta olan öğrencilere yol göstermek ve eğitime katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışma, bir işyerinde tam zamanlı
olarak çalışan mezunlardan sosyal ağlardan ulaşılarak 134 mezun öğrenciye yapılmıştır. Mezunlara, mesleki eğitimin
yeterliliği, iş ve kariyer yaşamını değerlendiren yarı yapılandırılmış bir anket formu uygulanmıştır. Veriler SPSS programı ile
analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilerek önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. Çalışmada mezunların, mesleki eğitimi
yüksek oranda yeterli buldukları ancak, yabancı dil eğitimi ve uygulama yetersizliğinin ise mesleki eğitimin en zayıf
yönlerini oluşturduğunu belirtmişlerdir. Meslek Yüksekokullarında yabancı dil öğretme konusunda gerekli hassasiyetin
gösterilmesi, uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi, ders müfredatlarının güncellenmesi aşamasında, sektörün ihtiyaçlarının
gözönüne alınması ve mezunlarla iletişimin sürekliliğinin korunması gerektiği öneri olarak sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Mesleki Eğitim, Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Mezunları, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi.

(18367) UZAKTAN EĞİTİM İLE SANAL DERS ALAN ÖĞRENCİLERİN
AHLAKİ ÇÖZÜLME VE SİBER AYLAKLIK DÜZEYLERİ
SELMA BÜYÜKGÖZE 1, ZÜLFİYE BIKMAZ 1, EBRU DERELİ 1, ADEM KORKMAZ 2
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
selma.bulut@klu.edu.tr
1

2

Bu çalışma Temel Bilgi Teknolojileri II dersini sanal ortamda alındığında gösterdikleri siber aylaklık düzeyleri ve bu
durumun öğrencilerin ahlaki çözünürlük düzeyi ile ilişkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte
planlanan bu çalışma Mart 2018 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Yüksekokulu’nda Sağlık Yönetimi bölümünde
okuyan ve Temel Bilgi Teknolojileri dersini alan öğrencileri çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Örneklem seçimine
gidilmeksizin araştırmaya gönüllülükle katılan 57 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın yapılabilmesi
için kurum yazılı izni alınmıştır. Soru formu sosyo-demografik ve mobil araç kullanımı ve kişilik özelliklerine yönelik
sorular, Ahlaki Çözülme Ölçeği ve Siber Aylaklık Ölçeği’nden oluşturulmuştur. Veriler Google Form aracılığı ile
toplanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programı kullanılarak betimleyici istatistikler, iki ve çoklu gruplar
arasındaki farkın anlamlılık testleri ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmaya 57 öğrenci katılmıştır. %73,7’si kadın ve
yaş ortalaması 20,16±2,50 (min:18, max:30)’dur. Öğrencilerin Yükseköğrenime Geçiş Sınavı puan ortalamaları
290,04±39,60 (min:230, max:450)’dır. %71,9’unun annesi ve %57,9’unn babası ilköğretim mezunudur. %61,4’üi aile
ekonomik durumunu gelir-gider denk olarak tanımlamıştır. %98,2’si internet erişimini mobil araçlardan sağlamaktadır.
%42,1’i hem Laptop hem de akıllı telefonu olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler, ortalama 4,93±2,97 (min:0, max:12) yıldır
mobil telefon kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin; %69,0’ı Google, %84,5’i Instagram, %81,0’ı YouTube, %91,4’ü
WhatsApp kullanmaktadır. %31,6’sı günde 3-4 saat arasında sosyal ağlarda vakit geçirmekte ve %43,9’u en çok akıllı telefon
ile sohbet ettiği belirlenmiştir. Katılımcıların kendini en iyi yansıtan görüşün, %22,8’i “öldükten sonra isminin dünyada baki
kalmasını sağlayacak önemli işler yapmak” olduğu bulunmuştur. %73,7’si öğrenmenin bireysel bir çaba olduğu ve merak
ettiği her şeyi öğrenebileceği belirlenmiştir. Ahlaki Çözülme Ölçeği α değeri 0,800 ve Siber Aylaklık Ölçeği α değeri 0,972
bulunmuştur. Ahlaki Çözülme Ölçek puan ortalamaları ile Siber Aylaklık Ölçeği ve faktörleri olan; alışveriş, gerçek zamanlı
güncelleme (real-time update), oyun/kumar, çevirim içi içeriğe erişim (accessing online content) ile zayıf ve orta düzeylerde
değişen bir korelasyon gösterdiği bulunmuştur (p<0,05). Ders esnasında öğrencilerin %22,9’ı çoğunlukla ve her zaman
sıklığında paylaşım yaptığı ve %23,4’ü çoğunlukla ve her zaman sıklığında çevirim içi içeriğe ulaştığı
belirlenmiştir. Öğrencilerin klasik ders işleme ortamıyla ilgili (derse geç kalma, rahatsız edici sıralarda oturma, erken kalkma
vb.) birçok memnuniyetsizliği ortadan kaldıran sanal ders ortamı oluşturulmasına rağmen ders sürecinde siber aylaklık
yapma eğiliminde oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Öğrenci, Siber Aylaklık, Ahlaki Çözülme
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(16495) OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ KORKULARI
RAMAZAN SAK 1, İKBAL TUBA ŞAHİN SAK 1, BETÜL KÜBRA ŞAHİN 2
1

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
kbsahin@gmail.com

2

Her bireyin, hayatının farklı dönemlerinde çeşitli korkuları olmuştur. Özellikle de hayalle gerçeğin karıştığı erken çocukluk
döneminde korkular oldukça yaygındır. Bazı çocukların korkuları çok fazlayken, bazılarının çok az olabilmektedir. Burada
çocuğun mizacı ve kişiliği kadar ailenin tutum ve davranışları da önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin ebeveynler,
çocukların korkularını saçma bulabilirler ancak bu korkular çocuklar için oldukça gerçektir. Bu durumda, çocukların
korkularıyla baş edebilmeleri ve bu durumu hem hızlı hem de sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için öncelikle ebeveynlerin,
çocuklarının korkularını anlamaları önemlidir. Çünkü çocuklarının korkularını anlayabilen ebeveynler, bu durumla baş etme
konusunda çocuklarına fikir verebilirler. Bu nedenle bu çalışmada, okul öncesi dönem çocuklarının korkularının çocuk ve
ebeveyn perspektifinden incelenmesi amaçlanmıştır. Katılımcılarını 61 çocuk ve 61 ebeveynin oluşturduğu bu nitel
çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış iki görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme
öncesinde hem çocuklara hem de ebeveynlere yönelik bilgilerin alınması amacıyla, çocuğun cinsiyeti, yaşı ve ebeveynin yaşı
ve eğitim durumuna ilişkin sorular sorulmuştur. Çocuklar için hazırlanan görüşme formu altı, yetişkinler için hazırlanan ise
yedi sorudan oluşmaktadır. Çalışmanın sonunda, çocukların korkularının çeşitlilik gösterdiği ve ebeveynlerin bu korkular
karşısında zaman zaman uygun olmayan tepkiler verdikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : çocuklar, korkular, okul öncesi dönem, ebeveynler

(17987) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN
SANAT VE DUYGULAR
BÜŞRA BİREL 1, ÖZLEM ÇELEBİOĞLU 1, EBRU AKTAN ACAR 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ozlemcelebioglu@hotmail.com

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemdeki çocukların görsel sanatlar eğitimi aracılığıyla duyguları tanıma, algılama ve
ifade etme becerilerinin geliştirilmesidir. Nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması modelinde planlanan araştırmanın
çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren, ÇABA Çok Amaçlı
Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM)’nde eğitim alan, sosyodemografik ve ekonomik koşulları nedeniyle
dezavantajlı grupta bulunan, 37-72 ay grubundaki 17 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında çocukların duyguları
tanıması, anlaması ve yaratıcı yollarla ifade etmesi amacıyla Türk ve Dünya sanatında var olan çeşitli ressamların (Ergin
İnan, Ferruh Başağa, Hale Asaf, Nejad Devrim, Osman Hamdi, Picasso, Leonardo Da Vinci, Piet Mondrian, Rothko, Dali,
Turner vb.) eserlerinden yola çıkarak sekiz haftalık bir program geliştirilmiştir. Programın başlangıcında çocuklara ve
ÇABAÇAM’da gönüllü olarak eğitmenlik yapan öğretmen adaylarına çeşitli duygu ifadeleri verilmiş ve bu duyguyu yüz
ifadelerine yansıtmaları istenmiştir. Bu yüz ifadelerinin fotoğraf çekimleri gerçekleştirilerek sanat atölyesinde bir duygu
panosu oluşturulmuş ve panoda yer alan resimlerin hangi duyguları ifade edebileceği hakkında konuşulmuştur. Ardından yedi
hafta boyunca, tüm grubun katılımıyla her hafta farklı duygu ifadelerini barındıran iki farklı sanatçıya ait toplam üç eser
çocuklarla birlikte sanat eleştirisi teknikleri (betimleme, çözümleme, yorumlama, yargılama) kullanılarak incelenecek,
ardından çocuklarla birlikte çeşitli boya teknikleri içeren bir sanat etkinliği gerçekleştirilecektir. Program uygulamaları 1
Mart - 20 Nisan 2018 tarihleri arasında, 8 hafta boyunca, haftada bir yarım gün gerçekleştirilecektir. Araştırmada veri
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Sanat Eleştirisi Formu kullanılmıştır. Bu formda bir betimleme, bir
çözümleme, üç yorumlama ve iki yargı sorusu yer almaktadır. Her hafta program uygulamasının ertesi günü çalışmanın
birinci yazarı çocukları bireysel olarak sanat atölyesine davet edecek, çocuğun program başında hazırlanan duygu panosunu
görebileceği şekilde oturmasını sağlayacak ve o hafta programda yer verilen üç sanat eserinden birini seçmesini isteyecektir.
Çocuktan seçtiği eseri dikkate alarak Sanat Eleştirisi Formunda yer alan soruları cevaplaması istenecektir. Veri toplama aracı
ile elde edilen verilerin içerik analizleri gerçekleştirilerek çocukların program süresince duyguları ifade etme becerilerindeki
sıklığın artışı incelenecektir. Araştırmanın veri toplama süreci devam ettiğinden bulguların katılımcılarla kongrede
paylaşılması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Erken Çocukluk Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi Görsel Sanatlar Eğitimi, Sanat ve Çocuk, SosyalDuygusal Öğrenme, Erken Müdahale Programları
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ENSTRÜMANA ÇEVİRİYORUZ
ÖZLEM ÇELEBİOĞLU 1

1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ozlemcelebioglu@hotmail.com

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 37-72 ay grubundaki çocukların hazırlanan müzik eğitimi
programı aracılığıyla belirlenen alanlarda gelişimlerini desteklemek; aynı zamanda da program kapsamında hazırlanan ev
destek programı aracılığıyla ebeveynlerin, ebeveynlik becerilerini geliştirirken evde çocuklarıyla geçirdikleri zamanı daha
kaliteli hale getirmek ve çocuklarının gelişimlerini desteklemelerini sağlamaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden
eylem araştırması modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM)’nde
öğrenim gören sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı durumda olan 4-6 yaşlarındaki anadili Türkçe olan 14 çocuk
oluşturmaktadır. Merkezde öğrenim gören dört yabancı uyruklu çocuk (sığınmacı ya da mülteci) programa katılmalarına
rağmen ev destek programında ebeveynleri ile iletişimde aksaklıklar yaşandığından dolayı çalışma grubunun dışında
bırakılmışlardır. Araştırma kapsamında Orff Schulwerk prensiplerinden yararlanılarak 10 haftalık bir müzik eğitimi
programı geliştirilmiştir. Program hazırlanırken Okul Öncesi Eğitimi Programı (2012)’nda yer alan müzik eğitimi ile ilgili
kazanımlara yer verilerek gelişim göstergelerinin desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda bilişsel gelişim alanında
nesne/varlıkları sesine ya da yapıldığı malzemeye göre eşleştirme, gruplama, karşılaştırma ve mekanda konum ile ilgili
yönergeleri uygulama; dil gelişimi alanında sesleri ayırt etme ve sesini uygun kullanma; sosyal-duygusal gelişim alanında
kendini yaratıcı yollarla ifade etme; motor gelişim alanında yer değiştirme hareketleri yapma, küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapma, müzik ve ritm eşliğinde hareket etme becerilerini destekleyici etkinliklere yer verilmiştir. Program
kapsamında her hafta artık materyallerden bir enstrüman (marakas, yağmur çubuğu, davul vb.) yapımına yönelik bir sanat
etkinliği; hazırlanan enstrümanın kullanılacağı bir müzik ve hareket etkinliği hazırlanmış ve ÇABAÇAM’da uygulanmıştır.
Ayrıca her haftasonu hazırlanan enstrüman ev destek programı ile birlikte eve gönderilmiş, ailelerden programda yazan
uygulamaları gerçekleştirmeleri ve sonrasında yer alan üç değerlendirme sorusunu cevaplayarak enstrüman ile birlikte hafta
başında okula geri iletmeleri istenmiştir. Araştırmada veri toplama süreci iki aşamada gerçekleştirilecektir. İlk aşama da her
hafta program uygulamalarını takiben veri toplama aracı olarak Eğitmen Etkinlik Değerlendirme Formu, Uzman
Değerlendirme Formu ve Ev Destek Etkinliği Aile Değerlendirme Formu kullanılmaktadır. Eğitmen Etkinlik Değerlendirme
Formu’nda uygulamaya katılan eğitmenler, Uzman Değerlendirme Formu’nda araştırmacı uygulama süreci ve çocuklar ile
ilgili gözlemlerini kayıt etmişlerdir. Ev Destek Etkinliği Aile Değerlendirme Formu’nda ise haftasonu evde çocukla birlikte
etkinliği gerçekleştiren yetişkinden süreç (gerçekleştirdikleri etkinlik süreci, süreçte zorlandıkları noktalar, süreci nasıl
yürüttükleri) ile ilgili notlar almaları istenmiştir. Program uygulamalarının üçüncü haftasında iki aile ile yarı yapılandırılmış
bir görüşme gerçekleştirilerek ev destek programı ile ilgili geri dönüşleri alınmış, etkinliklerin babaların katılımının daha
fazla sağlanacağı şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir. İkinci aşama veri toplama süreci ise program uygulaması
tamamlandığında gerçekleştirilecektir. Bu aşamada ev destek etkinliklerine katkı sağlayan yetişkinlerden gönüllü olanlar ile
ÇABAÇAM’da bir araya gelinerek bir odak grup görüşmesi yapılacak, böylece süreçteki deneyimleri irdelenecektir. Aynı
zamanda çocuklar ile de bireysel görüşmeler yapılarak program sürecindeki deneyimleri ve kazanımları incelenecektir.
Araştırma süresince elde edilen verilerin içerik analizlerinin gerçekleştirilerek katılımcılarla kongrede paylaşılması
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Erken Çocukluk Dönemi, Müzik Eğitimi, Orff Schulwerk, Artık Materyaller, Aile Katılımı, Erken
Müdahale Programı, Dezavantajlı Çocuklar

(18131) OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SİSTEM DÜŞÜNCESİ İLE
GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA ÖRNEĞİ
HANDE GÜNGÖR 1, AYŞEN MUSOĞLU 2
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PEV KOLEJ/DENİZLİ hgungor@pau.edu.tr
1

2

Sistem, bir bütün olarak varlığını ve işlevlerini, parçalarının karşılıklı ilişkileri ile sürdüren bir kavramdır. Sistem düşüncesi
ise, olayların, belirlenmiş bir sırada, zaman içerisinde kendini gösteren ve herhangi bir parçanın detayına odaklanmak yerine,
bütünü ve ilişkiler ağını görmeyi sağlayan bir bakış açısı olarak ifade edilebilir. Bu nedenle, sistem düşüncesinin, sistemi
oluşturan parçaların toplamına değil, sistemi bir bütün olarak görmeyi sağladığı söylenebilir. Kavramsal tanımından da
anlaşılabileceği gibi, sistem düşüncesinin kullanım alanının oldukça geniş olduğu söylenebilir. Eğitim alanı da sistem
düşüncesinin teorik ve uygulamalı olarak kullanıldığı alanlardan birisidir. Eğitimde sistem düşüncesi, bir öğretim yöntemi
olarak, bir düşünme biçimi olarak kullanılırken, aynı zamanda eğitim yönetimi alanında da sıkılıkla kullanılan bir
yaklaşımdır. Sistem düşüncesi yaklaşımı, eğitimin ilk kademesi olan okul öncesi dönemden başlayarak tüm kademelerde
uygulanana bilir. Bu araştırma, okul öncesi dönemde uygulanan sistem düşüncesi ile gerçekleştirilen bir uygulama örneğini
kapsamaktadır. Uygulama, Denizli ili Pamukkale İlçesindeki özel bir ilköğretim kurumuna bağlı anasınıfında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın, okul öncesi eğitimde sistem düşüncesi yaklaşımına örnek uygulama sunarak, konu ile ilgili
alanda çalışmak isteyen okul öncesi öğretmen ve araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Eğitimde Sistem Düşüncesi, Okul Öncesi Eğitim, Örnek Uygulama
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VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ramazansak06@gmail.com

2

Her sınıfın kendi içerisinde farklı bir etkileşimi ve iletişimi vardır. Çünkü bütün öğretmenlerin tutumları birbirinden farklıdır.
Öğretmenin öğretmenlik tutumu aynen ebeveyn tutumlarında olduğu gibi iki temel kavrama dayanmaktadır: kontrol ve
çocuklarla ilişki. İlgili alan yazında, demokratik bir öğretmen tutumunda hem kontrol hem de ilişkinin güçlü olduğu, otoriter
bir tutumda kontrolün güçlü ilişkinin zayıf olduğu, izin verici tutumda ise hem kontrolün hem de ilişkinin zayıf olduğu ifade
edilmiştir. Özellikle öğretmenlerini rol model olarak gören okul öncesi eğitim gruplarında öğretmenlerin tutumlarının,
çocukların davranışlarını önemli bir biçimde etkileyebileceği göz önünde bulundurulursa, demokratik bir öğretmen
tutumunun, çocukların sorumluluk sahibi ve sosyal anlamda yeterli olmalarını destekleyeceği, otoriter tutumun çocukları
pasif ve sosyal etkileşim anlamında yetersiz olacak şekilde etkileyebileceği, izin verici öğretmen tutumunun ise çocukların
kendine güvensiz olmalarına ve zayıf liderlik becerileri geliştirmelerine neden olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte,
okul öncesi öğretmen adaylarının bu konudaki algılarının ortaya konması, mesleklerine başlamadan bu konuyla ile ilgili
eksikliklerinin, yanlışlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna ilişkin destek eğitimlerinin düzenlenmesi açısından
önemlidir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumlarına ilişkin algılarının
belirlenmesidir. Çalışmanın katılımcılarını 40 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından
hazırlanmış yarı yapılandırılmış bir görüşme formuyla toplanmış, kelime listeleme tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmanın
bulguları, VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresinde tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, öğretmen adayları, öğretmenlik tutumları, algılar

(18182) BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE 60-72 AYLIK
ÇOCUKLARIN EKOLOJİK AYAK İZİ FARKINDALIK
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
HANDE GÜNGÖR 1, NİLGÜN CEVHER KALBURAN 1
1

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
hgungor@pau.edu.tr

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 ay çocukların ekolojik ayak izi farkındalık
düzeylerinin, çocuklara ait bazı demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmada demografik değişkenler, çocuğun
cinsiyeti, anne-baba eğitim durumu, anne-baba mesleği ve kardeş sayısı olarak belirlenmiştir. Tarama modelinde, betimsel
olarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklem grubunu, Denizli merkez ilçelerinde yer alan, MEB’e bağlı altı anaokulunda
eğitimine devam eden toplam 266 çocuk (127 kız, 139 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından geliştirilen “60-72 Aylık Çocuklar için Ekolojik Ayak izi Farkındalık Ölçeği” (EKAY-Ö) ve Genel
Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile çözümlenerek analiz edilmiştir. Araştırmadan elde
edilen sonuçlar, ilgili alan yazın ışığında tartışılarak, çıkarımlarda bulunulmuştur
Anahtar Kelimeler : Ekolojik Ayak İzi, Okul Öncesi Eğitim, Demografik Değişkenler
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1

2

Türkiye’de okul öncesi eğitimin bir parçası olan anasınıfı zorunlu hale gelmiştir. Artık Türkiye’de çocuklar ilkokuldan önce
anasınıfı ile tanışacaktır. Öğrencinin eğitim hayatında ilk tanıştığı kişi de anasınıfı öğretmeni olacaktır. Bu nedenle okul
öncesi eğitimin önemi artmıştır. Başar (2013) çalışmasında anasınıfı döneminden gelen yanlış kalem tutma ve yazma
becerisinin ilkokuma yazma dönemini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Öğrencilerin üzerinde elbiselerin
kirlenmemesi için bazı öğretmenlerin öğrencilere dirseklerini kaldırtarak boyama yaptırdığı, bu durumun da yanlış kalem
tutma biçimine neden olduğu tespit edilmiştir. Anasınıfında yapılan bir hata öğrencinin akademik yaşantısına olumsuz etki
edebilmektedir. Bu nedenle öğrencilere doğru kalem tutuş becerisinin kazandırılması önem arz etmektedir. Okul öncesi
dönemde kalem tutma etkinliklerin ilkokuma yazma dönemine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Okul öncesi dönemde öğrencilerin etkinlik öncesi boya ve kalem tutma biçimleri
nasıldır? Kalem tutma etkinlikleri kalem tutma becerisini nasıl etkilemektedir? Kalem tutma etkinliklerinin kalem tutma
becerisine etkisi cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? Okul öncesi dönemde kalem tutma etkinliklerinin ilk okuma yazma
sürecinde etkili olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden teknik/bilimsel
işbirlikçi eylem araştırması tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada da öğretmenler, araştırmacılar rehberliğinde kalem tutma
etkinliklerini yürütecektir. Araştırmacılar öğretmenlere teknik destek sağlayacaktır. Lastik ile kalemi tutma, düğüm çözme,
vida sökme takma, parmaklara hamur yerleştirme gibi etkinlikleri gerçekleştirmede araştırmacılar çalışmanın her aşamasının
başlangıcında örnek uygulama yapmış daha sonra uygulayıcılar sürece devam etmiştir. Ortaya çıkabilecek durumlar
uygulayıcılarla önceden görüşülecek, hataların azaltılması sağlanmaya çalışılacaktır. Uygulayıcılar süreçte karşılaştıkları
sorunları araştırmacılara iletecektir. Araştırmanın çalışma grubunu Hakkı Kabaklar Anaokulu ve Aybey İlkokulu ve Dikilitaş
İlkokulu bünyesindeki ana sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri oluşturacaktır. Çalışma grubunda yer alan öğrenciler 2017-2018
öğretim yılında Uşak merkezde bulunan Hakkı Kabaklar Anaokulu, Aybey İlkokulu ve Diklitaş İlkokulu bünyesindeki
anasınıfında bulunan öğrenci ve öğretmenler oluşturmuştur. Çalışma grubunda yer alan okullar düşün, orta yüksek sosyo
ekonomik grupta yer aldığı için çalışmada maksimum çeşitlilik sağlanmıştır. Araştırmacılar tarafından çalışma grubunda yer
alan üç okuldaki araştırmaya katılmaya gönüllü öğretmenlerin görev yaptığı sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin bulunduğu
sınıflara gidilmiştir. Araştırmacılar tarafından araştırmanın yürütüldüğü sınıflarda her hafta farklı günlerde olmak üzere üç
ders saati öğretmenleriyle beraber kalem tutma etkinlikleri tanışma ve hazırlık etkinlikleriyle birlikte 8 hafta süreyle
gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler 2017 yılının Ekim ayının ikinci haftanın sonuna kadar devam ettirilmiştir. Bu süreçten
itibaren araştırmacılar, danışmanlık amacıyla haftada bir saat okullara giderek çalışmaları inceleyecektir. Sekiz hafta sonunda
öğrencilerin ulaştıkları kalem tutma beceri seviyeleri değerlendirilmiştir. Düşük sosyo ekonomik düzeye sahip okuldaki iki
öğrencinin velisinin sürece katılmaması nedeniyle kalem tutma becerisini kazanamamıştır. Bu nedenle öğretmenleriyle
yapılan görüşmeler neticesinde düğüm çözme ve vida sökme takma etkinliklerine devam edilmiştir. Bu öğrencilere ek olarak
mıknatıs çevirme etkinliği yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulardan elde edilen sonuçlara göre kalem tutma
etkinliklerinden önce öğrencilerin büyük bir bölümü kalem tutma becerisinde yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Yapılan lastik
ile kalem tutma etkinliğinde öğrencilerin yaklaşık 1/3 ü doğru kalem tutma seviyesine ulaşmıştır. Lastiklerin kollarını
acıtması henüz hazır olmamaları nedeniyle lastik ile kalem tutturma etkinliğinde zorlanmışlardır. Parmaklara hamur koyma
etkinliğiyle birlikte kalem tutma becerisi gelişimi devam etmiştir. Kız öğrenciler düğüm çözme becerisinde daha başarılı
olurken erkek öğrenciler vida sökme ve takma etkinliğini daha rahat gerçekleştirmiştir. Düşük sosyo-ekonomik ve kültürel
düzeye sahip okulda öğrenim gören iki öğrencinin velisi sürece katılmadığı için vida sökme etkinliğinin sonucunda kalem
tutma becerisini kazanamamıştır. Bu öğrencilere düğüm çözme ve vida sökme etkinliklerine devam edilmiştir. Veli
katılımının kalem tutma becerisini kazanmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Düğüm çzöme ve vida sökme takma etkinliğinin
ince motor becerilerin gelişiminde etkili olduğu belirlenmiştir. Kalem tutma etkinliklerinin kalem tutma becerisini
kazanmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, kalem tutma etkinlikleri, ilkokuma yazma eğitimi
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Eğitim sisteminde büyük öneme sahip olan öğretmenlik mesleği ne kadar kaliteli yürütülürse eğitimin de o kadar kaliteli
olacağı düşünülmektedir. Öğretmenlerden mesleklerini profesyonel olarak yürütebilmeleri için öğretmen yeterliliklerini
kazanmış olmaları beklenmelidir; çünkü öğretmenlik mesleğinde gerekli olan uzmanlık, sundukları öğretimin niteliğini
etkilemektedir. Sınıf yönetimi kavramı öğretmen yeterliliklerinin içinde yer alan, verilen eğitimde akademik katılım ve başarı
için eğitsel faaliyetlerin düzenlemesi, çok sayıda davranış uygulamaları ve davranış yönetimini içerir. Meslek profesyonelliği
ve sınıf yönetimi kavramlarına baktığımızda ikisinin de öğretmen yeterliğini içinde barındırdığını söyleyebiliriz. Aynı
zamanda bu iki kavram birbirini etkileyebilir. Yani meslek profesyonelliği uzmanlık gerektirdiğinden iyi bir sınıf yönetimi
becerisini de gerektirebilir. Bu nedenle bu iki kavramın birbiriyle ilişkisinin incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu
araştırmada yapılan çalışmalardan farklı olarak; okul öncesi öğretmenlerinin mesleki profesyonellikleri ile sınıf yönetimi
becerileri arasındaki ilişkinin belirlemesi ve mesleki profesyonellik ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin
demografik özelliklerine göre (yaş, öğrenim durumu, mesleki deneyim, mesleği isteyerek seçme durumu, sınıfta bulunan
öğrenci sayısı, çalışılan kurum türü, çalışılan yaş grubu ve sınıfta yardımcı personel bulunma durumu) farklılaşıp
farklılaşmadığının incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmada mevcut durumu ortaya koymayı sağlayan ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ili Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki
ilçelerde bulunan devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 532 okul öncesi öğretmeni
oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; okul öncesi öğretmenlerinin mesleki profesyonellik düzeylerini ölçmek
amacıyla Yılmaz ve Altınkurt (2014) tarafından öğretmenler için geliştirilen “Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği Ölçeği”
ve okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerini belirlemek amacıyla Dinçer ve Akgün (2015) tarafından
geliştirilen; “Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre;
okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile mesleki profesyonellikleri arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : sınıf yönetimi, mesleki profesyonellik, okul öncesi öğretmenleri

(18274) FİNLANDİYA VE TÜRKİYE'DEKİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE
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KARŞILAŞTIRILMASI
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Educational policies and education system of Finland have an international reputation for its constant success. Early
childhood education and care that could greatly influence children’s abilities and attitudes towards education has to be taken
into consideration while trying to understand the steady academic achievement of Finland in various international tests and
platforms. The pre-school education in Finland is mainly divided into two stages. The first stage is paid and noncompulsory
Early Childhood Education and Care (ECEC) provided for zero to six years old children to support their whole growth,
development and learning. The second stage is pre-primary education, a part of ECEC, which is free and obligatory for all 6
years old children. Besides promoting playful learning and development, it also aims at equipping children with the necessary
skills and knowledge that will assist them in transition to primary school, the critical one of which is literacy. Language and
interaction is one of the core content areas in the Finnish National Core Curriculum (2010) for pre-primary education. On the
other hand, early childhood education in Turkey refers to partly free and noncompulsory preschool education provided for
three to six years old children not only to promote their overall development but also to equip them with the necessary skills
and knowledge for primary school. Therefore, similar to Finland, reading and writing readiness activities are one of the ten
main activity types in Turkish Early Childhood Education curriculum (2013). Although early literacy activities are
considered as significant in both Finnish and Turkish early childhood education, there are some differences between the two
with regard to emphasized pre-literacy skills and competencies as well as the way of presenting and implementing preliteracy activities. Therefore, the purpose of this review study is to compare the content and methods of pre-literacy teaching
in Finnish and Turkish early childhood education.
Keywords : okul öncesi eğitim, okuma-yazmaya hazırlık, Finlandiya, Türkiye.
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Çocuklar yaşamlarının ilk yılında matematik ile ilgili yeterlilikler geliştirmektedir. Bir yaş civarında neden sonuç ilişkilerini
kurmaya başlamaktadırlar. İki yaş civarında çevrelerinde bulunan objelerin şekillerine ve biçimlerine dikkat ederek
geometrik şekiller ile ilgili deneyim yaşamakta ve bu şekilleri tanımaya başlamaktadırlar. Matematik becerilerinin gelişimi
bireylerin eleştirel düşünme, sorgulama, neden sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerin gelişmesini sağlamada büyük bir önemi
sahiptir. Bu nedenle bu becerilerin mümkün olan en erken eğitim döneminde yani okul dönemde kazandırılması büyük bir
önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı MEB tarafından hazırlanarak okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilen Pamuk
Şekerim I-II kitaplarında yer alan geometrik şekillerin çocuklarda geometrik şekilleri tanıyabilme becerilerinin gelişimine
katkısının incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılacaktır. Çalışmanın verileri
2017-2018 eğitim öğretim yılında MEB tarafından kurumlara gönderilen Pamuk Şekerim I-II kitaplarından elde edilecektir.
Çalışmada Pamuk Şekerim adlı kitapta yer alan geometrik şekiller incelenerek bu şekillerin çocuklarda geometrik şekilleri
tanıma becerisine katkısı belirlenecektir. Her yıl okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan Pamuk Şekerim adlı kitaplarda
yer alan geometrik şekillerin eksik yönlerinin belirlenerek bundan sonraki yıllarda daha nitelikli hazırlanması için öneriler
sunulacaktır. Daha nitelikli hazırlanan içerikler çocuklarda geometrik kavram gelişiminin de artmasını sağlayacaktır. Çalışma
hem kuramsal alana hem de uygulamaya katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler : okul öncesi, pamuk şekerim, geometri
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Yaratıcılık, sorunlara, bilgi eksikliğine, kayıp unsurlara, uyumsuzluğa karşı duyarlı olma, güçlüğü tanımlama, çözüm
arayışında olma, tahminlerde bulunma ya da eksikliklere ilişkin denenceler geliştirme, bu denencelerideğiştirme ya da
yeniden sınama, daha sonra sonucubaşkalarına iletmektir (Torrance, 1974). Daniel Keatting (1980) ise yaratıcılığı; bilgi,
iletişim yeteneği ve eleştirelanaliz yeteneği şeklinde tanımlamaktadır. Çocuklar da yaratıcılığın geliştirilmesi için gelişimsel
olarak okulöncesi dönem en uygun dönemdir. Okul öncesi dönemdeyaratıcılık eğitimine başlanarak yaratıcı
bireyleryetiştirme şansı artmaktadır (Karakale, 2000; Bulut, 1999). Okul öncesi eğitimin yaratıcı olabilmesi içineğitimin
düzenlenmesinde aktif rol alan okul öncesiöğretmeninin yaratıcı birey niteliklerine sahip olmasıgerekmektedir. Bu bağlamda
bu çalışmada eğitim-öğretim sürecinin son derece önemli bir parçası olan okulöncesi öğretmenleri ve okul öncesi öğretmen
adaylarınınyaratıcılık kavramı ve yaratıcı düşünme hakkındakideğerlendirmelerini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması deseni kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek,
2006). Durum çalışmaları, görüşmegibi veri toplama araçları yoluyla bireylerin tutumlarının, davranışlarının ve
deneyimlerinin betimlenmesine yöneliktir. Söz konusu araştırmalarda, katılımcıların görüşleri detaylı bir şekilde
incelenmektedir (Dawson, 2007). Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında DokuzEylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesi Okul ÖncesiÖğretmenliği programındaki 15 öğretmen adayı ve İzmir ili Buca ilçesine bağlı bağımsız
anaokullarında çalışan 15 okul öncesi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaokul öncesi öğretmen adaylarının ve okul
öncesiöğretmenlerinin yaratıcılık kavramı ve yaratıcı düşünmehakkında görüşleri alınmıştır. Araştırmada veri toplamaaracı
olarak okul öncesi öğretmeleri ve okul öncesiöğretmen adaylarının yaratıcılık kavramına ve yaratıcıdüşünmeye ilişkin
görüşlerini belirlemeye yönelik yedisorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formukullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşme formunungeçerlilik ve güvenirlik çalışması için alanlarında uzmanöğretim üyelerinin görüşlerine başvurulmuştur.
Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda sorular üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmış ve uygulama için ölçme aracına
son şekli verilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler, içerik analizi kurallarınagöre çözümlenerek okul öncesi öğretmeleri ve
okulöncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık kavramına veyaratıcı düşünmeye ilişkin görüşleri yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Yaratıcılık, yaratıcı düşünme, okul öncesi öğretmen adayı, okul öncesi öğretmeni
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Bu araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmen olmakla ilişkilendirdikleri kaygılarının incelenmesi amacıyla
yapılmış olan nitel bir araştırmadır. İlgili alan yazın incelendiğinde öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin farklı
değişkenlerle ilişkisini ortaya koyan araştırmalara rastlanmıştır. Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin niceliksel
olarak ortaya konması kadar bu kaygıların neden kaynaklandığını ve kaygıların ne olduğunun anlaşılmasının önemli olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca, geleceğin öğretmenlerinin mesleğe hazırlık sürecinde kaygılarının ne olduğunun ve neden
kaynaklandığının belirlenmesi gerekli önleyici çalışmaların yapılması açısından önemlidir. Araştırmanın çalışma grubu
Karadeniz bölgesinin büyük bir ilinde bulunan bir üniversitenin okul öncesi öğretmenliğinde 4. sınıfta öğrenime devam eden
15 öğrenciyle oluşturulmuştur. Verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemi tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından çalışma grubundaki öğretmen adaylarıyla yaklaşık 15-20 dakika süren yüz
yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Buna göre öğretmen adaylarının
yanıtlarına göre en çok kaygı duydukları durumun ne olduğu ortaya konmuş ve kaygıları “ben merkezli kaygılar”, “görev
merkezli kaygılar” ve “çocuk merkezli kaygılar” olmak üzere üç farklı tema altında ele alınarak bulgular sunulmuştur.
Verilerin analizi sonucunda, öğretmen adaylarını en çok kaygılandıran durum atandıkları yerin neresi olacağıdır. Bunun yanı
sıra ben merkezli kaygılar incelendiğinde öğretmen adaylarının özel eğitim, pedagojik alan bilgisi gibi konularda eksiklik
yaşadıklarına yönelik kaygıları olduğu ve çocuklar arasında ayrımcılık yapmaktan endişelendikleri saptanmıştır. Öğretmen
adayları okul yönetiminin otoriter olmasıyla ilişkili ya da kültürel farklılıklardan kaynaklı sorunlar yaşayabileceklerine ilişkin
görev merkezli kaygılar taşıdıklarını ifade etmiştir. Son olarak, öğretmen adaylarının sınıflarında bulunabilecek olan
kaynaştırma öğrencisiyle ya da problem davranışlar sergileyen çocuklarla ilişkili kaygılar taşıdıkları görülmüştür. Buradan
hareketle, ilgili literatür ışığında sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : kaygı, okul öncesi öğretmen adayları, öğretmen adayları
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Bilimsel süreç becerileri, bilgi oluşturmada, problemler üzerine fikir üretmede ve sonuçları formüle etmede kullandığımız
düşünme becerileri olarak tanımlanmaktadır. Bu beceriler bilim insanlarının çalışmalarında kullandıkları becerilerdir. Bu
becerileri öğretmenleri öğrencilere kazandırarak onların çevrelerini anlamalarına keşfetmelerine katkıda bulunulabilir (Fen ve
Teknoloji Dersi Öğretim Programı, 2005). Çünkü bilimsel süreç becerileni kazanabilmiş öğrenciler karşılaştıkları problemi
algılayabilir ve nasıl çözüm bulabilecekleri konusunda bilimsel yolları izleyebilirler (Çepni ve Çil, 2009). Bu becerileri
kazanmada eğitim sisteminin en önemli basamağı olarak kabul edilen okul öncesi dönem oldukça önemlidir. Bu araştırmada
okul öncesi öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerinin ve bu becerilere ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada İzmir ilinde görev yapan 100 okul öncesi öğretmenine ulaşılmıştır. Enger ve Yager (1998) tarafından geliştirilen
Koray, Köksal, Özdemir ve Presley (2007) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve güvenirlik çalışması gerçekleştirilmiş olan
bilimsel süreç becerisi testi öğretmenlere uygulanmıştır. Ayrıca öğretmenler arasından rastgele seçilmiş 20 kişiyle yarı
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilerek öğretmenlerin bu becerilerden ne anladığı, bu becerileri geliştirmek için ne tür
etkinlikler yaptıkları, okul öncesi programı ile nasıl ilişkilendirdikleri sorulmuştur. Ölçeklerden elde edilen nicel veriler
üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, nitel veriler üzerinde ise içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri
analiz süreci devam ettiği için sonuçlara yer verilememiştir.
Anahtar Kelimeler : Bilimsel Süreç Becerileri, okul öncesi öğretmeni, okul öncesi programı
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Çocuğun ilk sosyal çevresi ailedir. Çocuk ilk sosyal davranışlarını aile içindeki etkileşimi sonucunda kazanır. Aile bireyleri
ve diğer bireylerin çocuğa olan yaklaşımları çocuğun aile ve sosyal hayattaki yerini belirler. Aile okul öncesi dönemde
çocuğun hayatındaönemli bir sosyalleşme merkezi olarak dikkat çeker. Bunların neticesinde çocuğun sosyal hayata uyum
sağlayabilmesi için gereken tüm yeterlilikler aile içerisinde temel atılıp çocuğun yaşamı boyunca onda kalıcı izler bırakır bu
sebeple aile çocuk etkileşiminin sağlıklı olması çok önemlidir. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı; ebeveynlerin çocuk
yetiştirme tutumları ile çocuğun sosyal-duygusal uyumları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada genel tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmada ana sınıflarına devam eden çocukları olan ebeveynlerin ölçeklere verdikleri yanıtlar
değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini Çanakkale il merkezindeki ilköğretim okulları içinde yer alan anasınıfları ve
bağımsız anaokulları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi ise, merkez ilçede yer alan okullar arasından yine rastgele
örnekleme yöntemiyle 2 ilköğretim okuluna bağlı anaokuluna devam etmekte olan 5 yaş grubu çocuklarının ebeveynleri
örneklemi oluşturmuştur. Araştırmaya toplam 100 ebeveyn katılmıştır. Ölçeği dolduran ebeveynlerin çocuklarının hepsi
devlet okulunda eğitim almaktadır. Okul Öncesi Davranışsal ve Duygusal Derecelendirme Ölçeği ve PARI Aile Hayatı
Tutum Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Bilgi Formu kullanılmıştır. Okul Öncesi Davranışsal ve Duygusal
Derecelendirme Ölçeği ve PARI ve Bilgi Formu sınıf öğretmenleri ve çocuklar yoluyla ailelere ulaştırılmıştır. PARI Aile
Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği; 1958 yılında Schafer ve Bell tarafından ABD’de geliştirilmiştir (Öner, 1984-85)
Ölçek Güney Le Compte, Ayhan Le Compte ve Serap Özer tarafından 1978 yılında Türkçeye uyarlanmıştır. Türk örneklem
grubu puanlarının faktör analizinden beş alt faktör oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında PARI’nın üç alt boyutu
değerlendirilmiştir. Okul öncesi çocukları davranışsal ve duygusal açıdan değerlendirmek amacıyla Epstein ve Synhorst
(2009) tarafından geliştirilen Okul Öncesi Davranışsal ve Duygusal Dereceleme Ölçeği Uyanık Balat ve Özdemir Beceren
(2014 ) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve beş yaş çocukları için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Örnekleme
seçilen çocukların ebeveynlerinin demografik özelliklerine ilişkin bilgilere ulaşmak için araştırmacılar tarafından hazırlanan
Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Formda formu dolduran ebeveynin kim olduğu (anne-baba) ebeveynin yaşı, eğitim
durumu, çalışıp çalışmama durumu, sosyoekonomik düzeyi, eşlerin bir arada ya da ayrı olması ailedeki çocuk sayısı gibi
sorular yer almaktadır. Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılacaktır. Verilerin analizinde,
frekans, %, korelasyon, t testi, OneWay-Anova testinden yararlanılacaktır. Elde edilen sonuçlar alan yazındaki
araştırmalar ve kuramlar çerçevesinde tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Çocuk yetiştirme tutumları, sosyal-duygusal uyum, okul öncesi eğitim
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Toplumsal cinsiyet rolleri doğrultusunda toplumun bireyden beklediği bazı kalıp yargısal tutum ve davranışlar vardır.
Kadınların yemek yapması, bebek bakması; erkeklerin tamir- tadilat yapması, kadınlara göre daha cesur olması; kızların
arabalar ile erkeklerin ise oyuncak bebeklerle oynamaması bu kalıp yargılardan bazılarıdır. Bebeklik döneminden itibaren
bireyin toplumsal kalıp yargıların şekillenmesinde, yakın çevresini oluşturan aile, akran ve eğitimcilerin tutumlarının oldukça
etkili bir işleve sahip olduğu bilinmektedir. Çocukların, kız ve erkek olmanın ne anlama geldiğini, kızların ve erkeklerin ne
yapar anlayışını yavaş yavaş geliştirdikleri ve geleneksel cinsiyet rol kalıplarına yönelik bilgi dağarcıklarını
zenginleştirdikleri görülmektedir. Erken çocukluk dönemi söz konusu kalıp yargıların hızlı şekilde yapılandırıldığı dönem
olarak ifade edilmektedir. Çocuklar cinsiyet rollerine karşı düşüncelerinde esnek bir bakışı harekete geçirebilmek için uygun
rehberliğe gereksinim duyarlar. Çocukların toplumsal cinsiyete yönelik düşüncelerinin ve kalıp yargılarının neler olduğunu
sorgulayacak ve bu yargıların olumlu yönde düzeltilmesi için hem ailelere hem de öğretmenlere yönelik etkili öneriler
sunacak araştırmalara daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda bu araştırmada 5 yaşındaki çocukların toplumsal
cinsiyet kalıp yargılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, istek ve gönüllülük esas alınarak uygun örnekleme
yöntemi ile çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu doğrultuda İzmir ili sınırları içinde bulunan bir Bağımsız Anaokulunda
çalışma yürütülmektedir. Söz konusu kurumun 5 yaş sınıflarında eğitimini sürdüren 90 çocuk bu çalışmanın katılımcı
grubunu oluşturmaktadır. Betimsel tarama yöntemi kullanılarak yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak Şıvgın
tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarını Ölçme Aracı” ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Cinsiyet
Kalıp Yargıları Çocuk Görüşme Formu” kullanılmaktadır. Söz konusu veri toplama araçları, çocukların eğitimini sürdürdüğü
kurumda araştırmacılar tarafından çocuklar ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilerek uygulanmaktadır. Veri toplama
araçlarından elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak bilgisayar üzerinde analiz edilecektir. Araştırmanın
veri toplama süreci devam etmektedir. Elde edilen bulgular ve sonuçlar sunum sırasında tartışılacak ve araştırmanın
sonuçlarına yönelik olarak gerekli öneriler sunulacaktır. Araştırma sonucunda kız ve erkek çocuklarının oyunlara,
oyuncaklara, ev içi görev ve sorumluluklara, mesleklere, duygulara, renklere, hobilere yönelik var olan toplumsal cinsiyet
kalıp yargılarının ortaya çıkarılacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kalıp Yargı, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet
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Okul öncesi dönemde çocukların toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına dayalı inançları güçlenmekte bu yargılara sıkı sıkıya
bağlanma eğilimi göstermektedirler. Bu dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklendiği ve çocukların geleneksel
cinsiyet rol kalıpları yargıları içermeyen yaşantılar edindiği bir eğitim ortamında yer almaları büyük önem arz etmektedir.
Öğretmenlere eşitlikçi politikalar izlemeleri, cinsiyet farklılıklarının bilincinde olan çocuklar yetiştirmeleri ve her iki cinsin
de eşit olduğuna dair yaşantılar kazandırmaları önerilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerden çocukların gelişim düzeylerine
uygun toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı arttıracak görsel materyallerden eğitici araç ve gereçlerden destek
almaları veya somut ve olabildiğince çok duyuya hitap eden etkinlikler planlamaları beklenmektedir. Nitekim UNICEF’in
Eğitimin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi Raporu’nda da “eğitim materyallerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığını
vurgulayan bir bakış açısıyla ve yaklaşımla gözden geçirilmesi” gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ancak bu bireylerin
eğitilmesi ve cinsiyetçi ögelerin ayıklanarak yeni materyallerin üretilmesi konusunda çalışmaların henüz uygulamaya
geçirilemediği açıklanmaktadır. Okul öncesi eğitimi alanında da çocukların cinsel gelişim süreçlerini destekleyecek eğitici
oyuncak ve materyallerin yeterli düzeyde olmadığı alanda uygulanmakta olan günlük eğitim akışı içinde gerçekleştirilen
çeşitli etkinliklerde cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet rolleri vb. kavramların sınırlı bir şekilde ele alındığı gözlenmektedir.
Bu çalışmada Ege Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda yürütülmekte olan “Yaratıcılık ve
Geliştirilmesi” dersi kapsamında, “Toplumsal Cinsiyet” teması çerçevesinde okul öncesi dönem çocukları için eğitici oyun
materyallerin geliştirmesi alana kazandırılması amaçlanmaktadır. Çalışmada eğitici materyaller “Toplumsal Cinsiyet” teması
çerçevesinde toplumsal roller, meslekler, hobiler, renkler, oyun/oyuncaklar, duygular ve öz nitelikler başlıkları altında
tasarlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırmalardan doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle öğretmen adayları
okul öncesi eğitimde materyal ve materyal geliştirme ile ilgili bilgilendirilmişlerdir. Öğretmen adaylarıyla birlikte toplumsal
cinsiyet teması çerçevesinde alan yazını taranmış çocuklar için uygun görülenler kalıp yargısal olduğu düşünülen çeşitli alt
başlıklar belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmacıların eşliğinde öğretmen adayları çeşitli materyaller üzerinde düşünmüşler
örnek taslak tasarımlar fikir alış verişi ile zenginleştirilerek oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler : Toplumsal Cinsiyet, Okulöncesi Öğretmeni, Eğitici Oyun Materyali
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Çocuklar içgüdüsel olarak çevrelerindeki her şeyi merak eder ve sürekli neden, nasıl, nerede, ne zaman sorularını sorarlar. Bu
çerçevede fikirlerini başarısız olma korkusu olmadan sürekli test ederler, yeni öğrendikleri bilgiler ışığında düşüncelerini
yenileyip, tekrar sorular sorar ve tekrar tekrar fikirlerini test ederler. Trundle (2015) bu durumun kendi özleri gereği bilim
insanı oldukları sonucunu ortaya çıkardığını ifade eder. Bir başka deyişle, küçük çocuklar merakları, araştırmaya, keşfetmeye
ve öğrenmeye olan tükenmez istekleri nedeniyle doğuştan bilim insanı olarak adlandırılmaktadır (Büyüktaşkapu, Çeliköz, &
Akman, 2012). Özellikle doğa ile ilgili doğuştan gelen bir merak ve sorgulama dürtüsüne sahip olan küçük bilim insanlarının
bilim ve bilim insanı anlayışlarının nasıl olduğunun ortaya çıkarılması, onlara verilecek bilim eğitimi açısından önemli
olmaktadır. Bu araştırmada, okul öncesi eğitimlerine yeni başlayan çocukların bilim ve bilim insanı anlayışlarının ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmayı yürüten araştırmacılar, küçük bilim insanlarının bilim ve bilim insanı hakkında
görüşlerine ilişkin gerçekliğin kendileri tarafından yapılandırıldığı yorumlayıcı bir epistemolojik görüşe sahiptirler.
Araştırmacıların görüşleri doğrultusunda nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Araştırmaya yön verecek araştırma
deseni ise temel nitel araştırma desenidir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çok Amaçlı
Erken Çocukluk Eğitimi Merkezinde (ÇABAÇAM) öğrenim gören sosyoekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı çocuklar
oluşturmaktadır. Araştırmada küçük bilim insanlarının bilim hakkındaki görüşlerine ilişkin veriler Lederman tarafından
geliştirilen görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca bilim insanı hakkındaki anlayışları için bilim insanı çizmeleri
istenmiştir. Elde edilen veriler ise içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, küçük
bilim insanlarının bilim hakkında bir şey söyleyemedikleri, bilim insanlarının nasıl çalıştıkları ile ilgili sınırlı ifadeler
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bilim insanları çizimlerinde ise, bilim insanını önlük giyen, gözlük takan, teleskop
kullanan, iksir yapan kişiler olarak ifade etmişlerdir. Sonuç olarak küçük bilim insanlarının, bilim ve bilim insanı
tanımlamalarında günlük yaşantılarından ve özellikle televizyon gibi medya araçlarından etkilendikleri düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : erken çocukluk, bilim, bilim insanı
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Yaşamın her alanını kapsayan bilim günümüzde hızlı ve sürekli gelişen bir alandır. Fen kavramları bilimin eğitim alanındaki
yansımaları olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile bu alanın sürekli olarak gelişmesi eğitimin her kademesinde
güncellemelere ve gelişmelere neden olmaktadır. Bu güncelleme ve gelişmelerin sürekliliğinin sağlanmasında eğitimin ve
öğretmenlerin önemi artmaktadır. Okul öncesi dönemde öğretmenler hazırladığı uygun çevre koşulları, oyun ve oyunlarla
uygulanan basit deneyler ile öğrencilerin fen kavramının oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. Bu araştırma ile okul öncesi
dönemde fen kavramının öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma
nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırma evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kastamonu ilinde Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış
görüşme formları ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmış ve gruplandırılarak sunulmuştur.
Araştırma bulgularından yola çıkarak öğretmenlerin fen kavramlarının öğretiminde karşılaştıkları problemler belirlenmiş ve
problemlerin ortadan kaldırılması için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : okul öncesi, fen kavramı, fen öğretimi, okul öncesi eğitim
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Empati kurma düzeyini etkileyen faktörler arasında duygusal beceri ve mizaç özellikleri yer almaktadır. Duygusal ve bilişsel
anlamda iki boyutu bulunan empatinin bilişsel boyutu anlamaya dayalıyken, duygusal boyutu yorumlama ile alakalıdır.
Günümüzde araştırmacılar mizacı, kişinin yaşam deneyimlerine bağlı olarak farklı kişilik özelliklerine dönüşebilen, genel
davranış ve duygu durum kalıpları olarak tanımlar. Temelinde sabır gerektiren empati için genetik kökenli mizacımız önemli
bir rol oynamaktadır. Mizacın, sosyal ve duygusal gelişime; çevresini nasıl algıladığı ve ona nasıl tepki verdiğini
belirlemesiyle etki ettiği düşünülmektedir. Okul öncesi eğitim çocuğun diğer gelişim alanlarıyla birlikte sosyal duygusal
anlamdaki gelişimini de desteklemelidir. Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmeleri sağlanmalıdır.
Formal eğitim sistemi içerisinde eğitim programları genel anlamda bilişsel yeterlilik ve rasyonel düşünme üzerine yoğunlaşıp
duyguların öğrenilmesi ihmal edilmektedir. Bu durum çocuğu ilkokula hazırlarken duygusal becerileri geliştirmeye,
prososyal davranışları arttırmaya ve empati kurma düzeyini yükseltmeye olan gereksinimi ortaya koymaktadır. Bu
araştırmanın amacını, okul öncesi dönem beş yaş çocuklarının duygusal beceri ve mizaç özellikleri ile empati kurma
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Çocuklar İçin Kısa
Mizaç Ölçeği”, “Okul Öncesi Empati Ölçeği” ve “Çocukların Duygusal Becerilerinin Değerlendirilmesi Testi”
kullanılmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem ve tarama modeli kullanılmaktadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018
eğitim-öğretim yılında İzmir ili ve Balıkesir ilinde yer alan basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen okul öncesi eğitim
kurumlarına devam eden beş yaş 70 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma devam etmekte olup elde edilen veriler SPSS 22.0
programı ile analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, Mizaç, Empati, Duygusal gelişim.
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Okul öncesi dönem, insan hayatının ileriki aşamalarını etkileyen ve yön veren son derece önemli bir süreçtir. Bu süreçte
gelecekte toplumun bireylerini ve dolayısıyla toplumu oluşturacak bireylerin sağlıklı bir sosyal çevrede bulunması ve eğitim
almasının büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde eğitim veren öğretmenler insanın olduğu her yerde ortaya çıkması
muhtemel olan sorunlarla karşılaşacaktır. Karşılaşılan bu sorunlar ile doğru bir şekilde başa çıkılabilmesi o ortamda bulunan
öğrencilerin de sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde önemlidir. Bu sebeple okul öncesi öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar
ile başa çıkmak için kullandıkları stratejiler Keleş (2015) tarafından geliştirilen “Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf
yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejileri belirleme ölçeği” ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada
elde dilen veriler sonucunda öğretmenlerin öğrencilerin sınıf içinde geliştirdikleri olumsuz davranışlara karşı geliştirdikleri
stratejiler değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, sınıf yönetimi, istenmeyen davranış
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Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının okul öncesi dönem
çocuklarının dil gelişimi ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarına “okul öncesi
dönemde okul öncesi dönem çocuklarının dil gelişimi için ilk ve en önemli şey nedir?” ve “okul öncesi dönemde aileye düşen
görevler nelerdir?” araştırma soruları sorulmuştur. Çalışmanın araştırma grubunu okul öncesi öğretmenliği anabilim dalı son
sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen bilgi toplama formu aracılığıyla elde edilmiştir.
Verilerin analizinde, betimsel analiz kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar, görüşme
formundaki araştırma sorularıyla ortaya çıkan temalar üzerinden frekans-yüzde dağılımları ile değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi dönem, dil gelişimi, okul öncesi dönem öğretmen adayları
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Çocuklar için cinsellik hakkında bilgi edinmek önemlidir. Çocukların, kendilerini sağlıklı olarak tanımlayabilmek için, kız ya
da erkek olmanın değerli olduğunu bilmeye ihtiyaçları vardır. Ebeveynler, çocuklarıyla vücutları ve cinsellikleri hakkında
duygu ve davranışlarını konuştukları zaman çocuklar, cinselliğin ebeveynleri ile konuşulabilecek bir konu olduğunu
öğrenirler. Cinselliğe ilişkin çocuklara verilen bilgiler onların kendilerini iyi, sağlıklı ve normal hissetmelerine ya da utanıp,
suçlu ve kötü hissetmelerine neden olabilir. Bu araştırmanın amacı 5-6 yaş grubu çocuğa sahip olan anne ve babaların,
çocuklarının kendilerine sorduğu sorulara nasıl cevaplar verdiklerini ve anne-baba tutumlarının çocuğun cinsel gelişimini
nasıl etkilediğini belirlemektir Araştırma evrenini, 2017-2018 öğretim yılında, Çanakkale il sınırları içinde merkez
bölgesinde bulunan devlete bağlı bağımsız anaokulları ile ilkokullar bünyesindeki anasınıflarında 5-6 yaş grubu çocuğu olan
200 anne ve babalar, örneklemini ise, 125 anne ve babalar oluşturmaktadır. .Verilerin analizinde SPSS paket programı
kullanılarak yorumlaması yapılmıştır. Sonuç olarak; çocukları cinsel eğitimleriyle genelde annelerin ilgilendiği, AnneBabaların çocukların merak ettikleri cinsel içerikli sorularına kayıtsız kaldıkları ve fazla önemsemedikleri, ailelerin bu
konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve cinsel eğitimin ailede başladığı gerçeğini kavrayamadıkları anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Cinsel Eğitim, Tabu, Cinsel İçgüdü, Cinsel Roller.
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Öğretmenlik mesleğinin kuşkusuz en önemli boyutlarından biri de hizmet öncesi dönemde yapılan staj çalışmaları veya
öğretmenlik uygulamasıdır. Öğretmen adaylarının mesleğe atılmadan önce fakültede aldıkları teorik eğitimin pratik boyutunu
görmeleri açısından önemli bir süreç olan öğretmenlik uygulaması mesleğin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. etkili bir
staj dönemi geçiren öğretmen adaylarının mesleği icra etmeye başladıkları dönemde daha rahat bir ortam bulacakları ve
öğrenme-öğretme sürecini, sınıf yönetimini daha etkili idare edecekleri literatürde de vurgulanmaktadır. Bununla birlikte
farklı nedenlerden dolayı bu kritik sürecin niteliği düşmekte, öğretmenlik stajından istenen verim elde edilememektedir.
Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nicel metodoloji ile yürütülen çalışmalarda bu durum açık bir şekilde ortaya konmaktadır.
bununla birlikte bu sorunların öğretmen adaylarının zihin dünyalarında nasıl bir izlenim bıraktığı, onları nasıl etkilediği,
düşünce dünyalarına olumlu ya da olumsuz etkisi literatürde pek irdelenmemiştir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenliği
son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasına ilişkin öznel deneyimlerini ortaya çıkarmak ve bu perspektif bağlamında
öğretmenlik uygulamasının daha etkili bir şekilde nasıl uygulanabileceği konusunda öneriler geliştirmektir. Araştırma
katılımcıların öznel deneyimlerini irdelemeyi hedeflediği için nitel araştırma geleneği içinde yer alan fenomenolojik
araştırma tasarımına uygun bir biçimde yapılandırılmıştır. Araştırmaya sınıf öğretmenliği son sınıfta okuyan 6 öğrenci
katılmıştır. yarı yapılandırlmış görüşme formu ile toplanan verilerin analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarının öğretmenlik
uygulamasına ilişkin literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Öğrenmeye ilişkin bakış açısının değişmesi ile birlikte yapılandırmacı öğrenme kuramının etkisi altında öğretim programları
yenilenmiştir. Bu doğrultuda, yenilenen 6., 7. ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programları ise 2005 yılından
itibaren uygulamaya konmuştur. Bu değişiklikler kapsamında, öğretmen yetiştirme programlarında da düzenlemeler
yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Böylece, 5-11 Mart 2006 tarihleri arasında Eğitim Fakülteleri Program Geliştirme
Çalıştayı’nda yeni öğretmen yetiştirme program taslakları hazırlanmıştır. Bu gelişme ile birlikte, Fen Bilgisi Öğretmenliği
Lisans Programı 2006-2007 akademik yılından itibaren güncellenerek yürürlüğe girmiştir. 2006-2007 akademik yılından bu
yana ilköğretim kurumlarında okutulan fen dersi öğretim programında bazı düzenlemeler yapılmasına karşın; Fen Bilgisi
Öğretmenliği Lisans Programı’nda herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. Bu durumda, yürürlükte olan Fen Bilgisi
Öğretmenliği Lisans Programı’nın öğretmen adaylarının ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığının incelenmesi, öğretim
programlarının nitelikli bir biçimde uygulanması konusunda bilgiler verecektir. Bu kapsamda, bu araştırmada fen bilgisi
öğretmen adaylarının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’na bakış açılarının derinlemesine incelenmesi
amaçlanmıştır.Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim araştırma deseninde tasarlanmıştır. Veriler fen bilgisi
öğretmen adayları ve öğretmenleri ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Çalışma
grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının
belirlenmesinde, ‘Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın son yılında (4. sınıfta) olmak ölçüt olarak alınmıştır. Bu
kapsamda, çalışma grubunu Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda öğrenim görmekte olan 12 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Görüşmelerden elde edilen veriler açık kodlama ve eksensel kodlama ile analiz edilmiştir. Araştırma
sonucunda, öğretmen adaylarının alan derslerinin içeriğini yoğun bulduğu, alan eğitimi derslerinin öğrenme-öğretme
sürecinde sıkıntıların olduğu, alan eğitimi ve meslek bilgisi derslerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde sorunların olduğu ve
bu derslerin ortaokul fen dersi öğretim programını tanıtmakta eksik kaldığı, uygulama deneyiminin öğretmen adayları
tarafından yetersiz görüldüğü ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın varlığının öğretmen adaylarının yetişme sürecine
müdahaleci bir unsur olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Günümüzde öğretmenin rolü değişmiştir; artık öğretmen bilgiyi aktarandan çok öğrenciye rehber olan ve koçluk edendir.
Aynı zamanda, öğretmenler, öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarında da önemli etkilere sahiptir. PISA 2015 sonuçları
öğretmenlerin öğrencilerin okula ait hissetmelerinde önemli rollerinin olduğunu ortaya koymuştur (Organization for
Economic Cooperation and Devalopment [OECD], 2017). Peki öğretmen adayları öğretmenlerin bu önemli rolünün farkında
mıdır? Bu çalışmanın amacı lisans eğitimlerine yeni başlamış fen bilimleri öğretmen adaylarının ‘öğretmen’ algılarını
incelemektir. Çalışma, 2017-2018 akademik yılı güz döneminde Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 1. sınıf öğrencisi
olan 46 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğretmen adaylarından dönem başında
‘Öğretmen nedir?’ sorusuna yönelik bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Kompozisyonlar içerik analizi yoluyla analiz
edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının ‘öğretmen’ algılarının 3 kategori altında toplandığı saptanmıştır;
Öğrenci İlişkilerinde Öğretmen, Mesleğinde Öğretmen ve Toplumda Öğretmen. Öğretmen adaylarının öğretmenin en çok
öğrenci ile olan ilişkisine değindikleri görülmüştür. Çoğu öğretmen adayı, öğretmeni öğrenci ilişkilerinde bir dost/arkadaş ya
da bir aile ferdi (anne,baba,kardeş) olarak nitelendirmişdir. Dahası, öğretmen adaylarının birçoğu öğretmenin öğrenci
ilişkilerinde şefkatli, sevecen, samimi, sabırlı, fedakar ve empatik olması gerektiğini belirtmiştir. Öğretmen adayları,
mesleğinde öğretmeni öğrenci farklılıklarını dikkate alan, öğrencilerini tanıyan, mesleğini seven, bilgi aktaran ve otorite
kuran kişiler olarak tanımlamıştır. Bir kısmı ise rol model olduklarını belirtmiştir. Öğretmen adaylarının, öğretmeni toplumu
aydınlatan, şekillendiren, yön veren ve inşa eden bireyler olarak değerlendirdikleri anlaşılmıştır. Bu sonuçlara göre fen
bilimleri öğretmen adaylarının ‘öğretmen’ algılarının, geleneksel ‘öğretmen’ algısından (anne-baba gibi şefkatli, bilgi aktaran
ve otorite) çok farklılaşmadığı ve en fazla öğretmenin öğrenci ile olan ilişkilerine vurgu yaptıkları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen Algısı, Öğretmen Rolü

(18040) 21. YÜZYIL BECERİLERİNE BİR BAKIŞ: PERFORMANS
TABANLI ANLIK GÖREV UYGULAMALARI
GÜLŞEN ALTINTAŞ 1, MARGRİT YEŞİLTEPE 2
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
gulsencbu@gmail.com

Hızla değişen bilimsel veriler, teknolojik ilerlemeler toplumu ve içindeki kişi ile kurumları etkilemektedir. Eğitim kurumları
da bu etkileşimden payını almaktadır. Önceki eğitim sistemlerinde planlanan davranış biçimleri ve bilgiler standart olarak
belirlenmişken, şu an için farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların belirlenmesi yada ortaya çıkmasını sağlayabilmek
adına çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir. Bilim adamları bu süreçte elde ettiği verilere dayanarak öğrencilerden
21.YY. becerileri; öğrenme ve yenilenme becerileri, bilgi, medya ve teknoloji becerileri, yaşam ve meslek becerileri olarak
üç ana alan belirlenmişlerdir. Bu belirlenen becerilerin alt boyutlarında bireylerden beklenenler detaylı bir biçimde ifade
edilmiştir. Becerileri hayata geçirebilme yada yaşantısına yansıtabilme, yöntemlerinden bir de Performans Tabanlı Anlık
Görev Uygulamalarıdır. Performans tabanlı anlık görev uygulamaları, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştiren,
eğlenerek öğrendikleri bir ortam yaratmaktadır. Uygulama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı,
ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir
ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, sorgulanır, yeni bilişsel ve duyuşsal örüntüler içinde pekiştirilir.
Çalışma sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar. Amaç, öğrencilere o anda verilen
performans konusunu belirli bir zaman diliminde grupları ile tasarlamaları ve yine verilen bir zaman diliminde
canlandırmalarıdır. Öğrencilerin hayal güçlerini yaratıcılıkları ile bileştirdikleri ve uygulamaya geçirdiklerinde ise gerçek
yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemlerle baş etmenin bir yolunu akranlarından öğrenmiş olacaklardır. Öğrencilerden
oluşan takımların eğlenmelerini, risk almalarını, odaklanmalarını, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ve
sanatla bir araya getirme gibi zorlukları üstlenmelerini teşvik eder. Öğrencilerimiz sabır, esneklik, zaman yönetimi,
sorumluluk alma, başkalarına ve fikirlerine saygı ve işbirlikçi problem çözme sürecini öğrenirler. Bu çalışma öğrenme
süreçlerine yeni bir boyut kazandırmaya yönelik yaklaşımları tanıtmak ve uygulama süreçlerini öğretmen, öğretmen adayları
ve katılımcıların deneyimleyerek öğrenmesini amaçlamaktadır.
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The purpose of this study is to examine the effect of the panel of female mathematicians on the pre-service science teachers’
images of mathematicians. One group pre-test / post-test quasi-experimental design of quantitative research methods was
used in the research. Twenty sophomore pre-service science teachers from faculty of education of a public university
participated in the study. The study was carried out during the fall semester of the 2017-2018 academic year and consisted of
three stages. In the first stage of the study, pre-service science teachers were asked to draw a scientist working in the field of
mathematics and to explain these drawings related to the mathematicians in order to determine their images for the scientists
working in the field of mathematics. After the drawings were oversighted, semi-structured interviews with the pre-service
science teachers were conducted on their drawings of mathematicians. In the second phase of the study, pre-service teachers
participated in a panel about the works of female mathematicians and scholars. In the first part of the panel, an African
female mathematician made a presentation on mathematics teaching in Africa and the World and the career trends of women
in mathematics. Moreover, four female scientists talked about the place of women in science and higher education. In the
second part of the panel, two women described their studies related to the mathematics. One was for face recognition systems
and the other was for the use of mathematics at the rate of spread of epidemic diseases. In the third and last phase of the
study, after one week from the panel, the images of pre-service science teachers’ images on the mathematicians were reexamined with the same procedure as before. Although twenty pre-service science teachers have participated in the panel, we
had fourteen matching drawings and interviews of pre-service science teachers for the pre- and post-panel. Fourteen preservice science teachers’ drawings related to their images of mathematicians before and after the panel were coded
independently by the researchers according to the Scientist Drawing Checklist and a 99% consistency have been determined
between the codes of these two researchers. When the frequencies of the pre-service science teachers’ images before and after
the panel were compared, it has been found that panel had a significant effect on just their images of mathematicians’
genders. On the other hand, there has been no change in the way or place that mathematicians work alone in a closed
environment and in the age of the scientists. The main reason for such a result can be thought that how a mathematician
works was not well explained, although the panel emphasized on the place of women in science is limited. Briefly, it can be
assumed that this may be a result of a narrow scope of the content related to the nature of mathematical studies in the panel.
These results suggest that one-day panels may be less effective on the individuals’ images of scientists and the influence does
not go beyond the words or slogans. To be able to avoid this; it can be asserted that contents or activities that respond to the
question of how to do mathematics may be included in such panels. Besides, there are some limitations of the research. One
of these limitations is the number of the participants, hence, it can be suggested that similar studies may be conducted with a
wide range of participants in future studies.
Keywords : Pre-service science teachers, images, scientist, mathematicians
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The purpose of this study is to identify the unethical behaviors of teachers and to examine the effect of teacher gender and
school level on their unethical behaviors. The narrative method of qualitative research methods was used in the research. In
this context, seven hundred and eighty volunteers in the age range of 20-30 years have been asked to write about their
experiences regarding the teachers’ unethical behaviors. The obtained data were analyzed using content analysis and the
related codes and themes were defined. In order to determine the reliability of the analysis of received data, the consistency
between encoders has been determined and a consistency of 99% between the codes given by the encoders have been
reached. As a result of the research, it was found that the unethical behaviors of the teachers were gathered under the theme
of violence. The unethical behaviors that the teachers exhibited the most under this theme were physical violence, verbal
violence and psychological pressure respectively. Moreover, another most emphasized theme of the participants was the
discrimination among the students and the mostly mentioned unethical behaviors of the teachers were discrimination against
gender, the success of the student, the socio-economic level, the level of relation between the teacher and the family and
whether the students take private tutoring or not. Other unethical behaviors were found to be not lecturing and humiliating the
students. In addition, it was found that the gender of the teacher and the level of the school he / she worked affected the
unethical behaviors of the teachers. In general, male teachers have more unethical behaviors than their female colleagues and
middle school and high school teachers also show more unethical behaviors than their primary school colleagues. However,
since the age groups of the participants ranged mostly from 20 to 30 and they have fresh memories about their high school
experiences, it might have been found that the high school teachers had more unethical behaviors. It is possible that these
individuals may have forgotten their primary school memories. In order to detect unethical behaviors and to prevent these
behaviors, the factors influencing these behaviors need to be examined in depth. In line with this, the participants can be
interviewed in detail after written papers are examined.
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Tablet, akıllı telefon, bilgisayar gibi internet teknolojilerinin yaygınlaşması son yıllarda çalışanları da etkilemiş ve sanal
kaytarma kavramını ortaya çıkarmıştır. Sanal kaytarma, çalışanların iş saatleri içerisinde kullanmış olduğu teknoloji
cihazlarını iş dışı, kişisel amaçlarına yönelik kullanması olarak tanımlanabilir. Bu çalışmanın amacı, Van ilinde ilkokullarda
görev yapan öğretmenlerin iş saatleri içerisinde kullanmış oldukları sanal kaytarma davranışlarını ve bu davranışların
düzeyini çeşitli değişkenlere göre belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Nicel yöntemle yürütülen araştırmanın
verileri ölçek uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Örücü ve Yıldız (2014) tarafından geliştirilen
'Sanal Kaytarma Faaliyetleri Ölçeği' kullanılmıştır. Ölçek, önemli sanal kaytarma faaliyetleri ve önemsiz sanal kaytarma
faaliyetleri olmak üzere iki boyuttan ve toplamda 14 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte ayrıca, kişisel bilgiler bölümü
oluşturularak demografik bilgileri ortaya çıkarmak için oluşturulmuş 9 madde bulunmaktadır Araştırmanın evreni, 2017-2018
eğitim öğretim yılında Van ili İpekyolu ilçesinde görev yapan 1.208 ilkokul öğretmeni oluştururken örneklemini seçkisiz
örnekleme yöntemiyle belirlenen, ilkokullarda görev yapan 369 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; katılımcı
öğretmenlerin “nadiren” sanal kaytarma davranışları sergiledikleri görüşünde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcı
ilkokul öğretmenlerinin önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranışı düzeylerinin birbirine yakın olduğu; bu davranışlarının
eğitim düzeyi, istihdam tipi, medeni durum, branş ve mevcut kurumlardaki çalışma sürelerine göre farklılaştığı, ancak
cinsiyet, mesleği seçme isteği, gibi değişkenlere göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Sanal kaytarma, işten kaytarma, akıllı telefon, bilgisayar, internet
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The purpose of this study is to what extent two different teacher certification programs prepare teachers for their real-school
teaching experience. Employing a qualitative multiple case study approach, we compared and contrasted the experiences of
teachers who graduated from education faculties of the universities in Turkey and those who graduated from other
departments and recieved an alternative certification to become teachers. The participants of the study were 20 teachers in
their first or second year of professions, selected using purposive sampling method. Data were collected using a survey
consisting of open-ended questions, and an inductive thematic analysis was conducted to identify emerging themes. Our
findings indicate that both certification programs fail to adequately prepare teacher candidates for their teaching professions.
Insufficient school practicum and issues regarding classroom management were the common problem areas for both groups.
However, those who graduated from education faculties were found to be more prepared and qualified compared to teachers
who received alternative teaching certification.
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Bu çalışma 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 4 farklı
programının 4. sınıfında öğrenim görmekte olan 157 bayan, 54 erkek toplam 211 öğretmen adayı ile
gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının Rehberlik dersi ve Rehber Öğretmene ilişkin metaforik algılarını
incelenmiştir. Öğretmen adayları Rehberlik dersi için 94, Rehber Öğretmen için 73 farklı metafor geliştirmişlerdir.
Rehberlik dersi için geliştirilen metaforlar ; 1) Yol Gösteren (2) Aydınlatan 3) İnsan Odaklı 4) Yansıtan 5) Doğa Odaklı 6)
Nesne Odaklı olarak 6 kategoriye, Rehber Öğretmen için geliştirilen metaforlar ; 1) Yol Gösteren 2) Aile 3) Klavuz
4)Yetiştirici 5)Doğa odaklı 6) Yardım 8) Aydınlatan 9) Destek 10) Nesne Odaklı olarak 10 kategoriye ayrılmıştır.
Araştırmada içerik analizi tekniği kullanılmış ele alınan veriler sayısallaştırılarak nicel yöntemle analiz edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarını en çok rehberlik dersi ve rehber öğretmen için en çok somut metaforlar
ürettikleri görülmektedir. Bu durum öğretmen adaylarının gündelik hayatlarında da kavramları metaforik algılar üzerinden
ifade etikleri şeklinde söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Metafor, Rehber, Öğretmen, Rehberlik, Ders
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Son birkaç yılda sözlü mülakatın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara öğretmen atamalarında sürecin bir parçası
olması birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Daha öncesinde sadece merkezi sınavlar ile atamalar yapılırken sözlü
mülakatın getirilmesi ve uygulama aşamasında objektifliğin sağlanamamasına ilişkin birçok konu gündemde yer almaktadır.
Bu araştımanın amacı uygulamanın doğrudan tarafı olan MEB bünyesinde çalışan öğretmenler, üniversitelerin eğitim
fakültelerinde öğrenim gören son sınıf öğrenciler ve bir lisans programından mezun olup/olma aşamasında olup formasyon
alan öğrencilerin öğretmen seçim sürecinin nasıl olması gerektiğine yönelik görüşlerini incelemektir. 300 katılımcıdan anket
yoluyla işe alım sürecinde en çok uygulanan 10 yöntemden Türkiye'de öğretmen ataması için en uygun gördükleri yöntemi
seçmeleri ve seçtikleri yöntemin neden en uygun olduğunu açıklamaları istenmiştir. Bulgular katılımcıların büyük bir
çoğunluğunun demo dersler ve merkezi sınavlar ile öğretmen atamalarının yapılmasını tercih ettiğini, demo derslerin
performansı en iyi ölçen yöntem olarak görüldüğünü, merkezi sınavın objektifliği sağlama açısından en uygun yöntem olarak
görüldüğünü işaret etmektedir. Ayrıca mülakatın yöntem olarak yanlış olmadığı ancak Türkiye'de uygulanmaması gerektiği
açık bir şekilde ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : öğretmen atamaları, mülakat, kültür, örgütsel güven, merkezi sınavlar
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Developments in information and communication technology (ICT) and its applications in teaching and learning call for
teachers to effectively use the new technological tools in their instructional practice. This requires a systematic information
and communications technology training for prospective and practicing teachers. Integrating ICT into pre-service teacher
education becomes essential to accomplish the intended change in developing prospective teachers’ technical information and
communication technology skills. Having appreciated the importance of educating teachers at the pre-service teacher
education in learning how to integrate technology into instruction, The Instructional Technologies and Materials
Development Course was introduced into the teacher education programs in Turkey. The course aims to familiarize
prospective teachers with different instructional technologies and give them practical experience. The main problem is that
despite the importance of ICT in pre-service teacher education programs very little is known about how the prospective
language teachers are equipped with ICT skills and whether they can effectively use various forms of ICT prior to their actual
teaching profession. This study aims to explore prospective English language teachers’ views of the use of ICT in their
teacher education courses, their engagement with the use of ICT, its emerging challenges, and their expectations to utilize
ICT in their future teaching. The study employed a mixed-method research design, using a questionnaire, interviews, and
examples from two teacher candidates’ use of the technology. A questionnaire, specifically designed for this study was
administered to last-year English language teacher candidates (n=74). The questionnaire included two Likert-scale and seven
free response questions. Frequency analysis was conducted on the Likert-scale items. In addition, semi-structured interviews
were conducted with 25 volunteer teacher candidates to explore further some of the issues that emerged from the data
gathered by the questionnaire. Responses from the qualitative data were subjected to content analysis. Data from the
interviews and students’ ICT-related projects were used to illuminate the interpretations of the responses to free response
questions in the questionnaire. The results of the study reveal that majority of the teacher candidates have positive
perceptions towards integration of technology in their courses; however, they are aware of the lack of the pedagogical use of
ICT within their courses, and express the need for more use of such tools in their pre-service teacher education programs.
Implications of the study is offered for ICT courses in teacher education programmes.
Keywords : Information and communication technology (ICT), perception, Pre-Service English Teachers, teacher education
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Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının eğitimi sürecinde kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında
uygulayıp, kendisini mesleğe hazır hissetmesini sağlayan bir derstir. Öğretmenlik uygulaması dersi sürecinde, öğretmen
adayları hem sınıf öğretmenini gözlemler; hem de gerekli öğretimi planlar. Öğretmenlik uygulaması sonrasında, öğretmen
adaylarının mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme, ders planı hazırlayabilme ve bu planı uygulayabilme, öğretmen-öğrenci
iletişimi hakkında bilgi sahibi olma gibi becerileri geliştirmeleri beklenmektedir. Bu araştırmada “Öğretmenlik Uygulaması I
ve II” derslerinin sınıf öğretmeni adaylarının mesleki yeterlikleri üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın
örneklemini Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi lisans programı 4.sınıfta öğrenim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya 39 (%79,6) u kız, 10 (%20,4) u erkek olmak üzere toplam 49 öğretmen adayı
katılmıştır. Araştırmada zayıf deneysel desenlerden birisi olan tek-gruplu ön-test son-test desen kullanılmıştır. Çalışmanın
verileri Huyugüzel Çavaş (2009) tarafından geliştirilmiş Genel Yeterlik ölçeği ile Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öğretmen Özyeterlikölçeği ile toplanmıştır. Ölçekler araştırmacılar tarafından öğretmen
adayları Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersini almadan önce ve aldıktan sonra uygulanmıştır. Elde edilen verilerin
istatistiksel analizi devam etmekte olup, çalışmadan elde edilecek bulgular ışığında öğretmen adaylarının bazı mesleki
yeterliklerinin Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında gelişimi üzerine bazı önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Sınıf Öğretmeni, Mesleki Yeterlik, Öğretmenlik Uygulaması I ve II
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Eğitim bir toplumun gelişmesinde etkili olan en önemli yapı taşlarından biridir. Günümüzde çok hızlı bir şekilde ilerleyen
teknoloji pek çok yeniliği eğitim alanına dahil etsede, öğretmen hala eğitimin vazgeçilmez bir ögesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dikkat ve emek gerektiren öğretmenlik mesleğinin gerekli kıldığı bilgi, beceri ve ilgili davranışlar ile donanmış
olan öğretmenlerin yetiştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu bağlamda adaylar arasından eğitim sisteminin amaçlarına
katkıda bulunabilecek ve alanında kendini geliştirme konusunda yüksek düzey elde etmiş olanların seçilmesi ayrıca önem
taşımaktadır. Amaçlanan hedefler doğrultusunda 2013 yılından itibaren Kamu Personeli Seçme Sınavı’na eklenen ve
uygulanmaya devam edilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; öğretmen
adaylarının alan sınavına yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde
öğrenim görmekte olan gönüllü 50 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yarı Yapılandırılmış
Mülakat Formu kullanılmıştır. Bu formda yer alan açık uçlu sorular doğrultusunda öğrencilerin alan sınavının gerekliliğine,
kapsam geçerliliğine, sınavın etki düzeyine, soruların zorluk derecelerine ve sınav süresine yönelik bazı
görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının sınavla ilgili olarak hem
olumlu hem de olumsuz yönde görüşler belirttiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Kamu Personeli Seçme Sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, öğretmen adayları.
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Eğitimin temel amacı toplumsal ve kültürel kalkınmanın sağlanabilmesi için problemlere karşı çözüm üretebilen,
yorumlayabilen, öğrendiği bilgiyi günlük hayatta kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Bunun için de yapılması gereken en
temel eylem okumaktır. Fakat okumayı öğrenmek kolay, alışkanlık haline getirmek ise genellikle zordur. Bu bağlamda kitap
okuma alışkanlığının bireylere kazandırılmasında öğretmenlerin yeri oldukça önemlidir. Yapılan araştırmada, geleceğin
öğretmeni olan eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ve kitap okumaya ilişkin tutumlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören gönüllü 157
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıkları ve kitap okumaya ilişkin tutumlarını
belirlemek için veri toplama aracı olarak, “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kullanılan
ankette her maddeden elde edilen verilerin yüzde dağılımına bakılmıştır ve öğretmen adaylarının genel olarak kitap okumayı
sevdikleri, kitap okumanın sağladığı faydaların bilincinde oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Kitap, öğretmen adayları, okuma alışkanlığı
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Problem genel olarak bireyin, bir hedefe ulaşmada herhangi bir engel ile karşılaşması durumunda yaşadığı çatışma olarak
tanımlanabilir. Bireyin, karşılaştığı bu engeli çözebilmek için yaptıklarına ise problem çözme demek mümkündür. Problem
çözme becerisi; problemi hissetmek, problemi tanımlamak, güçlüğü problem şeklinde ifade edebilmek, hipotezler
geliştirmek, hipotezleri test ederek sonuca ulaşmak şeklinde aşamalı bir süreci gerektirmektedir. Günümüzde öğrencilerden
bilgiyi ezberlemesi değil anlamlandırması ve karşılaştığı problemlere etkili çözümler üretebilmesi beklenmektedir.
Öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilebilmesi için öncelikli olarak öğretmenlerin bu becerilerinin gelişmiş
olması gereklidir. Bu nedenle araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının problem çözme süreçlerini incelemektir. Bu
temel amaca uygun olarak araştırmanın deseni olarak tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 20172018 güz döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan 355 pedagojik
formasyon programı öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda verilerin toplanması amacıyla öğretmen
adaylarının problem çözme becerilerine ilişkin puanlarını belirlemede Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen,
Savaşır ve Şahin (1997) tarafından Türkçeye uyarlanan “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda,
pedagojik formasyon öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin ortalamanın üzerinde olduğu bulunmuştur. Problem
çözme süreçlerinde cinsiyete, bölüme ve öğrenim durumuna göre bir farka rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler : Pedagojik Formasyon, Problem Çözme Süreçleri, Öğretmen Eğitimi.
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English is increasingly included as a compulsory subject from the earliest years of education in public schooling worldwide.
In Turkey, English was introduced as a compulsory subject for young learners at the primary grades four through eight (age
nine) in 1997. More recently, the starting age at which English is to be taught was lowered to grade two (age six). Enhancing
teacher quality at all stages of a teacher’s career is a key factor in improving the quality of learning that students receive
because teachers play a key factor in the successful implementation of the curriculum innovation. Therefore, there is a need
to support teachers to cope with their daily emerging issues. In this talk, I will report on collaborating with a group of English
language teachers in order to provide support that teachers might need for engaging in classroom-based action research, and
to facilitate the teachers’ development of meaningful solutions to problems they may encounter in teaching English to young
learners. I will illustrate my experience of collaboration with teachers based on classroom observation and interview data.
The study demonstrates that a university facilitator plays an important role in supporting teachers to conduct an action
research in their embedded contexts, helping them deal with the specific classroom issues. In addition, collaborative action
research promotes effective teacher development, particularly following a curriculum renewal process, if planned for and
supported appropriately.
Keywords : Collaborative action research; curriculum innovation; professional development; young learners
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Eğitim ve tüm okul sistemlerinde denetim ve değerlendirme önemle üzerinde durulan konular arasındadır. Bu süreçte
öğretmen yetiştirme ve değerlendirme uygulamaları, sistemin niteliğinin yükseltilmesi ve başarının artırılması için gereklidir.
Denetim sürecinin gereğini vurgulayan görüşler denetimin yalnızca kontrol odaklı olmasından çok geliştirmeye odaklı bir
işlevinin olması gerektiğini belirtmektedir. Geleneksel olarak belli bir standart olmadan yapılan öğretmen ve okul
yöneticilerine ilişkin bireysel değerlendirmelerin kurum performansını yükseltici bir etkisi bulunmamaktadır. Oysa
performans değerlendirme çalışanlara terfi, ücret artışı ve diğer yönetim kararlarına temel teşkil edebilecek bilgileri
sağlamakta çalışanların önceden belirlenen standartlara ne ölçüde yaklaştıklarına ilişkin geri bildirimler vermektedir. Bu
kapsamda eğitim kurumlarında bireysel yeterlikler ve performans göstergelerinin saptanması ve geliştirilen performans
değerlendirme formlarının işler duruma getirilmesi için geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma,
ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin 26 Şubat 2018’de resmi gazetede yayımlanan “Öğretmen Performans
Değerlendirme Taslak Formu” na ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma, betimsel ve tarama
modelinde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Karabük’te ortaöğretimde görev yapan 31 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlere dört açık uçlu soru sorulmuştur. Araştırma sorularının anlaşılırlığı ve araştırmanın
amacına uygunluğunu test etmek için geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler dört ana temada toplanmış ve her temaya ilişkin maddelerin frekansları tablolar halinde
hazırlanmıştır. Ayrıca tablolara ilişkin önemli görülen söylem ve görüşler kişilere ilişkin kodlar verilerek betimlenmiştir.
Araştırma bulgularına göre; öğretmenler taslaktaki değerlendirme formunun öncekilerden pek farkı olmadığını,
değerlendirmenin objektif olması gerektiğini, öğretmenin okul başarısı-öğrenci başarısı ve davranışlarının, sınıf
etkinliklerinin değerlendirmeye alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, bu yönetmelikte var olan veli ve
öğrencilerin değerlendirmeye katılmasının yanlış olduğu kanısındadırlar. Araştırmadaki bulgular ışığında daha işlevsel
değerlendirme ölçütlerinin geliştirilmesi konusunda öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen, kriter, performans, değerlendirme.
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Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının resim alanında üretilmiş sanat eserlerine ilişkin kullandıkları metaforları
belirleyerek, Resim-İş öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adayları ile diğer alanlarda öğrenim gören
adayların metaforik algılarını incelemektir. Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Fen
Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik, Müzik Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği programlarında öğrenim gören
159 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada adayların sanat eserlerine ilişkin kullandıkları metaforları ortaya
çıkarmak için Van Gogh, Kandinsky, Klimt ve Picasso’nun eserlerine yönelik açık uçlu bir görüşme formu hazırlanmıştır.
Görüşme formunda öğretmen adaylarından gösterilen dört sanat eseri için “Bu resim …. gibidir, çünkü ….” cümlesini
tamamlamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının sanat eserlerine ilişkin düşünceleri içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir.
Araştırma sonucunda Resim-İş öğretmen adaylarının toplamda 141, diğer öğretmen adaylarının 345 geçerli metafor
ürettikleri görülmüş; öğretmen adaylarının Kandinsky’nin eserine yönelik algılarının olumsuz ve soyutlayıcı düzeyde,
Picasso’nun eserine yönelik algılarının içsel düzeyde, Van Gogh ve Klimt’in eserlerine yönelik algılarının ise olumlu
düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen, sanat eseri, resim, metafor, metaforik algı
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Bu çalışmada öğretmen adaylarının girişimciliğe yönelik eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel tarama modeli
kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Demirci
Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 90 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak "Girişimcilik Ölçeği"
ve "Öğretmen Adayı Bilgi Formu" kullanılmıştır. Yılmaz ve Sümbül (2009) tarafından gerçekleştirilen ölçek, 5'li likert
tipinde olup tek boyutlu ve 36 maddeden oluşan bir ölçektir. Bilgi formu ise öğretmen adaylarının bazı demografik
bilgileri (sınıf,bölüm,cinsiyet vb.) ile açık uçlu bir soruyu içermektedir. Bu soruda, öğretmen adaylarından girişimci
bireylerde bulunması gereken özellikleri önem derecesine göre sıralamaları istenmiştir. Girişimcilik puanları
değerlendirilirken; çok düşük girişimcilik (36-64 puan), düşük girişimcilik (65-93 puan), orta düzeyde girişimcilik (94-122
puan), yüksek girişimcilik (123-151 puan) ve çok yüksek girişimcilik (152-180 puan) puan aralıkları kullanılmıştır. Nitel
verilerin analizinde ise öğretmen adaylarının girişimci bireylere yönelik olarak belirttikleri özelliklerin frekansları
hesaplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının girişimcilik puan ortalamalarının "yüksek girişimcilik"
aralığında olduğu görülmektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının girişimcilik özelliklerini en çok "yaratıcılık", "kararlılık",
"liderlik", "cesaretli olma","risk alabilme" vb. kavramlarla ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Girişimcilik eğilimi, girişimcilik, öğretmen adayları
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TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNİK
ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
CAHİT ERDEM 1
1

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
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Türkiye’de son dönemde mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme süreci göz ardı edilmektedir. 2009 yılında YÖK
tarafından alınan kararla mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme görevini üstlenen mesleki eğitim fakülteleri ve teknik
eğitim fakülteleri kapatılarak yerlerine temel amacı mühendis yetiştirmek olan teknoloji fakülteleri kurulmuştur. 2018 yılı
itibariyle meslek liselerine öğretmen yetiştiren kurumlar bulunmamakta; pedagojik formasyon eğitimi almış teknoloji
fakültesi mezunlarının ihtiyaç halinde teknik öğretmen olarak istihdam edilmesi planlanmaktadır. Bu güncel durumun
mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme politikaları ve gelecekte mesleki eğitiminin başarılı olması bağlamında
araştırılması ve tartışılması gerekmektedir ancak bu konuda yeterli düzeyde araştırma yapılmamıştır. Özellikle sürecin en
önemli paydaşı olan teknoloji fakültesi öğrencilerinin bu konuda ne düşündükleri, beklentilerinin neler olduğu konusunda bir
araştırmaya rastlanmamıştır. Bu ihtiyaçtan hareketle bu araştırmada teknoloji fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin teknik
öğretmenliğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine
göre yürütülen bu araştırma kapsamında veriler 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin
teknoloji fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir.
Görüşme formunda öğrencilerin teknoloji fakültesini tercih etme nedenleri, teknik öğretmen olma tercihleri, teknik öğretmen
olmaya yönelik beklentileri ve teknik öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri konularında sorulara yer verilmiştir.
Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz süreci devam eden araştırma sonucunda potansiyel teknik
öğretmen adaylarının görüşleri ortaya koyularak mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme alanına katkı sunmak
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : mesleki ve teknik eğitim, teknik öğretmen, öğretmen yetiştirme, teknoloji fakültesi

(18542) ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞI
DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
BEDRİ KATİPOĞLU 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
bkatipoglu@hotmail.com

Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler iletişim alanında da etkili olmuştur. Elektronik medyanın teknolojiden
aldığı destekle kullanıma sunduğu iletişim kanalların çeşitliliği, çocuklardan yetişkinlere kadar her kesimi kendine çeken bir
cazibe merkezi haline getirmiştir. Kitle iletişim araçlarının kolay ulaşılabilirliği, bireyden topluma kadar her alanda etkili
olabilen çeşitli yayınların sadece yetişkinlerin değil, çocukların da etkiye açık birer alıcı durumuna düşmelerine neden
olmaktadır. Bu da görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında savunmasız bir alıcı olmak yerine medya karşısında
bilinçlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Böylelikle birey, medyayı okuyabilecek ve medyanın dilini çözebilecek
bilinç düzeyine ulaşarak iletişim olgusunda aktif olarak yer alabilecektir. Bu amacı gerçekleştirmede medya okuryazarlığı
dersi önemli bir görevi üstlenmektedir. Eğitim fakültelerinde seçmeli ders olarak yer alan medya okuryazarlığı dersi
öğretmen adaylarımızı bilinçlendirmek noktasında önemli bir yere sahiptir. Öğretmen adayları yazılı, görsel ve işitsel
medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanırken ortamlardaki mesajlara ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve
iletme yeteneğini de elde eder. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının medya okuryazarlığı dersine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde nitel bir
çalışmadır. Araştırmanın çalışma gurubunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 118
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla medya
okuryazarlığı dersine yönelik görüşleri alınmıştır. Verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu medya okuryazarlığı dersinin önemli ve yararlı bir ders
olduğunu ifade etmişlerdir. Öte yanda dersin seçmeli ders kategorisinde olması, zorunlu ders olmaması nedeniyle fazla bir
etkisinin olmadığı da vurgulamıştır.
Anahtar Kelimeler : Medya okuryazarlığı, Öğretmen adayları, İletişim.
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PROGRAMI”
ALİ ERFİDAN 1, MUSTAFA TUNCAY SARITAŞ 1
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BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
alierfidan45@gmail.com

Ülkelerin hızla gelişen dünyadaki değişime uyum sağlamaları teknolojik, bilimsel ve en önemlisi eğitimsel açıdan gelişimle
mümkün olacaktır. Tüm bu gelişimleri sağlayacak olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacı, örgün eğitimin yanı sıra yaygın
eğitime ve hızlı değişim dolayısıyla 0-20 yaş arasında sınırlı kalmayıp yetişkin eğitimine olan ihtiyacın ortaya çıkmasına
sebep olmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke tarafından uygulanan yetişkin eğitimi, uygulama noktasında çok
hassas olunması gereken bir konudur. Doğru yöntemler ve doğru eğitimcilerin kullanılması yetişkin eğitiminde önem arz
eden hususların başında yer almaktadır. Ülkemizde yetişkin eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü kontrolünde birçok kamu ve özel kurum tarafından verilmektedir. Bununla birlikte bu eğitimi veren eğitimcilerin
Androgoji adı verilen yetişkin eğitimi formasyonunu almadıkları ve ülkemizde buna yönelik dar kapsamlı seminer ve kurslar
dışında zorunlu yada hizmet içi bir eğitimin bulunmadığı görülmüştür. HBOGM tarafından 2017 yılı itibariyle uygulamaya
konulan “Usta Öğretici Oryantasyon Programı” da çalışma güncelliği açısından incelemeye alınmış ve uygulama
geliştirilirken değerlendirilmiştir. Burada hareketle yapılan çalışma, yetişkin eğitimcilerinin eğitim ihtiyaçlarının ve ihtiyaç
bulunan alanların tespit edilmesi ve buna yönelik bir uygulama önerisinde bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Yapılan
çalışmada daha geçerli ve sınırlama olmadan veri toplayabilmek, yorumlayabilmek için anket ve odak grup görüşmeleri
birlikte kullanılmıştır. Araştırma Balıkesir ilinde gerçekleştirilmiş, ilgili kurumlardan resmi izinler alınarak 100 öğrenci, 5
idareci ve 20 öğretmenin konu ile ilgili görüşleri alınmıştır. Çalışma sonucunda ihtiyaç bulunan alanlar Eğitim bilimleri,
Yetişkin Eğitim Prensipleri, Hayat Boyu Öğrenme Sistemi olmak üzere üç ana başlıkta toplanmış, taleplerin analizi
sonucunda uzaktan eğitimin uygun olacağı görülmüş ve buna yönelik “Uzaktan Eğitim Yoluyla Androgoji Formasyonu
Mikro Eğitim Taslak Programı” uygulaması geliştirilmeye çalışılmış ve önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler : yetişkin eğitimi, androgoji, uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenme

(18566) 2003-2010 YILLARI ARASI ÖĞRETMEN ATAMALARININ
ANALİZİ
HURİYE OKTAY 1, SEMİHA ŞAHİN 2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ssahin66@gmail.com
1

2

Bu araştırmanın amacı, 2003-2010 yılları arasında Eğitim Fakültelerine alınan öğrenci sayıları ile öğretmen atama oranı ve
bölgele göre atama oranlarını incelemektir. 2003-2010 yıllarında Türkiye’deki eğitim fakültelerinde tüm branşlardaki kayıtlı
ve mezun öğrenci sayısı ve bu branşlarda atanan öğretmen sayıları ve tüm branşlar için coğrafi açıdan ülke çapında dengeli
bir dağılımın olup olmadığı karşılaştırılacaktır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmakta ve veriler nitel araştırma
yöntemiyle elde edilmektedir. Doküman incelemesiyle elde edilen veriler içerik çözümlemesine tabi tutulmaktadır.
Araştırmanın sonuçlarına göre, üniversiteye alınan öğrenci sayıları ile yapılan öğretmen atamaları arasında ciddi bir
tutarsızlık vardır. Özellikle Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyal Bilgiler, Fransızca ve Almanca branşlarında üniversiteye kayıt
yaptıran ve de mezun olan öğrenci sayısı ile atama sayısı arasında uçurum vardır. Oranlanacak olursa 2003-2008 yılları
arasında fen ve sosyal grubunda yılına göre yaklaşık %2-20 arası atama yapılırken, 2009’da mezun ile atama arasındaki fark
neredeyse kapanmıştır. 2005-2008 arası Matematikte ve 2008’de Tarih alanında da en az atama yapılmış, fakat 2010’da bu
alanlarda atama sayısı 2-3 katı gibi çok artmıştır. 2004, 2008 ve 2009’da Türkçe, 2005’de Coğrafya alanında en az atama
yapılmış; 2010’da atamalar tüm bu alanlarda oldukça yükselmiştir. Buna karşın Fransızca ve Almanca branşlarında atama
oranı %1-5’dir ve bu yıllarda kayıtlı öğrencilerin yarısına yakını eğitimlerini tamamlamamışlardır. 2003-2010 yılı verilerine
göre en fazla atama yapılan bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve 2. olarak da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ dir. En az
atama yapılan bölgeler ise Akdeniz ve Ege Bölgesi’dir. En fazla atanan alanlar Arapça ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenliği, en az atanan alanlar ise Almanca ve Fransızca öğretmenliği, atama yapılmayan alanlar ise; özel Eğitim
öğretmenliği, Üstün Zekâlılar öğretmenliği ve Japonca öğretmenliğidir. En çok atanmayı bekleyenin olduğu alanlar; Sınıf
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Almanca, Fransızca, Fizik ve Kimya öğr etmenliğidir.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen atama, öğrenci, öğretmen adayı
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NİLGÜN TATAR 1
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Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını belirlemek ve öğrenme yaklaşımları ile üst
biliş becerilerini arasındaki ilişkiyi incelemektir. Korelasyonel araştırma türündeki bu çalışmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği 3.
Sınıfta öğrenim gören 27 öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasında Cavallo (1996) tarafından geliştirilen “Öğrenme
Yaklaşımları” ölçeği ve Cooper, Urena ve Stevens (2008) tarafından geliştirilen “Üst Biliş Etkinlik” ölçeği kullanılmıştır.
Her ikisi de Likert tipi ölçek olup, öğrenme yaklaşımları ölçeği anlamlı ve ezbere öğrenme olmak üzere iki alt boyuta
sahiptir. Üst biliş Etkinliği ölçeği ise tek boyutludur. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının anlamlı öğrenme (x̄
=33,88) puanları ezbere öğrenme (x̄ =25,07) puanlarına göre daha yüksektir. Diğer bir deyişle adayların çoğunlukla anlamlı
öğrenme yaklaşımını kullandıkları ortaya çıkmıştır. Kadınların anlamlı öğrenme yaklaşımı kullanma düzeyi (x̄ =35,5)
erkeklere göre (x̄ =30,28) daha yüksektir. Üst biliş becerileri incelediğinde ise benzer durum karşımıza çıkmaktadır.
Kadınların üst biliş beceri puanları (X=105,15) erkeklerin aldıkları puanlara göre (x̄ =102) daha yüksektir. Öğretmen
adaylarının anlamlı öğrenme yaklaşımları ile üst biliş becerileri arasında ise orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (r=0,534, p<.01). Bu sonuçlara dayalı olarak öğretmen adaylarının üst biliş becerileri arttıkça anlamlı öğrenme
yaklaşımını daha fazla kullandıkları söylenebilir. Öğretmen adaylarının eğitiminde üst biliş becerilerini geliştirmeye dayalı
etkinliklerin kullanımı önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Üst biliş, öğrenme yaklaşımları, öğretmen adayları

(18606) EĞİTİM FAKÜLTESİNDE SOSYAL PSİKOLOJİ DERSİ NASIL
ALGILANIYOR?
BEDRİ KATİPOĞLU 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
bkatipoglu@hotmail.com

Sosyal psikoloji, kişiler arasındaki etkileşimlerin bilimidir. Sosyal psikoloji bir bireyin, davranış, duygu ve düşüncelerinin
başkalarının gerçek ya da hayal edilen varlığından nasıl etkilendiğinin bilimsel yollarla araştırılmasıdır. Ayrıca sosyologların
tanımladığı bir sosyal psikoloji ve psikologların tanımladığı bir sosyal psikoloji tanımı da vardır: Sosyolojik sosyal psikoloji
ve psikolojik sosyal psikoloji. Sosyolojik sosyal psikoloji olayları çevreden bireye doğru incelerken psikolojik sosyal
psikoloji ise olayları bireyden çevreye doğru inceler. Sosyal psikoloji geniş bir içeriğe sahiptir. Bu içerikte kişiler, kişilerarası
ve gruplar arası düzeyler oluşturmaktadır. Kişisel düzeyde kimlik, sosyal kimlik, tutum oluşumu ve değişim ön plana
çıkarken kişiler arası düzeyde aşk ve sevgi, saldırganlık, kişiler arasında sosyal alışveriş ve iletişim gibi konular yer
almaktadır. Grup ve gruplar arası düzeyde de itaat, önyargı, ayrımcılık, gruba uyma davranışı ve grup performansı gibi
konular bulunmaktadır. Bu noktada eğitim fakültesinde öğretmen adaylarına okutulan sosyal psikoloji dersi büyük öneme
sahiptir. Öğretmen adaylarının sosyal psikolojiye yönelik bakış açısı kazanmaları öğretmenlik mesleği açısından oldukça
önemlidir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal psikoloji
dersini nasıl algıladıklarını ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma
gurubunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 72 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmada öğretmen adaylarına 6 açık uçlu soru sorulmuştur. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin tabloları oluşturulmuştur. Ayrıca görüşler öğretmen adaylarına kodlar verilerek
betimlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu sosyal psikoloji dersinin kazanımlarının hem
eğitim-öğretim açısından hem de öğretmenlik mesleğine hazırlanırken sosyal ve beşeri hayatta başarılı olmanın önemli
adımlarımdan biri olduğunu ve sosyal psikoloji dersini sevdiklerini ifade etmişlerdir. Ancak sosyal psikoloji dersine yeteri
kadar önem verilmediğini de belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Psikoloji, Öğretmen Adayları, Psikolojik Sosyal Psikoloji.
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Mesleki değer, bireylerin mesleğini icra ederken davranışlarına yön veren, rehberlik eden kurallar, standartlar ve ilkeler
bütünü olarak tanımlanır. Bir mesleğin bilişsel, davranışsal ve duyuşsal boyutlarını ortaya koyması ve yansıtması açısından
son derece önemlidir. Her bir meslek grubu için mesleki değerlerin ortaya konması ve çalışanlarının bunlara uyması
beklenmektedir. Bu meslek grupları arasında öğretmenlik mesleği üzerinde, diğerleriyle karşılaştırıldığında topluma yön
verecek bireylerin yetiştirilmesine kaynak teşkil ettiğinden daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, Türkiye’de
öğretmenlerin mesleki değerlere yeterince sahip olmadığı ve bunun sonucunda öğrenciyle, meslektaşlarıyla, velilerle, okul
yönetimiyle olan ilişkilerinde önemli sorunlar yaşadıklarına yönelik çalışmalar yer almaktadır (Gözütok, 1999; Obuz, 2009;
Pelit ve Güçer, 2006; Yılmaz ve Altınkurt, 2009; Turgut, 2010; Altınkurt ve Yılmaz, 2011). Bu gerekçeyle, mevcut
çalışmanın amacı öğretmenlik mesleğinin değerlerini kazandırmada Türkiye’deki hakemli dergilerde 2010-2017 yılları
arasında yayınlanmış ve hizmetiçine yönelik yapılan araştırmaları meta-sentez yöntemiyle incelemektir. Meta-sentez, bir
alana özgü yapılan araştırmaların nitel ve nicel bulgularının yorumlanarak değerlendirilmesi, benzer ve farklı sonuçlarının
ortaya konulması, temalar ve tablolar oluşturularak eleştirel bir bakış açısıyla sentezlenmesine yönelik çalışmalar olarak
bilinmektedir (Au, 2007; Karadağ, 2009; ). Bu çalışma kapsamında veriler, Türkiye’de eğitim bilimleri alanındaki
araştırmaları yayımlayan ve uluslararası indekslerde (SSCI) taranan dergilerde bazı anahtar kelimelerle - değer, mesleki
değer, öğretmenlik mesleği, değerler eğitimi, value, professional value, teaching profession, value education - tarama
yapılarak toplanmıştır. Bu yolla ulaşılan makaleler; araştırmanın amacı, yöntemi/deseni, örneklem düzeyi, veri toplama aracı,
veri analiz yöntemi, araştırma sonucu, araştırma önerileri, araştırmacıların temel uzmanlık alanları gibi parametreler dikkate
alınarak etraflıca analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda dikkat çeken iki nokta; (i) konu alanında sınırlı sayıda çalışmanın
yapılması ile (ii) öğretmenlik mesleğinin değerlerini kazandırmada hizmetiçinde yapılan çalışmaların nitelikli çıktılar ortaya
koyamadığı olmuştur.
Anahtar Kelimeler : Hizmetiçinde Öğretmenlik Mesleğinin Değerlerini Kazandırmaya Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine
Bir Meta Sentez

(18670) TÜRKİYE VE AVUSTRALYA’DAKİ ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON
POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
ORHAN ATAMAN 1, ABDULLAH ADIGÜZEL 1, AHMET DOLMACI 1
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
orhanataman@duzce.edu.tr
1

Öğretmen yetiştirme sistemlerinde ve öğretmen eğitiminin verimli olmasında kalite, kalite standartları ve akreditasyonun
önemi büyüktür. Bu bağlamda, bu bildirinin amacı Türkiye’deki öğretmen eğitimi akreditasyon modelini Avustralya
öğretmen eğitimi akreditasyon modeli ile karşılaştırarak, Türkiye’deki öğretmen eğitimi akreditasyonu çalışmalarına katkıda
bulunmaktır. Betimsel doküman tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, her iki ülkenin öğretmen yetiştirme sistemleri,
öğretmenlik standartları ve öğretmen eğitiminde akreditasyon politikalarını incelemek amacıyla ülkelerin resmi internet
sitelerinden, resmi eğitim raporlarından ve literatürdeki ilgili kitap ve makalelerden faydalanılmıştır. Veriler karşılaştırmalı
olarak içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Her iki ülkenin öğretmen eğitiminde kaliteyi arttırmaya yönelik düzenlemelerinin
tarihsel gelişimi, mevcut öğretmen yetiştirme sistemleri, öğretmen eğitimi program standartları ve akreditasyon modelleri
olmak üzere dört başlık altında ele alınmıştır ve karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, her iki ülkenin
1990’lı yılların sonuna doğru öğretmen eğitiminde standart geliştirme çalışmalarına başladıkları, fakat bu çalışmaların
Türkiye’de sonraki yıllarda önemini kaybettiği ve bu girişimin yarım kaldığı; Avustralya’da ise bu çalışmaların ortaya çıktığı
ilk günden bu yana gitgide daha fazla önem kazandığı ve yaygınlığının arttığı sonucuna varılmıştır. Her iki ülkede öğretmen
olmak için birden fazla yol izlenebileceği ve adaylar arasında seçimin akademik başarıya göre yapıldığı görülmüştür. Öte
yandan, Avustralya’da öğretmen olarak çalışabilmek için mezun olunan programın akredite edilmiş olması gerekmektedir.
Bu durumun, öğretmen eğitiminde akreditasyona ilişkin iki ülke arasındaki en büyük farklılığı teşkil ettiği söylenebilinir.
Ayrıca, Türkiye’de öğretmen eğitimi akreditasyon sisteminde standartların yedi farklı alanda belirlendiği ve her bir
standart alanında başlangıç, süreç ve ürün olmak üzere üç grup standart yer aldığı; Avustralya ulusal akreditasyon sisteminin
ise mezun öğretmen standartları ve program standartları olmak üzere iki farklı başlık altında ele alındığı ortaya çıkmıştır. Son
olarak, Türkiye ve Avustralya’ya ait akreditasyon modellerinin ve sürecinin epeyce farklı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : öğretmen yetiştirme, kalite güvencesi, akreditasyon
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ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE DİJİTAL YETERLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
SELMA KARABINAR 1
MARMARA UNİVERSİTY
selmakarabinar@gmail.com
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21. yüzyıl dijital teknolojinin hızla geliştiği bir çağ olup yaşam boyu öğrenme ihtiyaçları yüzünden insanların yeni
okuryazarlık çeşitlerine ayak uydurması gerekmektedir. Yaşam boyu öğrenme; bireyin örgün ve yaygın eğitim kurumlarının
formal veya informal öğrenme imkanlarını kullanarak kendisini kişisel sosyal ve mesleki açıdan yaşamı boyunca maksimum
geliştirmesine yarayacak bir sistem olarak tanımlanabilir. Öğretmen adaylarının mesleki ve kişisel gelişimlerini dinamik bir
şekilde devam ettirmeleri adına yaşam boyu öğrenme yaklaşımları ve dijital okuryazarlık becerileri irdelenmesi gereken bir
konudur. Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme konusundaki yaklaşımlarının ve dijital
okuryazarlık yeterliklerinin incelenmesidir. Çalışmada betimsel araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın katılımcıları Marmara üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümü lisans öğrencileri ile yine aynı bölümün
pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki
farklı ölçek kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen sayısal verilerin incelenmesi sonunda dijital okuryazarlık ve yaşam boyu
öğrenme yaklaşımları arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca yaşam boyu öğrenme süreçlerine çok olumlu
veya çok olumsuz yaklaşan adaylar ile dijital okuryazarlık becerileri çok yüksek ve çok düşük olan bir grup öğretmen adayı
ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda bu iki değişkenin birbirini nasıl etkilediği daha detaylı olarak incelenmiştir.
Yaşam boyu öğrenme süreçlerini ve dijital okuryazarlık becerilerini öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile nasıl hayata
geçirdikleri konusunda sorular sorularak sözel veriler elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarının bize öğretmen eğitimi bağlamında
ışık tutacağı düşünülmektedir. Dijital okuryazarlık yeterliklerinin yaşam boyu öğrenmeye katkı sağlayacak bir alt boyut
olarak nasıl ele alınması gerektiği; iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünebilme ve işbirliği gibi 21. yüzyıl becerilerinin önemli
bir parçası olarak öğretmen eğitimi programlarında nasıl geliştirilmesi gerektiği ile ilgili görüş ve önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : dijital okuryazarlık, 21. yüzyıl becerileri, yaşam boyu öğrenme

(18799) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN
METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
GÜLENAZ SELÇUK 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
gselcuk@hotmail.com

Yaşam boyu öğrenen ve öğreten olma yolunda ilerleyen öğretmen adaylarının etkili ve verimli öğretme-öğrenme yaşantıları
oluşturabilmelerinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi önemli bir yere sahiptir. Öğretim teknolojileri ve
materyal tasarımı dersi öğretmen adaylarına etkili öğretim gerçekleştirmelerinde ihtiyaç duydukları materyali tasarlama
becerisini kazandırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe bölümü öğretmen adaylarının “öğretim teknolojileri ve materyal
tasarımı” dersine ilişkin metaforik algılarını eğitim durumları özelliklerine (hedefe uygunluk, öğrenciye uygunluk, içeriğe
uygunluk, ekonomiklik) göre incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine göre tasarlanan çalışmada,
verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Veriler, araştırmacının yürüttüğü ders kapsamında
70 öğretmen adayından “öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi” ……gibidir. Çünkü ……” ifadelerini
tamamlamaları yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adayları “öğretim teknolojileri ve materyal
tasarımı” dersi için 70 geçerli metafor üretmiştir. Öğretmen adaylarından elde edilen verilerde en çok “pusula” metaforu
(f=9) kullanılmıştır. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri ve benzetme yönleri bakımından “içeriğe uygunluk” (f=25) ,
“hedefe uygunluk” (f=21), “öğrenciye uygunluk” (f=17) ve “ekonomiklik” (f=7) şeklinde eğitim durumları özelliklerine göre
kategorileştirilmiştir. Öğretmen adaylarının “öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı” dersine ilişkin metaforik algılarının
belirlenmesinin, etkili öğrenme-öğretme yaşantıları sürecini planlayan ve uygulayan eğitimciler için fayda sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi, Metafor, Öğretmen Adayları.
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(18815) ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMİNE
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ALİ ALTINER 1
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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
alialtiner@hotmail.com

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında yer alan “müze eğitimi” dersi kapsamında, öğretmen adaylarına müzelerin bir ders
laboratuvarı olarak kullanılması ve eğitimdeki etkisine yönelik farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Ayrıca ders
içeriğinde müzecilik ve müze eğitimi kaynakları, kültürler ve miraslar, müzeler ve tarihleri hakkında genel bir değerlendirme,
Türkiye'de müzeler, kültürlerin aktarılmasında müzelerin etkisi ve müze gezilerinin planlanması konularına da yer
verilmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının mesleki gelişimine yönelik müze gezilerine ilişkin
görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle öğretmen adaylarına müze eğitimi dersi kapsamında
“Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi salonu”, Manisa Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi”, “Manisa Tıp Tarihi
Müzesi- Hafsa Sultan Şifahanesi” ve “Manisa Mevlevihanesi” gezileri düzenlenmiştir. Çalışma 2017-2018 eğitim –öğretim
yılında gerçekleştirilmiştir. Geziye katılan 23 öğretmen adayına, 1 tanesi geziye başlamadan önce beklentileri ve 2 tanesi de
gezi sonunda görüş ve önerilerini içeren toplam 3 tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı
çalışmada veriler içerik analizinden yararlanılarak tablolaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adayları müze
eğitimi dersinin hem teorik hem de uygulama boyutuyla yaparak –yaşayarak öğrendiklerini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen Adayları, Müze Eğitimi Dersi, Müzeler.
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(16493) OTİZMLİ BİREYLERİN TEMEL AKADEMİK BECERİ
DÜZEYLERİ İLE AİLELERİNİN KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK
TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
EREN ŞAHİN 1, AYFER SU BERGİL 2
1

ÇORUM ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
erenihas@gmail.com

Bu araştırmanın amacı, otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş bireylerin en az kısıtlayıcı ortama doğru eğitim sürecinin
desteklenmesinde, ailelerin kaynaştırmaya yönelik tutumu ile öğrencilerin akademik beceri düzeyleri arasında ilişki olup
olmadığının bulunmasıdır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 24 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Verilerin
yorumlanmasında anlamlılık düzeyini belirlemek için p<.05 kabul edilmiştir. Araştırmada Öğrencinin Otizm Tanısı aldığı
yaşın farklı değişkenler ile ilişkisini için yapılan analiz sonuçlarına göre ortaya çıkan “Özel Eğitime Başlama yaşı” arasında
(p=.001), kaynaştırma tutum ölçeğini dolduran kişilerin öğrenciye yakınlık düzeyi ile tutum ölçeği puanı, akademik beceriler
ölçeği puanı, kaynaştırma genel görüşü arasında (Anne için p=.001, p=.001, p=003, baba için p=.001, p=.041, p=.001),
devam edilen okul/sınıf türüne göre akademik beceri puanları arasında (p=.001), kaynaştırma tutum puanı ortalamaları ile
akademik beceri puanları ortalamaları arasında (p=.001), kaynaştırma genel görüşü olumlu bildirilen öğrencilerin devam
ettiği okul/sınıf türü arasında (p=.001, p=.040), kaynaştırma genel görüşü olumsuz bildirilen öğrencilerin devam ettiği
okul/sınıf türü arasında (p=.001, p=.001) anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda kaynaştırmaya yönelik
tutumlarla, temel akademik beceri düzeyleri arasında anlamlı düzeyde ilişki belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Otizm, Otizm Spektrum Bozukluğu, Kaynaştırma Eğitimi, Hazırbulunuşluk Düzeyi.

(17096) OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN YAŞAM
KALİTESİ ALGILARI
YAVUZ YAMAN 1, LEYLA ULUS 1
1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
leylaulus@hotmail.com

Otizm yaşamın erken dönemlerinde tanılanan, duygusal-sosyal ilişkilerde ve iletişimde kısıtlılık, olası yineleyici davranışlar
ile karakterize olan nöro-gelişimsel bir farklılıktır. Otizm, doğası itibarı ile gerek otizmli bireyi gerekse bakım verenin yaşam
kalitesini olumsuz olarak etkiler. Literatürde otizmli çocukların aileleri ile yapılmış yaşam kalitesi çalışmaları vardır.
Araştırmalar otizmli bir çocuğa sahip olan ebeveynlerin yaşam kalitelerini anlamlı olarak düşük bulmuştur. Yaşam kalitesi;
kişinin hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak kişilerin yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü
içinde durumlarını algılama biçimidir. Bir diğer ifadeyle yaşam kalitesi kişinin içinde yaşadığı sosyo-kültürel ortamda kendi
sağlığını öznel olarak algılayışını tanımlamaktadır. Bu araştırma otizmli çocuğa sahip ebeveynlerin yaşam kalitesi algılarının
çeşitli değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya iki otizm merkezinden çocuğu otizm tanısı almış
toplam 112 anne ve baba dahil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan ebeveyn ve çocuk tanıma bilgi formu
ve Eapen Crncec, Walter ve Tay (2014) tarafından geliştirilen ve Türkiye geçerlik güvenirliği Özgür, Aksu ve Eser (2017)
tarafından yapılan Anne-Babanın Otizmde Yaşam Kalitesi Anketi ile değerlendirilmiştir. Ebeveynlerin algıladıkları yaşam
kalitelerine ilişkin sonuçlar otizmli çocuğun özellikleri (yaşı, doğum sırası, cinsiyeti, otizme eşlik eden başka bir tanısının
olup olmaması, vd) ve ebeveynin özelliklerine göre (eğitim durumu, mesleği, çocuk sayısı, gelir durumu vd.) yordanmıştır.
Sonuçlar bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiş eğitimci ve ebeveynleri
yaşam kalitesi ile ilgili öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Otizm, yaşam kalitesi, otizmli çocuğu olan ebeveynler.
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Toplumun temelini oluşturan ve toplumsal bir kurum olarak varlığını sürdüren kurumların başında aile gelmektedir. Aileye
bir çocuğun katılımı, ailede yeniliğe ve ilişkilerde değişikliğe neden olur. Anne babaların, eş olarak birbirlerinden, hayattan,
hayattaki beklentilerinden, mesleklerinden, yakın çevreden ve toplumdan beklentileri farklılaşır. Özel gereksinimli bir çocuğa
sahip olan aileler, farklı gelişim gösteren bir çocuğa sahip olmanın getirdiği birden fazla değişik durumla karşı karşıya
gelmekte ve farklı gelişim özellikleri sergileyen bu çocukların bakımlarından eğitimlerine kadar uzanan gereksinimlerini
karşılamakta güçlük çekebilmektedirler. Özel gereksinimli çocuğu olduğunu öğrenen anne-babaların yaşam amaçlarını
gözden geçirdikleri, yapmak istedikleri birçok şeyi erteledikleri veya tamamen iptal ettikleri sık gözlenen davranışlar
arasındadır. Bu aileler, çocuklarına iyi bir okul seçerek, öğretmenlerden ve materyallerden destek alarak çocuklarına iyi bir
eğitim hayatı vermeyi amaçlar. Aileler çocuklarının özel durumunu öğrendikten sonra çocuklarının bağımsız bir yaşam
sürdürebilmesi, hayat kalitesinin artması, günlük yaşamını idare edebilmesi için gerekli olan becerileri kazanabilmesini
sağlayacak olan destek hizmetleri arayışına girer. Bu süreçte aileleri en zorlayan kararlardan birisi okul ve öğretmen
seçimidir. Bu araştırma ile çocukları için en iyisini yapmayı planlayan ailelerin çeşitli değişkenlere göre okul, öğretmen ve
materyal seçimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olarak yapılandırılmıştır. Ailelerin okul,
öğretmen ve materyal tercihlerini daha bütünsel ve derinlemesine incelemek için, çalışmada nitel araştırma tekniklerinden
yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu araştırma İzmir ilinde 2017-2018 öğretim yılında okula devam eden
özel gereksinimli çocuğu olan aileler ile görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Toplanan sözel veriler nitel veri analiz
tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonrasında ailelerin okul, öğretmen ve materyal tercihleri, bazı değişkenler
açısından incelenmiş ve uygun temalar altında toplanmıştır. Araştırmanın analizleri devam ettiği için bulguların ayrıntılı
olarak kongrede sunulması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : özel gereksinimli çocuk, aile, materyal
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Görme yetersizliğinin yarattığı önemli sorunlardan birisi, hareket özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Görme problemi olmayan
bebekleri, gördükleri bir insan ya da ilginç bir nesne hareket etmeye teşvik ederken, görme yetersizliği olan bebekler hareket
etmeye teşvik eden görsel uyaranlardan yoksundur. Görme yetersizliği olan bebekler kendi çevrelerini keşfedebilmek için
cesaretlendirilmeye, aileleri tarafından teşvik edilmeye ihtiyaç duyarlar. Korumacı bir aile yapısı nedeniyle çevresini
araştırması için bağımsız hareket etme fırsatlarının sağlanmaması, görme yetersizliği olan kişilerin ilerleyen yıllarda
başkalarına bağımlı olmalarına neden olmaktadır. Görme yetersizliği olan bireyler, tanıdığı ve özellikle tanımadığı çevrelerde
hareket etmeyle ilgili ciddi problemlerle karşılaşıp, bu problemlerin üstesinden gelmek zorundadırlar. Kişilerin hareket etme
problemleriyle karşılaşması; kişisel bağımsızlığını, çeşitli aktivitelere katılımını, güvenli hareket etmesini ve yaşam
kalitelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Görme yetersizliği olan kişilerin kendi kendine yeten, bağımsız bir kişi haline
gelmesi, sosyal ihtiyaçlarını ve yükümlülüklerini karşılaması, büyük ölçüde hareket özgürlüğüne dayanmaktadır. İlaveten bu
bireylerin toplumla bütünleşmeleri, başkalarına bağımlı olmadan yaşantılarını daha kolay sürdürebilmeleri için bağımsız
hareket edebilmeleri gereklidir. Aile, çocuğun hayatının her alanında ayrıcalıklı bir yere sahiptir ve küçük çocuklar bütünsel
olarak ailelerine bağlıdırlar. Çocuk, ilk eğitimini ailede alır ve ebeveynler çocuklarının ilk eğitimcileridirler. Dolayısı ile
çocuğun kalıtımla getireceği özelliklerinin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları ne derece
etkileyeceği ailenin bilgi düzeyi ve çocuğuna kazandıracakları ile yakından ilgilidir. Bu nedenlerden görme yetersizliği olan
çocukların ailelerinin yönelim ve bağımsız hareket becerileri hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşımaktadır. Bu
çalışmanın amacı İzmir ilinde ikametgâh eden okul öncesi dönemde ve görme yetersizliği olan çocuğa sahip aileler ile yarı
yapılandırılmış görüşmeler düzenlenmiştir. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan anket yardımı ile toplanmıştır. Verilerin
analizi devam ettiği için bulguların ayrıntılı olarak kongrede sunulması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : görme yetersizliği, okul öncesi, yönelim, bağımsız hareket, aile
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Bu çalışmanın amacı özel eğitimin farklı eğitim kademelerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri hakkında görüşlerini belirlemek ve MEB Öğretmenlik Mesleği Genel
Yeterliklerini özel eğitim öğretmenleri bağlamında değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitimöğretim yılında Düzce ve Ankara illerinde farklı eğitim kademelerinde görev yapan 20 özel eğitim öğretmeni
oluşturmaktadır. Nitel bir durum çalışması olarak planlanıp yürütülen araştırmada durum olarak özel eğitim öğretmenlerin
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri hakkında görüşlerini belirlemek ve MEB
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerini özel eğitim öğretmenleri bağlamında değerlendirmeleri ele alınmıştır. Çalışmada
öğretmenlerin görüşleri araştırmacı tarafından oluşturulan, üç öğretmene yönelik yapılan pilot uygulama ile geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılmış yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel
analiz tekniği kullanılmıştır. Verilerin sayısal çözümlemesinde frekans kullanılarak bulgular nicel olarak sunulmuş ve
öğretmen görüşleri doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırma halen devam ediyor olup, araştırmada özel eğitim
öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin alt mesleki bilgi, mesleki beceri ile tutum ve değerler ile ilgili
görüşleri, yeterlik alt alanlarının özel eğitim öğretmenleri açısından uygulanabilirliği ve özel eğitim alanına yansımaları
değerlendirilecektir. Araştırma halen devam ediyor olup, araştırmada elde edilen bulgulardan sonuçlar elde edilecek,
sonuçlara dayalı da öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen, öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri, özel eğitim, özel eğitim öğretmeni
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Okul öncesi dönemdeki özel yetenekli çocukların genel özellikleri: ileri dil gelişimi, eş zamanlı olmayan gelişim, duygusal
hassasiyet, erken farkındalık, iş birlikli oyunlarda yönetici olma, oyunlarında alışılmadık nesneler kullanma, liderlik, gelişmiş
mizah yeteneği, problemlere karşı hassasiyet, merak, bilişsel beceriler, üst biliş kontrolü, erken okumadır (Cukierkorn,
Karnes, Manning, Houston & Besnoy, 2007; Gross, 1999). Akranlarına göre bu özellikler yönünden üstün performans
gösteren çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla ülkemizde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden
biri de zenginleştirmedir. Zenginleştirme modeliyle eğitim müfredatı çeşitlendirilerek özel yetenekli bireylerin eğitsel
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklılaştırma sağlanabilir. Öğrencilerin ihtiyaç ve hazır bulunuşlukları göz önünde
bulundurularak farklılaştırmalar yapılabilir. Zenginleştirme türleri; içerik transferi, müfredat daraltma, bağımsız çalışma, saha
gezileri ve okul sonrası programlar olarak sınıflandırılabilir (Levent, 2013). Ülkemizde okul öncesi dönemde özel yetenekli
bireylerin tanılanmalarının yaygın bir şekilde gerçekleştirilememesi nedeniyle eğitimleri de desteklenememektedir. Bu durum
erken yaşta üst düzey performans gösteren çocukların yetenekleri geliştirmeleri için destek eğitimden faydalanamamalarına
neden olmaktadır. Dünyada bu konudaki uygulamalar incelendiğinde okul öncesi dönemdeki özel yetenekli çocukların destek
eğitimden yeterince faydalanmadığı görülmüştür. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemdeki
özel yetenekli çocuklara yönelik erken müdahale programların incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada tarama
modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, hâlihazırda var olan veya geçmişte var olan bir durumu
var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma modelidir. Bu modelde araştırmanın konusu olan olay, birey ya da
nesne tamamen kendi koşullarında değerlendirilerek olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Araştırmada veri toplama amacıyla
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu veri toplama tipine göre araştırma konusu ile ilgili bilgi içeren yazılı
materyallerin analiz edilmesiyle gerçekleşmektedir. Veri analizinden elde edilen bulgulara göre literatürde okul öncesi
dönemde özel yetenekli çocuklara yönelik geliştirilmiş altı farklı erken müdahale programına erişilmiştir. Bu programlar
katılımcıların özellikleri, seçilme biçimleri, programın eğitim içerikleri yönünden incelenmiştir. Bu alt başlıklara ilişkin
özellikler kongrede ayrıntılı olarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : erken müdahale, özel yetenek, üstün yetenek, okul öncesi dönem
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Sorgulama, bir deneyimin anlamlı duruma getirilmesi için gerçekleşen entelektüel bir süreçtir. Sorgulayan bireyler kendini
güdüleyen, yönlendiren, sorgulamanın sürekliliğini sağlayan, şüpheci, öğrenmeye istekli, meraklı, nedenlere saygı duyan ve
bir kanıtı benimsemek için zamana ihtiyaç duyan bireylerdir (Beyer, 1991). Sorgulama sürecinde, problemleri çözmeye veya
sorular sorarak bu sorulara yanıt aranmaya çalışılır (Wood, 2003). Burada amaç kişilerin problem çözme becerilerini
kullanarak, yaşamın içinden bilgilere ulaşması ve bu bilgileri genelleyeceği beceri ve tutumlar geliştirmesidir (Wilder &
Shuttleworth, 2005). İyi bir sorgulama sürecinin gerçekleşebilmesi için sorulan soruların niteliği oldukça önemlidir. Çünkü
nitelikli sorular çocukların, düşüncelerin derinliğini daha iyi analiz etmelerine olanak tanır (Moyer & Milewiez, 2002). Soru
sorma en eski öğrenme-öğretme araçlarından biridir. Sokrates’in öğrencilerine bir şeyleri anlatmak yerine onlara
düşündürücü sorular sorarak eğittiği bilinmektedir. Sorular, zihinsel süreçlerin kullanılmasını sağlarken hem bilişsel hem
biliş üstü strateji rolü oynar. Etkili soru sorma, etkili düşünmeyi gerektirdiği ve kavramayı kolaylaştırdığı için biliş üstü
strateji işlevi görür (Açıkgöz, 2014). Wong (1985)’ a göre öğrenme malzemesinin aktif olarak işlenmesinde soru sormak
önemli bir aşamadır. Gall (1987)’a göre ise soru sormak; öğrenciyi düşünmeye yönelten, zihinsel olarak aktifleştiren bir
yöntemdir. Soru sormada soru düzeyleri özel bir önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalara göre üst düzey sorular bilgiyi
işleme sürecini derinleştirmektedir (Rickards, 1979). Üst düzey soruların üst düzey öğrenmeleri teşvik ettiği Redfield &
Rousseau (1981) tarafından yirmi deneysel araştırmanın bulguları incelenerek yapılan bir meta analiz çalışmasında
doğrulanmıştır. Özel yetenekli çocuklar genel zihinsel yetenekleri akranlarına göre ileri düzeyde olan bireylerdir. Bu
özellikleri bakımından ileri düzeyde olan çocukların bilişsel sürecin önemli bir basamağı olan sorgulama ve soru sorma
süreçlerinde akranlarına göre ileri düzeyde olup olmadığının belirlenmesi çalışmamızın çıkış noktasıdır. Bu doğrultuda
çalışmamızın amacı, özel yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların soru sorma düzeylerinin incelenmesidir. Bu
araştırmada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, hâlihazırda var olan veya geçmişte
var olan bir durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma modelidir. Bu modelde araştırmanın konusu olan
olay, birey ya da nesne tamamen kendi koşullarında değerlendirilerek olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Araştırmanın
çalışma grubunu 4. ve 5. sınıfa devam eden özel yetenekli ve normal gelişim gösteren toplam 150 çocuk oluşturmaktadır.
Felsefi sorgulama metni ve sorularını içeren görüşme formu: İki farklı temadan oluşan felsefi sorgulama metni kullanılmıştır.
Bu metin ve sorular Felsefe Eğitimi ve Çocuk Gelişimi alanlarından 1’er doçent ve Çocuklarla Felsefe Eğitimcisi olan bir
uzman tarafından belirlenmiştir. Bu görüşme formunda “mutluluk” ve “unutmak” temalı kısa bir hikaye ve bu metinlerle
ilgili 3’er soru yer almaktadır. Bu soruların 2’si çocukların felsefi tema üzerine sorgulama becerilerini değerlendirmek, 1 soru
da çocuklardan felsefi tema ile ilgili sınırsız sayıda soru oluşturmaları amacıyla sorulmuştur. Çocukların felsefi tema üzerine
sorgulama becerilerini değerlendirmek amacıyla sorulan sorular, onların sorgulama sürecini başlatabilmeleri için üst düzey
soru olarak seçilmiştir. Oluşturulan sorular, Barden (1995) tarafından, bir cevap üretmek için basit bir hatırlamadan daha
fazlasını gerektiren şeklinde tanımlanan “üst düzey” ve doğrudan bellekten çağırılan veya metin içerisinde açıkça belirtilen
cevapları gerektiren şeklinde tanımlanan “düşük düzey” sorular olarak kategorilendirilmiştir. Daha sonra düşük düzey olarak
belirlenen sorular, ‘Bloom Taksonomisinin’ (Anderson ve diğerleri, 2001) ilk üç seviyesi olan ‘bilgi’, ‘kavrama ve
‘uygulama’ basamağındaki sorular olarak değerlendirilmiştir. Üst düzey olarak belirlenen sorular ise Frank E. Williams'ın
(1972; 1993) Öğrenme Süreci'ni Bireyselleştirmek ve İnsancıllaştırmak için Toplam Yaratıcılık Programı'ndaki stratejilerden
‘analoji’, ‘provokatif soru’, ‘paradox’, ‘özellik listeleme’ ve ‘belirsizlik toleransı’ soruları olarak değerlendirilmiştir.
Soruların analizinde Williams’ın soru sorma tekniklerinden adapte edilerek Walsh & Kemp (2013) tarafından yapılan
çalışmada kullanılan soru analizinden esinlenilmiştir. Elde edilen bulgularda çocuklar tarafından oluşturulan soruların
düzeyleri ve bu düzeylerdeki benzerlik ve farklılıklar detaylı olarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : özel yetenek, sorgulama, soru sorma
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Bir araya gelen insanların medeniyetleri oluşturmaya başlamasından itibaren özel yetenekli bireylerini öne çıkarabilen
toplumlar medeniyetlerini ileri taşımakta daha başarılı olmuşlardır. Bu toplumlar dünyayı da değiştirip geliştirmişlerdir. Hiç
şüphesiz dünyayı değiştirip geliştirmenin en önemli olanlarından birisi de sanatsal gelişlim ve değişimlerdir. Nitekim
Mustafa Kemal ATATÜRK de “sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir.” diyerek sanatın
toplumlar için önemini vurgulamaktadır. Eğitimin bir işlevi de sanat alanında özel yetenekli olan çocukları bulup
geliştirmektir. Üstün ya da özel yetenekli öğrenci; zihinsel beceriler, üretkenlik, sanat, liderlik veya özel akademik alanlarda
akranlarına göre üst düzeyde performans gösteren öğrenci olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde özel yetenekli öğrenciler
Bilsem’ lerde, hazırlanan programlar doğrultusunda eğitim almaktadırlar. Bu araştırmanın amacı Bilsem’ de öğrenim gören
ve resim yeteneği alanında özel yetenekli olan ilkokul öğrencilerinin Bilim ve Sanat Merkezi’ne ilişkin görüşlerini
belirlemektir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen araştırmanın veri kaynağını 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında Düzce Bilsem’ de öğrenim gören resim alanında özel yetenekli ilkokul öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunu
ise Bilsem’ de öğrenim gören ve resim alanında özel yetenekli sekiz ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Nitel bir durum
çalışması olarak planlanıp yürütülen araştırmada durum olarak resim alanında özel yetenekli öğrencilerin Bilsem’ e ilişkin
görüşleri ele alınmıştır. Çalışmada öğrencilerin Bilsem’ e ilişkin görüşleri araştırmacılar tarafından geliştirilen, pilot
uygulama ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin sayısal çözümlemesinde frekans kullanılarak bulgular nicel
olarak sunulmuştur. Görüşme formlarından elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile yorumlanarak tema, alt temalara
ulaşılmış, ayrıca elde edilen veriler katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırma süreci devam
ediyor olup, araştırmada Bilsem’ e devam eden üstün yetenekli ilkokul öğrencilerinin Bilim ve Sanat Merkezi’ne ilişkin
görüşlerine dayalı elde edilen bulgulara göre sonuçlara ulaşılacak, sonuçlara dayalı olarak da öneriler geliştirilecektir.
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Özel Öğrenme Güçlüğü bireyin ortalama veya ortalama üstü zekaya sahip olmasına rağmen bazı alanlardaki akademik
başarısızlık durumudur. DSM4 ‘e göre başarısızlık alanlarına göre öğrenme güçlüğü 4`e ayrılır bunlar: Matematik öğrenme
güçlüğü “Diskalkuli”, okumada görülen güçlükler “Disleksi”, yazmada görülen güçlükler “Disgrafi” ve başka türlü
adlandırılarılamayan öğrenme güçlükleridir. Geometri alt öğrenme alanı matematik öğrenme alanının en önemli
parçalarındandır ve Diskalkuli'nin etkileri fazlasıyla bu alt öğrenme alanında olacağı düşünülmektedir.Geometri şekil sembol
ve yazının bir arada bulunduğu bir alandır. Öğrenme güçlüğünün matematik, okuma ve yazmada sebep olduğu
olumsuzlukların tümünün geometri öğrenme alanında da görüleceği ve olumsuz etkilerinin olacağı düşünülmektedir.
Literatür taraması yapıldığında geometri ve öğrenme güçlüklerinin bir arada ele alındığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Genellikle geometri ve matematik öğrenme güçlüğü ayrı ayrı ele alınmıştır. Geometri ve matematik öğrenme güçlükleri eş
zamanlı irdelenerek geometri alanındaki öğrenme güçlükleri betimlenmeye çalışılacaktır. Bu araştırmanın amacı matematik
öğrenme güçlüğü ve ilköğretim geometri alt öğrenme alanı üzerine hazırlanmış çalışmaları inceleyerek geometrideki
öğrenme güçlüklerinin neler olabileceği hakkında fikir sahibi olmaktır . Gereç Yöntem : Bu ilişkiyi betimlemek için analitik
araştırma yöntemlerinden döküman analizi yöntemi tercih edilmiştir.Literatür taraması için mevcut tez, makaleler ve kitaplar
taranmıştır. Literatür taraması sonucu 8 adet makale, 2 adet tez ve 4 adet kitap incelenmiştir.Araştırmada geometri
öğrenmedeki zorluklar ve matematik öğrenme güçlüğü ile ilgili kaynaklar birlikte incelenmiştir . Bulgular: Geometrideki
öğrenme güçlüklerinin ; soyut algının gelişmemesi , bellek sorunları , kavram yanılgıları , 4 işlem becerileri , sembol ve
şekilleri kavrayamama veya yanlış kavramadan kaynaklandığı fark edilmiştir.Yapılan tarama sonucunda Diskalkuli olan
bireylerin genel özellikleri tespit edilmiştir. Ülkemizde alanyazında eksiklikler olduğu ve bu alan hakkında daha fazla
araştırmacının çalışma yürütmesi gerektiği fark edilmiştir.Öğrenme güçlüğü durumunun Geometri öğrenme alanında da
negatif etkileri olduğu ve Diskalkuli olan öğrencilerin geometri öğrenme alanı eğitimleri ile ilgili hiçbir çalışmanın olmadığı
belirlenmiştir.Disleksi ve Diskalkuli, geometri öğrenme Alanında görülen en etkin iki öğrenme güçlüğü olduğu
düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Matematik Öğrenme Güçlüğü, Geometri Alt Öğrenme Alanı, Diskalkuli
Anahtar Kelimeler : Matematik Öğrenme Güçlüğü, Geometri Alt Öğrenme Alanı, Diskalkuli
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(18666) ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN “GELECEK”
KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORİK OLARAK
İNCELENMESİ
ZEYNEP YAM 1, AHMET KURNAZ 2, HATİCE ÇETİNKAYA 1
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
zeynep.yam2002@hotmail.com
1

2

Alanyazın incelendiğinde özel yetenekli öğrencilerin gelecekle ilgili metaforik algılarını inceleyen bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu araştırma ile özel yetenekli öğrencilerin gelecek kavramını nasıl algıladıklarını metaforlar yoluyla
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Bu amaçla Gaziantep,
İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Tokat ve Uşak illerindeki BİLSEM’lerde öğrenim gören 256 özel yetenekli
öğrenciye 2017-2018 öğretim yılında güz döneminde “Gelecek ….benzer/gibidir; Çünkü…..” cümlesini gelecekle
ilişkilendirerek tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların
ürettikleri metaforlar belirsizlik unsuru olarak, gelişim unsuru olarak, biçimlendirici unsur olarak, yön veren unsur olarak,
umut verici unsur olarak, gelip geçici unsur olarak, hayal edilen unsur olarak, tesiri olmayan unsur olarak gelecek altında iki
uzman görüşü alınarak 8 kavramsal kategoride toplanmıştır. Çalışmaya katılan 256 öğrenciden 153 geçerli metafor üretildiği
tespit edilmiş, bunlardan 34 tanesi geçersiz sayılmıştır. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzdelik (%) olarak hesaplanmış,
sonuçlar tablolaştırılmıştır. Metaforların gruplandırıldığı kategoriler incelendiğinde araştırmanın yapıldığı 7 farklı bölgedeki
7 farklı şehirde özel yetenekli öğrencilerin gelecek kavramı ile belirsizlik unsuru %32,88 en fazla paralellik oluşturmuştur.
Kategorilere göregelecek, özel yetenekli öğrenciler tarafından geleceği olumlu algılayıp gelişimi sağlayan bir unsur olarak
görüldüğü, kendileri tarafından biçimlendirilebileceği, bunun için yön verilmesi gerektiğini, bugün aldıkları kararları
doğrultusunda beklentileri ve hayallerinin geleceği ortaya çıkaracağına bunun için geleceğe umutla baktıkları; bunun yanında
çok sayıda bilinmeyen içerdiği için belirsizlik içerdiğini vegeleceğin bağımsız olarak ulaşılan bir zaman döngüsü olduğu için
her seferinde yeni bir gelecek olduğunubundan dolayı geleceğin etkisinin olmadığı söylenebilir. Araştırma bulguları
doğrultusunda eğitim programları düzenlenebilir ve eğitimler verilebilir.
Anahtar Kelimeler : Gelecek, metafor, özel yetenekli öğrenci, olgubilim

(18706) OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN
EBEVEYNLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK
ALGILARININ İNCELENMESİ
ZELİHA TENİKECİ 1
1

KARAHİSAR ŞEHİT ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ANAOKULU
tenikeci_z_20@hotmail.com

Bu araştırmanın amacı Denizli ilinde okul öncesi eğitime devam eden çocukların ebeveynlerinin özel gereksinimli bireyler
hakkındaki farkındalıkları, onları nasıl algıladıkları, kaynaştırma hakkındaki düşünceleri, çocuklarına özel gereksinimli
bireyleri nasıl anlattıklarını incelenmiştir. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın
çalışma grubundan elde edilen verilerin analizinde bir durum saptaması ve görüşlerin incelenmesi yapıldığı için betimsel
analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu; çocukları normal gelişim gösteren ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 8 ebeveyn
oluşturulacaktır. Ebeveynlerin tamamı etik olarak izin alınmış ve araştırmaya gönüllü katılmış anne ve babalardan (4 anne- 4
baba) oluşturmuştur. Öğrenim durumlarına göre ise 1’i ilkokul mezunu anne ve 1 ilkokulu mezunu baba, 1’i ortaokul mezunu
anne ve 1 ortaokul mezunu baba, 1’i lise mezunu anne ve 1’i lise mezunu baba, 1’i üniversite mezunu anne ve 1 üniversite
baba olarak seçilmiştir. Araştırmacı veri toplama yöntemi olarak görüşme yöntemi kullanmış ve araştırmacı tarafından
oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturularak ebeveynlerle görüşme yapılmıştır. Bir nitel araştırma üzerinde,
bir özel eğitim bir okul öncesi eğitimcisi olmak üzere 3 uzman görüşü alınmıştır. Araştırma sonucunda velilerin engellilere
duyarlılık gösterdiği ancak bazı velilerin kaynaştırma eğitimine sıcak bakmadığı görülmüş, ailelerin ve öğretmenlerin
kaynaştırma eğitimi için hizmetiçi eğitim almaları önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Anne-baba görüşü , özel eğitim, kaynaştırma
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(18741) YAŞAMDA BANA DA BİR ŞANS VER
DÜRDANE GÜNER 1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
durdane_63_izmir@hotmail.com
1

Bireysel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle diğer öğrencilerin ortak bir çalışma alanında organik üretim yaptırılarak
kaynaştırma eğitimi ile hayata hazır, kendine özgüveni olan bireyler olarak topluma kazandırma çalışmasıdır. 9-11 yaş
aralığında 10 Bireysel Eğitim alan öğrenci ile 20 öğrenci gruplandırılarak ortak bir organik üretim yapılan bir tarım
arazisinde kaynaştırma eğitimi verilmektedir. Öğrenciler toprakla yakın temas ederek fiziksel olarak rehabilite edilirken aynı
zamanda grup çalışması ile paylaşma,empati ve sorumluluk alma beceriside kazanmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler : Bireysel eğitim proje sunum

(18742) ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ FİZİKİ İMKÂNLARININ
BAŞARIYA KATKISI VE TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN KRİTERLER
SİBEL DEMİRARSLAN 1
1

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
sdarslan@kocaeli.edu.tr

İçinde bulunulan yüzyıl ile birlikte teknik ve teknolojide gelinen yer itibariyle her bireye eşit koşullarda yaşamayı sağlamak
daha kolaylaşmıştır. Anayasada “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” denilmektedir. Dolayısıyla engelliler de eşitlikten paylarını
almalıdırlar. Engelli bireyleri ötekileştirmeden, üzmeden, kırmadan ve konforlu, ihtiyaçlarına cevap verebilen ortamların
sağlanabilmesi için herkese görev düşmektedir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde “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”in özel eğitim olduğu ifade edilmektedir. Burada geçen uygun ortam ifadesiyle
mimari ve iç mekan düzenlemelerinin önemi vurgulanmaktadır. Bu çalışmada amaç, engelli bireyin gelişiminde, özel eğitim
kurumunun fiziki alt yapısı, hizmet verdiği binanın mimari ve iç mekân tasarımının en az eğitim programı ve uzman personel
kadar önemli olduğuna dikkat çekebilmektir. Engelleri ortadan kaldırabilmek, herkesi yapabilecekleri oranında hayata dâhil
edebilmek ve yaşamlarını özgüvenli bir duruşla idame ettirebilmelerini sağlamak için doğru bir eğitim alt yapısının
hazırlanması gerekmektedir. Başarıyı ve sağlığı elde edebilmek için, her bir rahatsızlık, engel veya handikaba uygun, eğitimi
destekleyecek özel binaların projelendirilmesi ve inşa edilmesi gerekliliğinin farkında olunması gereklidir. Yöntem olarak,
özel eğitim kapsamında yer alan yetersizlik veya farklılıkların özelliğine göre gereksinimlerin de farklılaşacağının
irdelenmesi hedeflenmektedir. Sonuçta, herhangi bir bina değil, onlara özel tasarlanacak bina bireysel gelişimi hızlandıracak
ve başarıyı arttıracaktır. Sürdürülebilir bir dünya için engelleri ortadan kaldırmak, herkesi eşit şartlarda yaşatmak tüm
insanların sorumluluğudur. Devlet, yerel yönetimler, yasa koyucularla birlikte herkes kendi üzerine düşeni yapmalıdır.
Mimarlar ve inşaat sektörü paydaşlarının da, “özel eğitim” kurumlarının iyi niyetlerindeki verimi arttırabilmek için önce
fonksiyona uygun bir binada olmaları gerektiğini anlatmaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Özel Eğitim / Mimari Tasarım / Yasal Yaptırımlar / Engellilik / Hizmet Binası
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(18181) SAĞLIK İNANÇ MODELİ TEMELLİ YARALANMA
ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
EDA KILINÇ 1, KAMER GÜR 1
1

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
kilinc_edaa@hotmail.com

Bu çalışmada Sağlık İnanç Modeli (SİM) Temelli Yaralanma Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmıştır. Metodolojik
tipte olan bu araştırma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul’da iki devlet lisesinin 9-12. sınıf öğrencileri ile
yürütülmüştür (n= 481). Veriler, Sağlık İnanç Modeli (SİM) Temelli Yaralanma Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, Wang S.M ve
ark. (2014) tarafından lise öğrencilerinin önemli yaralanma türleriyle (okul, trafik ve spor) ilgili sağlık inançlarını belirlemek
amacıyla geliştirilmiş ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,89 bulunmuştur. Ölçek, beşli likert tipi (Duyarlılık algısı,
Ciddiyet algısı, Yarar algısı ve Harekete geçiricilerdeki her bir madde 1'den 5'e pozitif bir değer alırken; Engeller
algısındaki maddeler 5 ile 1 arasında ters olarak puanlanmaktadır) 22 madde ve beş faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin
geçerliği için kapsam geçerliği indeksi, yapı geçerliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi (AFA-DFA), güvenirlik
için iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alpha) ve test-tekrar test analizleri yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 ve AMOS
20.0 programları kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda 22 madde ve 5 faktörden (Duyarlılık, Ciddiyet, Yarar,
Engeller ve Harekete geçiriciler) oluşan Sağlık İnanç Modeli Temelli Yaralanma Ölçeği’nin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,92
ve alt boyutlarının Cronbach’s Alpha katsayıları 0,77 ile 0,89 arasında bulunmuştur. Ölçeğin kapsam geçerliğinin
sınanmasında 10 uzmandan görüş alınmış ve Kapsam Geçerlik İndeksi=0,98 bulunmuştur. Ergenlerin yaralanmalara yönelik
sağlık inançlarına ilişkin madde toplam korelasyon değerleri 0,71 ile 0,81 arasında, madde alt ölçek korelasyonları ise 0,79
ile 0,82 arasında değiştiği belirlenmiştir. Test-tekrar test korelasyon değeri ölçekteki her madde için en düşük r=0,22 en
yüksek r=0,71 bulunmuştur (p<0,05). Türkçe Sağlık İnanç Modeli Temelli Yaralanma Ölçeği 22 maddeden ve beş alt
boyuttan oluşan oldukça yeterli güvenirlik ve geçerlik göstergelerine sahip bir ölçme aracıdır. Bu ölçek ergenlerin
yaralanmaya ilişkin sağlık inanç düzeylerini belirlemek için kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler : Ergenlik, yaralanmalar, okul kazaları, sağlık inanç modeli, geçerlik-güvenirlik.

(18219) EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ
KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARI
AYTEN DİNÇ 1, REMZİYE GÜLTEPE 1, EDA CANGÖL 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
remziyegultepe@gmail.com

Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla
yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitselözellikte olan bu çalışmanın evrenini Çanakkale Sağlık yüksekokulu ebelik bölümünde
okuyan 305 öğrenci, örneklemini ise 235 (evrenin % 77) öğrenci oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini ve
ilaç kullanma durumlarını içeren anket formu ile 15-29 Mart 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma yapılmadan önce
kurum izni alınmıştır. Ayrıca öğrencilere araştırmaöncesi çalışmanınamacıaçıklanarak sözlü onam alınmış ve anket
formlarını kendilerinin doldurmaları istenmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik ve ki kare testi kullanılmıştır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %8.9’unun devamlı kullandığı bir ilaç vardır. Öğrencilerin %74.9’unun reçetesiz ilaç
kullandığı belirlenmiştir. Bunlardan %72.8’i ağrı kesici, %28.5’i soğuk algınlığı ilacı,%23’ü cilt kremi, %19.6’sı burun
spreyi, %14.5’i vitamin kullanmaktadır.Öğrencilerin %93.6’sı evde mutlaka ilaç bulundurulması gerektiğini belirtirken,
bunların %83.3’ü ağrı kesici, %59’u pansuman malzemeleri, %47.7’si ateş düşürücü, %28.5’i soğuk algınlığı ilacı olması
gerektiğini bildirmiştir. %54’ü aile bireylerinin bir tedavi sonrası arta kalan ilaçlarını gerektiği zaman kullanmak üzere
sakladığını belirtmiştir. Öğrencilerin %82.1’i ilaçlarını buzdalabının kapağında saklamaktadır. Evde ilaç bulundururken
bunları tekrar kullanmak istediğinde; son kullanma tarihine, hastalığa uygunluğuna, şurup, göz damlası gibi ilaç formlarının
kullanma talimatında belirtilen süreleri aşmamış olmasına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Çalışmada ailedeki birey sayısı
arttıkça evde ilaç bulundurma oranının arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin dörtte üçünün reçetesiz ilaç kullandığı ve
akılcı ilaç kullanımı davranışlarının yetersiz olduğu saptanmıştır. Sağlık personelinin bu konuda toplumu bilinçlendirme
çalışmalarına önem vermeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : akılcı ilaç,ebelik,öğrenci
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
remziyegultepe@gmail.com

Malpraktis, son 30 yılda tüm dünyada tartışılan, etik, hukuki, tıbbi, eğitimsel ve yönetimsel yönleriyle çok yönlü bir
konudur. Tıbbi malpraktis, sağlık personelinin tıbbi müdahalede standart uygulamayı yapmaması, bilgi ve beceri eksikliği ile
yanlış veya eksik teşhiste bulunması,yanlış tedavi uygulaması veya hiç tedavi uygulamaması, hukuki ve etik zorunlulukları
yerine getirmemesi ile oluşan, kişide zarar meydana getiren basit yaralanmadan kişinin ölümüne kadar uzanan geniş bir
yelpazede yer alan fiil ve durumlardır.Malpraktis vakalarının yaklaşık beşte biri, aslında bir tür tıbbi uygulama hatası olduğu
bildirilmektedir. Ebelerin en sık karşılaştıkları hatalar; ilaç hataları, hasta takip ve değerlendirilmesine bağlı ortaya çıkan
hatalar (özen eksikliği, terk etme), riskin fark edilmeyip, hekime geç haber verme/ hiç haber vermeme, yetki sınırlarının
aşılması, sistem yetersizliğine bağlı hatalar (malzeme yetersizliği, personel eksikliği), kayıt hataları ve rüşvet olarak
özetlenebilir.Ülkemizde 2001-2005 yılları arasında Adli Tıp Kurumu verilerine göre 525 olgu bildirilmiş ve bu olguların
%22,5’i (118) kadın hastalıkları ve doğum klinikleri ile ilgilidir. Tıbbi uygulama hatası kararı verilenlerden %7,2’si ebelere
aittir. Michigan'da yapılan bir çalışmada ebelerin %35’i mesleklerinde en az bir kez bir malpraktis iddiasıyla karşı karşıya
kalmış ve% 15.5'i, kendi adına 30.000 dolar en az bir malpraktis ödemesine maruz kaldığını bildirmiştir.İran’da yapılan bir
çalışmada malpraktis nedenleri, % 39.2ihmal %23,5’i bilgi ve beceri eksikliği ve %19,6’sı hukuki ve etik zorunlulukları
yerine getirmemesi idi. Ayrıca malpraktis olgularının% 26.5'i vajinal doğumda ve% 37'si sezaryen doğumda
gerçekleşmiştir.Malpraktis davaları son zamanlarda giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle hatalı uygulamaları önlemek
için ebeler dikkatli olmalı, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmalı, gereksiz müdahale uygulamaktan kaçınmalı, doğru
ve yeterli kayıt tutmalıdır. Tıbbi malpraktisin önlenmesi sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak ve kaynakların yeterli
kullanılmasını sağlayacaktır. Bu derleme ebelik uygulamalarında malpraktis olgularına dikkat çekmek amacıyla
planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Malpraktis, ebelik, doğum

(18222) ÇOĞUL GEBELİKLERDE PRETERM BEBEKLERİN
BESLENME SORUNLARI
NURDAN AKÇAY DİDİŞEN 1, ZEHRA SÖZKESEN 1
EGE ÜNİVERSİTESİ
zehrasozkesen86@gmail.com
1

Son yıllarda, çoğul gebelik sıklığında artış görülmektedir. Çoğul gebelik, İnvitro fertilizasyon ile transfer edilen embriyoların
sayısına bağlı olmakla birlikte, %10-45 arasında değişim göstermektedir. Orta derecede ve geç prematüre doğumlar son
yıllarda artış göstermiştir. Ülkemizde apılan bir çalışmada, geç preterm doğum oranı % 9.4 bulunmuştur. Buçalışmada, çoğul
gebeliklerle birlikte olan preterm bebeklerde oluşabilecek beslenme sorunlarına yaklaşım ve bakım yönetimi paylaşılacaktır.
İntrauterin dönemde emme refleksi 23. haftada başlamakta, emme-yutma koordinasyonu 34. haftada gelişmektedir. Bağırsak
motilitesi, peristaltik hareketler, sfinkter fonksiyonlarının matürasyonu 3. trimesterde gelişmektedir. Preterm doğan bebekler,
gastrointestinal sistem immatüritesi ve fetal büyüme hızının yüksek olduğu 24.-36. haftalar arasında doğması sebebiyle
beslenme sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Geç prematüre bebeklerin beslenmesinde en sık karşılaşılan problemler; beslenme
intoleransı ve emme sorunlarıdır. Prematüre bebeklerde emme sürecinde; emme ve yutmada güçlük, emme sırasında çabuk
yorulma, uykuya dalma ve emmenin uzaması gibi sorunlar yaşanmaktadır. Bu yüzden, prematüre bebeklerde emmenin
sürdürülmesi güçtür ve zaman alıcıdır. Son yıllarda yapılan araştırmalar geç preterm doğumlarda artışın olduğunu
göstermekte, preterm bebeklerde mortalite ve morbidite oranlarının daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Geç preterm
bebeklerin beslenmelerinin yakın takip edilmesi, annelerin bebeklerin beslenmesi konusunda eğitilmeleri gerekmektedir.
Prematüre bebeklerde görülen beslenme sorunlarının önlenmesinde, pediatri hemşirelerinin eğitim verici ve danışmanlık
sağlayıcı rolleri önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Çoğul gebelik, pretem, beslenme
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Çoğul gebelik uterusta birden fazla fetüsün varlığı olarak tanımlanmaktadır. Çoğul gebeliklerde doğum sonrası süreçte ise
yenidoğanların beslenmesinin ve emzirme sürecinin desteklenmesi oldukça önemlidir. Çünkü çoğul bebeklerin emzirilmesini
olumsuz etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar; anneye ait faktörler, bebeğe ait faktörler veya emzirilme sürecini
olumsuz etkileyen diğer durumlardır. Çoğul bebeklerin sık aralıklarla ve doğru teknikle emzirilmesi, sütün salgılamasını ve
devamlığını sağlayan en önemli faktördür Yapılan çalışmalarda tek bebeklerin emzirme oranının % 52, ikizlerde % 40,
üçüzlerde ise % 15 olduğu, diğer bir çalışmada ise ikiz bebeklerin sadece %25’inin, üçüz bebeklerin ise sadece %14’ünün ilk
altı ay anne sütü aldığı belirlenmiştir .Ayrıca diğer bir çalışmada ise annelerin çoğul bebek beslenmesi ve emzirme tekniği ile
ilgili bilgilerinin ise yeterli olmadığı ve bu konuda eğitim ve seminerler düzenlenmesi gerekliliği önerilmiştir. Başka bir
çalışmada çoğul bebek sahibi olan annelerin en çok endişe duydukları durumlardan birinin emzirme olduğu, bebeklerini nasıl
emzirecekleri, emzirirken hangi bebeğin önce emzirilmesi gerektiği, aynı anda bebeklerini emzirebilme durumları ve
pozisyonları hakkında ise bilgi gereksinimleri olabileceği vurgulanmıştır. Bu derleme çalışmasında anne sütü alan bebeklerin
emme becerilerinin desteklemesi amacıyla çoğul bebeklerde kullanılabilecek terapotik pozisyon ve emzirme yaklaşımları
hakkında son ve güncel literatür bilgileri paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Multiple baby, breastfeeding, position

(18282) INNOVATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM AND
PEDAGOGY
SLIM CHERIF 1

1

MARMARA UNIVERSITY
slimcherif.official@gmail.com
Education has always been a topic of innovation. Since the beginning of universal education movement. Mainly the studies
biggest important topic is choosing the department to enrol. In general the choosement is based on two biggest reasons : -The
department the most needed and possible to afford a stable job, and good professional life. -The need to carry studies on the
beloved department for self-construction. In the first hand, for those who picked a specific department in order to insure a
good stable professional life : student are generally faced to fields like : medecine, ingeneering... It is versy efficient. It is
very important to understand the deep meaning of "pre-med", why they invented it for people and why American people are
accepting the fact that they're facing 4 preparation years and going for them. So basically, pre-med it is all about preparing a
young doctor to be a doctor. It first makes you feel respected from other people to define yourself as a pre-med studenr and it
also prepares you for the big responsability that you have to handle in the next few years. Although being a pre-med student
is typically studying 2 academic years in any other medical school outside of America for examle Europe, but in 4 years, it
also gives you the opportunity to decide wether you are really into medical stuff or not and it gives you the possibility to
change your mind without loosing time in your educational and professional life sequently.
Keywords : Tıp eğitimi, sağlık eğitimi, pre-med, medical studies in the usa, for a better pedagogy

(18441) ÇOCUK DOSTU ÖĞRENME ORTAMLARI: HASTANELER
SELİN DEMİRBAĞ 1

1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
demirbag_izmir@hotmail.com

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların yaşatılması, korunması ve gelişiminin sağlanmasında öncelikle
çocuğun ailesini, daha sonra yakın çevresi ile birlikte toplumu ve devleti sorumlu tutmaktadır. Dolayısıyla “Çocuk Dostu
Öğrenme Ortamları” öğrenmenin sadece okulda değil, çocuğun bulunduğu tüm ortamlarda desteklenmesini sağlayacak
düzenlemelerin gerekliliğini göstermektedir. Bu yaklaşımla çocukların doğup büyüdükleri bütün ortamların yaşama, gelişme,
korunma ve katılım haklarını güvence altına alan “çocuk dostu ortamlar” hâline gelmesi amaçlanmaktadır. Son yıllarda
tanımlanan ve tartışılan kavramlardan biri olan “çocuk dostu” kavramı, pek çok alanda olduğu gibi hastanelerinde çocuk
dostu olmasının koşullarını tanımlamaktadır. Çocuk dostu hastaneler, çocukların haklarını gözeterek sağlık hizmetlerine
ilişkin standartların sağlandığı ortamlardır. Çocuk dostu hastanelerde çocuğa uygulanacak tüm müdahaleler çocuğun
gelişimini destekler şekilde olmalıdır. Çocuğun sağlık/hastalık eğitimi, çocuğa sevgi ve saygı ile yaklaşmayı içermektedir.
Özellikle kronik hastalığa sahip olan çocuklar için sağlık/hastalık eğitimi çok önemlidir. Çocukların en etkin öğrenme süreci
olan oyun, çocuklara verilecek olan bu eğitimlerde aktif rol oynamaktadır. Tedavi ve bakımda oyunun kullanılması terapötik
oyun olarak adlandırılır ve çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda sağlanan bu yöntem ile çocuk, haklarının korunması ile gerekli
sağlık hizmetini almaktadır. Çocuk dostu hastanelerin oluşturulması ile çocukların gelişim süreçlerinin desteklenmesi,
çocukların haklarının korunması, en etkin şekilde tedavi ve bakımlarını almaları ve aynı zamanda öğrenme süreçlerinin de
devam etmesi sağlanmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler : Çocuk Dostu, Öğrenme, Hastane
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Başlarda mekanik icatlarla insan yaşamına giren teknoloji günümüzde yerini dijitalleşmeye bırakarak sanal bir dünyanın
kapısını açmıştır. Bu dijital dünya içerisinde bireyler, her türden bilgiye ulaşabilmekte, bu bilgileri kullanıp paylaşabilmekte
ve yeni bilgiler üretebilmektedirler. İnternetin ve dijital ortamların olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz yönleri de
bulunmaktadır. Karşılaşılan risklerin ne boyutta olabileceğini yetişkin insanlar fark edebilirken çocuklar risklerin boyutlarını
fark edemezler. Bu risklerden en çok etkilenecek bireyler gerekli internet okuryazarlığını ve e-olgunluğu henüz edinmemiş
olmaları ile çocuklardır.İletişimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile artan haberleşme hızı, internet üzerinde
gerçekleştirilen eylemlerin etik boyutunun iyice düşünülmesi için kullanıcılara yeterince zaman bırakmamaktadır. Elektronik
bilgi çok daha kolay değiştirilebildiği ve yetkisiz girişler için tehdide açık olduğundan kağıt üstünde olan bilgiden daha
kırılgandır. Bu olumsuzlukların farkında olamayacak çocukların bu ortamlarda dikkatli olması için ebeveynlere büyük
görevler düşmektedir. Çocuklarını dışarıda oyun oynarken merak eden ebeveynler, artık evlerinde de çocuklarını merak
etmektedirler. Dolayısıyla ebeveynlerin rolleri de değişmektedir. Teknolojideki gelişmelerle birlikte dijital dünyaya henüz
hazır olmayan çocuk ve ergenler karşılaştıkları karmaşık bilgileri nasıl değerlendireceklerini bilememektedir. İnternet ilk
zamanlarda her derde deva bir ilaç gibi görünürken, beraberinde getirdiği bir takım etik ve güvenlik problemlerinin patlak
vermesi ve konunun gazete manşetleri ve televizyonlara taşınması belirli toplumsal kaygıları da beraberinde
getirmiştir.Çocuğun gelişiminden birinci derecede sorumlu olan ebeveynlerin dijitalçağdaki görevleri, çocuğun dijital
teknolojilerine erişimini sağlamakla sınırlandırılamaz.İnternetin hızla yayılıp, her yerde erişilebilir hale gelmesi, çocukların
uzak tutulmasını imkânsız hale getirmektedir. Uzak tutmak yerine, zararlı içeriklerin anlatılması ve bilinçli birey haline
getirip, olası tehlikelerden kendi kendilerine uzak kalmayı başarmalıdırlar. Bu konuda da dijital okuryazarlık dersi üzerinde
önemle durulmalı ve özellikle çocukların kişisel güvenlik ve gizlilik kavramlarının öğretilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Dijital Dünya, Çocuk, İnternet Ebeveynliği

(18465) GENÇLERE VERİLECEK CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ NEDEN
ÖNEMLİ?
SEMA ÜSTGÖRÜL 1
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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTY
sema84car@hotmail.com

Cinsel sağlık; cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak, istenmeyen gebelikleri önlemek ve cinsel işlevin
bozukluklarından ve istismardan uzak olumlu deneyimler yaşayabilmektir. Cinsel sağlığın korunması, geliştirilmesi ve
sürdürülmesi kapsamlı bir cinsel sağlık eğitimi ile mümkündür. Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de sistemli bir cinsel
sağlık eğitimi bulunmamaktadır. Bunun temelinde cinsel sağlık eğitiminin gençleri cinsel ilişkiye teşvik edeceği kanısı
olduğu düşünülmektedir. Araştırmalar kapsamlı bir cinsel eğitimin; cinsel ilişkiyi ertelediği, cinsel ilişki sıklığını azalttığı,
gençlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruduğu, bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlamasına, güvenli ve
sağlıklı cinsel davranış geliştirmesine yardımcı olduğu, başkalarının görüşlerine ve yaşam şekillerine saygılı olma bilinci
kazandırdığı bilinmektedir. Ülkemizde genç nüfus fazla olmasına rağmen, cinsel sağlık konusunda eğitim oldukça
yetersizdir. Bu derleme, gençlere verilecek cinsel sağlık eğitiminin öneminin vurgulanması ve cinsel sağlık eğitimi içeriği
hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Cinsel sağlık eğitimi; sağlık, eğitim, sosyal refah ve yasal sistemlerin tam olarak
katılımını gerektiren geniş temelli, toplum destekli bir etkinliktir. Cinsel eğitim; anatomik ve fizyolojik olarak bedenini
tanıma, aile yaşamı, gebelik oluşumu, ebeveynlik, aile planlaması, cinsel eğilim, toplumsal cinsiyet, cinsel istismar, cinsel
yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi içermelidir. Genç insanların; ailelerinin cinselliğe ilişkin değerlerini anlamaları, kendi
değerlerini geliştirmeleri, öz güvenlerini arttırmaları, aileleri ve toplumla olan ilişkileriyle ilgili bir anlayış geliştirmelerini
sağlamalıdır. Gençlerin iletişim, karar verme, atılganlık, baskılara karşı koyma, sevecen, samimi, keyifli ve olumlu ilişkiler
oluşturma gibi kişiler arası beceriler geliştirmesine yardım etmelidir. Cinsel davranışlarla ilgili sorumlulukların kabul
edilmesi ve bunları yerine getirilmesinde gençlere yol gösterici olmalıdır. Gençlerin ihtiyaçlarına uygun eğitim programları
hazırlamak onları riskten korumak açısından oldukça önemli olup, Dünya Sağlık Örgütü gençler arasında madde kullanımı,
intihar oranlarında artış, cinsel şiddet ve istismara maruz kalma oranlarında artış olduğunu bu nedenle cinsel eğitimin
mutlaka gençlere verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler : Cinsel sağlık, Gençlerin cinsel sağlığı, Cinsel sağlık eğitimi.
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Eğitim ve öğretimde öğrencilerin akademik başarısını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır ve eğitimden sorumlu bilim
insanlarının bu faktörleri göz önünde bulundurmaları, eğitimin kalitesi ve öğrencinin başarısı açısından oldukça önemlidir.
Akademik başarıyı etkileyen önemli bir faktör ise akademik öz yeterlik düzeyidir ve akademik öz yeterlik düzeyi yüksek
öğrencilerin akademik başarılarının akademik öz yeterliği düşük öğrencilerden daha yüksek olduğu yapılan çalışmalarda
gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı akademik öz yeterliğe etki eden faktörlerin incelenmesidir. Çalışmaya Pamukkale
Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören toplam 702 (335
erkek; 367 kadın) sağlıklı üniversite öğrencisi dâhil edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalamaları 21,29±1,69 yıl , Vücut Kitle
İndeksi (VKİ) değerleri 22,35±3,08 kg/m2, Genel Not Ortalaması (GNO) değerleri ise 4 üzerinden 2,91±0,47 şeklindedir.
Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildikten sonra akademik öz yeterlik seviyelerini değerlendirmek için Jerusalem ve
Schwarzer tarafından geliştirilen 7 maddeden oluşan 4’lü likert ölçek tipindeki Akademik Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır.
Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerini ölçmek için Craig ve arkadaşları tarafından 2003 yılında geliştirilen 7 sorudan
oluşan fiziksel aktivite düzeyi ve oturma süresini sorgulayan Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) Kısa Form’u
kullanılmış, ayrıca sporla ilgili alışkanlıkları sorgulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin akademik öz yeterlik düzeyi
üzerine etkileri uygulanan lineer regresyon analizi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar UFAA’dan elde edilen fiziksel
aktivite skorunun, GNO değerinin, düzenli spor yapılan yıl ve gün /hafta sayısının akademik öz yeterlik üzerinde pozitif;
günlük ortalama oturma süresinin ise negatif bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur (p<0,05). Standardize regresyon
katsayılarına göre incelenen değişkenlerin Akademik Öz Yeterlik düzeyi üzerindeki göreli önemi sırasıyla; GNO (β=0,164),
günlük oturma süresi (β= -0,159), UFAA skoru (β=0,156), düzenli spor yapılan gün/hafta sayısı (β=0,141) ve düzenli spor
yapılan yıl (β=0,130) şeklindedir. Çalışmamızın sonuçları akademik öz yeterliğe etki eden en önemli değişkenin GNO
olmasının yanı sıra oturma süresi ve fiziksel aktivite düzeyinin de önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler : Akademik Öz Yeterlik, Genel Not Ortalaması, Düzenli Spor
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Günümüzde her sekiz kadından biri meme kanseriyle mücadele etmektedir.Son yıllardaki tanı ve tedavi gelişmeleri
sayesinde meme kanseri artık ölümcül değil, kronik bir hastalık olarak görülmektedir. Tedavideki başarındaki en önemli
etkenlerden biri ise farkındalığın artması sonucu tanının erken konulabilmesidir. Meme kanserinden korunmak veya erken
evrede fark edebilmek için kendi kendine meme muayenesi (KKMM) oldukça büyük öneme sahiptir. Meme kanseri, meme
içinde küçük bir kitleyken müdahale edildiğinde %100’e yakın oranda başarı ile tedavi edilebilmektedir. Bu makalenin amacı
meme kanseri belirtileri hakkında bilgi verilip, kendi kendine meme muayenesi yaparak erken tanı konulabileceği
farkındalığının oluşturulmasıdır. Meme kanseri yaş ilerledikçe daha fazla görülmesine rağmen, ülkemizde 35 yaş altında tanı
konulan meme kanseri hasta sayısı giderek artmaktadır. Meme kanserinin genç yaşta görülmeye başlamasının nedenlerinin
toplumun beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve kilolu bireylerin sayısının artması olarak belirtilmektedir. Meme kanseri
belirtileri; meme üzerinde genellikle ağrısız, sert yapılı, zamanla büyüyebilen yapıda ele gelen kitle, bir memenin daha büyük
olması, memede kızarıklık, morluk, yara, damar genişlemesi, içeri doğru çöküntü, yaygın küçük şişlikler, portakal kabuğu
görünüşü, meme başından kanlı veya kansız akıntı gelmesidir. Erken tanıda bu belirtilerin kadınlara öğretilmesi ve kendi
kendine meme muayenesi yapması önerilmektedir. Kadınların düzenli olarak ayna karşısında her ay adetin bitiminden 4-5
gün sonra kendi kendine meme muayenesi yapması kendi hayatına küçük bir dokunuş olarak görülmektedir. Meme
kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğu, 20 yaş ve üzerinde olan her kadının basit ve ucuz bir muayene olan kendi
kendine meme muayenesi yaparak kendi sağlığını koruması için sorumluluk ve eğitim verilmesi oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Meme kanseri, Kanserde erken tanı, , Kendi kendine meme muayenesi.
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20. yüzyılın sonundan itibaren acil yardım ve afet yönetimine verilen önem gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da artmaya
başlamıştır. Bu sebeple lise, ön lisans, lisans, lisansüstü seviyede öğrenciler yetiştirmek amacıyla programlar açılmış ve
açılmaya devam etmektedir. Bu programlarda yetişen öğrencilerin afet ve acil durumlar ile ilgili olarak farkındalıkları ve
hazır bulunuşlukları önemlidir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bireyin önem verdiği, ihtiyaç duyduğu ve ön bilgiye sahip
olduğu konularda daha kalıcı ve etkili öğrenmeyi başardığı göz önüne alınırsa hazır bulunuşluk ve farkındalığın önemi daha
iyi anlaşılacaktır. Kimyasal kazalar, insan eliyle meydana gelen afetler arasındadır. Bu tür kazalar sonucu acil durumlar, hatta
afetler meydana gelebilmektedir. Çalışmada görüşme yöntemi kullanılarak AYAY Lisans eğitimi alan öğrencilerin kimyasal
kazalar hakkındaki farkındalıkları ve kimyasal kazalar ile ilgili hazır bulunuşlukları tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen
veriler ile öğrenci, eğitimci ve bu alanla ilgili program hazırlayanlar için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimler: Kimyasal kaza, acil yardım, afet yönetimi

(18502) AYAY BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA
YÖNELİK DAVRANIŞLARI
SERKAN ÖZDEN 1

1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
sozden@comu.edu.tr

AYAY Bölümlerinde acil durumlar ve afetlerde insan ve çevreyi korumak, meydana gelen acil durumların ve afetlerin daha
kötüye gitmesine engel olmak amacıyla öğrenciler yetiştirilmektedir. Bu sebeple bu bölümlerde eğitim alan öğrencilerin
çevreye duyarlı, çevreyi koruma konusunda olumlu tutum ve davranışlara sahip bireyler olması gerekmektedir. Bu çalışmada
AYAY Bölümü’nde eğitim alan lisans öğrencilerinin çevreye karşı tutumları çeşitli değişkenler açısından belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırma verileri; Güven, E. ve Aydoğdu, M. (2012) tarafından geliştirilen “Çevre Sorunlarına Yönelik
Davranış Ölçeği” ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda öğrencilerin çevre sorunlarına karşı beklenilen ölçüde
duyarlı olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: AYAY bölümü öğrencileri, çevre eğitimi, çevre sorunları.

(18530) UYGUN EGZERSİZ PROGRAMLARININ DİYABET
KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ
FEYZANUR ŞENEL 1
1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
fyz.senel95@gmail.com

Diyabet, insülin hormonunun eksikliği veya etkili bir şekilde kullanılamaması sonucu oluşan; kanda şeker oranının artışıyla
karakterize, ciddi komplikasyonların görüldüğü kronik, metabolik bir hastalıktır. Risk faktörleri arasında obezite,
karbonhidrattan zengin beslenme ve fiziksel inaktivite vardır. Bu yanlış yaşam tarzının sonucu olarak bir süre sonra insülin
direnci gelişir ve diyabet oluşur. Oysa bu faktörler değiştirilebilir ve diyabet önlenebilir. Egzersiz ile kilo kontolünün
sağlanabileceği bilinmektedir. Son zamanlarda diyabeti önleme ve kontrol altına almada egzersizin etkisi ile ilgili birçok
çalışma yapılmıştır. Uygun egzersiz programı ile diyabetin komplikasyonlarnın önlenebileceği,kontrol altına alınabileceği
belirtilmiştir. Bu sunumda kişiye özgü uygun egzersiz programının nasıl olması gerektiği ve dikkat edilecek noktalar ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler : İnsülin Direnci, Fiziksel Rehabilitasyon, Diyabet ve Egzersiz
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(18533) OMURGA HASTALIKLARI VE KORUNMA YOLLARI
FEYZANUR ŞENEL 1
1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
fyz.senel95@gmail.com

Omurga,anatomik olarak beş bölgeden oluşan,birbirleriyle eklemleşmiş yapılar bütünüdür. Her bölgenin bir doğal eğriliği
vardır ve belirli yönlerde hareket açıklıkları mevcuttur. Omurgayı çevreleyen bağ ve kassal yapılar bir bütün halinde hareket
etmemize ve omurganın korunmasına yardımcı olur . Omurgada oluşan sorunların bir kısmı doğumsal bir kısmı ise
edinilmiştir. Yanlış duruş pozisyonları,uzun süre belirli pozisyonlarda durma , aşırı yüklenmeler, kas dengesizliği bu
bütünlüğü bozabilir;deformitelere ve ağrıya yol açabilir. Edinilmiş problemlerin bazıları genel olarak toplumda görülür ve
egzersiz ile düzeltilebilir veya ilerlemesi durdurulabilir. Bu sunumda omurgada yaşanan bazı edinsel problemler ve omurga
sağlığımızı nasıl koruyacağımız çeşitli görsel örnekler aktarılarak anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Omurga Sağlığı, Skolyoz, Kifoz, Bel Ağrısı, Sırt Ağrısı

(18687) AKADEMİSYEN HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK
ÖZELLİKLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
SERAP YILDIRIM 1, İREM EROL 1, ELİF YILMAZ 1, FULYA ÇELİK 1
1

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
iremerol96ege@gmail.com

Araştırma, akademisyen hemşirelerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır. Tanımlayıcı araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde görev
yapan, araştırmanın yapıldığı tarihlerde kurumda olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 84 akademisyen hemşireyle
yapılmıştır. Veriler; tanıtıcı bilgi formu, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’yle (BYÖ) toplanmıştır. Araştırma verilerinin
değerlendirilmesinde sayı, yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma, analizinde ise t- test ve ANOVA kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan akademisyen hemşirelerin yaş ortalaması 36.12±9.85 olup, %96.4’ünün kadın, %58.3’ünün evli,
%96.4’ünün çekirdek aile yapısının olduğu, %94.0’ının aile sosyal yapısının demokratik olduğu, %53.6’sının çocuğunun
olmadığı, %54.8’inin sosyoekonomik durumunu orta düzeyde algıladığı, %63.1’inin araştırma görevlisi olduğu, %48.8’inin
kurumda 0-5 yıl, %40.5’inin akademisyen hemşire olarak 0-5 yıl ve %34.5’inin toplam çalışma süresinin 6-10 yıl olduğu
bulunmuştur. Akademisyen hemşirelerin %39.3’ünün yenilikçilik kavramını “yeniliklere açık olmak” olarak tanımladığı,
%47.6’sının yeniliği yakalamak için güncel çalışma ve araştırmaları takip ettiği, %83.3’ünün yeniliği takip etmek için
evrensel kitle iletişim araçlarını kullandığı, %67.9’unun yabancı dilini orta düzeyde değerlendirdiği, %45.8’inin günde 3-5
saat interneti kullandığı, %59.5’inin teknolojideki gelişmeleri takip edebildiği, %57.1’inin ulusal ve %73.8’inin uluslararası
bilimsel toplantılara bazen katıldığı, %42.9’unun bilimsel toplantılara katılmada kurumun desteğini orta düzeyde
değerlendirdiği belirlenmiştir. Akademisyen hemşirelerin BYÖ toplam puan ortalaması 71.42±7.72 olup, %70.2’inin oldukça
yenilikçi, %15.5’inin yenilikçi, %14.1’inin düşük düzeyde yenilikçi olduğu saptanmıştır. Akademisyen hemşirelerin BYÖ
toplam puan ortalamasının dağılımı, akademisyenlerin medeni durumuna, yeniliği takip etme yöntemine, yabancı dilinin
düzeyine, internet kullanım süresine, teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kurumun teknolojik olanaklarını değerlendirme
durumuna göre anlamlı bulunmuştur (p<005). Akademisyen hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun yenilikçi bireysel
özelliklere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bireysel yenilikçilik özellikleri akademisyenler için önemli bir kavram olup,
bu konuda akademisyen hemşirelerin bireysel yenilikçilik özelliklerini etkileyen faktörlerin dikkate alınması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Akademisyen hemşire, bireysel yenilikçilik
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(18688) HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL
YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
İNCELENMESİ
SERAP YILDIRIM 1, SEMRA KARAGÖL 1, KÜBRA DİNÇ 1, DUYGU ERÇOBAN 1
1

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
karagolsemra@gmail.com

Araştırma, hemşirelik fakültesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı araştırma, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde
öğrenimini sürdüren, araştırmanın yapıldığı tarihlerde okulda olan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve veri toplama
formlarını eksiksiz dolduran toplam 658 öğrenciyle yapılmıştır. Veriler; tanıtıcı bilgi formu, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’yle
(BYÖ) toplanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ortalama, analizinde ise t- test ve ANOVA
kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.46±1.49 olup, %83.6’sının kadın, %98.2’sinin bekar,
%74.9’unun anadolu lisesi mezunu, %32.4’ünün 4. sınıf olduğu, %76.3’ünün sosyoekonomik durumunu orta düzeyde
algıladığı, %85.1’inin çekirdek aile yapısının olduğu, %76.9’unun aile sosyal yapısının demokratik olduğu, %58.7’sinin
annesinin, %39.5’inin babasının eğitim durumunun ilkokul mezunu olduğu, %57.6’sının yurtta kaldığı bulunmuştur.
Öğrencilerin %40.3’ünün yeniliği takip etmek için sosyal medyayı kullandığı, %65.8’inin yabancı dilini orta düzeyde
değerlendirdiği, %50.3’ünün yabancı dilini güncel bilgilere ulaşmada kullanmadığı, %75.7’sinin fakülte değişim
programlarını yetersiz bulduğu, %56.1’inin bilimsel toplantılara katılmadığı, %55.5’inin interneti sosyal medya için
kullandığı, %50.8’inin fakültenin teknolojik olanaklarını orta düzeyde değerlendirdiği, %71.3’ünün fakültenin eğitiminin
yaratıcılıklarını desteklemediğini düşündüğü, %70.4’ünün teknolojideki gelişmeleri takip edebildiği belirlenmiştir.
Öğrencilerin BYÖ toplam puan ortalaması 64.22±8.20 olup, %38.1’inin kuşkucu, %30.4’ünün sorgulayıcı, %20.5’inin
gelenekçi, %9.3’ünün öncü ve %1.7’sinin yenilikçi olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin BYÖ toplam puan ortalamasının
dağılımı, öğrencilerin sınıflarına, aile yapılarına, kaldıkları yere, yeniliği takip etme yöntemine, yabancı dilinin düzeyine,
yabancı dilini güncel bilgilere ulaşmada kullanma durumuna, bilimsel toplantılara katılma durumuna, interneti kullanma
amacına, teknolojideki gelişmeleri takip etme durumuna göre anlamlı bulunmuştur (p<005, p<0.01). Hemşirelik
öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Bireysel yenilikçilik özellikleri
geleceğin hemşire adayları için önemli bir kavram olup, bu konuda hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik
özelliklerini etkileyen faktörlerin dikkate alınması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Hemşirelik öğrencisi, bireysel yenilikçilik

(18793) OKUL ÇOCUKLARINDA ASTIM FARKINDALIĞI
NİLGÜN ERDÖNMEZ KARSLIOĞLU 1, SERAP ÖZMEN 1, İLKNUR BOSTANCI 1,
EYÜP SARI 1
1

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
erekligil@hotmail.com

Astım çocukluktan itibaren her yaş ve cinsten bireyleri etkileyebilen kronik hastalıklardan biridir. Çocukların okul yaşantısı
astım ile birlikte yaşam kalitesi ve tedavi uyumunu etkileyebilen bir faktör olabilmektedir. Bu çalışmamızda; Astımlı okul
çocuklarının hastalıklarına dair farkındalık düzeyleri ve hastalık semptomları ile ilgili okulda karşılaştıkları problemleri
araştırmak amaçlandı. Çalışmamıza Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi Alerji ve
İmmünoloji polikliniğinde kesinleşmiş astım tanısı ile izlenen 5-18 yaş arası 100 okul çocuğuna yöneltilen 23 soruluk
anketler dağıtılarak cevapları kayıt altına alındı. Çalışmamıza dahil edilen çocukların %39’u kız,%61 ‘i erkek çocuk ve yaş
ortalamaları 11 yaş idi.% 50’si anaokulu ve ilkokul, %50’si orta öğrenim öğrencisiydi. % 49’unda Alerjik Rinit, Atopik
Dermatit ve başka ek hastalıklar mevcuttu. Okulda en az bir ve daha fazla sayıda astım atağı geçirenlerin oranı %55’ti. Atak
geçirenler arasında istastistiksel açıdan cinsiyet farkı saptanmadı. Okulda atak geçirenler arasında %50’si ilaçlarını kendisi
uygulayabilmekteydi. Sadece % 1’inin okul kadrosunda sağlık görevlisi bulunmaktaydı. Hastaların % 93’ü bir yıldan fazla
süredir astım tanısı ile izlenmekteydi. Hastaların % 22’sinde bir yıl ve daha fazla süren astım tanı gecikmesi vardı (ortalama 7
ay) Astım nedeniyle okul devamsızlığı hastaların %60’ında mevcuttu. % 9’unda ise 7 günden fazla idi. Devamsızlık süresi
tümünde ortalama 3 gün idi. % 91’inde olası bir astım atağında yapılması gerekenleri içeren yazılı “Astım atak eylem planı”
bilgisi olmadığı saptandı. Kendilerinde Yazılı Astım atak eylem planı olduğu halde taşımayanların oranı ise % 98’di.
Hastalığından öğretmenlerini haberdar etmeyenlerin oranı % 12 bulunurken; Hastalığı nedeniyle okul sporlarına
katılmadıklarını belirtenlerin oranı %18 idi. Okullarında astım ile ilgili eğitimler düzenlenmesini isteyenlerin oranı % 89
olarak belirlendi. Çalışmamızda Astım hastalığın çocuklarda okul devamsızlığına sebep olması, Astım beraberinde ek
hastalıkların varlığı ve Astım tanısındaki gecikmeler bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecek önemli
sonuçlardır. Astım hastalığında okul sporlarına katılım hekimler tarafından desteklense de ailelerin ve çocukların endişeleri
spordan uzak durmalarına yol açabilmektedir. Kliniklerde ebeveynlere verilen ayrıntılı hastalık bilgisi ve eğitimlere ek
olarak; Okullarda astım ile ilgili ortak farkındalık sağlamak adına eğitimler verilmesinin çocuklar tarafından istenmesi
gelecek nesillerde hastalık kontrolünün arttırılması açısından umut verici olabilir.
Anahtar Kelimeler : Astım, okul, farkındalık.
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(14797) SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON
BUĞRA YILDIRIM 1, FATİH ŞAHİN 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
bugra.yildirim@cbu.edu.tr

Sosyal hizmet, toplumsal değişim ve gelişmeyi, toplumsal bütünleşmeyi, insanların güçlenmesini ve özgürleşmesini
destekleyen, uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet disiplinin sosyal hizmet eğitimi,
araştırması ve uygulaması başlıkları altında üç saç ayağı bulunur. Sosyal hizmet disiplinin saç ayaklarından sosyal adalet,
insan hakları, kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkeleri üzerine kurulu olan sosyal hizmet eğitimi ise yaşamsal
zorluklarla baş etmek ve bireylerin iyilik halini geliştirmek amacıyla insanlarla toplumsal yapıları ilişkilendirir. Dahası sosyal
hizmet eğitimi sosyal sorunların çözümü için bireylere, gruplara ve topluma yol gösterme hedefine sahiptir. Öte yandan
kurumları, idarecileri, dâhil oldukları sosyal organizasyonlar ve sivil toplum örgütleri sosyal hizmet mezunlarından alana
çıktıkları ilk andan itibaren aldıkları uygulamalı eğitimin niteliklerini yerine getirmelerini beklemektedir. Sosyal hizmet
eğitiminde müracaatçıların davranışlarının, gözlem, taklit ve deneme yoluyla sosyal hizmet öğrencilerinin davranış
repertuarına katılması önemli bir çıktıdır. Bu bağlamda sosyal hizmet öğrencileri sorun çözme stratejilerini geliştirme ve
gerekli nitelikleri kazanma gibi hedeflere yönelik geliştirilmiş simülasyon program ve uygulamalarını artık sosyal hizmet
eğitiminde kullanmaya ihtiyaç duymaktadır. Belli senaryolara göre hazırlanan sosyal hizmet simülasyon program ve
uygulamalarında öğrencilerin müracaatçıları ile çalışırken gözlem yapmaları, birtakım kararlar almaları, mesleki becerilerini
kullanmaları, empatik tepki verebilme yetilerini ölçmeleri ve mesleki müdahale yöntemlerinin gidişatını değerlendirmeleri
beklenebilir. Dolayısıyla bu metin sosyal hizmet eğitiminde simülasyon program ve uygulamalarına duyulan ihtiyacı sosyal
hizmet öğrencileri adına gözden geçirme amacı taşımaktadır. Üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun bilgisayar
karşısında vakit geçirmekten hoşlandığı, teknoloji kökenli iletişim araçlarını ve kanallarını etkin bir biçimde kullandığı
bilinmektedir. Ülkemizde sosyal hizmet alanında rol play gibi simülatif bireysel ve grup uygulamaları söz konusu olsa da
teknoloji tabanlı geliştirilmiş eğitici ve yol gösterici yazılım bulunmamaktadır. Sosyal hizmet alanında çalışan meslek
elemanlarının görüşleri ve ülkemizdeki sosyal hizmet uygulamaları dikkate alınarak, sosyal hizmet öğrencilerinin
kullanımına yönelik yol gösterici ve eğitici yazılımların geliştirilmesi, simülatif bireysel ve grup uygulamaların
çeşitlendirilmesi mesleki gelişimlerine katkı verecek bir adım olabilir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal hizmet, sosyal hizmet eğitimi, sosyal hizmet öğrencileri, simülasyon program ve uygulamaları,
simülatif bireysel ve grup uygulamaları.

(17925) SOSYAL YENİLİKÇİLİK SOSYAL HİZMET EĞİTİM
MÜFREDATINA NASIL EKLENMELİ?
TARIK TUNCAY 1, BUĞRA YILDIRIM 2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
bugra.yildirim@cbu.edu.tr
1

2

Bu bildirinin amacı, sosyal yenilikçiliğin sosyal hizmet mesleğinin lisans ve üstü programlarının eğitim müfredatlarına nasıl
eklenebileceğini tartışmaktır. Sosyal yenilikçilik –doğası itibariyle– sosyal sorunlar üzerinde çalışmayı gerektirir.
Uygulamasında kullanılan stratejiler, sosyal hizmet mesleğinin müdahale yöntemlerinden toplumla çalışmanın (makro
uygulama) teorisi ve pratiği ile de yakından ilişkilidir. Dolayısıyla sosyal yenilikçilik ve sosyal hizmet arasında hem odak
hem de içerik yönlerinden yapısal olarak güçlü bağlantılar vardır. Günümüzde yoksulluk, işsizlik, çocuk, engelli, kadın, yaşlı
sorunları, şiddet, istismar ve zorunlu göç gibi çok sayıda sosyal sorun artmış ve karmaşıklaşmıştır. Buna karşın kamusal
sosyal refah hizmetlerinin sosyal sorunları çözmede üstlendiği sorumluluk azalmıştır. Özellikle sosyal yardım kalemi
dışındaki sosyal harcamaların kısıtlandığı açıktır. Kamuoyunda sosyal sorunlarla ilgili “ortak sorumluluk” vurgusu
yapılmaktadır. Bunun sonucunda, yalnızca kamusal sosyal hizmet kurumlarının değil aynı zamanda gönüllü kuruluşların ve
işletmelerin de kendilerine özgü yöntem ve teknikleri ile sosyal sorunlarla ilgilendikleri görülmektedir. Sosyal hizmet
programları bu gelişmelere uyum sağlamalıdır. Sosyal hizmet uzmanları, sosyal yenilikçiliğin sağladığı yeni çözüm
yöntemleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bunun için sosyal hizmet eğitim müfredatlarına “Sosyal
Yenilikçilik/Sosyal İnovasyon” başlığı altında dersler tasarlayarak ilk önemli adım atılabilir. Derslerin içeriğine sosyal
girişimcilik de eklenebilir. İkinci adımda, yöntem ve teknikleri içeren teorik çerçevesi ile sosyal yenilikçilik, mevcut bazı
derslerle bütünleştirilebilir. Hem lisans hem de yüksek lisans programlarında verilen “Sosyal Hizmet Kuram ve
Uygulamaları” derslerinin toplumla çalışma modülleri uygundur. Böylece, öğrencilerin makro uygulama becerileri
güçlendirilecektir. Üçüncü adımda, sosyal yenilikçilik uygulamalarında liderlik yapan kişilerin ve kuruluşların deneyimleri
öğrencilerle buluşturulabilir. Böylece sosyal hizmet mesleğinin uygulayıcılarının kamu, sivil toplum ve işletme tipi örgütlerin
tümünde çalışma yetenekleri zenginleşecektir. Diğer taraftan, sosyal hizmet mesleği de sosyal yenilikçiliğin hem eğitimine
hem de uygulamasına özgün katkılar yapar. Mesleğin sosyal sorunlara ilişkin yüzyılı geride bırakan çalışma deneyimi,
incinebilir grupların özelliklerini, ihtiyaçlarını ve potansiyellerini doğru analiz etmede rehberlik sunacaktır.
Anahtar Kelimeler : Sosyal yenilikçilik, sosyal hizmet mesleği, sosyal sorun, sosyal hizmet eğitim müfredatı.
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2011 yılının Mart ayında, iç karışıklıkların başlamasından bu yana, giderek artış gösteren sayıda Suriye vatandaşı Türkiye’ye
sığınmacı olarak gelmektedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1 Mart 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’deki
biyometrik verileriyle kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısını Şubat 2018 sonu itibarı 3.540.648 kişi olarak açıkladı. En
fazla mülteci 549.572 kişi ile İstanbul’da yaşamaktadır. Bu sayı Türkiye’yi en büyük mülteci nüfusuna sahip ülke konumuna
getirmiştir. Suriyeli mültecilerin sayılarındaki aşırı artış ile birlikte büyük çoğunluğun kamplar dışında yaşaması her konuda
olduğu gibi eğitim konusunda da çözülmesi gereken problemleri beraberinde getirmiştir. Gelen nüfus içerisindeki 800.000
civarı mültecinin eğitim çağında olması eğitim boyutuna önem vermeyi zorunlu kılmaktadır. Çünkü Suriye’deki çatışmaların
en fazla etkilediği konuların başında çocuk ve gençlerin eğitim süreçleri gelmektedir. Yaşanan savaş sonucu eğitimsiz bir
dönem geçiren çocuk ve gençlerin varlığı Türkiye’ye önemli sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu
hususta 2013 yılından itibaren kamp dışındaki eğitim sorunlarının çözülebilmesi adına önemli kararlar alıp uygulamaya
çalışmaktadır. Mevcut düzenlemeye göre Suriyeli çocuklar devlet okullarına ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı geçici eğitim
merkezlerinde öğrenim görebilmektedirler. Karar mercileri Suriyeli gençliğin kayıp nesil olmasının önüne geçebilmek adına
çocukların Türkiye’deki milli eğitim sistemine entegre edilmesi gerekliliğini vurgulamaktadırlar. Eğitim noktasında ele
alınması gereken bir diğer önemli husus ise öğrenim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin Suriyeli
öğrencilere dair bakış açısının ortaya konması ve buna dair çalışmaların yapılması gerekliliğidir. Bu amaçla araştırmamızda
Ortaokul öğrencilerinin mültecilik algısı üzerine saha çalışması yapılmış olup anket ve yarı yapılandırılmış mülakat
yöntemleri kullanılmış, elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Bu veriler ışığında Suriyeli öğrencilerin
eğitimde entegrasyon konusunda yaşadığı sıkıntılar ile ortaokul öğrencilerinin mülteci öğrencilere dair bakış açılarının hangi
yönde olduğu ve buna dair çözüm önerileri ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler : Eğitim, Ortaokul, Mülteci, Entegrasyon, Bakış Açısı
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Bu bildirinin amacı, sosyal medya araçlarının sosyal hizmet eğitimine nasıl entegre edilebileceğini –sosyal medyanın yapısını
ve sosyal hizmet mesleğinin doğasını dikkate alarak– tartışmaktır. Ünlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan, okunduğu
dönemde geniş tartışmalara neden olan ‘Medyayı Anlamak’ (1964) adlı kitabında, “Araç mesajdır (Medium is the message)”
ifadesini kullanmıştı. Bugün, Mcluhan’ın görüşü büyük oranda gerçekleşmiştir. Modern dijital iletişim teknolojileri, özellikle
sosyal medya araçları psikolojik dünyamızı, sosyal yaşamımızı ve toplumsal normları derinden etkilemekte ve
şekillendirmektedir. Bu nedenle herkes, medyanın her formunda okuryazarlık kapasitesi geliştirmek zorunda hissetmektedir.
Yükseköğretimin genelinde ve özelde sosyal hizmet eğitiminde yeni teknolojileri ve özellikle sosyal medyayı kullanmak bir
seçimden ziyade zorunluluğa dönüşmüştür. Bunun nedenlerini üç başlık altında düşünebiliriz. Birincisi, sosyal medyanın
yapısı ve yaygınlığı ile ilgilidir. Yalnızca iletişimin akışına hizmet etmemektedir. Bunun ötesinde, iletişimin kurallarını
belirlemektedir (mesaja/epostaya yanıt vermek, yönlendirmek, atıf yapmak vb.). İnsanlar arası etkileşimlere yön vermektedir.
Herkes çoğunlukla bu yeni iletişim ve etkileşim ortamındadır ve çevrimiçidir. Dolayısıyla sosyal medya iletişimin ve
etkileşimin yeni alanıdır. Eğitim sürecinin sosyal medyayı dışlayarak kapalı sınıf ortamıyla sınırlandırılması düşünülemez.
İkincisi, sosyal medyanın amaçları ve gücü ile ilgilidir. Benzer yaşam deneyimleri, ilgileri olan insanları sürekli bir arada
tutabilmekte ve harekete geçirebilmektedir. Enformasyonun sosyal örgütlenmesini yapmaktadır (# kullanarak). Toplumsal
değişmenin belki de en pratik ve güçlü aracı bugün sosyal medya olmuştur. Bu özellikleriyle baktığımızda sosyal medya,
sosyal hizmet uzmanlarının mesleki müdahale yöntemlerinden birisi olan toplum örgütlenmesinin (makro sosyal hizmet
uygulaması) zemini olmuştur. Toplum örgütlenmesiyle amaçlanan pozitif sosyal değişim ve toplumsal kalkınma
girişimlerinde sosyal medya güçlü ve pratik bir araçtır. Örneğin kadına yönelik şiddet haberlerinin sosyal medya üzerinden
tartışılması, toplumun şiddete karşı örgütlenmesini sağlamıştır. Üçüncüsü, sosyal hizmet eğitiminin ve uygulamasının doğası
ile ilgilidir. Özü itibariyle sosyal hizmet mesleği iletişim mesleğidir. Bireysel ve toplumsal sorunların tümünü tanımlama ve
çözme süreçlerinde kullanılan temel mesleki enstrüman, iletişim becerileridir. Sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılarına
en iyi hizmeti sunmak için teknolojik yenilikleri kullanması, mesleğin etik yükümlülükleri arasındadır. Lisans, yüksek lisans
ve doktora programlarındaki öğrencilerin ve mezunların sosyal medya araçlarını kullanabilmesi beklenir. Özellikle genç
yetişkinlerin günlük yaşamında son derece yaygın olan sosyal medyanın nitelikli ve bilinçli kullanımına ihtiyaç vardır. Ne
var ki pratikte, sosyal hizmet eğitimcilerinin internet teknolojilerini ve sosyal medyayı eğitim süreçlerine sınırlı düzeyde
dahil ettiği gözlenmektedir (çevrimiçi eğitim programları haricinde). Temelde, sosyal hizmet disiplinini ve mesleğini kuran
bilgi, beceri ve değer üçlemesi içinde bilgiyi temin etmede teknoloji kullanımına karşı daha olumlu bir yaklaşım
sergilenirken, öğrencilere özellikle mesleki uygulama becerisi ve değer kazandırmada teknoloji tabanlı eğitime ilişkin genel
tavır aynı yaklaşımda değildir. Bildiride sosyal medyanın, –pratiğe dayalı yaratıcı bir öğrenme aracı olarak– grupla ve
toplumla iletişim, vaka savunuculuğu, bilinç artırma ve toplum örgütlenmesi uygulamalarında nasıl kullanılabileceği
tartışılacaktır. Bu sayede akademisyenlerin, saha çalışanlarının ve süpervizörlerin sosyal hizmet eğitiminde sosyal medya
kullanımını teşvik etmesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal medya, sosyal hizmet eğitimi, yaratıcı öğrenme, toplum örgütlenmesi
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Sosyal bilgiler öğretiminde ders kitapları önemli bir eğitim öğretim aracıdır. Ders kitapları sosyal bilgiler öğretimi
öğrencilere, topluma uyum sağlama noktasında bilgi ve beceriler kazandırırken öğrencide geçmiş ve gelecek arasında bir bağ
kurdurmayı amaçlamaktadır günümüz eğitim anlayışımız olan yapılandırmacı yaklaşımında önemli sayıltılarından birisidir.
Birey sosyal bir varlıktır ve bireyin sosyalleşmesi için içinde yaşadığı toplumun geçmişten getirdiği kültür öğelerini bilmesi
ve ona göre toplumla ilişki kurması beklenir bu bağlamda sosyal bilgiler ders kitapları Türk-kültür öğelerinin içinde
barındırmalı ve bireye öğretmelidir. Bireyin toplumla uyumlu bir ilişki kurması içinde yaşadığı toplumun örf, adet, gelenek,
görenek, tutum, değer ve yargılarını bilmesine bağlıdır. Bu araştırma, sosyal bilgiler ders kitaplarında Türk-kültür öğelerinin
kullanımını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma grubu, 2017-2018
eğitim-öğretim yılında İzmir Bornova ilçesinde görev yapan 20 sosyal bilgiler öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin
incelenmesi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerinden sosyal bilgiler ders kitaplarında kullanılan
Türk-kültür öğelerinin kullanımını belirlemeye çalışılmıştır
Anahtar Kelimeler : Sosyal bilgiler dersi, Türk-Kültür öğeleri, Yapılandırmacılık, Sosyal bilgiler ders kitabı
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HAKAN TÜRKMEN 1, İSKENDER DAŞDEMİR 1
EGE ÜNİVERSİTESİ
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21. yüzyılın eğitim sistemlerinin çıktıları ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle paralellik göstermektedir. Gelişmiş devletler
eğitim sistemlerinin çıktılarını öğrencilerinin nitelikleriyle yarıştırmakta ve gelişmişlik düzeylerini belirlemektedirler.
Nitelikli eğitim çıktılarının göstergelerinden birisi de bireyin okulda öğrendikleri ile günlük yaşamda problem çözme ve üst
düşünme becerilerini kullanmasıdır. Bu düşünme becerilerinden birisi de yansıtıcı düşünme becerisidir. Ülkemizde de milli
eğitim bakanlığının 2005 yılında başlattı temel eğitime destek projesinde, öğretmenler için genel yeterlilik alanlarında birisi
yansıtıcı düşünme becerileridir. Bu bağlamda yansıtıcı düşünme becerisini öğretmenler de geliştirmek için öğretmen
adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin eğilimlerine bakmalı ve tespit etmeliyiz. Bu araştırmanın amacı sosyal
bilgiler öğretmen adayları ve fen bilgisi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla,
İzmir ilindeki bir Üniversitesin eğitim fakültesi sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi bölümü, sosyal bilgiler öğretmenliği ana
bilim dalında 4. Sınıf 60 sosyal bilgiler öğretmen adayı ile Matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü fen bilgisi öğretmenliği
ana bilim dalında 4. Sınıf 60 fen bilgisi öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Araştırma, var olan durumu olduğu gibi ortaya
koymayı amaçlayan betimsel bir çalışma niteliği taşımaktadır. Araştırma deseni olarak, geçmişte ya da halen var olan bir
durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarından tarama deseni kullanılmıştır. Araştırma da sosyal
bilgiler ve fen bilgisi 4. Sınıf öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerini karşılaştırmak amacıyla Semerci (2006)
tarafından geliştirilen 35 maddelik yansıtıcı düşünme eğilim ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular SPSS 21
programı yardımıyla istatistiksel verilere dönüştürülerek yorumlanmıştır. Sosyal bilgiler Öğretmenliği öğretmen adayları ve
fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmeye ilişkin eğilimlerine bakılmış ve iki farklı branşın yansıtıcı
düşünme becerileri karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Yansıtıcı düşünme, öğretmen eğitimi, Sosyal bilgiler öğretmen adayı, Fen bilgisi öğretmen adayı
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Beceri, ustalık, maharet, elinden iş gelme durumu veya kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir
işlemi amacına uygun olarak sonuçlandırma yeteneği olarak tanımlanabilmektedir. Beceri, öğrencilerde öğrenme süreci
içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan yetenektir. Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı ile
4,5,6 ve 7.sınıf düzeyinde, TYÇ ile de uyumlu; eleştirel düşünme, empati, değişim ve sürekliliği algılama, araştırma, gözlem,
girişimcilik, iletişim, karar verme, problem çözme, mekanı algılama… gibi temel becerilerin öğrencilere kazandırılması
hedeflenmektedir. Türk kültür dünyasının en önemli eserlerinden olan Dede Korkut Hikâyeleri temel beceriler açısından
oldukça zengindir. Hikâyelerdeki kahramanlar, davranışları ve yaşantıları ile pek çok temel becerinin öğretiminde rol model
olabilecek yeterlilikte olduğunu düşünmekteyiz. Bu çalışmada Dede Korkut Hikâyeleri tarama yöntemi kullanılarak
incelenmiştir. Dede Korkut Hikâyelerinin, Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında öğrencilere kazandırılması amaçlanan
temel becerilerin öğretiminde kullanılabileceği ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Dede Korkut Hikâyeleri, Temel Beceri, Beceri, Sosyal Bilgiler
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Sosyal Bilgiler dersi bir ülkenin geçmişte, bugün ve gelecekte sosyal, kültürel ve politik görünümünü içermektedir. Sosyal
Bilgiler aynı zamanda ulusların tarih, kültür ve etkileşimlerine dair geniş bir çalışma alanıdır. Bu nedenle Sosyal Bilgiler
Öğretim Programı ülkelerin eğitim programlarında önemli bir yere sahiptir. Avrupa Birliği üyesi bir devlet olarak Estonya,
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkedir. PISA 2015 sonuçlarına göre dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi olarak kabul edilen
Estonya eğitimde gözle görülür bir yükseliş göstermektedir. Bu araştırmada Türkiye ve Estonya’nın Sosyal Bilgiler dersi
öğretim programları karşılaştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Her iki ülkeye ait Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı temel felsefesi, genel amaçları, temel becerileri,
değerler eğitimi ve içerik bakımından ayrı olarak incelenmiş ve iki ülkenin Sosyal Bilgiler dersine yaklaşımları ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler Dersi, Öğretim programı, Program Değerlendirme, PISA
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Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamından şekillenen ve sosyal bilim disiplinlerinden seçilmiş bilgilerin, öğrencilerde
yaşantı oluşturacak şekilde bir ders haline getirildiği sosyal bilgiler eğitimi, büyük bir değişim yaşamaktadır. Bu değişim
öğretmen ve öğrencilerin eğitim- öğretim sürecine ilişkin beklentilerini de değiştirmiştir. Geleneksel öğretmen ve öğrenci
algısı yıkılmıştır. Öğretmenin her şeyi bildiği, sorgulanmadığı öğretmen merkezli anlayış yerini, öğrencinin eğitim
faaliyetlerinin merkezinde yer alıp, eğitim sürecinin faal üyesi olduğu anlayışa bırakmıştır. Sosyal bilgiler eğitiminde
benimsen bu anlayışın uygulanması sürecinde ise bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Mevcut sıkıntıların giderilip, yapılandırmacı
anlayışın Sosyal bilgiler eğitimine tamamen yansıtılması faydalı olacaktır. Yedinci sınıf öğrencilerinin Sosyal bilgiler dersine
yönelik odaklanmalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, betimsel tarama modelinde nitel bir
araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş il merkezindeki iki ortaokulunun yedinci sınıfında öğrenim gören 50
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında uzman görüşüne dayalı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilen açık uçlu beş sorudan oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler ışığında yedinci sınıf
öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine odaklanmasına ilişkin çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Odaklanma, sosyal bilgiler, yapılandırmacılık
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Günümüzde eğitim ve bilişim teknolojilerinin hızla ilerlediği bütün paydaşlar tarafından kabul edilen bir gerçekliktir. Bugün
bilgiye sahip olmak kadar bu bilgiyi hedef kitleye doğru ve etkili bir yöntemle aktarmanın da çok önemli olduğu bir teknoloji
çağında olduğumuz unutulmamalıdır. Öte yandan eğitim kademelerinde verilen derslerin, çevresine uyum sağlayan, günün
koşullarını doğru anlayan ve buna dönük beceriler geliştiren bireyler/vatandaşlar yetiştirmeyi hedeflediği de önemli bir olgu
olgudur. Bu hedef doğrultusunda yapılan literatür taramasında özellikle son yıllarda bilginin doğru ve etkili bir şekilde
sunulması amacıyla “İnfografik/Bilgi Grafiği” araçlarına çokça başvurulduğu görülmüştür. İnfografikler bilgininin çeşitli
gösterimler ve metinler yardımıyla belirli bir akışı takip edecek şekilde görsel bir formda sunulması olarak tanımlanabilir.
Eğitimde infografikler, farklı öğretimsel amaçlara hizmet edecek şekilde kullanılabilir. İnfografikler sayesinde geniş
kapsamlı bilgiler rahatlıkla sunulabildikleri için mevcut bilgilerin hatırlatılması, kavramlar arası ilişkilerin gösterilmesi,
süreçlerin ve olayların aktarılması, ders içeriğinin sunumu, öğrenilenlerin özetlenmesi gibi farklı amaçlara hizmet edecek
şekilde kullanılabilirler. Dolayısıyla eğitim-öğretim sürecinde bireylerin bilgiyi edinmeleri ve bir mimar gibi işleyip ve
yapılandırmalarında infografiklerden yararlanılması oldukça önemli görülmektedir. Bu bağlamda araştırmacılar tarafından
ilgili literatür incelenmiş ve infografiklerin eğitim-öğretim sürecinde kullanılmasına yönelik herhangi bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Araştırmacılar hem öğretim sürecine destek olabilecek bir araç olarak hem de öğrenci merkezli bir anlayış
çerçevesinde işe koşulabilecek bir strateji olarak infografiklerden yararlanılabileceğini varsaymaktadır. Bu varsayımdan
hareketle Ankara ili örnekleminden seçilecek bir okulda Sosyal Bilgiler derslerinde infografiklerin kullanılabilirliği ve
öğrencilerin bilgi mimarlığı üzerindeki etkililiği üzerine bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Çalışma nitel araştırma
yaklaşımı çerçevesinde uygulanacaktır. Veri toplama yöntem olarak “gözlem” ve “odak grup görüşmesi”ne başvurulacaktır.
Bu bağlamda 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinin “üretim, dağıtım ve tüketim” ünitesi kapsamında bir çalışma yapılması
planlanmaktadır. Buradan hareketle de öğrencilerin çalışma sürecine yönelik algı ve deneyimleri ortaya konulmaya
çalışılacaktır. Çalışmanın iki aşamadan oluşması planlanmaktadır. İlk aşamada öğrencilere ve dersin öğretmenine infografik
kavramı ve infografiklerin bilgi mimarlığı sürecindeki işlevi hakkında bilgi verilecektir. İkinci aşamada ise öğrencilerin 2
saatlik bir ders sonunda öğrendikleri bilgileri infografik’lere dönüştürerek sunmaları istenecektir. Bu aşamada öğrenciler 5-6
kişilik gruplara ayrılacak ve işbirliği içinde çalışmaları sağlanacaktır. Araştırmacılar bu süreçte dersin işleyişine müdahale
etmemekle birlikte ihtiyaç halinde rehberlik yapabileceklerdir. Uygulama süreci araştırmacılar tarafından “gözlem formu” ile
not edilecektir. Uygulama sonrası ise öğrencilerle odak grup görüşmeleri yapılacaktır. Çalışmanın infografiklerin eğitimöğretim sürecinde işe koşulduğunda öğrenicilerin bilgiyi aktif bir şekilde edinmelerine ve bilgiyi yapılandırarak anlamlı bir
şekilde sunabilme becerilerini ifade eden bilgi mimar bireyler olmalarında önemli bir katkısının olacağını ortaya koyacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, İnfografikler, Öğrenciler, Bilgi Mimarlığı, Öğretim Uygulamaları

(18599) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAOKUL
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YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
MURAT BAYRAM YILAR 1, NECATİ TOMAL 1
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ bayram.yilar@omu.edu.tr

Öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olması öğretmenlerin belli başlı genel ve özel alan yeterliliklerine sahip olmasını
gerektirmektedir. Eğitim sisteminin en kilit ögesi olan öğretmenlerin bu yeterliliklere sahip olması kuşkusuz tüm alanlarda
olduğu gibi sosyal bilgiler eğitiminde de başarıyı etkileyebilecek en önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, okul
deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, devlet ortaokullarında görev yapan
sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterliliklerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel bir
yaklaşım benimsenmiş ve araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklemini okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini alan 27’si kadın, 20’si erkek olmak üzere toplam 47 sosyal
bilgiler 4. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların değerlendirdiği öğretmen sayısı ise 6’sı kadın, 5’i erkek olmak
üzere toplam 11 sosyal bilgiler öğretmenidir. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme
(criterion sampling) esas alınarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanlar tarafından açık uçlu sorulara verilen cevaplar içerik
analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin öne çıkan olumlu ve olumsuz özelikleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında öğretmen adaylarının, sınıf içi öğretim yeterlilikleri açısından
öğretmenleri genel itibariyle olumlu yönde değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının gözünden öğretmenlerin
en fazla öne çıkan olumlu yönleri, öğrencilerle sıcak bir iletişim kurma, konu alanına hâkim olma ve dersi iyi anlatabilme
özellikleridir. Derslerde sadece geleneksel öğretim yöntemlerini kullanarak aktif öğrenme yöntem ve tekniklerine yer
vermeme, etkisiz materyal kullanma ya da hiç materyal kullanmama ve sınıf hâkimiyetini sağlayamama ise en fazla
vurgulanan olumsuz öğretmen özellikleri olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal bilgiler öğretmeni, öğretmen adayı, yeterlilik
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
yapara@gmail.com

Spor ortamı, yapılan sorun seviyesine bağlı olarak antrenör, sporcu arasındaki karmaşık ilişki örüntüleri bütünü olarak
tanımlanabilir (Challedurai, 1984; Cote et al., 1995; Smoll ve Smith 1984). Bu örüntü içerisinde antrenörün üzerine düşen
sorumluluklar antrenörler davranışlarının çıkış noktalarını oluşturur. Geleneksel anlayış ile antrenörler sadece kazanılan
müsabaka, madalya ve kupa sayıları ile değerlendirilirken sporcu gelişim modelleri incelediğinde farklı seviyelerdeki spor
ortamları ihtiyaçları doğrultusunda antrenörlük yaklaşımlarına gereksinim olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda antrenörlerin
davranışları incelenirken bütünsel bir bakış açısı ile bakılması gerekliliği fikri oluşmaktadır. Alt yapı spor ortamlarından
profesyonel liglerin üst seviyelerine doğru gidildikçe antrenörlerin sorumlu olduğu; antrenman planlaması ve kondisyon
gelişimi, teknik beceri öğretimi, zihinsel hazırlık, hedef belirleme, yarışma stratejisi oluşturma ve sporcu ile olan
olumlu/olumsuz etkileşimi sırasındaki davranışlarının da bulundukları spor ortamları hesaba katılarak değerlendirilmesi
gerekti araştırmacılarca ifade edilmiştir çıkmıştır (Mallet ve Cote, 2006). Voleybol günümüzde katılımı ve seyirliği yüksek
olan bir spor olarak algılanır. Günümüzde hem spor kulüpleri hem de milli takımlar düzeyinde uluslararası alanda elde
ettikleri başarı yetişmekte olan sporcuların voleybola olan ilgisini her geçen gün artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı 20152016 Türkiye voleybol 1., 2. ve 3. Liglerinde oynayan voleybol antrenörlerinin davranışlarının incelenmesidir. Çalışmanın
katılımcılarını 2015-2016 Türkiye kadınlar voleybol 1.liginden 11 2.liginden 6 ve 3. Liginden 42 kadın sporcu
katılırken erkekler 2. Liginden 20 3. Liginden 41 sporcu olmak üzere toplamda 120 profesyonel voleybol oyuncusu
oluşturmaktadır. Antrenör davranışlarını belirlemek için katılımcılara Sporcular için Antrenör davranışlarını Değerlendirme
Ölçeği (SADDÖ, Yapar, İnce; 2014) uygulanmıştır. Elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi ile incelenmiş; cinsiyet ve
ligler arasında algılanan antrenör davranışları arasında fark gözlenmiştir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde 2.lig ve 3.lig
Erkek voleybolcuların algıladıkları antrenman planlaması ve kondisyon gelişimi davranışları [F(1, 418) =2,63, p = .42] ile
zihinsel hazırlık davranışları [F(1, 596) =2,63, p = .09] arasında anlamlı bir fark bulunurken, teknik beceri öğretimi hedef
belirleme, yarışma stratejisi oluşturma, sporcu ile olan olumlu davranışlar ve olumsuz davranışlar alt boyutlarında anlamlı
bir fark bulunmamıştır. Kadın voleybolcular arasındaki karşılaştırmada ise 1. ve 2. lig sporcuları ile 3. Lig sporcuları arasında
algılanan zihinsel beceri destekleyici davranışlar bakımından anlamlı bir fark gözlenirken [F(2, 214) =2,63, p = .24]
antrenman planlaması ve kondisyon gelişimi, teknik beceri öğretimi hedef belirleme, yarışma stratejisi oluşturma, sporcu ile
olan olumlu davranışlar ve olumsuz davranışlar alt boyutlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak 1. lig
profesyonel erkek voleybolcularının antrenman ve kondisyon gelişimine yönelik antrenörler davranışları 2. lig
voleybolcularından daha düşük olduğu gözlenirken, 1. Ve 2. Kadın voleybolcuların algıladıkları zihinsel beceri gelişimine
yönelik antrenör davranışları 3.lig oyuncularından daha yüksel olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Antrenör Davranışları, Voleybol
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Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokullarında öğrenim gören spor yapan-yapmayan öğrencilerin dikkat düzeylerini
belirlenmesidir. Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim
yılı ikinci yarıyılı meslek yüksekokullarında öğrenim gören 133’ü kadın 67’si erkek toplam 200 gönüllü öğrenci
oluşturmuştur. Veri toplamak amacı ile Derryberry ve Reed (2001) tarafından geliştirilip Akın ve ark.(2013) tarafından
Türkçeye uyarlanan „‟Dikkat Kontrol Ölçeği‟‟ kullanılmıştır. Ölçek 20 maddeden oluşup 4’lü likerttir.
Elde edilen veriler SPSS programında yüzde frekans 2’li değişkenlerde T-Testi 2’den fazla değişkenlerde ise Oneway Anova
analizleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin 67’si spor yapmakta 133’ü spor yapmamaktadır dikkat
tutumları ortalaması 2,35 ile düşük çıkmıştır. Öğrencilerin dikkat kontrol düzeylerinin cinsiyet, spor yapma durumu ve yaş
değişkenlerine göre anlamlı olarak değişmediği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Spor, Öğrenci, Dikkat
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Bu çalışmanın amacı, farklı bölümlerde öğrenim gören spor yapan-yapmayan üniversite öğrencilerin fiziksel aktivite
düzeyleri ile internet bağımlılığı arasında ilişkilerinin incelenmesidir. Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir
araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılı farklı bölümlerde öğrenim gören 59’u erkek
141’i kadın toplam 200 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Veri toplamak amacı ile Günüç (2009) tarafından geliştirilen
‟İnternet Bağımlılığı Ölçeği‟ ve Craig ve Ark; (2003) tarafından geliştirilen Öztürk (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan
”Uluslararası Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ölçeği” kullanılmıştır. İnternet bağımlılığı ölçeği beşli likert tipinde olup, 35
maddeden oluşmakta, Uluslararası Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ölçeği kısa formu 7 sorudan oluşmaktadır.
Elde edilen veriler SPSS programında tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. İkili değişkenlerde bağımsız örneklem t-testi
yapılırken iki değişken arasındaki ilişki ise korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin FAD
düzeylerinin 2993,75 ile aktif olarak çıktığı, internet bağımlılığı ortalamalarının ise 3.79 ile orta düzeyde çıkmıştır. FAD ile
internet bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bununla birlikte internet bağımlılığının yaş değişkenine göre
anlamlı farklılaştığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Fiziksel aktivite, internet bağımlılığı, spor, öğrenci
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Bu çalışmanın amacı, Sporda Takım Direnci Özellikleri Envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmasını
yapmaktır. Bu araştırma, beş aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, envanterin Türkçeye çeviri süreci; ikinci aşamada, ön
çalışma; üçüncü aşamada, envanterin yapısına ilişkin açımlayıcı faktör analizi; dördüncü aşamada, keşfedilen yapının farklı
bir sporcu grubunda yeniden test edilerek doğrulanması ve ölçüt bağıntılı geçerlik çalışması; beşinci aşamada ise toplam
katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin analizler yer almıştır. Birinci aşamada, envanterin çeviri süreci Beaton ve ark.
(2000) tarafından self-report ölçümlerin kültürler arası uyarlama süreci için önerilen altı basamaktan beşi takip edilmiştir.
İkinci aşamaya 30 sporcu-öğrenci, üçüncü aşamaya 184, dördüncü aşamaya 200 aktif sporcu katılmıştır. Son aşamada ise 384
sporcu dahil edilmiştir. Araştırmaya katılım şartı olarak en az 3 yıldır aktif bir şekilde müsabakalara katılıyor olma ve 18
yaşından büyük olma şartı aranmıştır. Araştırmanın tüm aşamalarında, Decroos ve ark. (2017) tarafından geliştirilen Sporda
Takım Direnci Özellikleri Envanterinin Türkçe formu kullanılmıştır. Çeviri süreci tamamlanan envanter, ikinci aşamada 30
sporcuya uygulanarak maddeleri ne kadar anladıklarını derecelendirmeleri istenmiştir. Üçüncü aşamada, Sporda Takım
Direnci Özellikleri Envanteri, Denollet (2005) tarafından geliştirilen, Alçelik ve ark. (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan
14 maddelik DS14 ölçeğinin Negatif Duygusallık alt ölçeği, Carron, Widmeyer ve Brawley (1985) tarafından geliştirilen,
Moralı (1994) tarafından Türkçeye uyarlanan Sporcularda Takım Birlikteliği ölçeği kullanılmıştır. Dördüncü aşamada,
Sporda Takım Direnci Özellikleri Envanterinin yanı sıra, Short, Sullivan ve Feltz (2005) tarafından geliştirilen, Öncü ve ark.
(2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Sporda Kolektif Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. İkinci aşamada yapılan analizler,
envanter maddelerinin anlaşıldığını ve uygulamaya hazır olduğunu göstermiştir. Üçüncü aşamada yapılan AFA, envanterin
orijinalindeki gibi iki boyuttan oluştuğunu, madde faktör yüklerinin de orijinal ile birebir olduğunu göstermiştir. Üçüncü
aşamada yapılan DFA, envanterin faktör yapısının başka bir spor ortamında kabul edildiğini göstermiştir. Dolayısıyla, Sporda
Takım Direnci Özellikleri Envanterinin Türk sporcularda kullanılabilecek, takım performansının önemli belirleyicilerinden
olan takım direncinin ölçülmesinde uygulanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu sonucuna varılabilir.
Anahtar Kelimeler : Takım Direnci, Spor, Uyarlama
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Alternatif Ölçme ve Değerlendirme (AÖD), standartlaştırılmış geleneksel testler dışında kullanılan diğer araçları
kapsamaktadır. AÖD, değerlendirmenin oyun sırasında çocuğun herhangi bir sporda yaptığı becerinin analizi ya da öğrenciye
zaman içinde değişen ve gerçekten kullanılan bir fiziksel uygunluk planı yapılması gibi gerçek yaşamla ilişkili durumlarda
“gerçekçi ölçme ve değerlendirme”yi içermektedir. Güncellenen beden eğitimi öğretim programları uygulayıcıları olan beden
eğitimi öğretmenlerinin önemini de arttırmaktadır. Bu sebeple araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenleri (BEÖ) için
alternatif ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeterlik algıları (AÖDYA) (Arslan, 2011) ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini test
etmektir. Yapı geçerliği Keşfedici Faktör Analizi (KFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile incelenmiştir (n=878). Elde
edilen verilere göre AÖDYA ölçeği tek boyut (olumlu=17 madde, olumsuz=4 madde) iken 4 alt boyut elde edilmiştir.
Açıklanan varyansın (% 65,46) olduğu görülmüştür. DFA’ya göre 4 alt boyut (diğer yeterlikler=3 madde, alternatif
yöntemleri kullanma=6 madde, olumsuz algı=3, olumlu algı=3 madde) toplam 15 maddeye LISREL (Schumacker ve Lomax,
2010) analizi ile indirgenmiştir. Uyum indekslerine bakıldığında χ2/sd=4.88, RMSEA=0.067, CFI=0.97, IFI=0.97 ve
GFI=0.94 iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, iç tutarlılık için yapılan analiz sonucunda maddelerin cronbach alpha
değerleri .83 ile .85 arasında olduğu hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılan test-tekrar testi
sonuçları da (Intraclass Correlation Coefficient, ICC=0.90) yüksek çıkmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışan BEÖ için
alternatif ölçme değerlendirmeye ilişkin yeterlik algıları ölçeği beden eğitimi öğretmenleri için geçerli ve güvenilir bir araç
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Beden eğitimi, alternatif ölçme ve değerlendirme, geçerlik, güvenirlik
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Öğretim programlarının vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir öğesi olan ölçme ve değerlendirme, eğitim sisteminde yer alan diğer
tüm dersler gibi, genel eğitime hareketler yoluyla katkıda bulunan beden eğitimi dersi ve öğretmeni için de büyük bir öneme
sahiptir. Bu nedenle çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerin (BEÖ) ölçme değerlendirme genel yeterlik algısı
(ÖDGYA) (Nartgün, 2008) ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Yapı geçerliği Keşfedici Faktör Analizi (KFA)
ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile incelenmiştir (n=878). Elde edilen verilere göre ÖDGYA ölçeği 3 alt boyut (temel
kavramlar=6 madde, ölçme teknikleri=8 madde, istatiksel çözümleme ve raporlaştırma=9 madde) ve toplam 23 maddeye
indirgenmiştir. Açıklanan varyansın (%61,29) olduğu görülmüştür. DFA’ya göre ise 3 alt boyut (temel kavramlar=4 madde,
ölçme teknikleri=6 madde, istatiksel çözümleme ve raporlaştırma=5 madde) toplam 15 madde olduğu LISREL (Schumacker
ve Lomax, 2010) analizi sonucunda ortaya çıkmıştır. Uyum indekslerine bakıldığında χ2/sd=4.83, RMSEA=0.066, CFI=0.98,
IFI=0.98 ve GFI=0.94 iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, iç tutarlılık için yapılan analiz sonucunda cronbach alpha
değerleri .79 ile .87 arasında olduğu hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılan test tekrar testi
sonuçları da (Intraclass Correlation Coefficient, ICC=0.96) yüksek çıkmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışan BEÖ ölçme
değerlendirme genel yeterlik algısı ölçeği geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Beden eğitimi, ölçme ve değerlendirme, geçerlik, güvenirlik
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Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin akademik başarıları ve fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın araştırma grubunu, 5.6.7 ve 8’inci sınıflarda öğrenim gören 115 kadın, 142 erkek toplam 257 öğrenci
oluşturmaktadır. Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için Fiziksel Aktivite Soru Formu (FAS) kullanılmıştır
(Sert ve Temel,2014). Akademik başarının değerlendirilmesinde, öğrencilerin Genel Not Ortalamalarından (GNO)
yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmış, cinsiyete göre fiziksel aktivite farklılıkları çift
örneklem t- test, sınıf düzeyi, akademik başarı ve fiziksel aktivite farklılıkları Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), gruplar
arasında farklılıklar ise çoklu karşılaştırma testlerinden Post-Hoc Tukey ile araştırılmıştır. FAS ve akademik başarı ilişkisini
belirlemek için Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin GNO kadınlarda
85,90±9,36, erkeklerde 79,53±13,29 olarak belirlenmiştir. Cinsiyete göre fiziksel aktivite skorları arasında anlamlı düzeyde
farklılıklar olduğu erkeklerin ortalama FAS (=28,37, SS=6,44) kadınların ortalama FAS (=26,33, SS=8,31) göre daha yüksek
olduğu bulunmuştur (t(255)=-2,220, p=.027 ). Sınıf seviyesine göre fiziksel aktivite skorları arasında anlamlı düzeyde
farklılıklar olduğu [F(3,253)= 5.123; p=.002] bu farklılıkların beşinci sınıf ( =29,66, SS=7,27 ) ile sekizinci sınıf ( =24,75,
SS=7,06 ), altıncı sınıf ( =28,04, SS=7,73 ) ile sekizinci sınıf ( =24,75, SS=7,06 ) düzeylerinden kaynaklandığı
belirlenmiştir. Akademik başarı ve FAS arasında ise anlamlı düzeyde farklılıklar olmadığı belirlenmiştir [F(4,252)=.994 ,
p=.412 ]. FAS ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı (p>.05) bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç olarak
ortaokul öğrencileri fiziksel olarak aktif, erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre fiziksel olarak daha aktif oldukları, sınıf
seviyesinin artması ile fiziksel aktivite düzeyinde düşüş olduğu, FAS’ın akademik başarıda etkili olmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Fiziksel aktivite, akademik başarı, ortaokul
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Yiyecek-içecek hizmetleri, Türkiye’de önemli bir istihdam alanı haline gelmiştir. Bu durum, nitelikli insan gücüne duyulan
ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Mesleki bir takım niteliklerin kazanıldığı aşçılık eğitiminin önemi de bu noktada ortaya
çıkmaktadır. Buradan hareketle, bu araştırmada; Türkiye’de, önlisans düzeyindeki aşçılık programlarının mevcut durumunun
ortaya koyulması amaçlamıştır. Ayrıca aşçılık eğitiminden istenilen çıktıların elde edilebilmesi için, ön lisans düzeyindeki
aşçılık eğitiminde okutulan derslerin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda; Türkiye’de ön lisans düzeyindeki aşçılık
programları, 2017 ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na
göre incelenmiştir. Buna göre; önlisans düzeyinde aşçılık programına YGS-4 puan türünde öğrenci kabulü yapılmaktadır. Söz
konusu program 28 ilde, 28 devlet üniversitesinde (38 meslek yüksekokulunda), 22 vakıf üniversitesinde (22 meslek
yüksekokulunda) mevcut durumdadır. Ayrıca 1 açıköğretim programında (Eskişehir Anadolu Üniversitesi- Açıköğretim
Fakültesi) da aşçılık programı bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Mesleki Eğitim, Turizm Eğitimi, Aşçılık Eğitimi, Aşçılık Programı
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Bir kitabın belli işlevleri yerine getirebilmesi için iç yapı özelliklerinin yanında dış yapı özelliklerinin de uygun olarak
hazırlanması gerekir. Çünkü kitaplar iç ve dış yapı özellikleri ile bir bütündür ve bu özellikler birbiri ile tutarlı olduğu ölçüde
etkilidir. Özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türk kültürünü tanımaları, dil öğrenme noktasında kitabın
dikkat çekici bir unsur olması vb. durumlar açısından ders kitaplarının dış yapı unsurları büyük önem arz etmektedir. Bu
amaçla araştırmada, yabacılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının dış yapı özellikleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Doküman
incelemesi araştırması hedeflenen, olay veya olgular hakkında, bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Araştırmanın
örneklemini, yabancılara Türkçe öğretimi olarak hazırlanan Yunus Emre, İstanbul kitap setleri oluşturmaktadır. Kitaplar dış
yapı özelliklerine göre (görseller, boyut, kâğıt kalitesi, kapak, cilt, baskı, yazı puntosu) incelenip bulgular, tablolar hâlinde
sunularak tartışılacaktır. Araştırmanın özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve konu ile ilgili ders kitapları alanlarıyla
ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : İkinci dil öğrenimi, ders kitapları, dış yapı
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Okuma eğitimi çalışmalarında kavram haritalarının kullanımı, öğrencilerin hem derse etkin katılımını hem de okuduğunu
kavrama, değerlendirme ve özetleme süreçleriyle ilgili bilişsel farkındalık stratejileri edinmelerini sağlar. Türkçe eğitiminde
kavram haritaları üzerine yapılan çalışmalar, okuduğunu anlama ve kalıcılık üzerine etkisine yöneliktir. Bu çalışmada ise
okuma eğitiminde kavram haritaları kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini ve deneyimlerini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Araştırmada Türkçe öğretmenlerinin kavram haritalarına yönelik görüşlerini belirlemek için nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan fenomenografi kullanılmıştır. Fenomenografi araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın
odaklandığı gruplardır. Olgulara ilişkin yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmak için görüşmeler yapılır. Görüşmenin
araştırmacılara sunduğu esneklik ve etkileşim yoluyla irdeleme yapılır. Bu araştırmalar, kesin ve genellenebilir sonuçlar
ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu daha iyi tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler,
açıklamalar ve yaşantılar ortaya koyabilir. Çalışma; 2017-2018 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
okullarda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Türkçe öğretmenliği lisans mezunu on(10) Türkçe öğretmeni ile
yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından görüşme formu aracılığıyla yüz yüze toplanmıştır. Araştırma sonucunda
görüşmelerine yer verilen Türkçe öğretmenlerinin, kavram haritaların dersin farklı aşamalarında kullanımında eksiklik
olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların, sınıflama haritasının içinde değerlendirilen hiyerarşik haritanın ayrı bir başlık olarak
ele aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe öğretmenleri kavram haritaları kullanırken öğrencilerin yaptıkları birtakım hatalara
değinmişlerdir. Buna bağlı olarak araştırma sonucunda şu önerilere yer verilmiştir: Okuma eğitiminin yanı sıra iyi bir
dinleme eğitimi öğrencilere kazandırılmalıdır. Türkçe eğitiminde kavram haritalarının dersin araştırma aşamasında da
kullanılabilirliği gerek hizmet öncesi gerek hizmet içi programlar sayesinde öğretmenlere sunulmalıdır. Kavram haritalarına
yerleştirilen uygun kelimeler seçilirken öğrencilerin önbilgisi kontrol edilmeli, bilinmeyen kelimelere yer verilmemelidir.
Farklı metin türlerinde farklı kavram haritaları kullanımı zenginleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe Eğitimi, Okuma Eğitimi, Kavram Haritaları

Sayfa 307

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(17842) İLKÖĞRETİM 7. SINIF MERAM YAYINLARI TÜRKÇE DERS
KİTABINDA MİLLİ KÜLTÜR TEMASININ VE METİN TÜRLERİNİN
İNCELENMESİ
FATİH KANA 1, ENES YAŞAR 1, YUSUF METE ELKIRAN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
enesyasar@comu.edu.tr

Bu çalışmanın amacı, Meram Yayıncılığın hazırlamış olduğu 7. Sınıf Türkçe ders kitabını tema ve metin türleri yönünden
incelemektir. Öğretim programı çerçevesinde incelenmiş olan ders kitabı, öğrencilerin kültürel ve ahlaki değerlerinin
gelişiminde önemli bir rol oynayan Milli Kültür temasıyla değerlendirilmiştir. Bu nedenle çalışmada doküman incelesi
yöntemi kullanılmıştır. Temalarda yer alan metin türleri ve içeriği, çocuğa göreliği, anlatım şekilleri, kullanılan görselleri, dil
bilgisi öğretimi ve kahramanların özellikleri üzerinde durulmuştur. Elde edilen verilere betimsel analiz yöntemi
uygulanmıştır. Sonuç olarak temalardaki görsellerin anlatıya uygun seçildiği, kahramanların karakteristik özelliklerinin
çocuğun yaş ve gelişimine uygun olduğu, metin içeriğinin sezdirilerek verildiği, metinlerin yapılandırmacı yaklaşım dayalı
hazırlandığı tespit edilmiştir. Ancak alt temaların verilmesinde eksikliklerin olduğu, sözcük seçimlerinde ve dil bilgisi
kuralarında yanlışlıkların yapıldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Ders kitabı, tema, metin seçimi
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Dağlarca, asker kişiliğinin verdiği güçle, Çanakkale Savaşı’nın tüm belgelerini incelemiş ve sonunda, bu zaferin 50.
yıldönümünde “Çanakkale Destanı” adlı şiir kitabıyla çıkmıştır okurunun, dahası dinleyicilerinin karşısına. Çünkü bu
şiirler, bu önemli olayların yıl dönümlerinde, dönemin en önemli iletişim araçları olan Türkiye radyolarından dinleyicilere de
sunulmuştur. Ardından, yedek subay olarak askerliğini yapan genç bir öğretmenin, Menemen’de şeriat yönetimi yanlılarınca
öldürülmesi olayını da, bu olaydan 38 yıl sonra, 1968 yılında kaleme almıştır. Böylece bir bakıma, Atatürk devrimlerini yok
etmek isteyenlere karşı, geç de olsa, sorumluluğunu yerine getirmiştir. Dağlarca, Çanakkale Zaferini, 8 yıl sonra kurulacak
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü olarak görür (Dağlarca1987: 2). Ona göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderi, o kanlı
savaşta kendisini belli etmiştir. Çanakkale Zaferi’nin 50. yılının anısına (1965), kutlamalarda okunsun diye yazılmış olan bu
destanı yazmayı, Dağlarca kendisine bir görev, bir sorumluluk olarak görmüştür. Hem Kuleli Askerî Lisesi’nde hem de Harp
Okulu’nda okumuş olması, buna ek olarak da on beş yıl subaylık yapması, onun yüreğindeki “yeryüzü gözlerinin ulusal
gözlerle” bütünleşmesinde çok önemli rol oynamıştır (Dağlarca 2000: s. 54). Dağlarca kendisini, bu destanı yazmaya iten
nedenleri, kendisiyle yapılan konuşmaların birinde şöyle belirtilir (Dağlarca 2000, s. 43):
Biliyorsunuz Kuleli Lisesi’nde geçti ortaöğrenimim. Çanakkale Savaşlarını orada tanımaya başladım. İki yer adını,
savaşların geçtiği bu iki yer adını duyar duymaz titremişimdir; Korku Deresi, Cesaret Tepesi. Bu ürperti içinde küçücük bir
tohum gibi düşmüştür; Çanakkale Destanı’nı yazmanın tohumudur anlatmak istediğim. Sonraki eğitimimde Çanakkale
Savaşları’nı üç beş kez daha anlattılar, öğrettiler bize. İçimdeki tohum iyice çatlamıştı. Yazma isteğim damarlarımla sarmıştı
gövdemi. Birgün, Çanakkale Savaşının 49. yılını anmıştı gazeteler. Kendi kendime “Artık davran!” demiştim. O sırada
Çanakkale’de görevli olan sınıf arkadaşıma Albay Şemsi’ye telefon etmiştim. Çanakkale’ye gitmek, savaşın geçtiği yerleri,
anıtları görmek istediğimi söyledim. Üç kez gittim, Çanakkale’yi gezdim gördüm. Yazdım hepsini küçük alıntılarla, sakladım.
Sonra, Haliç’teki Halıcıoğlu Lisesi’nde bulunan başka bir kurmay subay arkadaşıma giderek, üst üste koyduğumda 75 cm’yi
bulan Çanakkale’yle ilgili bütün yapıtları alındı karşılığında, sonradan geri verilmek üzere elde ettim (Dağlarca 2000, s. 44).
Böylece Dağlarca yazdığı bu ve başka destanlarıyla okullarında yetiştiği ulusuna karşı hem de yurt sevgisiyle ilgili gerekli
bilinci vermek üzere yurdunun gençlerine karşı bir sorumluluğu yerine getirmiş olur. Dağlarca’nın bir başka konuşmasında
da destanlarını yazış nedenlerini şöyle açıklar (Dağlarca, 1999: 58): ‘’Yapıtlarımın çıkış yıllarını izleyenler görmüşlerdir.
Büyük olaylarımızı günlerinde kutlamak, benim ulusal sevincimdir. İstanbul Fetih Destanı’yla başlayan çalışmalar,
Çanakkale Savaşları için sürdürülmüştür. O bölümde anlattığım gibi, savaşın 50. Yıl dönümünde yayınlanmakla, o günde
sunulmuş, radyo okumalarıyla kutlama yaşamına ulaştırılmıştır. Sen de Malazgirt Savaşları’nın tam 900. yılında okuyucuna
kavuştun. Üç Şehitler Destanı da özel gününde yayımlanmıştır. Ulusal günlerle yarışmakla, gençlerimizin omuzlarında
bayraklarımız kalsın istedim.’’ Bu çalışmada, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yazmış olduğu Çanakkale Destanı adlı nehir şiir
kitabında yer alan tiplemeler, kişilik özellikleriyle incelenecek ve adı geçen destanda yer alan Anadolu coğrafyasının sınırları
çizilmeye çalışılacaktır. Böylece, Çanakkale savaşlarında emeği geçen şehit ya da gazilerin memleketleri, memleketlerinden
kapıp getirdikleri kültürel yüklerinin ışığında bu savaşla ilgili gösterdikleri fedakârlıklar incelenecek, Edirne’den Ardahan’a
ya da Edirne’den Hakkari’ye bir ulusun doğuşuna giden yolu bir destanın nasıl aydınlattığı ve bu ışıktan gelecek kuşaklara
neler aktarılacağı saptanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çanakkale, Destan, tiplemeler, kişilik özellikleri
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Lozan Antlaşması’ndan bu yana Batı Trakya’da yaşayan azınlıkların en önemli ve acil çözülmesi gereken sorunlarından biri
de eğitimdir. Azınlık okullarındaki ana dili eğitimi yok denecek kadar azdır. Bugün Batı Trakya azınlık okullarında üç tip
öğretmen vardır: Birinci tip “formasyonlu öğretmenler” olup Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Eğitim Fakülteleri’nden mezun olan
Batı Trakyalı öğretmenler; ikinci tip “formasyonsuz öğretmenler” olup İskeçe ya da Gümülcine medreselerinden mezun olan
öğretmenler; üçüncü tip ise “SÖPA/ Selanik Özel Pedagoji Akademisi” nden mezun olan öğretmenlerdir. Formasyon alan
öğretmen yetersizliği nedeniyle bir Türkçe öğretmeni, günde iki ya da üç değişik derse girmek zorunda kalmaktadır.
Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde azınlık eğitimi, yıllardan beri birikmiş çok sayıda çeşitli sorunların baskısı altında
kalmıştır. Fakat Lozan Antlaşması’ndan sonra azınlıklara verilen hakların arasında eğitim hakkı, en önemli olanlardan biridir.
Örneğin 2000 yılında iki devlet arasında protokoller imzalanmış olup Türkçe dersler için Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim
Bakanlığı, Yunanca dersler için Yunanistan Millî Eğitim Bakanlığı azınlık ve Yunan okullarına kitap göndermektedir. Buna
rağmen azınlıklara yeterli ana dili eğitimi sunulmaması ciddi boyutta bir sorundur. Ayrıca azınlık eğitiminin statüsü ve
yönetim esasları, bölgeye hâkim olan siyasi, sosyal ve ekonomik şartların ve sorunların zaman içerisindeki bir uzantısı olan
müdahaleler sonucu önemli değişikliklere uğramıştır. Eğitim ve öğretim faaliyeti bireylerin davranış şekillerini değiştiren bir
çalışmadır. Bu davranış şekilleri içinde; düşünme, yorumlama, hareket etme gibi temel özellikler yer almaktadır. Eğitim;
aslında toplumun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Ama şunu belirtmekte fayda var: Batı Trakya’da hiçbir okulda Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık öğretmeni bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında bir toplumun gelecekte ne tür bir şekil
alacağını anlayabilmek için o topluma uygulanan eğitim sistemini incelemek ve ipuçlarını yakalayabilmek yeterli
olacaktır. Bu çalışmanın amacı; Yunanistan’da (Batı Trakya’daki) azınlıklara sunulan ana dili eğitimine ilişkin sorunlarının
incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesidir. Ayrıca azınlık okullarının sorunlarının çözülmesi için öncelikle okuldaki
eğitim-öğretimin normale dönmesi ve daha sonra öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları incelemek için sosyal içerme- sosyal
dışlanma konularını ele alarak onlara çözüm üretmek/sunmak amacı ile yapılmıştır. Bu araştırmada; Lozan Antlaşması’ndan
sonra Batı Trakya’daki azınlıklara verilen ana dili eğitiminin durumu ve onların karşılaştıkları zorlukları incelemek için
sosyal içerme- sosyal dışlanma konularını ele alarak onlara çözüm sunmak amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Bu
araştırma kapsamında başlangıçta Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde literatür taranmış olup yazarın azınlık okullarında
gördüğü eğitim-öğretim süresince bizzat karşılaştığı zorluklara değinilmiştir. Böylece hem literatür bilgisi hem de birinci
ağızdan bilgiler kullanılarak araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda büyük önem teşkil eden bir takım değişken ve
dinamikleri ele alınmış bunlar açıklanmaya çalışılmış ve sayılan dinamikler, literatürde var olduğu şekliyle geniş ve kapsamlı
olarak ele alınmıştır. Lozan Antlaşması’ndan sonra “Azınlık Statüsü- Farklı Kökenlilere Tanınan Haklar, Azınlıkların
Korunması” başlığını taşıyan 37-45. maddelerin yer almaktadır. Türkiye ve Yunanistan protokollere yer verirken aynı
zamanda bu konuyla ilgili olan Yunan iç mevzuatını da ele almaktadır. Ayrıca Yunanistan Batı Trakya’daki okullarda
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin eksikliği. Batı Trakya Türk azınlığının ikinci dil olarak Yunancayı
konuşurken öğrencilerin zorlanması. Azınlık eğitimi konusunda Türkiye ve Yunanistan arsında yapılan anlaşmalar. Türkiye
ya da Yunanistan’dan mezun olan öğrencilerin iş bulma sıkıntısı. Bu araştırma sonucunda ortaya çıkan sorunlar; Batı
Trakya’daki azınlık okullarında öğretmen yetersizliği, bir öğretmenin iki ya da üç ders günde işliyor olması şeklinde tespit
edilmiştir. Batı Trakya’da genellikle azınlık okullarında öğrenciler iki dilli eğitim görmektedirler. Ayrıca Batı Trakya’daki
hiçbir okulda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmeni bulunmamaktadır. Ancak okul müdürleri özel gayretleriyle
dışarıdan bir rehber öğretmeni alıyor.
Anahtar Kelimeler : Lozan Antlaşması, Batı Trakya, Ana Dil, Azınlık Eğitimi, Sorunlar, Haklar.
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Millî kültür özellikleri dil aracılığı ile aktarılıp zenginleştirilir ve devamlılığı sağlanır. Onun için dil, kültürün en önemli
öğesidir. Milletin ortak dili ile meydana getirilmiş eserleri, o milletin kültür ve estetik değerlerine yüz çeviremez. Türkler,
Orta Asya’dan günümüzde yaşadığımız coğrafyaya kadar pek çok iklimde medeniyetler kurmuş ve bunun doğal sonucu
olarak Türk dili, pek çok milletin dilinden ve kültüründen etkilenmiştir. Bu kültürler arası etkileşim çok doğaldır. Türklerin
İslamiyet’i kabul etmeden önceki dönemlerde hem dil hem de yaşayış biçimi olarak kendilerine özgü geliştirdikleri bir
kültürleri vardır. Bu İslamiyet’in ruhu belki de manevi yönden insan ve toplumları saran ilahi emirlerin ve yasakların
oluşturduğu bir dünya sunması ile daha da kuvvetlenip zenginleşmiştir. Türk milletinin hep koruduğu, yaşattığı, geliştirdiği
ve diğer kültürlerle tanışıp zenginleştirdiği ama asla kendisi olma özelliğini kaybetmeyen dili, edebi dil ve konuşma dili
olarak yaşamaktadır. İlk yazı dili döneminden günümüze Türkçenin tarihi gelişimi içerisinde pek çok kelime, kullanımını
tamamlamış bunun yanı sıra yeni kelimeler de dilin bünyesine katılmıştır. Türkçenin tarihi geçmişi ve zenginliği göz önünde
bulundurulduğunda özellikle sözlü kültürü oluşturan ağız özelliklerinin tespiti zorlaşmaktadır. Cumhuriyet döneminde
araştırmalar hızlansa da Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü ve Derleme Sözlüğü bünyesinde yer almayan ancak Türk halkı
arasında tüm canlılığı ile yaşayan kelimeler, özellikle teknolojinin sinsice dile de müdahalesi ile unutulup gitme riski ile karşı
karşıya kalmaktadır. Çalışmaya söz konusu olan Eskişehir-Sivrihisar Ağzı özellikleri, kaynak kişilerden derlenip bu
sözcüklerin ilk sözlüğümüz Divan ü Lügatiˈt-Türk, Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü ve Büyük Türkçe Sözlükˈte yer alıp
almadığı veya ses değişmelerine uğrayıp uğramadığı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Dil, Kültür, Sivrihisar, Ağız, Derleme
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Kelimeler anlamları, anlamlar da düşünceleri ve zihinleri geliştirmektedir. Kelime okuma, anlama, düşünme, iletişim kurma,
öğrenme gibi dil ve zihinsel becerilerin temel aracıdır. Çevreyi ve dünyayı tanımaya katkı sağlamakta, okuyucuyu
bilgilendirmekte, kişilere cesaret ve kuvvet vermektedir. Okuma sırasında düşünce zenginliğini sağlamakta ve zihinsel gücü
artırmaktadır. Böylece yeni düşünceler üretme ve geliştirmeye ortam hazırlamaktadır. Bu nedenle eğitim sürecinde kelime
tanıma becerileri üzerinde önemle durulmaktadır. Bu araştırmanın amacı Türkçe kelime yapısının incelenmesi ve elde edilen
verilerin okuma sürecindeki rolünün belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi
yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Türkçe Sözlük ve Kişi Adları Sözlüğündeki
kelimeler ile Türkçe ders kitaplarından seçilen metinlerdeki toplam 130.679 kelime araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma
sonunda Türkçe kelimelerin yarıdan fazlasının uzunluğunun göz hareketlerine uygun olduğu ve bu yapının okuma sürecini
kolaylaştırdığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe, Kelime, Okuma.

Sayfa 310

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18221) TÜRKÇEDE KULLANILAN YABANCI HECELERİN OKUMA
YAZMA ÖĞRETİMİNE ETKİSİ
FİRDEVS GÜNEŞ 1, A. DERYA IŞIK 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
aysederyaisik@gmail.com

1

2

Düşünceyi geliştirme ve aktarma aracı cümlelerdir. Cümlelerin yapı taşları olan kelimeler ise harf ve hecelerden meydana
gelmektedir. İlk okuma yazma öğretiminde bu ögeler sırasıyla öğretilmektedir. Önce ses ve harfler verilmekte ardından hece
okuma yazma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda oluşturulan kelime ve cümleler sayesinde bireylerin
kendilerini yazılı olarak açıklama ve başkalarının düşüncelerini okuyarak öğrenme becerileri gelişmektedir. Bu süreçte dilin
yapısı, özellikleri ve dilde sık kullanılan ögeler önemli olmaktadır. Türkçe de 6 hece yapısı bulunmaktadır. Okuma yazma
öğretiminin başlangıcında Türkçe hece yapısından oluşan kelimelere ağırlık verilmelidir. Ancak Türkçe ders kitaplarındaki
metinler ile Türkçe sözlüklerdeki kelimeler incelendiğinde yabancı dillerden gelen 16 farklı hece yapısının kullanıldığı
görülmektedir. Bu araştırmanın amacı yabancı dillerden dilimize giren yabancı hecelerin özellikleri, türü, yapısı ve sıklığının
belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla Türk Dil
Kurumu tarafından yayınlanan Türkçe Sözlükteki 300.768 hece araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma sonunda 10 farklı
yabancı hece türünün Türkçe sözlüğe girmiş olduğu, bu yapılardan çok fazla sessiz harfin kullanıldığı yapıların olduğu
(ZSZZZZ, ZZSZZZ), en fazla ZZSZ en az ise SZZZZ hece yapısının yer aldığı, hece türleri içinde yabancı hecelerin %
9,35’lik bir oranı kapladığı, tüm heceler içinde ise %0,4’lük bir kullanım oranına sahip olduğu belirlenmiştir. Benzer durum
Türkçe ders kitaplarında da görülmektedir. Yabancı heceler öğrencinin kelimeleri seslendirme, sessiz harfleri birleştirme,
kelimeyi tanıma, okuma, yazma, hecelere bölme ve anlama güçlüklerine neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Türkçe, Sözlük, Hece, Yabancı dil.
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1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ismailoguz70@gmail.com

Milli kültür, bir millete kimlik kazandırır. Tarihsel süreçte o milletin meydana getirdiği ve kendine ait maddi ve manevi
değerlerin uyumlu bir bütünüdür. Bir insan topluluğunu millet yapan ve onun birliğini sağlayan unsurların başında milli
kültür gelir. Milli kültürümüzü ve özelliklerini yeni nesillere öğreterek aktarmak ve bunları hayata uygulayabilmek için iyi
bir eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen Türk Milli Eğitiminin
genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı ile öğrencilerin “milli, manevi,
ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, milli duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi”
amaçlanmıştır. Türkçe dersi öğretim programı uygulanması sürecinde, her sınıf düzeyinde 8 tema işlenmesi öngörülmüştür.
Bu temalardan “Milli Kültürümüz” teması zorunlu temalardandır. Bu çalışmada, 2017 basımı biri özel diğeri MEB
yayınlarından olmak üzere iki Türkçe 6. Sınıf ders kitabı seçilmiştir. Ders kitaplarında yer alan “Milli Kültürümüz” temasına
bağlı metinler tarama yöntemi kullanılarak tematik incelenmiştir. Çalışmada incelenen ders kitaplarında yer alan “Milli
Kültürümüz” temasına bağlı metinlerin yeterlilik düzeyleri ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Milli Kültür, Ders Kitabı, Milli Kültürümüz Teması
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Öğretim sürecinin verimliliğini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise öğretmenlerin ders içi ve dışı
uygulamalara yönelik öğrencilerini pekiştirme, onlara dönüt ve düzeltme verme durumları ile iletişim becerilerinin nasıl
olduğudur. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin dönüt, düzeltme ve pekiştirme kullanma durumları ile
iletişim becerilerine yönelik öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Teknik
Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim gören 14 (K:9, E:4) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama
aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Her bir öğretmen adayı ile görüşmeler bireysel olarak
yapılarak ortalama 30 dakikada tamamlanmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda
gerçekleştirildiği için öğretmen adayları güz dönemi ve bahar dönemindeki dersleri kapsamında Türkçe öğretmenlerini
gözlemleme olanağı bulmuşlardır. Bu gözlemlerine bağlı olarak öğretmen adayları Türkçe öğretmenlerinin genellikle
öğrencilerini pekiştirdiklerini, dönüt ve düzeltme kullandıklarını, iletişim becerilerinin de iyi olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca
öğretmenlerin genel olarak sözel pekiştireçler kullandıkları, dönüt ve düzeltmeleri ders içi etkinliklerde anında verdikleri
ancak bunların ayrıntılı olmadığı da ifade edilmiştir. Türkçe öğretmenleri özellikle derslerinin dil ve anlatıma dayalı olması
nedeniyle iletişim becerileri iyi olarak değerlendirilmektedirler. Ancak bunlara rağmen öğretmen adayları Türkçe
öğretmenlerinin bazı eksiklerinin olduğunu ve bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etmektedirler.
Öğrencilerin notla tehdit edilmesi, ödevlere yönelik dönüt ve düzeltmelerinin yetersiz olması, ders sırasında etkinliklerin
uzun olması nedeniyle yeterli geri bildirimin verilmemesi ve yanlışların iyi analiz edilmemesi, bazı öğretmenlerin ise
öğrenciler arasında ayrım yapması bunlardan bazılarıdır. Dolayısıyla özellikle lisans eğitimi sürecinde öğretmen adaylarına
dönüt, düzeltme ve pekiştirmenin öğretim sürecindeki önemine yönelik farkındalık kazandırılmalı ve bunlara yönelik
uygulamalar yapılmalıdır. Ayrıca etkili iletişim becerilerini geliştirecek uygulamalara yer verilmelidir. Mesleğe
başladıklarında ise hizmet içi eğitimlerle bu konulardaki bilgi ve becerileri geliştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe öğretmenleri, pekiştirme, dönüt, düzeltme, iletişim becerileri

(18416) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
YETERLİLİKLERİ (EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
GÖKSU ÇİÇEKLİ KOÇ 1
EGE ÜNİVERSİTESİ
goksu.cicekli.koc@ege.edu.tr
1

Bu araştırmanın amacı Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen
adaylarının Türkçe öğretimi yeterlilik düzeylerinin cinsiyet, bölüm tercih durumu, genel akademik başarı puanı ve üniversite
eğitimi süresince okunan kitap sayısı değişkenleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmanın çalışma
grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programında öğrenim
gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada Yeşiloğlu (2015) tarafından geliştirilen “Türkçe Öğretimi Yeterlilik
Ölçeği” kullanılmıştır. 60 maddeden oluşan Likert tipi ölçek 60 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf
öğretmeni adaylarının kendilerini Türkçe öğretimi bakımından “yüksek” düzeyde yeterli gördükleri belirlenmiştir. Türkçe
öğretimi cinsiyet, bölüm tercih durumu, genel akademik başarı puanı ve üniversite eğitimi süresince okunan kitap sayısı
değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe öğretimi, Türkçe öğretimi yeterliliği, sınıf öğretmeni adayı, sınıf eğitimi
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(18417) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ
İNCELENMESİ (EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
GÖKSU ÇİÇEKLİ KOÇ 1
EGE ÜNİVERSİTESİ
goksu.cicekli.koc@ege.edu.tr
1

Bu araştırmanın amacı Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen
adaylarının yazma kaygısı düzeylerini cinsiyet, genel akademik başarı puanı ve zorunlu durumlar (sınav, derste not alma…)
dışında yazma sıklığı değişkenleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018
eğitim-öğretim yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 4. sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada Karakaya ve Ülper (2011) tarafından geliştirilen “Yazma Kaygısı Ölçeği”
kullanılmıştır. 35 maddeden oluşan Likert tipi ölçek 60 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmeni
adaylarının yazma kaygısı “düşük” olarak belirlenmiştir. Yazma kaygısının cinsiyet, genel akademik başarı puanı ve zorunlu
durumlar (sınav, derste not alma…) dışında yazma sıklığı değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler : yazma kaygısı, sınıf öğretmeni adayı, sınıf eğitimi

(18437) ÇOCUK EDEBİYATI ALANINDA ELEŞTİREL BİR İNCELEME
ÖRNEĞİ “YÜREK DEDE İLE PADİŞAH”
MERVE YILMAZ 1, METİN YILMAZ 1, FATMA NUR ÜSTÜN 2, OSMAN AKTAN 3
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
merveecamci@gmail.com
1

2

Çocuk edebiyatı alanı, edebiyattan sınırları çok net bir şekilde ayrılmamıştır. Ülkemizde son yıllarda gündeme getirilmiş olsa
da aslında Tanzimat Döneminde çocuk dergileri ve gazeteleriyle çocuk edebiyatı alanında çalışmalara rastlanmıştır. Bu
dergiler incelendiğinde çocukların hem eğlenmesi hem eğitilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Çocuklar için hikayeler,
masallar, oyunlar ve güncel haberlere yer verilmiştir. Günümüz çocuk dergileriyle kıyaslandığında o dönem dergilerinin çok
daha nitelikli olduğu görülmektedir. Bu çalışmada çocuk edebiyatı ile ilgili bir kitap incelemesi yapılmıştır. İncelenen kitapta
çocuk edebiyatı ölçütleri esas alınarak o ölçütlere uygunluğu araştırılmıştır. Araştırmada çocuk edebiyatı niteliklerine yer
verilmiş ve çocuk edebiyatının ülkemizdeki konumu ele alınmıştır. Çocuk edebiyatı alanında eser veren yazarlara değinilmiş
ve inceleme konusu olan kitabın yazarı hakkında bilgi verilmiştir. Yazarın diğer eserleri incelenmiş ve çocuk edebiyatına
katkısı araştırılmıştır. İnceleme üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dış inceleme yapılmıştır. İkinci bölümde iç
inceleme yapılmış, kitabın çocuğa göre ve çocuk gerçekliğini yansıtıp yansıtmadığına bakılmıştır. Son bölümde ise sonuç ve
değerlendirme ile kitapla ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Çocuk Edebiyatı, Hikaye, Masal, oyun.

(18469) IRAK'TA TÜRK DİLİNİN EĞİTİMİ
EMİR İÇHEM İDBEN ELHALİDİ 1
KUFE ÜNİVERSİTESİ
emirbagdat@yahoo.com
1

Türk dili ve edebiyatı, Türkiye'nin dışında başta olmak üzere, geniş bir alan sahip olmuştur. XI. Yüzyıldan itibaren Türk dili
ve edebiyatı, Irak'ta yayımlanmıştır. Selçuk İmparatorluğu döneminde Irak'ta Türk edebiyatı ve külturü büyük merkez
olmuştur. Tarih boyunca Irak'ta büyük ve ünlü Türk şairleri, yazarları ve sanatçıları şiir, makale ve diğer edebi sanatlarını
Türk dili dikmişlerdir. Irak'ta bazı şairleri, resmi bir görev alarak şiir yazmışlardır. XI. Yüzyıldan itibaren birkaç şairler ve
yazarlar büyük bir miras bırakmışlardır ve Türk dili ile yazılan binlerce belgeler yazılmıştır. Türk edebiyatı İslamiyet, kabul
eden Karahanlılar ve Selçukluların XI. ve XIII. Yüzyıllar hakimiyetleri arasında gelişip ve tekamül etmişlerdir. Bu iki devlet
zamanında Arapça ilim Farsça edebiyatı dili idi. Türkçeye de ancak halk arasında konuşulan dili olma mevkii kalmıştır.
Selçeklular Horasan, Maveraünnehir ve Mezapotamya bölgelerine hakim oldukları zaman Iran'ın Abbasi halifeliği ile
münasebetlerinin gelişmesine yardım ettiler. Bu yardımın İran'lıların Irak'lılar ile karşımasında etkisi çok büyüktü. Böylece
her iki memleket en önemli merhelelerinden birşnde İslam medeniyetini en güzel bir şekilde temsil ettiler. XIII. yüzyılın
başlangıcında Moğol orduları Türkistan'ı Harizm bölgelerini, İran, Horasan ve Irak'ı istila edince, edipler, şairler,
mütefekkirler ve bilginler küçük Asya'daki Selçuklu imparatorluğuna iltica ettiler. Böylece Anadolu'da edebi hayat canlılık
kazandı ve kısa bir zamanda Anadolu, İslam kültürünün merkezlerinden biri halne geldi. XIV. yüzyılda yaşayan Türk şairi
İmadüddin Nesimi Bağdat civarında doğdu ve orada yetişi, Nesimi (01. 1404) Irak'ta Türk edebiyatının kurucusu sayılır. Öz
Türkçe ile şiirler yazmıştır. Şiirde, doğu Anadolu; lehçesi ile Azeri lehçesinin karışımı olan Irak Türkmen lehçesini şlk defa
kullanılan şairdir.
Anahtar Kelimeler : Türk dili
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(18495) NİÇİN OKUMUYORUZ?
MEHTAP ÖZDEN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
mehtapguness@yahoo.com

Okuma eylemi insanın doğumundan itibaren başlayan bir süreçtir. Bu süreç çevremizi görmeye başladığımız andan itibaren
başlayıp ölene kadar geçen zamanda devam etmektedir. Okuma eylemi yazılı bir metni okuma olarak ele alındığında ise bu
süreç ilköğretim ile başlamaktadır. İlköğretim ile başlayan akademik okuma süreci bu aşamadan sonra eğitimciler tarafından
bir beceri olarak değerlendirilmekte ve bu becerinin geliştirilebilmesi için her eğitim kademesinde çalışmalar yapılmaktadır.
Ortaokul seviyesinde çocuklara okuma beceri ve alışkanlığını kazandıracak olan Türkçe öğretmenlerinin okuma ile ilgili
görüşleri önemlidir. Çünkü ortaokul seviyesindeki öğrencileri yetiştirmek amacıyla eğitim alan Türkçe öğretmen adayları
ileride okuma becerisini ve alışkanlığını öğrenciye kazandırması beklenen eğitimciler arasında başı çekecektir. Araştırmada
Türkçe öğretmeni adaylarına “niçin okumuyoruz?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen verilerle Türkçe öğretmen adaylarının
okumama sebepleri olarak “internet, zaman, yoğun iş yaşamı, ekonomik problemler, eğitim ve öğretim programlarının
yetersizliği, okumanın sıkıcı olması vb. sebeplerden dolayı okumadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : okuma, okuma engelleri, Türkçe öğretmen adayları

(18497) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLIKLI VE
HAZIRLIKSIZ KONUŞMA HAKKINDA GELİŞTİRDİKLERİ
METAFORLAR
MEHTAP ÖZDEN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
mehtapguness@yahoo.com

Dil, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli unsurların başında gelmektedir. Dil; dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerilerinden oluşur. Günlük hayatta ve meslek hayatında kişinin kendisini ifade etmek için en çok kullandığı beceri ise
konuşmadır. Konuşma becerisi mesleklerin icrasında da oldukça önemlidir, ancak bazı meslekler için çok daha önemlidir. Bu
tür meslekler genellikle kaynağında insan olan ve doğrudan insanla muhatap olunan mesleklerdir. Öğretmenlik bu tür
mesleklerin başında gelmektedir. Öğretmenin konuşma becerisinde etkin olması mesleğinin icrasında ve başarısında
tartışmasız çok önemlidir. Bu araştırma mesleğinde konuşma beceresini kullanmanın yanında konuşma becerisini öğrencilere
kazandırmak görevini de taşıyan Türkçe öğretmen adayların hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma yaparken kendileri hakkında
geliştirdikleri metaforları tespit etmek ve bu metaforlardan yola çıkarak Türkçe öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sırasında
hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çalışmaları ile ilgili sorunlara çözüm önerileri bulmak amacıyla yapılmıştır. Türkçe
öğretmen adaylarının hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma hakkında geliştirdikleri metaforlar araştırmacı tarafından geliştirilen
görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan nitel veriler betimsel[mö1] analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları
Türkçe öğretmen adaylarının hazırlıksız konuşma yaparken bilgi eksikliği, plansızlık ve yanlış telaffuz gibi sebeplerden
dolayı yetersiz; hazırlıklı konuşma yaparken ise bilgi sahibi, planlı ve prova yapmış oldukları için yeterli bulduklarını
göstermiştir. Verilerden yola çıkılarak öğretmen adayları ve öğretmen adaylarını yetiştirenler için öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma, Türkçe Öğretmen Adayı

(18571) 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DİNLEME METİNLERİNDE
ANLAMI BİLİNMEYEN KELİME ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
İSA YILMAZ 1
1

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
yilmzisa@gmail.com

Bu çalışmada 7. sınıf Türkçe dersi dinleme metinlerindeki anlamı bilinmeyen kelime etkinlikleri bazı ölçütler doğrultusunda
incelenmiştir. Çalışma için özel sektör tarafından yayımlanmış ve hâlihazırda ders kitabı olarak kullanılan bir 7. Sınıf Türkçe
ders kitabındaki dinleme metinleriyle ilgili hazırlanmış anlamı bilinmeyen kelime çalışmaları incelenmiştir. Nitel bir çalışma
olarak tasarlanan araştırmada veriler belli ölçütlere göre değerlendirilen anlamı bilinmeyen kelime etkinliklerinden elde
edilmiştir. Araştırma bulgularına göre dinleme metinlerinden sonra verilen ve genellikle ilk etkinlik olan anlamı bilinmeyen
kelime çalışmalarında bir tekdüzelik olduğu ve çoğunlukla anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamlarının tahmin edilip daha
sonra sözlükten anlamını kontrol etmeye dayalı etkinlikler olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan incelemelerden hareketle bu
alanla ilgili yapılabilecek farklı etkinlik önerilerine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe dersi, dinleme metinleri, anlamı bilinmeyen kelimeler, etkinlikler
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(18572) 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ
KİTABINDAKİ YÖNERGELERİN DİNLEME METİNLERİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ
İSA YILMAZ 1
1

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
yilmzisa@gmail.com

Bu araştırmada 8. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabındaki yönergelerin dinleme metinleri açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda okutulan özel bir yayınevine ait 8.
sınıf Türkçe ders kitabındaki dinleme metinleri incelenmiştir. Araştırma nitel bir çalışma olarak tasarlanmış ve veriler
öğretmen kılavuz kitabında yer alan derse hazırlık ve metne hazırlık bölümlerindeki yönergelerin değerlendirilmesinden elde
edilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen kılavuz kitabındaki dinleme metinleriyle ilgili derse hazırlık yönergelerinde genel
olarak öğrencilerden çeşitli materyalleri bulup sınıf ortamına getirmelerinin istendiği, metne hazırlık bölümünde ise
genellikle öğrencilere sorular yöneltildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Öğretmen kılavuz kitabı, Ortaokul, Türkçe dersi, Dinleme metinleri

(18607) MANİSA ÇEVRESİNE BALKANLARDAN GÖÇ EDEN
GÖÇMEN ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI EĞİTİM SORUNLARI
MUZAFFER ÇANDIR 1, EBRU GÜCÜYENER 2
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
candir45@yahoo.com

Göç, insanların bir yerden başka bir yere zorunlu olarak yer değiştirmesidir. Bu tanımdaki göçten kasıt, ülke içi göçler değil,
asıl kendi ülkesini terk edip başka ülkelere göç etmektir. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki bakiyesi olan Balkan Türklerinin
Anadolu’ya göç etmeleri 1876 – 1877 Osmanlı Rus savaşından sonra başlamış, en son 1989 Bulgaristan’dan yapılan göçlere
kadar devam etmiştir. Bu tarihler yaklaşık 110 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Ayrıca Kafkaslar, Orta Doğu ülkeleri ve
Afganistan’dan gelenlerle bu göç daha da artmıştır. Anadolu toprakları üç kıtayı birbirine bağlayan ve yüzyıllar boyunca
dışarıdan göç alan bir geçiş bölgesinde yer almaktadır. Anadolu’ya yapılan göçlerin en büyük nedeni sınır ötesinde yapılan ve
kaybedilen savaşlardır. Bu bakımdan Anadolu toprakları yaşadığı yerlerde can güvenliği kalmayanların bir sığınağı olmuştur.
Bugün de aynı durum devam etmektedir. Balkanlardan Manisa ve çevresine yapılan göçlerde en fazla yaşanan sorunlardan
birincisi göçü yaşayan çocukların çektiği eğitim sıkıntısıdır. Bu çocukların buraya gelince dil bilmemeleri, farklı inanca sahip
ülkelerden geldiği için uyumsuzluk yaşamaları ve dışlanmaları bu çocukların içine düştüğü en önemli eğitim sorunudur.
Anne – babalarının çektiği başka sıkıntılar da eklenince bu ailelerin yaşadıklarının zorluğu daha iyi anlaşılır.
Bu makalede alanda yapılan görüşmelerde bizzat göçü yaşayanlardan derlenen eğitimle ilgili yaşanan olumlu olumsuz
örnekler anlatılacak, bugünlere nasıl gelindiği ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler : Manisa, Balkan Göçleri, Eğitim Sorunu, Göçmen Çocuklar

(18831) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI
OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
FATİH KANA 1, ELİF AŞÇI 1 HATİCE ZORLU KANA, YUSUF METE ELKIRAN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
fatihkana@hotmail.com

İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte ülkeler kendi arasında bilim, teknoloji ve sanayide kalkınma yarışına girmişlerdir.
Okuryazarlık kavramının önemi bununla birlikte artmış ve değişen yaşam şartlarıyla beraber gelişen bir kavram olmuştur.
Eğitim Programı, bireylere istendik hedef ve davranışları kazandırmak için belirlenen eylem planı olarak ifade edilebilir. Bu
araştırmanın amacı öğretmen adaylarının, eğitim faaliyetlerini düzenleyerek öğretmenlere yol göstermek ve bireylere gereken
davranışları kazandırmak amacıyla hazırlanan eğitim programlarına okuryazalık düzeylerini belirlemektir. Araştırmada
betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 221 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerini ölçmek üzere Bolat (2017) tarafından
hazırlanan 5'li Likert tipi "Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek toplam 29 maddeden oluşmaktadır.
Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği’ne ait verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Veriler; iç tutarlılık
güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) analizi, betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü ANOVA testi ve gruplar
arasındaki farklılıkları saptamak üzere post-hoc analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen
adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeyleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe öğretmeni, okuryazarlık, eğitim programı
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Mizah kavramıyla ilgilenen araştırmacılar tam olarak bu kavramın anlamını açıklamada ortak bir nokta bulamamışlardır. Bu
kişiler mizah konusunun insan unsurundan ortaya çıktığını ve gülme, kahkaha atma, gülümseme gibi davranışlarla dışa
vurulduğunu belirtmişlerdir. (Deckers ve Ruch, 1992). Mizahla uğraşanlar her ne kadar bu kavramı açıklarken ortak bir
noktada buluşmamış olasalar da mizahı oluşturan unsurun ‘’ insan ‘’ olduğu konusunda hemfikir olmuşlardır. Bergson
(1996: 11)’a göre mizahı oluşturan yapı taşı insandır. Herhangi bir hayvanda dahi bizi güldüren şey o hayvanın insana özgü
davranışı veya insana olan benzerliğidir. Mizahın eğitim öğretim alanında kullanılması öğretmenlerin kişisel tercihlerine
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitsel bağlamda mizahın
kullanımına yönelik görüşlerini saptamaktır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2017-2018
eğitim ve öğretim yılının güz döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümüne devam
etmekte olan 221 öğretmen adayı katılmıştır. Bu araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe derslerinde mizah
kullanımına yönelik tutumlarini ölçmek üzere 5'li Likert tipi "Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği"
kullanılmıştır. Balta (2016) tarafından hazırlanan bu ölçek toplam 17 maddeden oluşmaktadır. Eğitimde Mizahın
Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği’ne ait verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Veriler; iç tutarlılık güvenirlik
katsayısı (Cronbach Alpha) analizi, betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü Anova testi ve gruplar arasındaki
farklılıkları saptamak üzere post-hoc analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının eğitimde
mizah kullanımına yönelik görüşleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe öğretmeni adayları, mizah, eğitim.
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The humanistic language policy, widely declared by the world community with respect to foreign languages, implies the
formation of favorable conditions for their functioning in society. This helps to ensure intercultural communication of
peoples, since it is foreign languages that will allow countries to interact in the spirit of a dialogue of cultures, the
humanization of intercultural relations, and the strengthening of the humanistic socialization of members of society. Already
today the young generation lives in an open society, has ample opportunities for communication with representatives of other
cultures. That is why the need for the formation of communicative competence as the main goal of teaching foreign
languages in the system of higher education as the main guarantor in the preparation of a modern, mobile specialist capable
of adequate, effective answers to the ever increasing challenges of today is becoming the most urgent. In practice, it can be
noted that graduates of universities do not have sufficient level of development of foreign communicative competence. First
of all, the unevenness of the formation of its individual components, responsible for the success of communication in the
intercultural aspect, causes concern. This can be clearly seen in situations of real intercultural communication in a foreign
language environment, when insufficient breadth of views, bias in assessments, ignorance in the sphere of everyday
communication, inability to adapt to the new conditions of communication do not allow for effective communication.
Keywords : foreign language, communicative competence, education, global, specialists.

(16001) A CONVERSATIONAL ANALYTIC STUDY ON THE
INTERACTIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT: A FOCUS ON
LANGUAGE POLICING AS A REPAIR NORM
MERVE BOZBIYIK 1
1

UFUK UNIVERSITY
mervebozbiyik@hotmail.com
This research paper investigates whether the EFL trainee teachers improve their interactional competences in relation to
language policing as a repair norm within context-sensitive classroom interaction. The last century has witnessed a growing
research body of both the Interactional Competence Development and Language Policing Practices in instutional (e.g. Amir
& Musk, 2013) and non-institutional (e.g. Hazel, 2015) language learning contexts. These studies are mainly analyzed
through micro analytic research perspective of Conversation Analysis in order to reach much more detailed investigations of
the teaching and learning settings. The whole dataset of the present study consists of 21 hour video recordings of the
classroom interaction that 11 preservice teachers have carried out their teaching performances. After all the data were
analyzed through CA methodology and Jeffersonian transcription conventions, a collection of teacherinitiated language
policing repair sequences closely examined. Four different extracts from two preservice teachers’ practices were represented
in this study. The Conversation analytic findings of this study revealed that teacher-initiated language policing practices can
lead to miss learners’ contributions to the ongoing classroom interactions. This research also explored that there is not a
straightforward gateway on the Interactional Competence Development across two rounds of teaching practices, and such
kind of IC development has context- and individual-specific structure. These findings provide opportunities for raising our
understandings about the Interactional Competence Development through in-depth investigations of the language policing
practices. This research paper makes a contribution to teacher education studies related to target language only policy with its
micro analytic findings.
Keywords : Interactional Competence Development, Language Policing, Repair, Classroom Interaction, Teacher Education
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The aim of this study is to investigate the use of listening comprehension strategies by the students studying at preparatory
schools of universities in Ankara, Turkey. The study also explores the relationships between the use of listening strategies
and some individual differences such as gender, perceived level of English, and listening task performance. Data was
collected from a 200 preparatory program students studying at the Preparatory Schools of Universities in Ankara. According
to the data analysis, it was found out that there were significant differences in the use of “transfer, note taking and prediction”
strategy types during the listening task with regard to gender. On the other hand, no statistically significant relationship was
found between the listening comprehension strategy use and the listening comprehension achievement.
Keywords: individual differences, listening comprehension strategies

(16475) SYRIAN UNDERGRADUATES’ VIEWS TOWARDS THE
INCLUSION OF TARGET CULTURE IN LANGUAGE CLASSES
YUSUF KASİMİ 1, ÖMER GÖKHAN ULUM 2
DÜZCE UNIVERSITY
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
omergokhanulum@gmail.com
1

2

Culture refers to every feature that humans develop throughout their history. Whether it should be taught or not in language
classes has attracted much attention in the related research area. As culture and language are stated to be inseparable by
several scholars, language courses are supposed to bear cultural compounds. Regarding this issue, authorities are currently
trying to include cultural ingredients of the target culture when preparing language curriculums. In this study, it was aimed to
investigate the views of Syrian university students, who are learning Turkish as a foreign language, on including cultural
elements of the target culture in their language classes. Based upon a descriptive research design, the study was carried out
through quantitative and qualitative methods of data collection. Thus, a questionnaire was administered to 118 Syrian
university students while an interview was administered to 10 of them. In order to analyze the collected data, SPSS 24.0 (a
Statistical Program for Social Sciences) was employed in the study. As a result of the findings, it was found out that cultural
compounds are seen to be of high significance to be often included in language learning process. The results obtained from
this descriptive study may supply valuable help for curriculum designers, instructors, and policy makers in terms of
containing cultural compounds in the course contents and teaching materials.
Keywords: culture, language, language and culture, cultural elements, Syrian students

(16771) NEED ANALYSIS OF ENGLISH USE OF HOTEL FRONT DESK
OFFICERS IN ÇANAKKALE
KEMAL ERKOL 1, ECE ZEHİR TOPKAYA 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
kerkol@gmail.com

The purpose of this needs analysis study is to find out what English levels of the hotel front desk officers have, try to
understand what their English needs are, and the problems these officers encounter in using English in their jobs. For this
purpose a questionnaire consisting of 34 items were delivered to hotel front desk officers and collected the next day to give
enough time to fill them in. The first part of the questionnaire is about demographic information of the officers, the second
part asks questions about the present situation of the officers and the third part asks questions about the skills that they need
English.The data are put on to the computer and analysed by using SPSS. The data are analysed based on statistical
techniques. The statistical procedures in this study are frequency distribution, percentages, a five- point Likert scale, and
arithmetic mean. The results showed that the front desk officers mainly have problem in listening and speaking.
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1

2

Yapılan bu araştırmada ikinci dil öğretiminde multimedya araçları kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmaya yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında görev yapan 40 öğretmen dâhil edilmiştir. Nitel
çalışma yöntemine göre gerçekleştirilen araştırmada öğretmenlerin konuya ilişkin görüşlerinin tespit edilmesinde 17 açık
uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde, nitel çalışmalarda sıklıkla kullanılan
içerik çözümlemesi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmen görüşlerine göre yabancı dil öğretiminde
kullanılması gerekli olan teknolojik ders materyallerinin başında akıllı tahta, kitap, e-kitap, bilgisayar, tablet bilgisayar,
projeksiyon, powerpoint slaytları-sunumları, dinleme metinleri, videolar ve kelime kartlarının geldiği tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin teknolojik ders materyallerinin yararlarına ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde; teknolojik ders
materyallerinin ders motivasyonunu arttırdığı, bilgilerin daha kalıcı öğrenilmesine katkı sağladıkları, dersleri sıkıcı olmaktan
uzaklaştırdığı, kelime telaffuzlarının gelişmesine destek olduğu, birden fazla duyu organına hitap ettiği, bu özellikleri ile
öğrencilerin yabancı dil gelişimlerini desteklediği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yabancı dil öğretiminde kullanılan
teknolojik ders materyalleri konusunda karşılaştıkları sorunlar değerlendirildiğinde; sıklıkla karşılaşılan sorunların başında
tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerin eksikliği, akıllı tahtaların donması, uygun programların fazla olmaması ve
internette yaşanılan kopmalar gibi sorunların geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Eğitim, yabancı dil öğretimi, multimedya, teknolojik ders materyalleri

(17468) AN EXPLORATORY STUDY ON LEXICAL LEARNING
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3
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4
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
fcubukcu@deu.edu.tr
2

There is a common belief that children are superior to teenagers or adults in any kind of language learning process and this
understanding needs to be re-evaluated. The idea of the younger as the better performer or learner is substantiated within the
literature focusing on the relationship between age and language acquisition, which presents inconsistent data since some
show older performers while others show younger ones to be superior (Krashen, Long & Scarcella, 1979). The purpose of
this study is primarily to showcase whether there are differences in terms of learning the lexical items between children and
teenagers, and secondly to delve into their mastery of pronunciation. To achieve this two-folded purpose, two groups of
learners at different age groups are selected. One group encompasses students at the age of 12 at a secondary school in a
small town and the other group consists of the prep students at the age of 18 at a western state university to major in
engineering departments. Both groups are given the proficiency levels to see that they are grouped as A2 level learners.
Ten lexical items are taught to these groups of different age groups following the same lesson plans revolving around the
communicative activities and lexical approach with the same course materials. The post vocabulary test results shed light
into the age factor, enhancing the prevalent notion that teenagers are better than children at learning the vocabulary of
English as a foreign language whereas children prove to be more well versed in the pronunciation.
Keywords: lexical approach, teenagers, children.
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Yüzlerce belki de binlerce dilin konuşulduğu dünyamızda, yabancı dil öğrenimi ve öğretimi günden güne önem
kazanmaktadır. Her ne kadar yabancı dil denilince ülkemizde akla ilk gelen İngilizce, Almanca, Fransızca gibi diller olsa da
özellikle son yıllarda Arapçaya karşı olan ilgi günden güne artmaktadır. Ortadoğu ülkeleriyle gelişen ekonomik, ticari ve
kültürel ilişkilerimizin artması Arapçanın sadece bir ibadet dili olmadığını ayrıca diğer diller gibi günlük hayatta kullanılan
bir dil olduğunu insanların zihnine iyice yerleştirmektedir. Dil en temelinde bir bildirişim aracıdır. Duyguların, düşüncelerin,
bilgilerin, insana dair her şeyin aktarımında en büyük rol dilindir. Okuma da bir dili oluşturan dört temel beceriden biridir.
Okumanın ana dilde olduğu kadar yabancı dil öğretiminde de önemli bir yeri vardır. Konuşma ve yazma becerilerinin büyük
ölçüde dinleme ve okuma becerilerine bağlı olması da önemli bir husustur. Dört temel dil becerisinden biri olan okuma
becerisinin Arapça öğretiminde önemli bir yeri vardır. Özellikle de konuşma ve yazma becerileriyle karşılaştırıldığında,
Arapça öğrenen bir kişi, bu becerilerini etkin bir şekilde kullanacak alanlar bulamayabilir, ancak bu durum okuma becerisi
için farklıdır. Çünkü okunabilecek Arapça bir metin bulabilme olasılığı Arapça konuşan birini bulmaktan kat kat fazladır.
Arapçanın sağdan sola okunması, sesli harfe sahip olmayan bir dil olması, bazı harflerin telaffuz zorluğu, her harfin baştaortada-sonda olmak üzere üç farklı biçiminin bulunması, şekil olarak birbirine benzeyen harf sayısının fazlalığı, bazı
kelimelerin yazıldığı gibi okunmaması, bazı harflerin ise yazıldıkları halde okunmaması, dil bilgisi kurallarının fazlalığı bazı
gibi bazı durumlar Arapça okuma öğretiminde bir takım zorluklara sebep olmaktadır.Bu çalışmada, yabancı dil olarak Arapça
öğrenen ve daha önce Arapça geçmişi olmayan Türk öğrencilerin okuma becerilerinde karşılaştıkları zorluklar tespit edilip,
bu zorlukların giderilmesi için çözüm önerileri sunulmuş, başarılı bir okuma sürecinin nasıl gerçekleştirilebileceği ele
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler : Arapça, okuma öğretimi, okuma

(17975) A GENRE ANALYSIS OF DISSERTATION ABSTRACTS AND A
GENRE BASED INSTRUCTION ON WRITING MA DISSERTATIONS
ÖZLEM KARAAGAC TUNA 1
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
karaagactunaozlem@gmail.com

1

There has been a focus on the genre-centered analysis of different types of discourse by both the language teachers and the
applied linguist, and this focus has started in the beginnings of the eighties (Holmes, 2013). The present study analyzed the
abstracts of eight different dissertations that were written at the MA program of English Language Teaching, Pamukkale
University. The purpose was to find out the rhetorical moves in the thesis abstracts, the sequence of these moves, the lexicagrammatical analysis of the moves, and as a result of this analysis, to present a genre based instruction. During the analysis,
nine moves were found out in the abstracts and four of them were found to be obligatory. Their sequences and the lexicagrammatical analysis are presented within the ‘analyze patterns’ step of the study. In the light of the results of the genre
analysis, a course has been developed for the MA students at the department of English Language Teaching at Pamukkale
University.
Keywords : Genre Analysis, Genre Based Instruction, GBI.
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Use of EMI at the university level is increasing in the Turkish context. The parents and the students prefer universities with
EMI because of the advantages it provides to the students. It has significant advantages along with the problems it brings.
The present study analyzed four articles carried out on the perspectives of learners and instructors concerning the advantages
and disadvantages of EMI in order to find out answers for two research questions: 1. What are the perspectives of the
instructors on teaching through EMI concerning its positive and negative effects on learners?, 2. What are the perspectives of
the students on learning through EMI concerning its positive and negative effects on themselves? The results show that both
the instructors and the students believe that EMI is important for the future career of the students; however, it makes it
difficult for the students to carry out the tasks and fully understand the context of the courses.
Keywords : English Medium Instruction, problems of EMI, advantages of EMI, student perspectives, instructor’s
perspectives
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This study intends to explore pre-service EFL teachers’ perceptions and understanding of critical thinking and the
significance of improving critical thinking skills in language classes. The participants (N=14, 10 females and 4 males) are
senior EFL student teachers enrolled at a big state university in Turkey, who have taken the School Observation course
conducted by one of the researchers during the 2017-2018 academic year, autumn term. The study was designed as
qualitative in nature in order to develop a deeper interpretation of participants’ understanding of the concept of critical
thinking. A semi-structured questionnaire composed of eight questions and adapted from Choy and Cheah (2009) was
employed as the data collection tool. The data collected were analyzed conducting thematic analysis. Findings indicate that
the participants are acquainted with the concept of critical thinking and cognizant of the importance of integrating it into the
EFL courses. However, their perception of the concept is very limited and does not go beyond the practices of asking
questions, problem solving and fostering collaboration in class. Implications are included for English language teacher
education in Turkey.
Keywords: pre-service EFL teachers; perceptions; critical thinking
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This presentation focuses on a study exploring the opportunities EFL instructors have to raise their knowledge about target
language cultures, the place of culture in EFL classes, and their opinions and practices on the teaching of culture. The
findings of the study indicate that there should be more room for raising students’ cultural awareness- both in target and
international cultures. The place of culture in language classes has been a highly debated area for researchers. The vagueness
and complexity of the notion have ignited an interest and led to much investigation of the issue in EFL and ESL contexts. In
this connection the current study adopts a mixed methodology design utilizing a questionnaire and a semi-structured
interview with ten English instructors teaching across state and private universities in Turkey in order to answer the following
research questions: 1) To what extent do the EFL instructors have opportunities to raise their knowledge about the target
language cultures? 2) How do they view the place of culture in EFL classes? What are their opinions and practices on the
teaching of culture? The data has been collected through two tools: a questionnaire adapted from Byram and Risager (1999),
and a semi-structured interview. The items in the questionnaire aimed to explore EFL instructors’ opportunities to interact
with target cultures, their opinions on the place of culture in language class, understanding of cultural awareness, and their
relevant practices in class. The questionnaire is composed of rating scale and rank order items (Dörnyei, 2003). Descriptive
statistics is used to report the findings of these items. One of the items asks putting the given educational purposes in order,
making it a rank-ordering item. The rest of the items are calculated by frequency counts. There are also two open-ended items
in the questionnaire for content analysis (Dörnyei, 2003) and they focus on the definition of cultural awareness for the
participants and the changing role of language teacher. The results revealed that the EFL instructors’ opportunities to raise
their cultural knowledge were not satisfactory, and there was a mismatch between their wishes and practices. This mismatch
was mainly attributed to learners’ lack of motivation/interest and their opportunities for visits abroad. Language learning was
viewed as a way of learning about different cultures. The findings also indicated that the participants’ conceptualization of
culture in English language classes was predominantly modern, i.e. either as part of the humanistic (big C) or sociolinguistic
(little c) paradigm. Culture teaching practices mostly fell under modernist interpretations of it, which is typical of mainstream
EFL classes. In addition, there were several challenges experienced by the participants. It was reported that both learners and
the instructors lacked opportunities to raise their cultural knowledge. It could be suggested that EFL teachers should be
engaged in professional development activities to gain more insights on how to teach cultural content in English classes.
Other practical concerns such as limited time to devote to culture in class, and lack of materials other than course books
should be addressed to as well.
Keywords: culture, intercultural learning, foreign language teaching, EFL instructors

(18091) PROSPECTIVE ENGLISH TEACHERS’ IN- CLASS SPEAKING
ANXIETY AND THEIR USE OF ORAL COMMUNICATION
STRATEGIES
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Speaking is crucial element in both daily life and education.It is one of the most important aspects in language learning.The
feeling of anxiety may not only prevent students but also teachers to speak English.As a result they may not want use
communicative activities in their classes.Using strategies in Foreign Language Learnibf facilitates learning and help learners
to overcome difficulties and anxiety.In terms of speaking, using oral communication strategies helps speakers to have a
meaningful and understandable communication.It is also important to know what kind of strategies the prsopective English
teachers use during oral communication. The aim of this study is to describe the current level of prospective English teachers'
in class speaking anxiety and their use of oral communication strategies as well as to discover the relations among language
anxiety, oral communication strategies, gender, grade and perceived oral proficiency.The study was conducted with the
participation of 98 preservice teachers who were selected through random cluster sampling. Data were collected through
Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) and Oral Communication Strategy Inventory (OCSI) during the spring
semester 2017.Data were analyzed by Statistic Package of Social Sciences (SPSS) version 23.0. Results indicated that
participants had moderate level of anxiety and their anxiety level does not change depending on grade and
gender.Approximately,%88 of the participants reported high levels of oral communication strategy use to cope with speaking
problems.There was a low negative relationship between speaking anxiety and oral communication strategy
use.Moreover,there was a moderate correlation between students' perceived oral proficiency and in-class speaking
anxiety.Similarly,there was a moderate correlation between perceived oral proficiency and oral communication strategy use
of the participants.
Keywords: foreign language anxiety, oral communication strategy use, perceived oral proficiency, preservice English
teachers, ELT
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Hızla gelişen dünyaya ayak uydurabilmenin birçok yolu yordamı vardır. Bilimsel ve teknolojik alanındaki ilerlemeler
bunların başında gelir. Günümüzde bir yandan uluslararası alanda ilişkilerinin yoğunluk kazanması, diğer yandan ülkeler
arası sınırların kalkması, toplumların yabancı dil eğitimine daha çok önem vermesine neden olmuştur. 21. yy’da yabancı dil
bilmek demek yabancı bir dünyayı anlamak, yabancı bir kültürü tanımak demektir. Meşrutiyet döneminde birinci yabancı dil
olarak eğitim sistemimize giren Fransızca, 2000’li yıllardan itibaren Avrupa Konseyi Diller için Ortak Başvuru Metni
çerçevesinde ortaöğretim kurumlarında ikinci yabancı dil “Salut!” kitaplarıyla öğretilirken 2016 yılında itibaren yerini “Bien
Sûr!” kitaplarına bırakmıştır. Öte yandan yabancı dil eğitimi alan yazın deneyimleri ve öğretim süreçlerini her neslin, önceki
deneyimlerden de yararlanarak, kendi zamanlarında ortaya çıkan ilgi, ihtiyaç ve isteklere göre biçimlendirdiği bilinmektedir.
Bunu gerçekleştirmede en önemli hedef, içinde yaşanılan toplumu daha çağdaş bir düzeye çıkarmak ve toplum için ülküsel
olan eğitim hedeflerine ulaşmaktır. Ortaöğretim “Bien Sûr! 1-4” kitapları Fransızcayı, Ortak Başvuru Metni keşif düzeylerine
(A 1, A 1.1, A 2, A 2.1) göre yılda ortalama 72 saat, toplamda 288 ders saatinde (okul türüne göre saatler değişebilir)
öğretmeyi amaçlamaktadır. İçeriğin öğrenci odaklı hazırlandığı, ağırlıklı olarak seçmeli yöntemin benimsendiği ve iletişim
becerilerini ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bireysel farklılıkların da dikkate alındığı kitaplarda rengârenk sayfalar, bol
bol görseller, ses kayıtlarıyla desteklenmiş güncel yaşamdan okuma parçaları öğrencilere eğlenceli, albenili ve keyifli bir
öğrenme ortamı sunmaktadır. Dilsel içeriğe eşlik eden teknolojik desteklerle öğrenmenin daha somut ve daha kalıcı bir
biçimde gerçekleşmesi tasarlanmıştır. Sonuç olarak, öğretim süreci sonunda öğrencilerden temel düzeyde Fransızca iletişim
kurmaları, eşik (B 1, B 2) ve ileri düzey (C 1, C 2) Fransızcaya yönelik bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmeleri beklenir.
Anahtar Kelimeler : İkinci yabancı dil, Bien Sûr!, ders kitabı, Fransızca.

(18096) KÜLTÜR ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN PASCH ve ERASMUS
PROGRAMLARI ve LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KAZANIMLARI
SERPİL KILIÇ CEBECİ 1, OSMAN CEBECİ 1
1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
cebeci3360@hotmail.com

Günümüzde ülkeler birbirlerine o kadar yakın ve o oranda etkileşim içerisindedir ki uzak bir kıtada meydana gelen herhangi
bir olaya kayıtsız kalınması mümkün değildir. Küresel ısınmadan atmosferdeki değişimlere, yer altı kaynaklarının
tükenmesinden toprak verimliliğinin azalmasına kadar tüm insanlığı ilgilendiren, yaşamı zorlaştıran ve dünya barışını tehdit
eden olaylara tanık olunmaktadır. Dünya ülkelerinin tamamını ilgilendiren bu sorunların temelinde insan ve onun eğitiminin
bulunduğu karşı çıkılamayacak bir gerçektir. Değişen şartlar içerisinde geleceğe yön verecek -öğrenim çağında olangençlerin edinmeleri gereken bilgi ve beceri ile okulların görev ve sorumlulukları da değişimi zorunlu kılmıştır. Gelecekte
gençlerin çözüm aramaları gereken temel problemler, hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda karşılarına çıkacaktır.
Uluslararası eğitim programları gençlerin sadece içinde doğup büyüdükleri toplumu değil aynı zamanda diğer toplumları da
doğru algılamaları, yorumlamaları ve bilmeleri ihtiyacından doğmuştur. Uluslararası eğitim programları içerisinde 2009
yılından itibaren Pasch, (Geleceğin Ortakları Okullar) Programı, dünyada bin ülkede yürütülen bir projedir. Ülkemizde 9
devlet okulu ve 9 da özel okul bu programın üyesidir. Program, Almanya’da yapılan iki haftalık sömestr ve üç haftalık yaz dil
kampları şeklinde düzenlenmektedir. Bu proje kapsamında üye okullarda sanatçı, yazar, karikatürist, senarist, film
yönetmeni, müzik grupları, gazeteci ve radyo yapımcıları “workshop” dil etkinlikleri yapmaktadır.. Pasch programı
kapsamında, tiyatro , müzik grupları, sportif ve kültürel etkinlikler üye ülke öğrencilerinin tanışmalarına ve birbirlerinin
kültürlerini öğrenmelerine zemin hazırlamaktadır. 2016 yılında, iki yıl süreli proje ortağı olan lise öğrencileri tarafından
büyük ilgi ile yürütülmektedir. Proje ortakları ile yapılan uygulamalarda, ülkemizdeki eğitim kurumlarında uygulanan
problem tespiti ve çözümü ile ilgili farklı uygulamalar tanıtılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra lise öğrencilerine bu eğitim
programı aracılığıyla, uluslararası bir vizyon ve dostluk kazandırılmakta, önyargıların yıkılmasına ve bir kültür çeşitliliğin
edinilmesi de sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Eğitim programı, Pash, Erasmus, Kazanım
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Most language students consider listening as one of the most difficult skills of all four skills since it requires much practice to
master. In addition, many consider listening skill to be a prerequisite for improving speaking skill as well. Recent research
show that the brain is very active during listening as it is during speaking although it is mostly regarded as a “receptive” or
“passive” skill. Therefore, it is important to present as many listening activities as possible to students. Yet, a language
teacher may need extra sets of listening activities apart from the ready made listening activities that can be found online or in
books. In other words, both teachers and students might be in need of tailor made listening activities for language
teaching/testing purposes. In this sense, teachers need sound edition software products to prepare listening activities.
Although professional sound edition programs are designed to allow the user to create unique pieces of music, they might
offer a wide variety of choices to language teachers for listening practice too. Therefore, this paper aims to share ideas to
integrate such sound edition software into preparing listening activities in ELT. First, the possibilities such programs might
offer for listening activities will be discussed briefly. Secondly, tips to apply such programs in teaching/testing listening in
ELT will be provided in a user experience based design.
Anahtar Kelimeler : Teaching listening, testing listening, sound edition software, ELT.
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Bu çalışmada Yabancı dilde kelime öğretiminde kullanılan "Anahtar Kelime" tekniğinin öğrenilen kelimelerin kalıcılığına
etkileri incelenecektir. Öğrencilerin kelime hazinelerindeki eksiklik dört temel becerinin gelişiminde ve özellikle de üretime
yönelik beceriler olan konuşma ve yazma becerisinde bir takım sorunlara sebep olmaktadır. İletişim sürecinde ilgili kelime
veya kelimelerin kullanıl(a)maması konuşmada duraksamalara, konuşmaktan çekinmeye hatta konuşma korkusuna sebep
olabilmektedir. Bilinen ve aktif kullanılan kelime sayısı arttıkça hedeflenen dilde anlamlandırma ve dile getirme o oranda
yüksek olmaktadır. Bildiği kelime sayısı çoğalan öğrenci dinlediğini ve okuduğunu anlayabilecek ve konuşma durumlarından
sakınmayacaktır. Diğer taraftan dil motivasyonu da artacaktır. Bu açıdan kelime hazinesinin geliştirilmesi özel öneme
sahiptir. Öğrenciler kelime öğreniminde çoğunlukla kelime listeleri hazırlayıp basit tekrarlarla “ezber” yapmaktadırlar. Fakat
bir süre sonra ezberlenen bu kelimeler büyük oranda unutulmakta, kullanılan yöntem olan “basit tekrar” orta ve uzun vadede
olumlu sonuçlar doğurmamaktadır. Dilbilim ve dil öğretimi alanında kelime hazinesi geliştirmek amacıyla birçok farklı
alternatif yöntem ve teknik geliştirilmekte ve denenmektedir. Dil öğrenme stratejileri ve bellek destekleyiciler dil öğrenimi
alanında kullanılmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bellek destekleyiciler, hedef kelimeleri görsel ve işitsel açıdan
kodlayarak anlamlı hale getirmekte ve dil öğrenme sürecine olumlu etkide bulunmaktadır. Belek destekleyiciler gerek ses
gerekse görsel sembollerle güçlü anlam ilişkileri kurması sebebiyle kalıcılığı arttırmaktadır. Anahtar kelime tekniği de bellek
destekleyiciler içinde yeni kelime öğreniminde kullanılan en etkili yollardan birisidir. Anahtar kelime tekniği öğrenilecek
olan kelimeyi çağrıştıran bir kelime ile söz konusu kelimenin anlamını anlatan görsel bir materyalin kullanılmasıyla
oluşturulan bir bellek destekleyicidir” (Mastropieri, 2000). Bu çalışma Omu Almanca Öğretmenliği Hazırlık sınıfındaki 30
öğrenci ile yürütülmektedir. Deney (n:15) ve kontrol (n:15) gruplu öntest - sontest deneysel model kullanılmaktadır. Deney
grubuna 2 uygulamada toplam 40 Almanca kelime “Anahtar Kelime" tekniği ile öğretilecek, kontrol grubuna ise aynı
kelimeler bağlam içerisinde kullanılarak öğretilecektir. Uygulama öncesi hedef kelimelerin anlamları öğrencilere öntest ile
sorulmuş ve bilinen kelimeler öğrenme listesinden çıkartılmıştır. Kelime kalıcılığının ölçülmesi amacıyla uygulama
bitiminde son test ve 4 hafta sonrasında da uzun dönem kalıcılık testi uygulanacaktır.
Anahtar Kelimeler : bellek destekleyiciler, bellek, kelime, Almanca
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The purpose of this study is to reveal the results of a workshop entitled New Trends in English Language Teaching prepared
by the collaboration of Balıkesir University, School of Foreign Languages with Sındırgı District Directorate of National
Education under a project named BENGI, Improving and Detecting Quality in Education in Balikesir, which was held 19-20
March, 2018. The topics of the workshop were divided into five sessions, which lasted two days. The first one was on the
‘Significance of Foreign Language and the Methods Used in Language Teaching’; the second on ‘Active Learning from
Theory to Practice’; the third on ‘WebQuest as a Language Teaching Tool’; the fourth on ‘Process Drama in Foreign
Language Teaching’ and the last one on ‘Modern Poetry in the Classroom’. The workshop was held with the participation of
27 EFL teachers working at Sındırgı District and 5 presenters working at Balikesir University, Necatibey Faculty of
Education. The data for the study was obtained by means of interviews and questionnaires. The result of the study indicated
that the EFL teachers were quite positive on the workshop as they had never had such an experience. After the workshop, a
need analysis and a diagnostic evaluation was also carried out to be more helpful in further workshops for EFL teachers. The
study concluded that all EFL teachers demanded workshops on how to teach English to language learners particularly on
different topics to be able to catch the new trends in EFL in the world. In the light of these findings, some suggestions were
made on the significance of the collaboration of the education faculties with the public schools.
Anahtar Kelimeler : EFL teachers, in-service training, workshop, reflection.
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Private language institutions have long been seen as the primary places of choice by people who seek better language
education for themselves or their children. In time this thought has become the common conception among people in Turkey.
The constant and increasing demand for private institutions has also led to a plethora of such institutions. The common
thinking leads ordinary people to assume that those institutions invariably offer better quality English education. One issue
that needs to be considered by everyone in that respect is that of those institutions’ teacher recruitment practices. After all,
teachers hired by those institutions are the primary agents that will realize the desired English education to accrue. This study
aims to present an up-to-date focus on the teacher recruitment practices of private language institutions that is worthy of
contemplation and reconsideration.
Anahtar Kelimeler : Teacher, Recruitment, Practices.
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As the first part that a reader examines, a research article abstract provides brief information related to the content of the
study so that the reader can decide on keep reading the article. The aim of this study is to explore the rhetorical moves,
common vocabulary and tense usage of abstracts in the fields of mental health nursing. Ten abstracts from International
Journal of Nursing and Issues in Mental Health Nursing published between 2012 and 2016 were examined by using Hyland’s
(2000) five rhetorical move model as the analytical framework. By analysing each study, the main moves were defined and
the frequencies of each one were calculated. The findings showed that there were a regular pattern of rhetorical moves in the
abstracts mostly. In terms of vocabulary, ‘number’, ‘health’, ‘mental’ are among the most preferred words within the corpus
and in terms of tense usage, past forms were preferred most as well as sentences with active voice. In light of the conclusion
of the study, an instructional procedure is suggested based on the literature of Genre-Based Instruction.
Keywords: A research article abstract, rhetorical moves, mental health nursing, move analysis
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Intercultural communication has become a reality for foreign language learners recently due to the needs of today’s World,
therefore; the role of English as lingua franca has been expanding especially for Turkish learners. However, students at
preparatory schools, where they exposed to English heavily, have serious problems in using English orally. To this end, this
study set out to investigate the potential relationship between Willingness to Communicate (WTC) and International Posture
(IP) of students who take English courses voluntarily or compulsorily at Preparatory school of Çanakkale Onsekiz Mart
University. Secondly, it was researched whether there was a significant relationship between the perceptions of students who
attended preparatory school voluntarily or compulsorily as well as the potential significant difference between female and
male students’ perceptions according to their WTC and IP. The data collection tools of the study include WTC Scale which
was developed by Şener (2014) and IP questionnaire by Yashima (2009). The quantitative data collected through these
instruments were analysed by using the software, SPSS 20.0 by means of descriptive statistics, an independent samples t-test,
multiple regression and Pearson’s Correlation. The current study reported the students’ WTC and IP including the differences
between genders and suggested implications. The data collected through the scale and questionnaire for the current research
was correlated to shape the future of effective English teaching at prep schools.
Keywords: Language learners, Willingness to Communicate, International Posture, Intercultural communication, Lingua
franca
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Speaking as a skill in English as a foreign language (EFL), explained as “the process of building and sharing meaning
through the use of verbal and non-verbal symbols in a variety of contexts.” (Chaney & Burk, 1988, p. 25) and “overall
competence in the spoken language, not the oral production of written language” (McDonough & Shaw, 1996, p. 151), has
been investigated from the various aspects. With respect to the importance of speaking in language teaching, The Ministry of
National Education of Turkey changed the educational model from 8+4 design to 4+4+4 emphasizing more communicative
language use in authentic context and focussing mostly speaking and listening skills at 2nd and 3rd grade levels (Milli Eğitim
Bakanlığı, 2018). The aim of this study is to explore the unique characteristics of proficient EFL speakers in the Turkish
context. The five 1st grade students (four males and one female) studying the English Language Education at a state
university, İzmir voluntarily participated into the focus group interview that was recorded in audio. The written transcripts
and the notes of the interview were analysed by the content analysis. The findings revealed that students demonstrated the
characteristics of autonomous learner to improve their speaking skill like registering to online web chat servers. Moreover,
they benefited technology to enhance their oral skills such as playing computer games, watching TV serials in the target
language and following podcast. Then, the cultural difference between their L1 (Turkish) and L2 (English) has been
discovered to play a motivating role in improving their oral skills.
Keywords: speaking, oral skills, autonomous learner, technology-integrated language learning
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Dünyada 23 ülkede 450 milyon kişi tarafından konuşulan Arapça dünyada en çok konuşulan diller arasında yer almakta olup
Birleşmiş Milletler’in resmi dilleri arasındadır. Hem Türkiye’nin Arap ülkeleriyle olan ilişkilerinin gelişmesi hemde İslam
dinin temel kaynaklarının Arapça olması nedeniyle Türkiye’de Arapça öğretimi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede
Türkiye’de Arapça öğretimi ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim düzeyinde verilmektedir. İmam Hatip Liseleri
müfredatında zorunlu ders olarak yer alan Arapça dört yıllık lise eğitimi süresince zorunlu olarak verilmektedir. Bu çerçevede
dokuzuncu ve onuncu sınıflarda Arapça dersi adıyla dörder saat verilen Arapça onbir ve onikinci sınıflarda Mesleki Arapça
adıyla üçer saat olarak verilmektedir. Bu çalışmada ise İmam Hatip Liselerinde Arapça öğretiminde karşılaşılan sorunlar ele
alınacak olup bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Arapça, Arapça Öğretimi, İmam Hatip, Arap Dili Eğitimi
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Yabancı dil öğretiminin nasıl yapılacağı ilişkin tartışmalar tarih boyunca devam etmiştir. Bu amaçla birçok yöntem ve teknik
geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Dil öğretiminde yeni yöntemlerin kullanılması öğrencinin başarıya ulaşmasında daha etkili
olmuştur. Bu nedenle geliştirilen her bir yeni yöntem diğer yöntemin eksiğini kapatmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu
çerçevede edebiyat kullanılarakta dil öğretimi yapılmaktadır. Yabancı dil öğretiminde ilgili dilin kültürünü yansıtan
edebiyatın kullanılması dili canlı ve etkin hale getirmektedir. Çünkü edebiyat aracılığıyla dil öğretimi dört dil becerisi olan
dinleme okuma konuşma ve yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada ise yabancı dil olarak Arapça
öğretiminde edebiyatın yeri ele alınacak ve edebiyatın öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine nasıl katkı sağlayacağına
yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Yabancı Dil, Arapça, Edebiyat, Arapça Öğretimi
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Learning to write in either a first or second language is one of the most difficult tasks a learner encounters and one that few
people can be said to fully master’(Richards, 1995). This case is inevitably valid for foreign language learners in university
EAP (English for Academic Purposes) context. This study investigates the factors and variables that affect writing
competencies of the best learners at university level English preparatory program. In-depth interview data was used to
explore what actually makes them good writer as well as the developmental continuum they had been through. In so doing, it
is hoped that the paper will offer insights into English programs for general and academic purposes. The findings revealed
that regular online practicing opportunities, reading extensively and writing habits in mother tongue are featured parameters
that affect learners’ L2 writing performances.
Keywords: Writing skill, Academic Writing, English as a Foreign Language (EFL)
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The central argument of this paper is to illustrate the rationale behind the language policy at a state university which was
planned to embrace partial English medium of instruction (EMI, henceforth) at a time and the reason for abandoning the
same policy for some reasons. As the lack of research on the partial EMI policies provides a preliminary basis for this current
research study, the researcher attempts to reach a comprehensive picture of the underlying beliefs of the administrators with
regards to partial EMI based on the qualitative data. To this end, the administrators of the biosystem engineering department
were interviewed. Accordingly, a comprehensive literature review is presented to throw light on the partial EMI policies in
Turkish context from all possible angles involving problems, advantages and disadvantages to orient the reader to the back
ground knowledge on the issue investigated. As the interpretation of the qualitative data reveals, the shift from partial EMI to
full Turkish EMI policy was stated as a result of the hindrance which was the inadequate level of language proficiency of
both learners and the teaching staff.
Keywords: EMI, language policy and planning, challenges.

Sayfa 328

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE
(18319) EVALUATION OF PREPARATORY LANGUAGE SCHOOL
LISTENING COURSE PROGRAM
VEYSEL EMİR EKE 1, SEMA ŞİMŞEK EKE 1
1

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
emireke88@hotmail.com

In recent years, with the need of communication in target language, many institutions and universities offer listening courses
to their students. In this regard, most of the institutions have not investigated studies to reveal their students’ needs. In this
context, course book syllabi have been used as a curriculum. Therefore, this top-down curriculum might not meet the needs
of students. Within this scope, this study tries to reveal English language listening needs of pre-service EFL teachers in their
courses at the faculty and the extent to which the current listening courses conducted at preparatory school meet the listening
needs of students in their departmental courses at the faculty. With this object in mind, 79 pre-service EFL students who
graduated from Preparatory School in 2015 and 1 faculty member teaching listening and pronunciation course at the
department participate in this study. The results of the study show that pre-service EFL teachers mostly need academic
listening skills in their departmental courses. Another striking result is that the program contributes to their departmental
courses at faculty. The results also show that faculty members’ expectations, the instructional aims of the School of Foreign
Languages related to listening course and students’ needs are mostly met in this program.
Keywords: Program evaluation, preparatory language education, listening needs of ELT students.
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VEYSEL EMİR EKE 1, SEMA ŞİMŞEK EKE 1
1

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
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In Turkey, primary education was parted from secondary education with the model known as 4+4+4 educational model. This
resulted in a need for the redesign of current teaching programs. Depending on this alteration, English teaching becomes
compulsory and implemented from primary school 2nd grade (MoNE, 2013). In this regard, many scholars support the idea
of teaching a foreign language at early ages, on the other hand, many of them oppose to this idea. In this sense, this study
tries to investigate the pre-service EFL teachers’ views towards the general aims/outcomes and content of the new 2nd grade
English Language Teaching Program. For this purpose, quantitative research methods are implemented in this
study. Illuminative evaluation model is used to provide a deeper understanding of the processes of teaching and learning that
occur in the program. A questionnaire is carried out with the participation of 165 (48 male, 117 female) pre-service EFL
teachers at a state university. The findings of the study show that although most of the participants have positive opinions on
the general aims/outcomes and content of the new program, there are some inefficient points related to communication skills.
Moreover, individual differences and different teaching methods are neglected sides of the program.
Keywords: 2nd grade English Language Teaching Program, pre-service EFL teachers, program evaluation.
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With the global and local pressures, most governments have felt the need to improve their educational policies in order to
meet the challenges and strains of modern life. Teaching English as a foreign language (EFL) at primary school level has
become a trend in Turkey and in many countries around the world. With the recent changes in the Turkish educational system
(4+4+4), EFL instruction has become mandatory for all grades in primary schools. In the new curriculum, language functions
such as telling, asking, responding, naming etc. have been integrated into the programs for 2nd,3rd and 4th grades in order to
promote the acquisition of communicative competence. However, the studies showed that teachers in primary schools still
use traditional methods like pen and paper tests (multiple choice, short answer, fill in the blanks etc.) for assessing their
students, although the curriculum and textbooks are based on communicative competence. Studies also showed that the
content of many tests aimed at young EFL learners focused on grammar and vocabulary items, often using gap-fill and
multiple choice, which are easy-to-mark procedures. The aim of this study was to find out teachers’ attitudes and beliefs with
regard to the assessment of EFL learners at primary schools and discover whether there was a match or a mismatch between
the expected qualitities of assessment in Turkey and two European countries, Finland and Italy. The research focused on 4th
grade level because formal assessment starts at 4th grade in Turkey. Quantitative research method was used for collecting
the data about the beliefs of EFL teachers in three countries in order to have a better understanding of the problems and
deficiencies in the assessment system from teachers' perspectives. The results illustrated the beliefs, problems and difficulties
that EFL teachers had in assessing the learners at the 4th grade in these three countries. Based on the findings,the
suggestions are provided for improving the assessment system.
Keywords: teachers' beliefs, alternative assessment, young EFL learners
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Teacher self-disclosure, simply defined, is the intuitive understanding of private feelings, thoughts or experiences between
interlocutors. It is revealing information about yourself to others. This revealing is believed crucial in developing a fully
intimate relationship between teachers and students which might give cause for students’ engagement, class participation and
might boost their foreign language learning. The purpose of this study, therefore, is to investigate the perception of
appropriateness of teacher self-disclosure of the pre-service language teachers in Turkish context and to compare whether
there is a significant difference between teachers’ beliefs who attended a pedagogical formation course program and who did
not. The data was collected from 140 ELL junior students and 77 pedagogical formation course students at a Turkish
university through the appropriateness of teacher self-disclosure scale. According to the appropriateness of pre-service
teachers’ perceptions of self-disclosure, the study presents similarities and differences in terms of the topics used in the
questionnaire.
Keywords: Teacher self-disclosure, language learning, perceptions
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Reading and comprehending a text can be very challenging in teaching English to children with autism since they have
difficulty in organizing their thoughts and conversation. It takes time for them to process simple information due to their
sensory processes. However, they have the ability to echo the information given to them or repeat immediately. When given a
task on reading a material, they can recognize words, but fail to answer comprehensive questions. Thus, this study explores
whether repeated reading has an effect on the fluency of oral repeated reading comprehension in teaching English on children
with autism. The study was a case study and utilized the single subject design repeated several times. Single subject research
is scientific methodology used to define principles of behaviour and to establish evidence based practices. The study included
three children diagnosed of having autism with speech dysfluencies who were enrolled for the Special Education Program in
a primary school in Kütahya. Results showed that oral repeated reading can be used effectively to students with autism to
increase reading fluency and comprehension in English on a particular passage and as an intervention to increase overall
fluency and comprehension ability in English. For that reason, these findings are very important for the field and might serve
a basis for the development of reading instructional materials and prepare lessons plans for such children.
Anahtar Kelimeler : Children with autism, oral repeated reading, autistic language learners
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İSMAİL ÇAKIR 1
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İlköğretim 5.sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim programı 2017-2018 yılından itibaren 81 ildeki 620 okulda pilot uygulama
olarak başladı. Haftalık ders çizelgesine göre 15 saat İngilizce dersinin yer alması bu dilin öğretimi konusunda ne kadar etkili
olabildiğini görmek, bu sürenin yeterli olup olmayacağını belirlemek açısından önemlidir. Bu çalışmada pilot uygulaması
yapılan yabancı dil ağırlıklı İngilizce öğretiminin verimliliği ve karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda
Pilot uygulamanın yapıldığı Ankara ilinde görev yapan öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda
elde edilen veriler öğretim programının içeriği ve uygulanabilirliği, kullanılan ders araç ve gereçleri, öğretmenlerin programa
karşı yaklaşımları ve önerileri analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Pilot uygulama, İngilizce hazırlık programı, çocuklara yabancı dil öğretimi, öğretim programı

(18374) TEACHING CRITICAL THINKING THROUGH LITERARY
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What is often glossed over is that literature can offer authentic language to the language classroom. Collie and Slater explain
that literary works are authentic because they are not arranged specifically for a language teaching situation (p.3). A great
deal of authentic language is already available in recent course books, for instance city plans, advertisements, and newspaper
articles. By means of these materials, students are exposed to real life situations in a classroom setting. Collie and Slater
argue that nothing can be more complementary to these course books than literature (p.4). Once the students achieve some
basic command of the language, they can start studying literature with works close to their proficiency level. Learners will
thus start “to cope with language intended for native speakers, and […] gain additional familiarity with many different
linguistic uses, forms, and conventions of the written mode: with irony, exposition, argument, narration, and so on.” (p.4)
Yorke similarly states that, especially in narrative literature such as the novel, learners can always find something of human
beings, their lives, experiences and problems: “It [narrative literature] contains a wide variety of styles, ranging from
everyday conversation to suggestive rhetorical devices.”[1] Literary texts will not only help teaching vocabulary, but also
critical thinking. It will also create an awareness about the culture and sexism in the culture, dominant in the English
language.
[1] Felicity Yorke, “Interpretative Tasks Applied to Short Stories,” ELT Journal 40, no.4 (1986), 313–21 (p.313).
Keywords: Critical Thinking, Literature, Creative Writing, Education, Creative Reading
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One of the sets of skills most in demand in the 21st century is information, media, and technology skills. In addition to these
most demanded skills, qualified teachers are expected to master pedagogical and content knowledge as well. For this reason,
teachers’ competencies with regard to their technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) have been the
subject of much debate in recent years. This study aims to analyse studies on pre-service English as a Foreign Language
(EFL) teachers’ TPACK competencies in Turkey. The study employs meta-synthesis method to present current TPACK
competencies of pre-service EFL teachers and to find out the research tendency as to TPACK of pre-service EFL teachers in
Turkey. To this end, 3 dissertations and 12 articles between the years of 2005-2017 have been analysed in terms of context,
method, subject group, data collection, analyses and findings. The articles and dissertations have been reached through
searching databases with certain keywords. ERIC, EBSCHOHost, Web of Science, Google Scholar, Springer, TÜBİTAK
ULAKBİLİM Dergipark, and YÖK National Dissertation Center have been used as research databases in the study. The
results of the study reveal that research investigating TPACK of pre-service EFL teachers mainly focus on development of
TPACK over time, the effect of TPACK-based treatment, gender, and academic achievement, development of TPACK selfassessment survey, comparison of TPACK among pre-service, in-service, and formation program students, and finally
TPACK and its reflections on lesson planning. It is also concluded that although pre-service EFL Teachers’ TPACK
competencies in Turkey seem to be highly developed in the studies, more descriptive and experimental studies are required to
have a satisfactory perspective of the current competence levels of the students.
Keywords: TPACK, competence, pre-service EFL teachers
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İnsanoğlu var olduğundan beri, “Oyun ve Çocuk” birbirlerinden asla ayrı düşünülemeyen iki kavramdır. Oyunun çocukların
yaşam deneyimlerini kazanmasındaki rolü ve yeri asla tartışılamaz. Çocuklar bir taraftan oyun oynarken diğer taraftan içinde
bulundukları toplumsal ve sevgi hoşgörü, dayanışma ve paylaşma gibi temel insani değerleri öğrenmektedirler. Oyunlar
çocukları yaşam hazırlamakta ve onların eğitimlerinde büyük katkılar sağlamaktadır. Oyun çocukların doğal yapılarında
mevcut bir sevinç kaynağı ve aynı zamanda yaşamsal deneyimlerini geliştirmek için bir süreçtir. Oyun esnasında çocuk için
oyunun dışında kalan hiçbir şey önemli değildir. Oyunla bütünleşen çocuk bambaşka bir kişiliğe bürünmektedir. Fiziksel
aktivitenin yanında sosyal davranma becerileri de kazanmaktadır. Çocukların yabancı olanı öğrenmeye karşı olan
meraklarının, tekrar yapmalarının ve taklit yeteneklerinin desteklenmesi açısından oyunun yaşamlarında ne kadar yaşamsal
bir rolü olduğunun kanıtıdır. Oyun çocukların çok sevdiği öğrenme aracıdır. Oyunun erken yabancı dil öğretiminde bir araç
olabilirliği düşüncesinden hareketle, çocukların motivasyonlarını sürekli canlı tutabilecek eylem odaklı bir öğrenme
gerçekleşecektir. Çocuklar kendilerini oyunla birlikte korkusuzca yabancı dil ve kültürün içerisinde bulacaklardır. Yabancı
olana hoşgörü ve saygıyla yaklaşacaktır. Bu nedenle oyun dil öğretiminde kullanılması gereklidir. Konuların oyunlaştırılmış
bir şekilde öğretilmesi, erken yaşta dil öğretimini etkili kılacaktır. Bu anlamda erken yaşta etkin bir yabancı dil öğretimi için
seçilecek öğretim materyallerinin seçiminde, eylem odaklı olması gerekliliğine özen gösterilmesi zorunludur. Bu çalışmada,
çocuklar için yaşam sevinçlerinin kaynağını oluşturan oyunun gerekliliği, oyun çocuk ilişkisinden hareketle erken yaşta
yabancı dil öğretimi bağlamı içerisinde incelenecektir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi belli yaş aralığı göre oyunlarla
desteklenerek, etkin öğrenme önerileri vurgulanacaktır. Erken yaşta yabancı dil öğretimi alanında yapılan araştırmalar
ışığında, farklı kültürlerden öğretici çocuk oyunlarının çocukları aktif kılarak, yaparak öğrenmeyi ön planda tutan oyunların
gerekliliği, nitel bir araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler : Oyun, Çocuk, Erken Yaşta Yabancı Dil, Hoşgörü.
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Teknolojinin hızla gelişmesiyle dijital materyallere ulaşma ve onları tasarlama daha da kolaylaşmıştır. Günümüz öğrenme
ortamlarına kolaylıkla dâhil edilebilecek bu teknolojinin görmezden gelinmesi artık pekte mümkün görünmemektedir.
Öğrenci merkezli bir yapı gösteren ve öğrencilerin daha çok aktif olduğu öğrenme ortamlarında, teknolojinin de derslere
harmanlanmasıyla öğrenme başarısının da artması olasıdır. Öğrenenlerin öğrenme süreçlerinin paydaşları olarak işbirliği
halinde dijital ders materyalleri tasarlamaları ve öğrenme hedeflerinin farkında olmaları başarı için önemli bir boyuttur.
Yabancı dil öğretimi açışından sadece ders kitabına bağlı kalınması, özellikle özellikli bir alana hitap eden mesleki yabancı
dil dersleri açısından kapsam sıkıntısı da yaratmaktadır. Öğrenenler ile işbirliği halinde tasarlanan dijital materyaller
sayesinde dersin kapsamı genişlemekte ve gerçek yaşantı ortamlarına daha da yaklaşılmaktadır. Bu çalışmada mesleki
yabancı dil alanının öğrenme hedefleri doğrultusunda, turizm fakültesi öğrencilerinin mesleki hayatlarında karşılaşacaklarını
düşündükleri konuşma ortamlarını metin haline getirmeleri istenmiştir. Sonrasında tasarladıkları bu metinleri canlandırmaları
ve kayıt altına almaları sağlanmıştır. Kendi üretimleri olan bu videolar doğrudan dersin dijital materyali olarak derse dâhil
edilmiştir. Çalışma sonucunda öğrenenlerle yapılan görüşmelerde kendi üretimleri olan dijital materyallerin ders kapsamına
alınmasının oldukça motive edici olduğunu ve derse karşı daha olumlu duygular yaşadıklarını belirtmişlerdir. İşbirliği halinde
yapılan dijital materyal tasarımı ile öğrenenlerin daha fazla kaynaştığı, aktif olduğu ve bireysel değil de birlikte öğrenmeyi
desteklediği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Dijital materyal, yabancı dil, video, turizm, tasarım.

(18409) YABANCI DİL DERSLERİNDE ANA DİLİ VİZESİ: AMA
NASIL?
BAHAR İŞİGÜZEL 1
1

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
bahar.isiguzel@gmail.com

Yabancı dil sınıflarında sadece hedef dilin yani öğrenilecek yabancı dilin hâkim olması uzun yıllar boyunca doğal ve doğru
bir tutum olarak görülmüştür. Ancak zaman içinde öğrenenin ana dilinin derslere dâhil edilip edilmemesi konusunda fikir
ayrılıkları baş göstermiştir. Özellikle sınıf yönetimi açısından ve ya öğrenenlerin konuyu anlama sorunlarını gidermek için
sınırlı da olsa ana dili kullanımına izin verilebileceği belirtilmektedir. Aslında ana dili izni sadece problem durumlarında bir
kurtarıcı olarak görülmekte ve olabildiğince hedef dil odağından sapılmaması önerilmektedir. Bu bağlamda gözden kaçırılan
ana dili kullanımının aslında niceliğinden çok niteliğidir. Bu nitelik doğru kullanım yani dozunda ve dengeli bütünleşme ile
ancak sağlanabilir. Ana dilinin yabancı dil derslerine fayda sağladığı ve başarıya giden yolda destekçi görev üstendiği sürece
anlamı vardır. Bunu sağlamak için gelişi güzel bir ana dili entegrasyonu değil aksine daha sistemli bir yol izlenmesi
gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda sandviç tekniği, ana dili yansıması, dil değiştirme (code switching) gibi iki dilli
teknikler derslere dâhil edilmelidir. Bu çalışmada ana dilinin yabancı dil derslerine dâhil edilmesinde izlenmesi gereken
yöntemsel boyut iki dilli teknikler ışığında irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Ana dili, yabancı dil, hedef dil, iki dilli teknikler.
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There is no doubt that teacher trainers play the utmost important role in the development of teachers in any field of study. So
is the case in teacher training in English as a Foreign/Second language. This issue has been dealt with both in pre-service and
in-service education in our country, too. However, it is still an uncontroversial issue in teacher education literature.
Therefore, in this study, we aim to determine for which categories of pedagogical knowledge English language teacher
trainers’ feel confident in their professional life. For this purpose, the semi-structured interview protocol developed and
conducted with 5 teachers, teacher trainers, and university professors by Moradkhani, Akbari and G. Samar (2013) will be
used in a questionnaire format that the researchers formed. The items relate to the teacher trainers’ pedagogical knowledge
that encompasses eight categories; namely, (1) knowledge of language and related disciplines, (2) knowledge of ELT
theories, skills, and techniques, (3) knowledge of context and social relations, (4) knowledge of class, time, and learning
management, (5) knowledge of research and professional development, (6) knowledge of practicum, (7) knowledge of
teachers and their assessment, and (8) knowledge of reflective and critical teaching. At the end of the study, the results will
be discussed and suggestions for future research and recommendations for foreign language teacher trainers will be provided.
Keywords: Pedagogical knowledge, teacher trainers, foreign language education, English
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Undoubtedly, intercultural approaches help not only teachers but also students improve their knowledge and need for an
intercultural communicative competence in the sense that this approach to language learning engages students in developing
their critical linguistic skills and understanding cultural differences in foreign language learning process. Despite this wellknown fact, there has still been hot discussions about the importance of intercultural approaches to language learning and
teaching in EFL/ESL studies. It has been believed that little empirical research has been conducted about this issue and what
the roles of the teachers are in EFL context. Keeping this in mind, this study aims to investigate perceptions, practices and
problems of Turkish EFL instructors about students’ Intercultural Communicative Competence (ICC) awareness. A mixedmethod design that consists of using questionnaire and interview will be utilized and the findings will be discussed and
suggestions for future research and recommendations for foreign language teachers will be provided.
Keywords: Intercultural Communicative Competence, EFL teachers, perception, practices, problems
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A growing and diverse body of literature has developed on the subject of classroom interaction patterns in the second
language (L2) classroom. Although these patterns are advocated by the major theories of L2 learning, and linguistic
interactions and dynamics of these patterns have been explored extensively, few studies focus how students perceive these
interaction patterns and benefit from them with respect to their individual experience of second language learning and selfdevelopment. The current study aims to illustrate how EFL students in an intensive English program who are engaged in pair
work and group work perceive how such tasks improve their foreign language speaking skills in terms of their interpersonal
communication, and self-development. It is premised on the grounded theory as a qualitative research method adopting the
emergent approach toward theory development. Through the analysis of multiple evidence such as interviews, students’
personal experiences of classroom interactions (pairwork and groupwork) and language use, student monthly progressive
reports, their learning portfolios, speaking performance, and the researcher’s classroom observation notes the study explores
how an interactive classroom affects the learning experience. Emergent data was coded, analyzed, and refined. The authors
have found some developing themes including voluntary involvement in tasks, active listening (clarification and feedback),
expressiveness, personal autonomy, openness to join the conversations, adaptation to the different or new ideas, and selfassessment of the learning success that emerged during the interaction process. Finally, this paper concludes that careful
design of classroom interaction patterns is crucial for L2 learning, social confidence and the self-development of the EFL
learners. However, the benefits from such design should be considered from a broad perspective. Additionally,
implementation of it in intensive English programs should be planned carefully. The paper contributes to existing studies in
the literature, highlighting the importance of pairwork and groupwork not only for the interpersonal communication but also
for the learners’ self-development.
Keywords: classroom interaction, pairwork, group work, interpersonal communication, self-development, intensive EFL
programs
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Yabancı dil öğretiminde, dil becerilerinin edinimi sürecinde çeşitli yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Öğrencilerin ilgi,
istek ve dil öğrenmedeki hedeflerine göre çeşitlilik gösteren tüm bu yöntem ve teknikler temelde okuma, yazma, dinleme ve
konuşma becerilerinin bütüncül olarak öğretimini amaçlamaktadır. İyi yapılandırılmış bir yabancı dil dersi ve dil bilgisi
konuları kısa sürede hedefe yönelik olumlu sonuçlar ortaya konulmasına olanak sağlamaktadır. Bu süreçte öğretim
yönteminin özellikleri ve çeşitlilikleri kadar öğrencilerin bireysel farklılıkları ve bilişsel süreçleri de önem arz etmektedir. Bu
bağlamda yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının çeşitli açılardan olumlu sonuçlar ortaya koyduğu bilinmektedir.
Öğrencide bilişsel süreçlerin fiziksel aktivitelerle desteklenmesi, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesi ve aktif olarak
eğitim sürecinin içinde yer aldığı öğrenci merkezli bir öğretimin etkisi, niteliği ve kalıcılığı artmaktadır. Bu çalışma,
Arapçanın ikinci yabancı dil olarak öğretildiği eğitim ortamlarında dilbilgisi derslerine yönelik yaratıcı dramanın yöntem
olarak kullanılmasına odaklanmaktadır. Arapçanın dilbilgisi konularından biri olan ve isim cümlesinin başına getirildiğinde
cümlede bazı şekilsel-gramatik değişikliklere yol açan bir konu olan Kâne ve benzerleri (  )ك ان و أخوات هاiçin yaratıcı drama ile
yapılandırılmış örnek bir ders planı sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Yaratıcı Drama, Arapça Öğretimi, Arapça Dilbilgisi, Kâne ve Benzerleri
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A lexical syllabus in a foreign language program is a first step in providing adequate input to L2 vocabulary as it dictates
what goes into the course material. The present study evaluates the lexical component of the Turkish Education Ministry’s
(MEB) English language syllabus for primary and middle grades revised in 2017. As the official MEB syllabus does not
contain a separate vocabulary list, one was worked out in the present study from the MEB’s published English language
programme document and the validity of the list was evaluated against other vocabulary lists as well as against findings of
vocabulary research on other EFL learners. The comparison lists were Cambridge Young Learners Exams word lists
(Starters, Movers, Flyers), word lists based on large English corpora of adult language users (BNC-COCA-25 lists) and
children’s word lists based on oral language use of native-speaking English children (VP-Kids lists). The results have
indicated rather poor coverage of native speaker word lists (both adults’ and children’s) by the MEB syllabus. The syllabus
also envisaged a rather low input in terms of the number of words to be introduced to learners per class hour in comparison to
the input received by EFL learners in other contexts. On the other hand, the list was at a comparable level with the
Cambridge YLE lists with respect to overall size, but overlapped to a lesser extent in content. Only 60% of the words in YLE
lists were covered in the MEB lists. The specification of clearer targets for grade levels and compilation of official
vocabulary lists based on empirical data has been recommended.
Keywords: Lexical Syllabus, Vocabulary List, MEB Language Syllabus

(18487) THE IDEAS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS AT STATE
MIDDLE SCHOOLS ON ELT PRACTICES IN TURKEY
EMİNE GÜZEL 1, DEMET KULAÇ PÜREN 2, YELDA ORHON 3
1

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
yyelmer@gmail.com

This paper focuses on the current practices of English Language teaching (ELT) within the framework of the middle schools
from grade 5 to 8. In an attempt to expand our knowledge about the current ELT practices at middle schools, the ideas and
the needs of middle school English language teachers at state schools were examined in this qualitative study. In order to
collect data, a questionnaire consisting of 20 questions was prepared after conducting one-to-one interviews with one teacher
from Rize and Denizli. A total of 103 teachers of English working at state middle schools located in 40 different cities of
Turkey completed the online questionnaire voluntarily. Data analysis was done through content analysis and descriptive
statistics were performed via SPSS version 22. The findings indicated that the following issues regarding ELT practices in
state middle schools were important to describe the current practices and related problems: Number of hours for English
teaching, technical equipment in the classrooms, teachers’ working conditions, motivation level of the teachers and students,
attitudes of the parents towards English, the curriculum, the assesment system, the coursebooks by the Ministery of National
Education (MONE), ELTE programs, the in-service trainings, and approaches and methods applied in practice. Based on
these frequently mentioned themes by the teachers, suggestions for improving the existing teaching practices at middle
schools were given.
Keywords: ELT, middle school teachers, state schools, MONE,suggestions
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The purpose of this qualitative research study is to reveal the opinions of pre-service teachers about their teaching practicum.
In an attempt to expand our knowledge about the current teaching practicum course at English Language Teaching (ELT)
departments, the opinions and the needs of pre-service teachers of English were examined in this study. Participants included
a total of 18 pre-service teachers, 12 female and 6 male, studying at the ELT department of a state university. Participants
took part in the study voluntarily. In order to collect data, an online open-ended questionnaire consisting of 10 questions was
developed after conducting a group interview with 8 pre-service teachers. The questionnaire aimed to gather information on
the following specific issues regarding the teaching practicum: relationship with the practice teacher, collaboration with
peers, the areas they need the guidance of their mentor, the areas which they are good at, the areas in which they need
improvement as a prospective teacher, the most effective courses they took for their teaching practicum, the courses they
wished they had taken beforehand, and their suggestions for improving the teaching practicum. Data analysis was done
through content analysis and two other researchers were consulted to achieve 90% intercoder reliability. The results revealed
that pre-service teachers mostly needed guidance in class management and lesson planning, and most of them wanted to
improve their class management skills as prospective teachers. Many of the participants felt they were most effective as
prospective teachers in areas like using technology, interaction with the students, using different approaches and techniques
and material design. In addition, most of the participants believed that for their teaching practicum the most effective course
they had taken during their education was young learners, and they wished they had taken courses related to class
management, micro teaching, and effective speaking skills. Also, they emphasized the need to extend the duration of the
practicum and to combine theoretical courses with real life needs to improve their teaching experience. Based on these ideas,
suggestions were put forward to improve the existing teaching practicum.
Keywords: Teaching practicum, pre-service teachers, teacher education, teaching experience evaluation

(18498) SPEAKING ANXIETY AMONG FUTURE ENGLISH
LANGUAGE TEACHERS IN TURKEY CONTEXT
EDA CEYLAN 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
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Speaking is often perceived as one of the most difficult language skills by foreign language learners, thus it can be a source
of anxiety for them. Even though speaking anxiety has been extensively studied, there is limited research on speaking anxiety
of future English language teachers. In this regard, the purpose of this study is twofold: To explore English foreign language
(EFL) speaking anxiety levels of future English language teachers and to find out whether their anxiety levels differ
depending on some variables, namely gender and year in school. The participants were 80 pre-service teachers majoring in
English Language Teaching (ELT) Department at a state university in İzmir, which is located in the western part of Turkey.
The data were collected with an adapted version of the Foreign Language Speaking Anxiety Scale (FLSAS), developed by
Huang (2004). To analyze data, descriptive and inferential statistics were run. The pedagogical implications of the study
findings for reducing foreign language speaking anxiety among future English language teachers are discussed, as are
suggestions for future research.
Keywords: Foreign language speaking anxiety, pre-service English teachers, gender, year in school

(18512) TEACHING VOCABULARY AND PRONUNCIATION IN ESL
CLASSES JOYFULLY
ÖZLEM YAĞCIOĞLU 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ozlemygcgl@gmail.com

Teaching vocabulary is not a new subject in foreign language education, but there are some new methods in teaching the
vocabulary items and their pronunciation to our students. We can also use the traditional methods according to the needs of
our students. This study deals with vocabulary and pronunciation teaching. Approaches and methods in teaching vocabulary
and pronunciation will be told. Sample classroom activities in my own teaching classes at Dokuz Eylul University will be
shared. The importance of teaching pronunciation will be highlighted. Books and websites on vocabulary and pronunciation
teaching will be suggested.
Keywords: vocabulary teaching; pronunciation teaching; approaches and methods
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Writing in a foreign language is always considered as the most difficult skill among students in all levels. It is a compex
process which requires special attention and training. Students are generally unwilling to generate ideas and produce a written
product. This unwillingness, on the other hand, causes them to develop a negative attitude towards writing and evoke anxiety
in writing. Anxiety prevents students from employing cognitive strategies during writing process. There has been an
extensive research on writing anxeity among EFL learners. Nevertheless, there is a limited research on Turkish and foreign
students' perceptions of writing anxeity. Thus, this study investigates how similar and different perceptions Turkish and
foreign students have and the factors that lie behind to provoke writing anxiety among learners.
Keywords: Anxiety, Writing Apprehension, EFL, Academic Writing

(18540) CREATING THE CREATIVITY IN EFL CLASSES
ESMA ŞENEL 1
1

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
esmasenel@gmail.com

Creativity is a complex phenomenon which remains an unsolved problem among scholars. It is generally defined as
producing someting novel, original and innovative and (Snow, 1986; Torrance, 1989; Lucas, 2001). Creativity can be
regarded as a rainbow which reflects the colours inside individuals and it is also believed that every person has a creative
potential ( Cropley, 1997; Maley, 2006). However, creativity is a neglected area in the field of language teaching, especially
in writing classes. Therefore, the aim of this study is to examine the perceptions of students on their creativity before and
after getting creative writing training. The sample group consisted of 20 B2 level students who were studying English as a
foreign language. Creative disposition scale was used before and after creative writing training to investigate whether their
perceptions towards creativity changed or not. The results indicate that there is a significant difference among students in
terms of their perceptions of creativity after getting creative writing training .
Anahtar Kelimeler : Creativity, Creative Writing, EFL Writing, Creative Disposition

(18548) MICROTEACHING PRACTISES FROM EFL STUDENT
TEACHERS’ PERSPECTIVES
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1
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ekmekci55@gmail.com

Microteaching is defined as a scaled down simulated practice technique which has been commonly used in pre-service
teacher education programs. The technique aims to provide student teachers with opportunities enabling them to enhance
their teaching skills. The focus is generally on specific teaching skills such as explaining, demonstrating, questioning, etc. by
simplifying the normal classroom teaching through practices for short periods of time. This training technique constitutes an
important part of teacher education programs in Turkey. This study aims to find out the perspectives of English as a foreign
language (EFL) student teachers on microteaching practises in an English language teaching (ELT) methodology course
offered in a teacher training program in Turkey. Employing a qualitative research design, the authors conducted a semistructured interview with 15 student teachers attending ELT Methodology course in the spring semester of 2017-2018
academic year. The results reveal that most of the student teachers think microteaching practices improve their lesson
planning, communication, and time management skills. They also state that microteaching practices have considerably
boosted their self-confidence prior to their teaching practicum. Some of the students remarked on the tension and anxiety
they felt before microteaching practices as well.
Keywords: microteaching practises, methodology, practicum
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In order to communicate effectively in a language, one needs to be competent in using four language skills -reading,
listening, reading and writing- and so the integrative skills instruction has come into prominence in L2 teaching. Teachers’
beliefs, ideas, perceptions, attitudes are known to have a significant impact on their profession. Termed as “teacher
cognition” by Borg (2003), the mentioned beliefs or perceptions are not directly observable. In this study, it is argued that
teachers’ perceptions about four language skills as a part of their teacher cognition will give insight to their instruction. This
is a qualitative study which aims find out the pre-service English teachers’ perceptions about four language skills through
metaphors. The participants will include the undergraduate students who are studying English Language Teaching at three
universities in Istanbul, Bursa and Amasya. The data will be analyzed with the content analysis technique. The findings will
reveal significant results concerning the pre-service teachers’ perceptions which will become influential in their teaching
practice.
Keywords: Metaphor, listening, speaking, reading, writing, pre-service English teachers

(18562) FRAMEWORK OF RESEARCH PARADIGMS IN
EDUCATIONAL RESEARCH STUDIES: EXAMINATION OF A
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Research studies in the educational field are conducted in various ways with several aims. A research study may explain a
situation, it may help to make predictions, bring critiques and emancipations or it may focus on understanding the subjective
meaning. Educational research studies may have objective or subjective manners and qualitative or quantitative designs in
nature. When these kinds of alterations are taken into consideration from a wider perspective, it can be possible to examine
research designs under four philosophical research paradigms; positivism, post-positivism, critical theory, and constructivism
as presented by Allison and Pomeroy (2000) adapted from Guba & Lincoln (1994). In order to give more explanation about
these four main philosophical approaches to research, the inquiry aim and present ontological, epistemological and
methodological aspects of each approach are examined in detail. Within this perspective, the present study aims at examining
a research paper by Peng (2015) about the field of English language teaching in respect to the philosophical research
paradigms. Upon examination of inquiry aim, ontological, epistemological and methodological issues in the sample article,
the findings indicated that the examined research paper is fundamentally based on the constructivist paradigm.
Anahtar Kelimeler : Research Paradigms, Educational Research, Ontology, Epistemology, Constructivism.

(18597) YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA
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DİLEK SOYLU BAŞTUĞ 1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
dilekbastug@uludag.edu.tr

1

Günümüzde farklı edebi türlerin yabancı dil öğretiminde kullanımı artmıştır. Edebiyatın dört temel dil becerisini
geliştirmenin yanında dil bilgisi, kelime, telaffuz gibi alt becerilerinin öğretiminde de kullanılması yaygınlaşmıştır. Yabancı
dil öğretiminde edebi metinleri kullanma becerisi kazandırma üniversitelerin yabancı diller eğitimi bölümlerinin edebiyat
derslerinin kazanımları arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı eğitim fakültelerinin yabancı diller eğitimi
bölümlerinde edebiyat alanında tamamlanmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma
kapsamında yabancı diller eğitimi alanında YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan ve erişime açık olan lisansüstü tezlerinin
tamamı incelenmiştir. Çalışmada ele alınan tezlere ilişkin veriler, lisansüstü eğitim türüne göre dağılımları, tezin hazırlandığı
üniversiteye ve anabilim dalına, tezlerin çalışma konusu, veri toplama tekniklerine tezlerde kullanılan yöntemlere göre
sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle bundan sonra yapılacak çalışmalara dair önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : yabancı dil eğitimi, lisansüstü tezler, edebiyat
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Refusing in any society and/or culture requires a great deal of effort to not threaten the face of the interlocutor. Not only is it
challenging to carry out a refusal but also to attenuate the negative effects of a refusal sequence as a dispreferred
response. Whereas realizing a refusal act is complicated in native language due to its face threatening nature, it is far more
challenging in an L2 context. Additionally, the fact that non-native speakers fall into fallacies of sticking with the home
culture rules and the mother tongue structures as well as miscoding the social norms of the target culture and the
sociolinguistic rules of the target language may lead to misunderstandings and unpleasant situations in an L2 context. This
study aims at examining strategies to say ‘NO’ and types of internal modifications to mitigate the refusal acts used by two
nonnative English speaking groups of Turkish and Polish nationalities. The data needed for the study were collected through
an online Discourse Completion Test where participants were provided with three request refusal scenarios in which their
interlocutors were of equal and non-equal status (high and low). The findings suggest that the most frequently used strategy
in all scenarios in both groups has become ‘excuse/reason/explanation’ which has been followed with the direct refusal
strategy of ‘non performative statement’. In the light of the analysis on the internal modification of refusals, the results
reveal that both groups, most of the time, have preferred to include the expression of inability ‘can’t- not be able to’ to
internally mitigate the act of refusal. It has been also noticed that Polish speakers of English have been more straightforward
and sarcastic in refusing an interlocutor of equal status and more diverse in their refusals in general whereas the Turkish
group have shown a great similarity in their responses.
Keywords: refusal strategies, speech acts, EFL

(18610) ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YARATICI MATERYAL
TASARLAMA
CEYDA YALÇIN 1
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ceyda.yalcin@omu.edu.tr

Yabancı dil olarak Almanca öğretiminin, Türkiye'de İngilizcenin gerisinde kaldığı aşikârdır. Bunun birkaç nedeni
bulunmaktadır. İlki ve en önemlisi İngilizcenin dünyada ve Türkiye’de daha yaygın bir dil olarak ve erken yaşlarda
kullanılmaya başlanmasıdır. Bu durumun sonucu olarak öğrencilerde, Almancaya karşı genel bir olumsuz algı oluşmakta ve
Almanca öğrenerek bir yere varamayacakları fikrine inanmaktadırlar. Öğrencilerdeki bu tür önyargıları kırmak adına,
Almanca eğitim veren bölümlerdeki eğitimciler gerekli yöntem ve tekniklere hâkim olmakla beraber, ders işlemede
öğrencileri motive edecek ve öğrenmeyi kolaylaştıracak yardımcı materyalleri sağlamak zorundadırlar.
Bu çalışmanın amacı, Almanca öğretiminde özgün materyallerin eksikliğini vurgulamak, yeni ve yaratıcı ders materyalleri
tasarlamanın kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışmada, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Sınıfı öğrencileriyle 8 hafta boyunca yürütülen
uygulamada araştırmacı tarafından tasarlanan materyaller sunulacak ve ders gözlemleri aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Almanca öğretimi, materyal tasarlama, yaratıcı, ders, öğrenci.
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As textbooks are regarded as significant teaching materials, their content and policy possess importance for teaching and
learning context in the same manner. One way of collecting information about textbooks is analyzing textbooks in several
aspects. Within this tendency, this study aims to investigate the status of gender and gender equality in two English textbooks
being used by the researcher within quantitative and qualitative perspectives by using Fairclough’s (1989) model of critical
discourse analysis. Female and male representation cases in visuals and texts of textbooks are investigated and the equality of
genders is analyzed with a critical viewpoint. The results of the research indicate that there exists an approximate equality in
gender representation in visuals and texts of textbooks within a quantitative perspective; however, textbooks fail to maintain
this gender equality within a qualitative perspective when textbooks are examined again for gender representation thoroughly
according to values of firstness, titles and occupational roles in texts and visuals and gender bias is found in favor of males
within a qualitative manner. Consequently, this study makes suggestions about gender equality within quantitative and
qualitative perspectives.
Keywords: ELT textbook, critical discourse analysis, gender equality, gender representation
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There has been an abundant number of different books and online materials and most language teachers supplement their
lessons with a variety of extra materials to cater for their students’ needs and interests. However, teaching reading is
generally associated with boring, long and complicated texts including many complex vocabulary items along with
mechanical reading activities. Students generally report that the words they are learning are generally surrounded by other
essential academic terms, which is thought to be hindering their comprehension and motivation. Other factors such as
sentence structure, coherence, text organization and background knowledge also play their role as challenges while students
are trying to comprehend a text. The aim of this study is to reveal the awareness of the effectiveness of the text-driven
approach based on Tomlinson’s (2013) framework, which introduces a text-driven approach to materials development. This
qualitative study investigates a group of 15 prep school students’ experiences with a text-driven approach during the reading
classes for a seven-week period of a state university in Turkey. Semi-structured interviews will be conducted with 5
participants to collect data and content analysis will be applied in order to get the emerging themes and the findings will be
discussed in the light of related literature.
Keywords: Text-driven approach, conventional reading instruction, texts, reading activities, lesson plan
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Reading in a foreign language is one of the crucial topics that needs to be investigated thoroughly since it serves as a channel
and source of input for foreign language learners. Reading, in general, is an interactive process which requires the readers’
active cognitive involvement in terms of higher mental processes such as thinking, judging, evaluating, reasoning and
problem-solving. It presents even a more complex and challenging process for foreign language learners because of their
limited proficiency level in the target language and limited background knowledge in the target culture. The purpose of this
study was to examine the reading strategies that EFL learners at university level used. The participating students were at the
intermediate proficiency level in English language, attending a state university. The study investigated the reading strategies
these EFL learners used, and the correlation between their use of reading strategies and their achievement in reading
comprehension. The study also explored the strategies that successful and unsuccessful learners used, and if there was a
significant difference between the EFL learners of different genders in terms of using reading strategies. Thirty four students
participated in the study and the data were collected through a questionnaire that tapped on the reading strategies the EFL
learners used. The findings of the study showed that there was a high positive correlation between the reading strategy use
and the reading comprehension achievement of intermediate level EFL learners at university level, and that there was not a
significant difference between genders. The findings on the strategies used by successful and unsuccessful students were
discussed in terms of implications for teaching English to students at intermediate level of proficiency.
Keywords: Turkish EFL learners, reading strategies, intermediate-level of proficiency
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Beliefs play a vital role in one’s life. They shape the way we think and determine aspects we perceive things and occurences
taking place around us. Fittingly, second language learners, as individuals, also have and construct some beliefs in regard to
their longitudinal language learning (Kalaja et. al., 2016). This study aims to gauge the students majoring at English language
teaching program for their second language learning beliefs. Students voluntarily participated in the study and gave consent
for data collection. The data collection procedure instilled a one-sessioned administration with the convenience sampling
technique. Having a quantitative research design, this paper utilized the second language learning beliefs’ instrument
developed by Cotterall (1995). The instrument has 34 items in total; twenty six items with a five-point Likert-type rating
scale ranging from strong agreement to strong disagreement with each statement and the remaining eight items employed a
forced choice format (Cotterall, 1995). The gathered data was computed with the use of SPSS 23.0 version. The findings,
implications, recommendations and limitaitons of the conducted analyses will be shared within the full paper.
Keywords: second language learning, learner beliefs, English language teaching
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Yabancı dil öğreniminde dil bilgisi kuralları ve kelimelerin yanı sıra, hedef dilin ait olduğu toplumun kültürel özelliklerini
yansıtan deyimlerin öğrenilmesi de büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı bir devlet üniversitesinde İngilizce
hazırlık sınıflarında öğrenim görmekte olan hazırlık sınıfı öğrencileri ile bu kurumda çalışan öğretim elemanlarının yabancı
dil öğretiminde deyim bilgisi ilgili görüşlerini ve öğrencilerin deyimlerin öğretimine ihtiyaç duyup duymadıklarını
belirlemektir. Araştırmada, katılımcıların bireysel algılarını, deneyimlerini ve bakış açılarını öğrenme, mevcut durumları
anlama ve açıklama amacıyla nitel araştırma yaklaşımı desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmaya
ölçüt örnekleme yöntemi ile bahsi geçen kurumda öğrenim görmekte olan orta ve orta-üst seviye İngilizce bilgisine sahip 30
hazırlık sınıfı öğrenci ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile 10 öğretim görevlisi dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı
olarak; açık uçlu soruların yer aldığı bir görüşme formu kullanılmıştır ve veriler katılımcılardan yazılı bir şekilde
toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, İngilizce öğreniminde
deyimler katılımcılar tarafından önemli görülmesine rağmen, kullanılan ders kitaplarında bu konuya yeterince yer verilmediği
görüşünün hâkim olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin bu tür ifadelerle karşılaştıklarında onları
anlamlandırmakta ve öğrenmekte zorlandıkları, dolayısıyla kullanmaya ihtiyaç duyduklarında da bu konuda eksiklik
hissettikleri görülmüştür. Bu nedenle, bir yıllık süreyi İngilizce öğrenimiyle geçiren ve bu sürecin sonunda ileri düzeyde
İngilizce becerilerine ulaşması hedeflenen öğrencilerin hedef dilin kültürel özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmasını
sağlayan ve özellikle de günlük hayatta, dilin gerçek ortamında kullanıldığında sıkça ihtiyaç duyulan deyimsel ifadelere yer
verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : yabancı dil öğretimi, deyim, ihtiyaç analizi, hazırlık sınıfı
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(18678) YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OKUMA BECERİSİNİ TEŞVİK
ETMEK AMACIYLA SADELEŞTİRİLMİŞ EDEBÎ METİNLER
SEVAL KARACABEY 1
1

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERİSİTESİ YABANCI DILLER YÜKSEKOKULU
sevala@mu.edu.tr

Üniversitelerin yabancı dil Almanca hazırlık sınıflarında okuma becerisinin geliştirilmesi üzerinde önemle durulmakla
birlikte öğrencilerin yabancı dildeki orijinal edebî metinleri okumaya teşvik etmede yetersiz kalındığı düşünülmektedir.
Okuma alışkanlığı az olan hazırlık sınıfı öğrencileri için yabancı dilde edebî metin okuma zorluk teşkil etmektedir. Oysa
orijinal edebî metin okuma becerisinin ve alışkanlığının kazandırılması ileri sınıflardaki alan eğitimlerinde vazgeçilmez bir
alt yapı teşkil etmektedir. Bu kapsamda edebî metin okuma becerisinin geliştirilmesinin ve alışkanlığının kazandırılmasının
ilk olarak Alman Edebiyatından dilsel olarak sadeleştirilmiş edebî metinlerin okunması yoluyla sağlanabileceği
düşünülmektedir. Bu amaçla, Alman edebiyat tarihinden seçilmiş dil düzeyine uygun metinler, okuma becerisini ve
alışkanlığını geliştirmek amacıyla ders kitaplarına ek olarak ders içi ve dışı okuma etkinliği şeklinde verilebilir. Böylece,
öğrenciler daha sonraki aşamalarda, söz konusu edebî metinleri okumak üzere hazırlık sınıfında teşvik edilmiş olacaktır.
Ayrıca dilsel olarak sadeleştirilmiş edebî metinler, yabancı dil öğrencilerini, hedef dilin edebiyatına ve kültürüne
yaklaştırmaktadır. Aynı zamanda bu metinler, Almanca yabancı dil öğrenimi sürecinde (alan eğitiminde) orijinal edebî
metinleri okumaları için bir köprü görevi de görecektir. Bu arada, Alman edebiyatının dil olarak sadeleştirilmiş sürümlerinin
kullanılmasının, üniversitelerin Almanca hazırlık sınıflarında önemli olduğu ve daha sonraki sınıf düzeylerindeki alan
eğitimleri için de öğrencilerin orijinal edebî metinleri okuma isteğinin oluşumuna katkı sağlayacağı gösterilmek istenmiştir.
Bu amaçla, başlangıç düzeyinde Alman edebiyatının dilsel olarak sadeleştirilmiş önemli eserleri sunulacak ve üniversitedeki
Almanca hazırlık sınıflarında kullanımına ilişkin yöntemsel öneriler ortaya konulacaktır. Bu çalışmada özellikle, dilsel olarak
sadeleştirilmiş edebî metinlerin, tiyatro oyunu ve kitap bölümlerinin filme uygulanması yoluyla orijinal edebi metinlere
öğrencilerin ilgisi artırılmaya çalışılmıştır. Dilsel olarak sadeleştirilmiş edebi metinler üzerinde yoğun bir şekilde okuma
çalışmalarının, öğrencileri yazarlarla, eserin ortaya çıkış zamanıyla ve içerik unsurlarıyla daha yakından ilgilenmeye teşvik
etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Yabancı Dil Öğretimi, Kitap Okumaya Teşvik, Okuma Becerisi, Edebiyat, Edebî Metinler

(18731) TEACHING AND LEARNING LITERACY SKILLS IN THE
POST TRUTH ERA
SELMA KARABINAR 1
MARMARA UNİVERSİTY
selmakarabinar@gmail.com
1

Post-truth is described as “relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public
opinion than appeals to emotion and personal belief.” In today’s post-truth environment, educators face new challenges.
Their students are surrounded by a broader spectrum of ideologies and beliefs than ever. For that reason all teachers, and
language teachers in particular, are in a unique position to help learners navigate fact from fiction, and build crucial
21st century skills of collaboration, critical thinking and communication. New generation knowledge seekers are going
forward and onward and they keep clicking to watch the next video, to like or share it. This presentation is based on a
theoretical study which explores, how the growing body of misinformation influences people, and how to counter it. In this
respect, the teaching of literacy skills today should focus on the quality of reasoning and to increase awareness of the ways in
which language and argument are used to manipulate and persuade people. We need to train our learners to be sceptical of the
information they come across and they can be confident participants in their increasingly digital world, and are able to
differentiate truth from inaccurate material. Language teaching is not just teaching about the languages such as spelling,
grammar and punctuation but rather it is about challenging ideas, values, representations and beliefs. The post-truth era
requires teachers to reevaluate how they teach media literacy and to reconsider their approaches to inspiring students in terms
of how to become patient, active, moral thinkers. This presentation will suggest solutions involving psychological and
educational principles within an interdisciplinary approach described as “technocognition” in the related literature and a
number of recommendations to counter misinformation in a post-truth world.
Keywords: post truth era, literacy skills, language teaching
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(18756) MEDYANIN İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE KÜLTÜREL KATKISI
İSMAİL ÇAKIR 1
1

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ismcakir@yahoo.com

Yabancı dil öğrenenlerin en çok karşılaştıkları sorunlardan birisi öğrenilen dilin yapısal özelliklerini öğrenmekten öteye
çıkamamalarıdır. Dilin yapısal özelliklerini bilmenin iletişim için yeterli olmadığı bunun için iletişimsel ve gerçek kullanım
ortamlarının öğrenilmesi gerektiği bilinmektedir. Günümüzde bir çok üniversite öğrencisinin internet nesli (net generation)
olduğu ve teknolojiyi oldukça yoğun bir şekilde günlük hayatlarında kullandıkları görülmektedir. Özellikle kitap okumak
yerine pek çok gencin yabancı film ve dizi izledikleri bunun da dil öğrenmelerine katkı sağladığı unutulmamalıdır. Yabancı
dil öğrenen öğrencilerin sadece dil öğrenmekle kalmayıp o dile ait bir çok kültürel ögeyi öğrendikleri görülmektedir.
Dilbilgisi düzeyinde öğrenilen bir çok kavramın günlük dil içerisinde kültürel unsurlarla birlikte kullanıldığını farkeden
öğrenciler bu sayede dil ve kültür ilişkisinin medya ile nasıl kazanabileceğini de farketmektedirler. Mademki
öğrenciler günlük hayatlarında yabancı TV dizileri ve filmlerini hedef dilde veya altyazılı olarak izliyorlar bunun eğitim
aracı olarak kullanılması ve bir amaca yönelik görev ifa etmesinin gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Bu çalışma ile
yabancı TV dizileri ve filmlerin öğrencilerde hangi kültürel farkındalık kazandırdığı üzerinde durulacaktır. Bir grup
üniversite öğrencisi ile yapılan bu çalışma ile filmlerde ve dizilerde geçen kültürel ifadelerin analizi ve bunların öğrenciler
üzerinde dil ve kültür öğrenmeye karşı kazandırdığı farkındalık ve bilinç üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Dil öğretimi, internet, video, kültür öğretimi, kültürel farkındalık

(18770) LEARNING AND TEACHING CULTURAL DIVERSITY IN
OUR CLASSES
ÖZLEM YAĞCIOĞLU 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ozlemygcgl@gmail.com

Cultural diversity means having different cultures. Having different cultures in our classes can make us more cheerful and
happier as we should learn new ideas and approaches day by day. It is a kind of richness in learning and teaching. Cultural
awareness will always bring more joy and happiness to our World. This paper deals with the cultural diversity in our classes.
Definitions of the cultural diversity and cultural awareness will be given. Benefits and challenges of cultural diversity will be
explained. Approaches and techniques in teaching in these kinds of classes will be highlighted. Videos and websites which
can be used in these kinds of classes will be suggested.
Keywords: Cultural diversity; cultural awareness; benefits and challenges; videos and websites

(18795) ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ HAZIRLIK SINIFI
ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL/ONLINE VE BASILI SÖZLÜK
KULLANIMI
ADNAN OFLAZ 1
1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
aoflaz@omu.edu.tr

Yabancı dil öğreniminde kullanılan en önemli materyallerden biri de sözlüktür. Öğrenci öğreneceği yeni kelimenin anlamını
ilk olarak sözlükten bakmakta, Anadilindeki karşılığını bulup anlamlandırma yapmaktadır. Beyin anlamlı bulduğunu
kavramaktadır. Bu sebeple kelimenin Anadildeki karşılığının bulunup kavranması yabancı dil öğreniminin önemli
süreçlerinden birisidir. Günümüzde kelimeye ulaşım mobil ve online sözlükler vasıtasıyla oldukça hızlı gerçekleşmektedir.
Yabancı dil öğrenenler artık akıllı telefonlara yüklenen programlardan sıklıkla yararlanmaktadır. Bu çalışmada Almanca
Öğretmenliği Hazırlık sınıflarındaki sözlük kullanım durumları incenlenmiş, öğrencilerin basılı sözlük ve mobil-online
sözlükleri kullanım durumları incelenmiştir. Çalışmada OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Almanca hazırlık
sınıflarında öğrenim gören 42 öğrenciye anket uygulanmış, mobil-online ve basılı sözlüklerin kelime öğrenimindeki
avantajlı ve dezavantjlı tarafları, sık kullanılan mobil-online ve basılı sözlükler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Kelime, sözlük, mobil, basılı
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(18829) A CASE STUDY: THE OPINIONS OF EFL STUDENTS ON
FOREIGN LANGUAGE LISTENING ANXIETY
DİLEK TÜFEKÇİ CAN 1
1

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
tufekci@balikesir.edu.tr

Foreign Language Listening Anxiety (FLLA), as an affective factor, plays a significant role in foreign language learning
among English as a Foreign Language (EFL) students, particularly students studying at ELT departments. Since the research
on FLLA is very limited to draw satisfactory conclusions on it, this study was carried out to fill the gap in the literature as it
attempts to make a holistic classification rather than an atomistic one in FLLA. Yet, the research conducted on anxiety in
general also indicates that foreign language listening may provoke anxiety as it becomes rather elusive and incomprehensible
for the learners to catch the intended meaning. Thus, the primary concern of this research was to explore the opinions of EFL
students on anxiety-provoking factors. The sample group consisted of 27 EFL students at the English Language Teaching
(ELT) department at Balikesir University in the 2017-2018 academic autumn year. The data was collected with the use of
qualitative methods, including essay papers and reflections of EFL students. The results indicated that EFL students
experienced FLLA in their learning processes. The results also showed that among the factors that provoked FLLA can be
classified as cognitive, affective and socio-cultural factors. Finally, some suggestions were made in order to overcome
FLLA.
Anahtar Kelimeler : Anxiety, Foreign Language Listening Anxiety, opinion, EFL students
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(16525) TEACHING HISTORY THROUGH TECHNOLOGY
MİSBAHUDEEN OLABİYİ AHMED-RUFAİ 1
1

MALCOLM X COLLEGE
mahmed-rufai@ccc.edu

History as a subject has been a challenge for the technological savvy and social media generation. Most students find the act
of reading a book and taking notes challenging. While this is a problem and makes teaching difficult, we find that it is not the
main problem. Many of them find history boring and will not be enrolling in the course if it was not required. This case is
especially true for students who came from high schools with uninspiring teachers. As a professor, I am faced with students
who find history not necessary for their filed of study. My institution is an allied health focused college: Nursing, Radiology,
Pharmacy, Dentistry, etc. These are science-based subject and I have to find a way to present history, not as a moribund field,
but an exciting and engaging subject. In this presentation, our focus will be based on how we use technology to teach history
in the classroom and social media to interact and engage them. Technology serves us in exam creation and execution as well
as help us gather data on student performance. Thus not only are we able to reach our students, we are administratively, able
to statistically gauge our student performances. Through online assessment tools, we able to know areas of difficulty for our
students and meaningfully develop strategies to ease their understanding and comprehension to achieve our student learning
outcome objectives.
Keywords: History and technology

(18246) İŞKOLİKLİK VE BİREYSEL MUTLULUK ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN TURİZM AKADEMİSYENLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT 1, GENCAY SAATCI 2, CEVDET AVCIKURT 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ozgegudu@hotmail.com
1

2

Bu çalışmanın temel amacı; işkoliklik ve bireysel mutluluk arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda;
Türkiye’de çalışan turizm akademisyenlerinin, işkoliklik ve bireysel mutluluk düzeyleri iki farklı ölçek kullanılarak
ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda; çalışmada, işkolikliğin ölçülmesi için DUWAS işkoliklik ölçeği, bireysel mutluluğun
ölçülmesi için ise Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplam 119 turizm akademisyenine
elektronik posta yoluyla ulaşılarak, anket uygulanmıştır. Anketler sonucu elde edilen veriler, uygun istatistiksel yöntemler
yardımıyla çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Bulgular doğrultusunda, günlük hayatlarının büyük çoğunluğunu iş yerinde
geçiren akademisyenlere, hem çalışma hayatlarının verimliliği hem de bireysel mutlulukları açısından önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : İşkoliklik, Bireysel Mutluluk, Turizm Akademisyenleri.

(18577) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR
OKURYAZARLIĞININ TESPİT EDİLMESİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
SEMİH BAŞ 1, MUSTAFA ALPSÜLÜN 1, HASAN CELAL BALIKÇI 2, ZEHRA
BOZDAĞ 1
1

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
hcelal@harran.edu.tr

Bu çalışmanın amacı Harran üniversitesi Siverek MYO öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık düzeyinin tespit edilmesidir.
Bu amaçla Siverek MYO öğrencilerinin demografik bilgileri ve bilgisayar okur yazarlıkları arasında anlamlı bir fark olup
olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yaş ve bilgisayar okur yazarlığı, gelir ile bilgisayar okur
yazarlığı, bölüm ile bilgisayar okur yazarlığı, cinsiyet ve bilgisayar okuryazarlığı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.
Diğer yandan bilgisayar okuryazarlığı ve sertifika sahipliği arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ankete katılan
öğrencilerin büyük çoğunluğu evde ve okulda internete bağlanırken, yine büyük çoğunluğu okulda bilgisayar kullanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Bilgisayar okur-yazarlığı, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Teknoloji.
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UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ TESPİT
EDİLMESİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ SİVEREK MESLEK
YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
SEMİH BAŞ 1, HASAN CELAL BALIKÇI 2, MUSTAFA ALPSÜLÜN 1, REYHAN
BASIK 1
1

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
hcelal@harran.edu.tr

Bu çalışmada, Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj öncesine ve staj sonrasına yönelik
görüşlerinin değerlendirilmesi, staj sırasında yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması
amaçlanmaktadır. Siverek Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülen üç programdan,
öğrencilerini 2015-2016 Akademik Yılı yaz döneminde zorunlu staj uygulamasına tabi tutan, “Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları”, “Gıda programı”, “Bilgisayar programcılığı”, programlarında öğrenim gören 2.sınıf öğrencilerinden toplam
64 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilere, literatür taraması yapılarak hazırlanmış anket uygulanmıştır.
Veriler, istatistik paket programı SPSS (21.0) kullanılarak, yüzde ve frekans dağılımları analizleri ile değerlendirilmiştir.
Analizler sonucunda öğrencilerin; %65,6 i özel kurumlarda, kalan %34,4 si ise kamu kurumlarında staj yapmıştır.
Stajyerlerin ucuz işçi olarak görüldüğünü düşünenlerin oranı %37,5’dir. Stajın kariyer hedeflerinin belirlenmesinde faydalı
olduğunu düşünenlerin oranı ise %60,9’dir. Ankete katılan öğrencilerin %76,6’sı staj uygulamasının iş yaşamını tanımak
açısından gerekli ve önemli olduğunu, %57,8’i staj süresinin yeterli olduğunu düşünmektedir.
Anahtar Kelimeler : Yaz Stajı, Meslek Yüksekokulu, İstatistiki Analiz.

(18616) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU 2017 YILI AKADEMİK TEŞVİK
PUANLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
MEHMET KÜÇÜK 1, İSA KORKMAZ 2, NERMİN KARABACAK 1, FAZİLET
TAŞDEMİR 1
1

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
nerminkarabacak@gmail.com

Yükseköğretim Kurumu tarafından ilk defa 14.12.2015 tarihinde “akademik teşvik ödeneği” altında performansa dayalı ücret
uygulaması başlatılmıştır. Bu yolla kamuya bağlı yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının teşvik
kapsamındaki akademik çalışmaları maddi olarak desteklenmeye başlanmıştır. Uygulama henüz yeni olduğundan, ürün ve
süreç değerlendirmelerine yönelik yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili yapılan sınırlı sayıda çalışmada
(Küçük ve Karabacak, 2016); uygulamanın teoride iyi kurgulandığını, üniversitenin ve ülkenin tanıtımına katkı, planlı
çalışmaya yönlendirme, atıflara değer verme, disiplinlerarası çalışmaya ve nitelikli yayın yapmaya yönlendirme, üretime
katkıyı arttırma ve genç araştırmacıları destekleyerek teşvik edici olması bağlamında akademisyenlerin motivasyonunu
ortaya koymuştur. Bu bulguya eşdeğer bir bulgu da Yükseköğretim Kurumu tarafından 2015 akademik yılında başlatılan
teşvik uygulamasının güncellenerek devamı durumunda bu uygulamanın bireysel olarak bilim insanlarına, kurum olarak
çalıştıkları üniversiteye ve topluma hizmet uygulaması olarak da topluma ve ülkeye pozitif katkılar sağlayacağıdır. Bununla
birlikte, üç yıldan beri yürütülen uygulamanın hedeflendiği gibi yükseköğretim kurumlarındaki farklı akademik pozisyona
sahip ve aynı zamanda farklı alt birimlerde görev yapan personeli aynı seviyede teşvik edip etmediği merak edilen ve
araştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu türden çalışmaların yapılması bir taraftan teşvik
uygulamasının hedefine ulaşabilmesi, diğer taraftan ise uygulamanın güncellenerek sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından
önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Karadeniz Bölgesinde yer alan altı Üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının
2017 yılı akademik teşvik puanlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öğretim
elemanlarının; (i) Cinsiyet, (ii) Akademik unvan, (iii) Bölüm ve (iv) Anabilim Dalı vb. değişkenleri temel alınmıştır.
Araştırma tarama modelindedir. Çalışma grubunu 19 Mayıs, Ordu, Giresun, Karadeniz Teknik, Recep Tayyip Erdoğan ve
Artvin Çoruh Üniversitelerinde görevli ve 2017 yılı akademik teşvik puanı 30 ve üzerinde olan akademik personel
oluşturmaktadır. Veriler, ilgili üniversitelerin kendi web sayfalarında kamuoyuyla paylaştıkları akademik teşvik puanları
raporlarından alınmıştır. Veriler bilgisayar destekli veri analiz programına aktarıldıktan sonra, regresyon analizine tabi
tutulmuştur. Veri analiz süreci halen devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Akademik Teşvik, Yükseköğretim, Performans Puanı, Kalite
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(18691) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARA BAKIŞ
AÇISI: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK
YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
ŞANSER VURGUN 1, MÜMİN ESER 2, GÜLİZ MÜGE AKPINAR 3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU
sanser_v@hotmail.com
1

2

Dünya üzerinde 1900 lü yılların başlarından itibaren kullanılmaya başlayan sosyal ağlar, bugün hem gençlerin hem de
yetişkinlerin en önemli iletişim aracı haline gelmiş bulunmaktadır. Amaçsal olarak bakıldığında sosyal ağların temeli;
insanların toplum içinde kendilerini tanımlamak, diğer insanlarla iletişim kurmak ve internet üzerinden desteklenen çeşitli
uygulama ve programlar ile kendilerini çeşitli biçimlerde ifade etmek şeklinde ifade edilebilir. Özellikle günümüz gençliğinin
en önemli iletişim biçimlerinden biri olan sosyal ağ kullanımı; beraberinde bu yapının ne amaçla kullanıldığı, ne oranda
benimsendiği ve hatta ortaya çıkabilecek sonuçlarla ne şekilde eğitim içerisinde işlevsel hale gelebileceği gibi çeşitli soru ve
sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmamızda; Adnan menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulunda eğitim
gören öğrencilerin sosyal ağları benimseme durumları ve sosyal ağları kullanım amaçları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Çalışmada yüksekokul içinde yer alan sosyal bir bölüm olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile teknik bir bölüm olan Tapu ve
Kadastro bölümleri karşılaştırılacaktır. Bu bağlamda ortaya çıkan sonuçlar ışığında öğrencilerin sosyal ağlara olan
yaklaşımları incelenecek ve bu konuda çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Ağ, Meslek Yüksekokulu, İletişim.

(18692) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET
EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEK
OKULU VE NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KARŞILAŞTIRMASI
ŞANSER VURGUN 1, MÜMİN ESER 2, GÜLİZ MÜGE AKPINAR 3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU
sanser_v@hotmail.com
1

2

Genel itibariyle üstün bir gücün kötüye kullanılması ya da kötü niyetle kullanılması kavramlarına karşılık gelen şiddet,
ekseriyetle kişilerin sahip olduğu kötü niyetli bir duygunun bir başka tarafa, bir gruba ya da bir hayvana yöneltilmesi sonucu
ortaya çıkan bir davranış biçimi olarak meydana gelir. Bu davranış ile kişiler, bir tür hak ihlali ya da bir zarar ortaya çıkarmak
niyeti içine girmektedirler. Şiddet hemen hemen tüm sosyal gruplarda meydana gelmektedir. Bu konuda meydana getirici tek
unsur, kişininin sadece “insani özellikler” barındırıyor olmasıdır. Dolayısıyla şiddet her yerde, her ortamda ve her sosyal
grupta kendini var edebilmektedir. Bu çalışmada Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer alan Atça ve Nazilli Meslek
Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin “Şiddet Eğilimi” ölçülmeye çalışılacaktır. Çalışmanın ana kütlesini Atça Meslek
Yüksekokulunda ve Nazilli Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrenciler oluşturacaktır. Araştırmada daha önce geçerliliği ve
güvenilirli test edilmiş olan şiddet eğilim ölçeği kullanılmaktadır. Verilerin analizinde SPSS.16 paket programı, istatistiksel
farklılık ve ilişkilerin analizinde ise T-test, korelasyon Anova testleri kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Şiddet, Şiddet Eğilimi, Meslek Yüksekokulu.
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3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
gakpinar@adu.edu.tr
1

2

Çok küçük yaşlarda teknoloji ile tanışarak teknoloji ile büyüyen ve ‘Y’ olarak adlandırılan kuşağın karşılaştıkları en büyük
sorunlardan biri de şüphesiz üst kuşaktan aldıkları öğretiler ile yaşamları boyunca karşılaştıkları etkilerin özellikle
sosyalleşme süreçleri boyunca farklılıklar göstermesidir. Eğitimden, alışverişe, boş zamanı değerlendirmeden, kurulan
ilişkilere kadar hayatın her aşamasına giren sanallık kavramı, bireyin kendi çizdiği sınırlar doğrultusunda onu kendi hayatının
merkezine çıkarırken aynı zamanda gerçekliğin kurguda flulaşması onu belki de asla fark etmediği şekilde
yalnızlaştırmaktadır. Bir yandan birey sanal paylaşımlarla sanal kalabalıklığın içerisinde sosyalleştiğini kabul ederken diğer
yandan aslında hiç yakalayamadığı gerçekliğiyle sanal yalnızlık yaşamaktadır. Bu noktadan hareketle; çalışmanın amacı Atça
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin sanal ortamlarda hissettikleri yalnızlık düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmanın evrenini
Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada geçerliliği ve
güvenirliliği daha önce test edilmiş olan anketler kullanılacaktır. Verilerin analizinde SPSS.16 paket programı, istatistiksel
farklılık-ilişkilerin analizinde de t-test, anova testleri kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu, Sanal Ortam, Yalnızlık, Sanal Sosyalleşme, Sanal Paylaşım

(18695) MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA GÖREV YAPAN
AKADEMİSYENLERİN İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIKLARININ
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
MÜMİN ESER 1, GÜLİZ MÜGE AKPINAR 2, ŞANSER VURGUN 3
1

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU
3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
gakpinar@adu.edu.tr

Çalışmanın ana amacı üniversitelerin meslek yüksekokullarında görev yapan akademisyenlerin iş yaşamında yaşadıkları
yalnızlığı ölçmeye yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda “ İş yaşamında Yalnızlık Ölçeği” kullanılarak Adnan Menderes
Üniversitesindeki Meslek Yüksekokullarında görev yapan akademisyenlerin iş yaşamlarındaki karşılaştıkları sorunları
belirlemeye yönelik olarak, duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık bağlarının tespit edilerek sonuçlarının değerlendirilmesi
bu çalışmanın temel amaçları içerisinde yer almaktadır. Çalışmanın ana kütlesini Adnan Menderes Üniversitesindeki Meslek
Yüksekokullarında görev yapan akademisyenler oluşturmaktadır. Tam sayım yöntemi kullanılarak akademisyenlerin
tamamına ulaşılması hedeflenmektedir. Araştırmada geçerliliği ve güvenilirliği daha önce test edilmiş olan anketler
kullanılacaktır. Verilerin analizinde SPSS.16 paket programı, istatistiksel farklılık-ilişkilerin analizinde de t-test, anova
testleri kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu, Yalnızlık, Duygusal yoksunluk, Sosyal arkadaşlık,
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(18743) MİMARLIK EĞİTİMİNİN MESLEĞİN ÜLKE KOŞULLARI
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK PLANLANMASI: ÖĞRENİM
PLANI YÖNTEM ÖNERİSİ
SİBEL DEMİRARSLAN 1
1

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
sdarslan@kocaeli.edu.tr

Küreselleşen dünya her konuda yeni gelişmelere ve açılımlara neden olmaktadır. Bireysel veya toplum ölçeğinde teknik,
teknolojik, kültürel ve eğitim alışverişi söz konudur. Bu nedenle, her şey daha hızlı bir ilerleme göstermektedir. Bütün bu
ilişkilerde dikkat edilmesi gereken konu, yerelliğin, aidiyetin ve oraya ait öz değerlerin zedelenmemesi veya değerlere ters bir
şekilde değişmemesidir. Eğitim, toplumların sadece bugünlerini değil, gelecek nesillerini de oluşturduğundan çok önemlidir.
Kültürel değerleri korumak ve ait olunan ülkeye hizmet verileceğinden mevcut kurallar sistemini göz ardı etmemek gerekir.
TDK güncel sözlükte mimar “Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kimsedir” ifadeleri ile
tanımlanmaktadır. Tanımın da vurguladığı üzere, bir yapı / bina tasarımı gerçekleştirilecek ve gerçeğe dönüştürülecektir. O
halde, plan yapmayı etkileyen unsurlar mimarlık eğitiminin de temelini oluşturmalıdır. Ülke topografik özellikleri, afet
olasılıkları, kültürel unsurlar ve yaşam biçimleri, imar plan uygulamaları, malzeme seçenekleri, yürürlükte olan yasal
yaptırımlar, sanat başta olmak üzere bir mimari tasarımın oluşmasını etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. Bütün bu
disiplinler, mimarlık eğitiminde formasyona uygun olarak yer almak zorundadırlar. Ayrıca, aynı sektörde hizmet veren
paydaş mesleklerin birbirini bütünler olması da önemlidir. Bu çalışmada, mimarlık mesleğinin Türkiye’deki durumu,
imkânları, yasal yaptırımlarla sınırları çizilmiş yetki ve sorumlulukları bağlamında mimarlık eğitiminin nasıl olması gerektiği
irdelenecektir. Yöntem olarak, literatür taraması ile birlikte Türkiye’deki üniversitelerin müfredatları incelenerek mevcut
veya olması gereken derslerin önerilmesi, mesleki tecrübe ile harmanlanarak öneri oluşturulması planlanmaktadır. Eğitim her
zaman daha iyiyi hedeflemelidir, kalite çerçevesinde daha doğru bir yol bulabilmek için eğitim planlarının tartışılması ve
mimarlık eğitiminin bugün için ne durumda olduğu, mesleğin gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için eğitimde neler
yapılabileceğine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bir bina en az 50-60 yıl yaşayacaktır, anıtlar gibi özel binalarda bu süre
daha da artmaktadır. Sonuç olarak, çevreyi oluşturan, insanlara konforlu, huzurlu, sağlıklı ve mutlu yaşamlar sürmelerini
sağlayacak bina ve dolayısı ile çevre tasarlayan mimar adayları, bu bilince sahip olabilecekleri şekilde bir eğitim
almalıdırlar. Her bina kent bütününün parçasıdır. Bu nedenle, insanların kendilerini ait hissedecekleri, kültürel
alışkanlıklarına cevap bulacakları ve yasaların söylediklerine uygun binalarla uğraşacak mimarların eğitimi, amaca uygun
olmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Eğitim, Mimarlık, Müfredat, İnşaat Sektörü, Kalite.
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(18011) ÇEVİRİ ALANINDAKİ DEĞİŞİMİN TOPLUMSAL YAŞAM
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
COŞKUN DOĞAN 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
coskundogan2002@yahoo.de
1

Çeviri olgusu oldukça karmaşık, ancak etkileri kültürel ve kültürün uygulama alanı sosyal yaşam içerisinde büyüktür. Çeviri
farklı diller arasında bir aktarım işlevi gibi düşünülse de aslında bir düşünme sanatıdır. Bu anlamda, çeviri toplumları
birbirine yakınlaştıran ve bağlayan bir etkinliktir. Çeviri, toplumsal yaşamın içerisinde farklı sosyo- kültürel yaşamların
hoşgörü içerisinde kabullenilmesine neden olmaktadır. Çeviri eyleminin dilbilim çalışmalarından sıyrılarak, işlevsel hale
gelmesi toplumsal yaşam içerisinde etkili olmuş ve kendine yeni çalışma alanları bulmuştur. Bu bağlamda çeviri
araştırmalarının toplum merkezli yeni bir paradigma çerçevesinde kapsamı daha da genişlemiştir. Çeviri ile toplumsal yaşam
arasındaki bu ilişki, çeviri eyleminin diğer öğelerinin de yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir. Çeviri olgusunun
başlangıcından bitimine kadar, çeviri eyleminin ötesine geçerek dil aracılığı ile kültürlerin ve toplumların dönüşümünün
tetikleyicisi olduğu görülmektedir. Sosyal bir eylem aracı haline gelen çeviri, yeni ufukların bir araya getirildiği toplumsal bir
merkez durumuna gelmiştir. Çeviri eylemleri artık tüm öğeleri ile toplumsal yaşam üzerinde etkili olmaktadır. Çeviri toplum
ilişkisinden hareketle; toplumsal yaşamın da süreç içerisinde çevirinin toplum içerisinde yer almasını gerektirmiştir. Tarihsel
süreç içerisinde oluşan toplumlara özgün düşünce ve yaşam biçimlerinde oluşan değerlerin, deneyimlerin çeviri aracılığı ile
iletişim içerisine sokulması sonucu, toplumların yaşamsal eylemlerinde değişiklik olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada da
çeviri sosyolojisi alanında yapılan araştırmaların ışığında, çeviri alanındaki değişimin, sosyal bir varlık olarak insanın
toplumsal yaşamına etkileri vurgulanacaktır. Çevirilerin, toplumların varoluş nedeni olan toplumsal düşünce ve düşüncenin
eyleme dönüştüğü toplumsal yaşamın değişim sürecine etkileri, nitel bir araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı olarak
irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler : Çeviri, Kültür, Toplum, Toplumsal Değişim

(18112) LANGUAGE PRODUCTION ERRORS FROM A
PSYCHOLINGUISTIC PERSPECTIVE
ENGİN EVRİM ÖNEM 1
1

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
eonem@erciyes.edu.tr

Language is a miracle and language use hardly exhibits inefficiencies. As a result, since the beginning of psycholinguistics,
errors have been credited as a tool to understand the language production, processing and comprehension processes. Among
other models of speech production, Bock and Levelt (1994) proposed a serial processing model to include four levels of
processing to understand the language processing system. At the message level, the main idea to be conveyed is generated
and at the functional level, the concepts are matched with lexical items and the syntactic roles are assigned. At the third
level, the positional level, morphological information is added and at the final level, the phonological encoding level, sound
units are assembled. Following the model proposed by Bock and Levelt (1994), this paper aims first to focus on the different
types of lexical selection errors taking place at the functional level. After explaining each type of error in detail, examples of
speech errors seen English and Turkish as well as their analyses according to the model mentioned will be provided.
Suggestions for further research will be presented at the end of the presentation.
Keywords: Language production, language processing, language errors, psycholinguistics, Bock and Levelt Model
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Bu çalışmada “Allah” lâfzı etimolojik, semantik ve fonetik bir analize tabi tutulmuştur. Konuyla ilgili geleneksel yorumlara
kısaca değinilmiş ve ardından farklı bir bakış açısıyla yeni bir yorum denemesinde bulunulmuştur. Bilindiği üzere Yaratıcının
pek çok ismi vardır ve bu isimler arasında “Allah” isminin kendine özgü bir yeri bulunmaktadır. Çünkü Yaratıcının diğer
isimleri sıfat fiil türünden isimler iken “Allah” ismi O’na özel ad olmuş, hatta bizzat Yaratıcı, kendisini “İhlas” Sûresi’nde bu
isimle tanıtmıştır. Makalede “Allah” lâfzı, dinî değer yargılarından daha çok dilsel özellikleriyle ele alınmıştır. Allah isminin
anlamı ve kökeni ile ilgili pek çok farklı görüş ileri sürülmüş olmakla birlikte herhangi bir kökten türemediği ve sözlük
manası taşımadığı da iddialar arasında yerini almıştır. Yaratıcının özel adı olduğu, sözlükte bir anlamı olsa bile yaratıcıya ad
olduktan sonra bu anlamı kaybettiği dile getirilmiştir. Hatta bazı alimlere göre Allah, beşeriyet tarihinde her dönemdeki
insanlara bu adı ilham ederek onların bu ismi kullanmalarına imkân vermiştir. Bununla birlikte onun çeşitli köklerden türemiş
olabileceğini söyleyenler de vardır. Hatta Allah kelimesinin etimolojisi hakkında otuza yakın görüş ileri sürüldüğü
kaydedilmiştir. Allah ismiyle Allah’tan başka hiç bir ilah ve hiç bir kimse anılmamıştır. “ َ ْ لَا
( ” تايُ تت ُ هت ْل متلْ تSen O’nun bir adaşı
olduğunu biliyor musun?) ayetinde görüldüğü gibi, O’nun adaşı yoktur. Bu yüzden Allah isminin tesniyesi (ikili) ve cemisi
(çoğulu) olmaz. Herhangi bir dilde ona eş ya da zıt anlamlı bir isim de bulunmamaktadır. Zira O’nun eşi de zıddı da yoktur.
Mesela, Türkçedeki “Tanrı”, Farsçadaki “Hüdâ”, Arapçadaki “İlah” ve “Rab”, İngilizcedeki “God” kelimeleri, Allah ismi
gibi özel isim değildir. Arapçada “ilah”ın çoğulu “âlihe”, “rabb”ın çoğulu “erbâb” olduğu gibi, Farsçada “hüdâ”nın çoğulu
“hüdâyân”, İngilzcede “god”ın çoğulu “gods” ve Türkçede “tanrı”nın çoğulu “tanrılar” şeklinde kullanılmaktadır. Çünkü bu
isimler hem gerçek, hem de gerçek olmayan ilahlar için kullanılabilir. Halbuki “Allah” isminin hiçbir şekilde çoğulu yoktur
ve kullanılmamıştır. İsmin ait olduğu yaratıcı, bir olduğundan ve zıddı bulunmadığından, ikili ve çoğulu da yoktur.
Anahtar Kelimeler : Allah, İlah, İsim, Analiz, Fonetik
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(18431) HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
ÇALIŞANLARININ BÜTÜNLÜK DUYGULARI: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
YAZGÜL POLAT 1, TUGAY TUTKUN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
tugay@comu.edu.tr

Bütünlük duygusu (sense of coherence), bireyin hayata ve dünyaya yönelik bir nevi duruşu olarak; bireyin dünyayı
anlaşılabilir, yönetilebilir ve anlamlı olarak görmesine ilişkin teorik yapı olarak tanımlanmaktadır. Bütünlük duygusu bireyin
bir durumla başa çıkma ve direnç gücü, bireyin bulunduğu durumu kavrama yeterliliği ve sonrasında oluşan bu durumla başa
çıkmak için iç ve dış kaynakların kullanımı, yaşama isteği, yaşamdan keyif alma ve öğrenme isteği gibi nitelikleri
kapsamaktadır. Bireyin kendi belirlediği ölçütlere uygun bir biçimde tüm yaşamını pozitif değerlendirmesi olarak tanımlanan
“yaşam doyumu” da bütünlük duygusu içerisinde açıklanmaktadır. Hastane öncesi acil sağlık sisteminde çalışan sağlık
personelinin çalışma koşulları stresli ve yoğun bir süreçtir. Bu bağlamda, hastane öncesi acil sağlık sisteminde çalışan sağlık
personelinin ve yöneticilerinin olası bir afet durumunda afet öncesi yapılan hazırlıklarda, afet sırasında ve sonrasında
kurtarma, müdahale ve yeniden iyileştirme süreçlerinde nitelikli hizmet verebilmeleri için bütünlük duygularının yüksek
olması beklenmektedir. Tarama modeli ile gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı olası bir eğitim ve gelişim ihtiyacını
betimleyebilme bakış açısıyla hastane öncesi acil sağlık sisteminde çalışan sağlık personelinin ve yöneticilerinin bütünlük
duygu düzeylerinin belirlenmesidir. Veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini İzmir ilinde
Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan kamu personeli ve sözleşmeli personeldir. Araştırmada elde edilen
veriler ve yapılan istatistiksel analizler tablolar halinde sunularak tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : bütünlük duygusu, afet, sağlık personeli

(15764) OKULLARDA AFET EĞİTİMİNİN PROAKTİF ROLÜ
JALE YAZGAN 1

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
jale.yazgan@uskudar.edu.tr
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İnsanların yaşamlarını, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik olarak sekteye uğratan, maddi ve manevi kayıplara yol açan,
beklenmedik bir anda meydana gelen olağan dışı olaylara afet denilmektedir. Afetler; insan kaynaklı, doğal kaynaklı ve
teknolojik kaynaklı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Afetler başa geldikten sonra meydana gelen olağan üstü durum esnasında
yönetimde farklılaşmalar olabilmektedir. Afet kültürünün oluşturulması ve afet esnasında da uygulamaların devam etmesi
gerekmektedir. Afete hazır birey, aile, okul, toplum kültürü oluşturabilmek için, afet farkındalığının oluşturulması
gerekmektedir. Okullarda afet kültürünün oluşturulması, daha bilinçli afete hazır bir toplumun oluşturulabilmesi öncelikle
gençlerin bilinçlendirilmesi ile olmaktadır. Bu çalışmada değişen afet yönetim şekli ve mevzuatta getirilen yeniliklerle
beraber okullarda ne gibi değişiklikler olmuş onlar incelenecektir.
Anahtar Kelimeler : Afet, Eğitim, Afet Yönetimi, Mevzuat, Afet Eğitimi
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Okuryazarlık becerisi, hızla gelişen dünyada medyanın da güçlü etkisi, bilgiye ulaşma yollarının çeşitlenmesi, internet
kullanımının yaygınlaşması gibi faktörlerin etkisiyle algılanan özelliklerinden farklılaşmaya başlamış ve çeşitlenmiştir. Bu
bağlamda okuryazarlığın niteliği ve içeriği değiştiği gibi tanımı, anlamı ve kullanım amacı da değişmeye başlamıştır.
Günümüzde okuryazarlık kavramının birçok türü ve bu türlere ilişkin tanımlarına literatürde rastlanmaktadır. Kavramın farklı
türlerinin oluşması ve bu türlere ilişkin tanımların yapılması, değişen şartlardan ve ihtiyaçların çeşitliliğinden
kaynaklanmaktadır. Daha önceleri yalnızca adını okuyup yazabilen ve imzasını atabilene okur-yazar denmekte iken, sonraları
okuryazarlığın okuma ve yazmanın ötesinde bir anlam ifade ettiği, pekçok zihinsel beceriyi kullanmayı gerektirdiği
savunularak; bilgi, beceri ve sosyal normları anlamayı, paylaşmayı, yorumlayabilmeyi ve içinde bulunulan kültürde yer alan
semboller sistemini kullanarak gelecek nesillere aktarmayı sağlayacak araç şeklinde tanımlandığı görülmektedir. Bu tanım ve
sürekli devam eden gelişmelerin sonucu olarak bir çok okuryazarlık türü ortaya çıkmıştır. Okuryazarlık türlerinden en çok
bilinenleri ise Bilgi Okuryazarlığı, Bilim Okuryazarlığı, Fen Okuryazarlığı, Görsel Okuryazarlık, Duygusal Okuryazarlık, EOkuryazarlık, Bilgisayar Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı, İnternet Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı, Coğrafya
Okuryazarlığı, Çevre Okuryazarlığı, Ekonomi Okuryazarlığı, Eleştirel Okuryazarlık, Harita Okuryazarlığı, Hukuk
Okuryazarlığı, Tarih Okuryazarlığı, Politik Okuryazarlık şeklinde sıralanabilmektedir. Bu araştırmada yukarıda sıralanan ve
literatürde yer etmiş okuryazarlık türlerinin yanı sıra yeni bir okur yazarlık türü olarak önerilen ve sosyal bilgiler dersinde
kazandırılması gereklilik arz eden “Yerel Okuryazarlık” kavramının tanıtımı da amaçlanmıştır. Yerel okuryazarlık bireyin
vatandaşlık görevlerinden biri olarak ta düşünülebilecek, yaşadığı yerleşim biriminde tarihi, kültürel, turistik, ekonomik ve
manevi yönleri bulunan alan, eser, ören yeri ve edebi eserleri tanıma, temel özelliklerinin farkında olma ve gerektiğinde
edindiği bilgileri başka bireylere doğru şekilde aktarabilme becerisini kapsamında bulunduran bir nitelik kazanma süreci
olarak tanımlanabilir. Özellikle sosyal bilgiler dersinin kültürel, tarihi, ekonomik varlıklar üzerine odaklanmış disiplinlerarası
bir ders oluşu yerel okuryazarlık kavramının işlevsel bir şekilde kullanılmasına ve gelişmesine imkan tanıyabilecektir.
Betimsel yöntemde gerçekleştirilen araştırmada literatür tarama tekniği kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Okuryazarlık, Yerel Okuryazarlık, İnceleme

(18289) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİ BECERİLERİ,
ÖZSAYGILARI VE MESLEKİ DOYUMLARININ ÖĞRETİM
YAPTIKLARI SINIFIN İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
ESİN ACAR 1, MELİS ÇAĞLAYAN 2
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTY
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
esinnacar@gmail.com
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Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları empati becerilerinin, özsaygılarının ve mesleki doyumlarının öğretim
yaptıkları sınıfların iklimine etkisini incelemek hedeflenmiştir. Çalışmanın yöntemi kapsamında tarama çalışması ve sınıf
gözlemleri yapıldığı için karma yöntemin kullanıldığı bir çalışma olmuştur. Sınıf iklimini etkileyeceği düşünülen
değişkenlerin ölçülmesi amacıyla ölçekler uygulanmıştır. Gözlem yapılacak sınıfların seçilmesi öğretmenlerin seçimiyle
doğru orantılı olarak gerçekleşmiştir. Bu seçimin yapılması için ilkokul kapsamında yer alan her bir sınıf düzeyinde öğretim
yapan öğretmenlere üç ölçek uygulanmıştır. Öğretmenlerin mesleki doyumlarını ölçmek için Kuzgun, Sevim ve Hamamcı
(2005) tarafından geliştirilen, “Mesleki doyum Ölçeği (MDÖ)”, empati becerilerini ölçmek için Dökmen (1999) tarafından
geliştirilen “Empatik Beceri Ölçeği” ve özsaygılarını ölçmek için Rosenberg tarafından geliştirilen “Rosenberg Özsaygı
Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda seçilen iki öğretmenin sınıfları, sınıf iklimi ve sosyal ortam temel
alınacak şekilde 10’ar saat gözlenmektedir. Ayrıca sınıf iklimini ölçek için Fraser, Fisher ve McRobbie (1996) tarafından
geliştirilen “Bu Sınıfta Neler Oluyor?” ölçeği öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmada, mesleki doyumu, özsaygısı ve empati
becerisi daha yüksek olan öğretmenin sınıfındaki iklimin bu becerileri düşük olan öğretmene göre daha olumlu olacağı
hipotez edilmiştir. Gözlemlerden elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenlerin belirlenen özelliklerinin sınıf iklimi
üzerindeki etkisi görülecek ve durum yorumlanacaktır. Çalışma halen devam etmekte olduğu için net bulgulara ve sonuca
henüz ulaşılamamıştır.
Anahtar Kelimeler : Mesleki doyum, özsaygı, empati, sınıf iklimi
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2005 yılında gerçekleşen program değişikliğiyle, yapılandırmacı yaklaşım esas alınmış ve bu çerçevede eğitimde birçok alan
değişime uğramıştır. Bu değişimden en yoğun olarak etkilenen derslerden ikisi de Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri
olmuştur. Çoklu Zekâ Kuramı son dönemlerin en önemli kuramlarından biridir ve 2005 yılında Türk Eğitim Sistemi'nde
gerçekleşen bu büyük dönüşümde adından çok da söz ettirmiştir. Bildiriye konu olan Müziksel - Ritmik Zekâ, "bir bireyin
müziksel olarak düşünmesi ve belli bir olayın oluş biçimini, seyrini veya düzenini müziksel olarak algılaması, yorumlaması
ve iletişimde bulunması"; "beste yapma, bir enstrümanı çalma, şarkı söyleme yeteneği", “ritme, sesin yüksekliğine ve
melodiye duyarlılık” şeklinde tanımlanmaktadır. Müzik zekasını belirleyen unsurlar, müziğin öğelerini (ses, ritim, tempo,
nüans gibi) ayırt etmek ve hafızada tutmak, çalgı çalmada ve şarkı söylemede başarı sağlamak, beste yapmak, çeşitli olayları
müziksel bir dille düşünmek, ifade etmek, yorumlamaktır. Yeni program, öğrencinin/çocuğun “eğlenme gereksiniminden”
söz etmiş ve çocuk olarak, çocuk kalarak öğrenmeyi ön plana almıştır. Bu çerçevede araştırmanın amacı, Hayat Bilgisi ve
Sosyal Bilgiler derslerinde Müziksel Zekânın temele alındığı bir ders sürecinin olanaklı olup olmadığını belirlemektir.
Araştırma, eylem araştırması modeline uygundur. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesindeki özel bir
ilkokul ile aynı ilçedeki bir devlet ortaokulu öğrencileri oluşturmaktadır. İlkokulun çalışma grubunu, 3. sınıfına devam eden
63 kişilik öğrenci ve aynı kuruma bağlı çalışan 7 kişilik öğretmen grubu oluşturmaktadır. Çalışmanın ortaokul çalışma
grubunu ise, 7. sınıfa devam eden 32 öğrenci oluşturmaktadır. Hem Hayat Bilgisi hem de Sosyal Bilgiler derslerinin öğretim
programlarından saptanan 6 ya da 7’şer kazanımın ana fikirleri bilindik şarkıların mısralarına dökülmüş; ardından sınıftaki
öğretim ve etkinlikler planlanmıştır. Bu şarkılara örnek olmak üzere ders amaçları çerçevesinde dönüştürülmüş bir şarkıya
aşağıda yer verilmiştir.
Bana Yeşil Çok Yakışıyor
(Orijinal Şarkı: Kırmızı)
Hatayı ben en başında yaptım
TEMA Vakfı’na üye olmayarak
Kendimi çok takdir edeceğim
Ormanları koruyarak
Yangın çıkardığında üzülmüş gibi
Arama kimseyi acıyarak
Kendine binalardan değil
Ormanlardan bir bak
Çöl oldum artık kurtulamazsın
Yeni tohumlar atarak
Belki birazcık bozuldum
Ağaçlarım hep can çekişiyor
Belki biraz da azaldım ama
Bana yeşil çok yakışıyor
Araştırmanın verilerine, açık uçlu ön ve son algı anketi, araştırmacı gözlemleri, çoklu zeka çalışma yaprakları ve öğrenci
günlükleri aracılığı ile ulaşılmıştır. Elde edilen verilere, nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi uygulanmıştır.
Çalışma yaprakları temelli etkinlikler için de rubrikler (derecelendirme ölçekleri) hazırlanmıştır. Araştırmada, Müziksel Zekâ
temelli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinin kazanımlarına ulaşma konusunda görece etkili olduğu sonucu çıkmıştır.
Araştırmanın sonucunda öğrencilerin Müzikal Zekâyı algılayış biçimlerinde olumlu değişimler yaşandığı; uygulamaların
öğrencilerin bireysel, akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunduğu, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin olumlu
tutum ve davranış geliştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca uygulamadan önce öğretmenlerin şarkıları ders işleniş sürecinde
kullanmadıkları, salt şarkıları kullanarak ders işleme konusunun etkililiği konusunda kararsız kaldıkları; uygulamadan sonra
ise fikirlerinin olumlu bir yönde değişim geçirdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Müzikal Zeka, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Şarkı
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Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki resimlemelerin metinlerle uyumunu ortaya koymak amaçlanmıştır.
Araştırmanın inceleme nesnesi, 2017- 2018 yılında ilkokullarda okutulan MEB yayınlarına ait 4. sınıf Türkçe ders kitabıdır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki hedef
metinlere ait resimlemeler çalışma kapsamına alınmış, fotoğraf vb. illüstratif ögeler ve serbest okuma metinlerine ait
resimlemeler kapsam dışında bırakılmıştır. Araştırmada resim ve metin uyumunu ortaya koyabilmek amacıyla Yıldız ve Baş
(2015) tarafından hazırlanan “Resim-Metin İlişkisi Kategori Listesi” kullanılmıştır. Bu kategori listesiyle toplanan veriler,
nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma
sonucunda elde edilen bulgular araştırmanın amaçları doğrultusunda ve alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Türkçe Ders Kitabı, Metin, Resim

(18426) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK
ALAN BİLGİSİ ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
CENK YOLDAŞ 1, OKAY IŞLAK 2, AYŞE NUR ŞENER 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
aysenursener80@gmail.com

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin teknolojik, pedagojik, alan bilgilerine (TPAB) ilişkin özgüvenlerinin
belirlenmesidir. Betimsel tarama modelinin kullanılacağı bu araştırmada, çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
farklı il ve okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi
özgüvenlerinin belirlenmesi amacıyla Graham, Burgoyne, Cantrell, Smith ve Harris (2009) tarafından geliştirilen, Timur ve
Taşar(2011) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği (TPABÖGÖ)
kullanılacaktır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. Türk kültürüne uygunluğu
için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile bakılmıştır. Ölçeğin birinci boyut; Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi boyutu, ikinci
boyut; Teknolojik Pedagojik Bilgi boyutu, üçüncü boyut; Teknolojik Alan Bilgisi ve dördüncü boyut; Teknolojik Bilgi
boyutudur. Ölçek 31 madde içermektedir. Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .92 bulunurken, TPAB
boyutu için .89, TPB boyutu için .87, TAB bilgisi boyutu için .89 ve TB boyutu için .86 olarak bulunmuştur. Toplanan
veriler SPSS 24.0 paket programı ile analiz edilecek olup yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler tablolar halinde
verilecektir. Ayrıca ölçekteki demografik değişkenlere bağlı olarak oluşan anlamlı farklılıklar verilerin parametrik testlere
izin vermesi durumunda Bağımsız Örneklemler T Testi ve Varyans analizi; parametrik testlere izin vermemesi durumunda
ise Mann Whitney U ve Kruskall Wallis gibi analizlerle belirlenecektir. Analizler sonucu elde edilen bulgular tablolar halinde
verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Teknolojik pedagojik alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi, öz güven
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İnsanların yaşamsal becerileri arasında önemi göz ardı edilemeyecek bir beceri olan ilkokuma ve yazmanın nitelikli şekilde
kazanılması hem diğer derslerin başarısı hem de günlük yaşamın nitelikli sürdürülmesi için gereklidir. İlkokuma yazma
becerisi ile edinilen okuma becerisi bireylerin anlama ve yorumlama özelliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Okuma
becerisi ile beraber kazanılan yazma becerisi de, bireyin okuma ya da başka yollarla edindiklerini transfer etme yolu olarak
tarif edilebilir. Bu iki beceriyi edinmiş bireylere ise okuryazar adı verilmektedir. Okuryazarlık oranlarının yüksekliği, nitelikli
okuryazar yurttaşlara sahip olmanın gelişmişlik ölçütleri içerisinde yer aldığı günümüzde bu becerinin kazandırılması süreci
de ayrı bir önem taşımaktadır. Türkiye’de harf inkılabı sonrasında okuma yazma öğretimini gerçekleştirmeye yönelik olarak
ilkokul programlarında farklı yaklaşımlar kullanılmış ve bunların etkilerini belirlemeye yönelik çeşitli araştırmalar
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de okuma yazma öğretimi konusunda 2007-2017 yılları arasında on yıllık
dönemde tamamlanmış lisansüstü eğitim tezlerini belirlenen kriterler çerçevesinde inceleyebilmektir. Çalışmanın evrenini
Türkiye’ de 2007-2017 yılları arasında gerçekleştirilmiş erişime açık bulunan lisansüstü eğitim tezleri oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemini ise 2007-2017 yılları arasında “ilkokuma yazma” anahtar kelimesiyle yapılmış 62 lisansüstü eğitim
tezi (52 yüksek lisans ve 10 doktora tezi) oluşturmaktadır. Örneklemin bu tarihler arası olarak belirlenmesinde 2005-2006
eğitim öğretim yılından itibaren yeni ilkokuma yazma programının hayata geçirilmesi etkili olmuştur. Elde edilen veriler
doküman incelemesi yoluyla analiz edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda tez çalışmalarının en fazla frekansta
gerçekleştirildiği yılların sırasıyla; 2007, 2008 ve 2013 olduğu, incelenen 62 lisansüstü eğitim tezinin 5 tanesinin iki
danışmanlı olarak tamamlandığı, danışmanların daha çok “Yrd. Doç. Dr.” unvanına sahip akademisyenler olduğu, yine
çalışmalarda araştırma örneklemlerinin ağırlıklı olarak öğrenci ve öğretmenlerden oluştuğu, velilerin katılımcı olarak
bulunduğu çalışma sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca lisansüstü eğitim tez çalışmalarında daha çok nicel
yöntemin tercih edildiği gözlemlenmiş, tarama modelinin sıklıkla kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan
diğer bulgu ve sonuçlar ise tam metinde yer alacaktır.
Anahtar Kelimeler : İlkokuma yazma, sınıf eğitimi, lisansüstü eğitim
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(17787) YAPILANDIRMACI KURAMIN ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA
DERS KİTAPLARINA VE DOLAYISIYLA COĞRAFYA EĞİTİMİNE
YANSIMALARI
RÜŞTÜ ILGAR 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ilgar@mail.com

Öğrencilerin etkin bir biçimde öğrenme ortamında yer alabileceği, bilimsel süreç becerilerini kazanabileceği bilgi, tutum ve
değerler ancak iyi düzenlenmiş bir coğrafya programları ile öğrencilere kazandırılabilmektedir. Ülkemizde de bu amaca
yönelik çalışmalarla 2004/2005 öğretim yılından itibaren “Orta Öğretim Sosyal Bilimler Coğrafya Dersi Öğretim Programı”
uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmada yapılandırmacı kuramın Orta Öğretim Coğrafya Ders Kitaplarına ve dolayısıyla
coğrafya eğitime yansımaları incelenmiştir. Bu öğretim programı incelendiğinde, ders kitaplarının Yapılandırmacılık
Kuramı’na göre düzenlendiği anlaşılmaktadır. Yapılandırmacılık kuramına dayalı eğitimin en önemli özelliği, öğrencinin
bilgiyi oluşturmasına, yorumlamasına ve geliştirmesine olanak sağlamasıdır. Yapılandırmacı kuramın coğrafya öğretimine
ve öğrenci başarılarına olan etkileri Çanakkale özelinde araştırılmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden
tarama yöntemi tercih edilmiştir. Bu nedenle en önemli amaç incelenen durumu genişçe tanımlamak ve açıklamaktır. Yaygın
kullanılan veri toplama tekniklerinden biri tarama yöndemiyle çalışma desteklenerek sonuç önerilere gidilmiştir
Anahtar Kelimeler : Coğrafya, Eğitim, Yapılandırmacı Kuram, Ders kitabı

(18602) COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSE COĞRAFYA
ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
NECATİ TOMAL 1, MURAT BAYRAM YILAR 1
1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
bayram.yilar@omu.edu.tr

Liselerdeki coğrafya öğretiminin başarısında kitap, program gibi pek çok faktör etkilidir. Bu faktörler içinde en etkili iki
faktör öğretmen ve öğrencidir. Öğretmen öğretim açısından yeterli ve nitelikli ise program, kitap gibi öğretimin önemli
unsurlarının eksikleri önemli ölçüde giderilebilir ve yanlışları düzeltilebilir. Öğretmenlerin coğrafya öğretimindeki
öneminden dolayı bu çalışmada lise coğrafya öğretmenlerinin eğitim ve öğretim açısından olumlu ve olumsuz özellikleri
ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmada coğrafya öğretmenlerinin öğretim açısından olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya
koymak amacıyla coğrafya öğretmen adaylarının görüşlerine başvurulmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi pedagojik
formasyon programına katılan 52 öğretmen adayına Samsun ilinde görev yapan 18 coğrafya öğretmeni ile ilgili açık uçlu
soruların olduğu anket formu uygulanmıştır. Bu açık uçlu sorulara verilen cevaplar içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve
coğrafya öğretmenlerin öne çıkan olumlu ve olumsuz özelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Lise coğrafya öğretmenleri ile
ilgili sonuçlar örneklemde yer alan öğretmen adaylarının cevapları ile sınırlıdır. Araştırmaya konu olan öğretmen adaylarının
büyük kısmının öğretim yönü ile ilgili olumlu görüşler ön plandadır. Öğretmen adaylarının verdiği cevaplara göre coğrafya
öğretmenleri ile ilgili 27 olumsuz 62’de olumlu görüş ortaya çıkmaktadır. Öğretmenler ile ilgili frekansları en fazla olan
2 olumlu özellik; iletişimlerinin iyi olması ve yeterince materyal ve teknik kullanmalarıdır. Frekansı en fazla olan olumsuz
özellik ise sınıfta otoriteyi yeterince sağlayamamalarıdır.
Anahtar Kelimeler : Coğrafya öğretmeni, öğretmen adayı, lise, pedagojik formasyon
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(18238) “GENÇLER ÜSKÜDAR’IN YEREL TARİHİNİ YAZIYOR”: BİR
PROJENİN BİTİŞ MUHASEBESİ
YÜCEL KABAPINAR 1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ykabapinar@marmara.edu.tr

1

Okul düzeyinde kullanılabilecek yerel tarih öğretimi yaklaşımı, öğrencinin yaşam alanı içerisinde yer alan tarihsel bir eserin
ya da şahsiyetin, geçmişinin birinci ve ikinci elden eserler ve kanıtlar kullanılarak araştırılması ve sınıf arkadaşlarına, öğrenci
velilerine ya da yaşanılan bölge insanına sunulması etkinlikleri bütünüdür. Görece yeni olması nedeniyle yerel tarih ve sözlü
tarih öğretimi, ortaokul ya da lise düzeyinde çok da etkin kullanılamamakta olup nitelikli örneklerin artmasına gereksinim
duyulmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin saptanan ölçütleri göz önünde bulundurarak Üsküdar
temelinde yerel tarih çalışmaları yapmaları ve çalışma sürecine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır.
Araştırma nitel bir araştırma olup eylem araştırması desenine göre şekillendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde görev yapan 3 tarih öğretmeni ile projeye katılan 24 öğrenci (13 erkek ve 11 kız)
oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler Üsküdar’da bulunan bir devlet lisesine devam etmekte olup öğrencilerin 2’si
10. sınıf ve 22’si ise 11. sınıf öğrencileridir. Öğrencilerin tamamı çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Yerel tarih ve
sözlü tarih çalışması çerçevesinde öğrenciler, Üsküdar ilçesinin tarihi açıdan önemli ve çok da bilinmeyen bir değerini birinci
ve ikinci elden yazılı (kitap, makale, ansiklopedi, hatırat, bildiri metni) ve görsel kaynaklara (fotoğraf, resim, tablo, film,
karikatür gibi) ulaşarak incelemişlerdir. İncelenen yerel tarih konularından bazıları ise şunlardır; "Cirit Takımları Olarak
‘Lahanacılar’ ve ‘Bamyacılar’: Tarihi Bir Derbinin Öyküsü", "Üsküdar’ın Taşları: Sadaka, Binek ve Nişan Taşları", "Toprak
Altında Bir Tarih: Bülbülderesi Mezarlığı", "Üsküdar’ın Simgelerinin Tarihsel Süreçteki Restorasyon Tarihine Bakmak: Kaş
Yapayım Derken Göz Çıkarmak mı?". Bunlardan başka İstanbul ve Üsküdar üzerine yazan araştırmacı, tarihçi ve Üsküdarlı
halk ile görüşmeler ve röportajlar yaparak farklı kaynaklardan veriler toplamışlardır. Bu verilerden yola çıkarak öğrenciler
öncelikle sözlü tarih de içeren yerel tarih ödevini yazılı olarak çalışmışlar; bu çalışmayı merkeze alarak 20-25 dakika arasında
bir belgesel de çekmişlerdir. Araştırmanın veri toplama araçları arasında “yazılı yerel tarih ödevi”, “belgesel”, ön ve son algı
anketleri, öğrenci ve öğretmen günlükleri yer almaktadır. Öğrenciler tarafından hazırlanan yazılı ödevler ve belgeseller
geliştirilen rubrik (derecelendirme ölçeği) temelinde analiz edilmiştir. Projelerin büyük bölümü araştırmanın amaçladığı
temel ölçütleri büyük oranda karşılamıştır. Bunun dışındaki diğer veri toplama araçlarının analizinde ise nitel veri analiz
yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmacılar tarafından verilen yanıtlar incelenerek çeşitli
kategoriler oluşturulmuş, verilen yanıtlar sayısallaştırılarak okuyucuya tablolar halinde sunulmuştur. Öğrenciler,
oluşturdukları ürünlerle “bakmak + görmek + hissetmek + düşünmek” noktasında farklı bir noktaya geldiklerini, birer genç
tarihçi olarak tarihin metodolojisine bakış noktasında geliştiklerini, araştırma sürecini içselleştirdiklerini, ifade etmişlerdir.
Bu anlamda yerel tarih çalışmaları da nitelikli bir tarihsel bilincin oluşmasına katkı yapabilmektedir. Araştırma teori ile
uygulamayı birleştirme noktasında oldukça önemlidir. Araştırma'nın Üsküdar Belediyesi tarafından bir kitap olarak
yayınlanması süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Yerel Tarih, Sözlü Tarih, Okuldışı Öğrenme, Lise öğrencisi

(18343) YABGU UNVANININ YAZITLAR VE YAPILAN
ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
METİN BİLAL 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
metinbilal61@hotmail.com

1

Birçok tarihçi ve araştırmacı, ‘’Yabgu’’ kelimesi üzerine araştırma yapmış ve kelimenin menşei, askeri bir unvan olup
olmadığı ve kimler tarafından kullandığı konusunda fikir sahibi olmaya çalışmışlardır. Yapılan araştırmalarda Yabgu
kelimesi, Çin kaynakların da Hunlar la ilgili kısımlar da ve kitabeler de karşımıza çıkmaktadır. Kelime üzerine birçok
araştırma yapılmasına rağmen araştırmacıların üzerinde durdukları kesin bir kanı bulunmamaktadır. Her araştırıcı konuyu ele
aldığı çerçeve dâhilin de değerlendirme yaparak bir sentez ortaya koymuşlardır. Gökalp de bu araştırmacıların başında
gelmektedir. Yabgu kelimesi, Orhun abidelerinde sıkça yer alması bunun yanında bir takım kaynaklarda da karşımıza
çıkması, Türk tarihini araştıran araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu kelime üzerine araştırma yapmalarını sağlamıştır.
Yapılan araştırmalarda genel olarak bir unvan üzerinde durulmakla birlikte kesin bir kanıya varılamamıştır. Yabgu kelimesi
erken dönemlerden itibaren karşımıza çıkmakta ancak tam olarak kelimenin gizemi çözülmüş değildir. Bunun nedeni
şüphesiz unvanı kullanan kişilerin bazen ordunun başında bazen de devleti yöneten kişi olarak karşımıza çıkmasıdır.
Anahtar Kelimeler : Türk,yabgu, inanç
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TUBA ŞENGÜL BİRCAN 1
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ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
tbsengul@gmail.com

Problem çözme ve rol oynama teknikleriyle öğrenmeyi sağlayan drama; empati, iletişim, yaratıcı düşünme ve eleştirel
düşünme… vb. gibi pek çok beceri kazanımını desteklemektedir. Dramanın tarih derslerinde etkin kullanımı bilişsel ve
duyuşsal boyutta öğrenci kazanımlarını sağlayacağı gibi, tarih dersinin geleneksel çizgisini de değiştirecektir. Bu noktada
tarih öğretmeni bir drama lideri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih öğretmenlerinin drama yönteminin tarih derslerindeki
kullanımına ilişkin algıları önemli bir sorunsaldır. Bu çalışmanın amacı, tarih öğretmenlerinin drama yönteminin tarih
derslerinde kullanılmasına yönelik bilgilerini, farkındalıklarını ve öngörülerini belirlemektir. Araştırma, Ankara ili merkez
ilçelerinden Çankaya ve Yenimahalle’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 9 anadolu lisesinde görev yapan 15 tarih
öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniği ile kullanılmıştır.
Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu aracılığıyla
toplanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiş, ulaşılan bulgular kategorilere ayrılarak yorumlanmış; öğretmenlerin görüşleri
doğrudan alıntılarla örneklendirilmiştir. Araştırma güvenirliğinin sağlanması için 1 eğitim bilimleri uzmanından yardım
alınmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmenlerin hizmet süreleri ile drama yöntemine yönelik bilgileri arasında ters
orantı görülmüştür. Türkiye’deki sınav sisteminin drama yönteminin tarih derslerinde kullanımını zorlaştırdığı düşüncesi
hâkim anlayış olarak ortaya çıkmıştır. Tarih öğretiminde drama yönteminin kullanımına yönelik hizmet içi kurslara ve
yayınlara ihtiyaç duyulduğu öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Drama yöntemin etkin kullanımının maliyet, zaman,
küçük öğrenci grupları ve uygun sınıf şartları gerektirdiği de öğretmenlerin görüşleri arasında yer almıştır.
Anahtar Kelimeler : Tarih Öğretmenleri, Drama
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(15723) TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ ESERLERİNİN
ÖĞRETİMİNDE GÖRSELLERİN KULLANIMI
CEREN AKGÜN 1
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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
crnakgnn@hotmail.com

Sözlü kültür döneminde mağaralarındaki duvar çizimlerine dayanan resimlemeler, insanların duygu ve düşüncelerini
anlattıkları bir araç olma özelliği ile karşımıza çıkmaktadır. Sözlü kültürün ihtiyacı karşılamadığı durumlarda, insan
mağaralarda duygu ve düşüncelerini resimleştirmiştir. İnsan zihni, doğada gördüğü her şeyi görseller ile imgeleştirmeye
çalışmıştır. Buna bağlı olarak, öğrenme ve öğretme sürecindeki çocuk kitapları da içinde yer olduğu kültürün özelliklerini
yansıtmaktadır. Gelişen teknoloji ile beraber kültürün aktarımı farklı boyutlar taşınmıştır. Özellikle teknoloji tabanlı çoklu
ortamın, öğrenme ve öğretmedeki başarısı göz ardı edilmemektedir. Modernleşen zaman ile beraber sözlü kültür ve onun
taşıdıkları değerden kopan çocukları bu değerlerle tanıştırmak bu değerleri öğretmek için çeşitli çalışmalar
yapılmıştır. Kültür Bakanlığının destekleri ile yapılan bu çalışmalar var olan metinlerin görselleştirilmesine dayalıdır.
Metinin görselleştirilmesiyle gerçekleştirilen bu çalışmalar görmenin öğrenmedeki boyutu dikkate alınarak yapılmıştır.
Ortaya çıkan görsellerle beraber aslında var olan metinler yeniden yazılmıştır. Bu bağlamda görsel ve metin arasında
karşılıklı alışverişler olmuştur. Bu çalışmada Türk kültürünün en önemli eserlerinden olan Bilge Kağan, Ergenekon Destanı,
Manas Destanı ve Nasreddin hoca Fıkraları, Masal Dünyasından Merhaba Mor Yeleli At ile Yeşil Benekli Kelebek ve Kuş
Sofrası eserleri sözlü kültürün görselleştirilmesi bağlamında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler : Kültür, Resimleştirme, Görsel, Türk Kültürü

(17950) MODERNLEŞME VE MODA BAĞLAMINDA FATMA
BARBAROSOĞLU’NUN HİKAYELERİ
ENES YAŞAR 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
enesyasar@comu.edu.tr

Bu çalışmanın amacı, Fatma Barbarosoğlu’nun hikayelerinde gelenek ve modernleşme arasında kalan kadın karakterlerin
yaşadıkları iç çatışmaları incelemektir. Bu nedenle hikâyelerde yer alan yakın dönem Türkiye’sindeki muhafazakâr kadın
profilleri, modernleşme sürecindeki rol modellerde yaşanan değişmeler ve sekülerleşmenin kamusal alanda meydana getirdiği
etkiler açısından ele alınmıştır. Ayrıca hikâyelerde ötelenen kimliklerin ve ideolojilere aykırı davranışların çalışmada daha
belirgin kılınması adına muhafazakâr kadın profilleri, yalnızca moda karşısındaki tutum ve davranışları yönüyle
değerlendirilmiştir. Çalışmada doküman incelesi yöntemi kullanılmış olup elde edilen verilere betimsel analiz yöntemi
uygulanmıştır. Sonuç olarak moda aracılığıyla tesettürün İslami giyim tarzından ziyade görünürlüğün bir parçası haline
getirildiği, Müslüman kimliğinin bir imaj yarışı içine sürüklendiği, sosyal çevredeki dışlanmışlık hissinin fiziki görünümle
aşma çabasına dönüştürüldüğü görülmüştür. Ayrıca İslami ölçülere göre değil de modanın belirlediği ölçülere göre tesettürü
bir modern kıyafet olarak tanımlayan hikâye kişilerinin gerçek hayatta da karşılaşılacağı üzere yaşanılan kimlik
çatışmalarıyla itikadi bir anlayışı piyasa İslam’ına dönüştürdükleri görüşü hâkim olmuştur.
Anahtar Kelimeler : Moda, gelenek ve modernleşme, kadın
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Çalışmanın konusu 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi konularının bulmaca haline getirilerek bellek destekleyici materyal
olarak kullanılması ve bu kullanımın klasik öğrenme yöntemleriyle karşılaştırılmasıdır. Bazı konularını öğretmekte zorluk
çektiğimiz Türk edebiyatı dersinin daha kolay öğretilebilmesi için bir bulmaca etkinliği tasarlanmıştır. Bu araştırmamızın
genel amacı, tasarımın, öğrenmedeki başarıya ve kalıcılığa etkisini araştırmaktır. Son yıllarda yabancı literatürde sıkça bahsi
geçen bellek destekleyici teknikler dikkat çekmektedir. Öğretimi ayrıntılama kuramında da bilişsel strateji olarak önerilen bu
tekniklerle ilgili olarak literatürümüzde çok az veri bulunmaktadır. Öte yandan bu tekniklerin hangi şartlar altında ne kadar
etkili olduğuna dair elde edilmiş kanıtlar yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle çalışmanın öğretimi ayrıntılama kuramı,
özellikle kuramın bilişsel strateji uyaranı olarak önerdiği bellek destekleyiciler açısından literatüre katacağı yenilikler
aşağıdaki şekilde sayılabilir: 1. Eğitim teknolojisi alanı açısından ayrıntılama kuramı uyarınca bir içeriğin nasıl
tasarlanacağına ve bellek destekleyicilerin bu tasarım içerisinde nasıl kullanılabileceğine yönelik somut bir örnek olacağı, 2.
Öğretmenlerin kendi bellek destekleyicilerini oluşturabilme ve bu bellek destekleyicilerden yararlanabilmelerine yönelik bilgi
ve somut örnekler sağlayacağı, 3. Öğrencilerin ders çalışırken, hatırlamakta güçlük çektikleri içerikler için bellek
destekleyicilerden yararlanabilmelerine yönelik bilgi ve somut örnekler sağlayacağı, 4. Ayrıntılama kuramı ile birlikte bellek
destekleyicilerin öğrencilerin başarılarına katkısının ne olduğu ile ilgili veri sağlayacağı, 5. Ayrıntılama kuramı ile birlikte
bellek destekleyicilerin öğrenmenin kalıcılığına katkısının ne olduğu ile ilgili veri sağlayacağı, 6. Bellek destekleyicilerin
etkililiği üzerinde düşünme, tartışma ve bu tekniklerin daha da geliştirilmesi ile ilgili yeni araştırma olanakları sağlayacağı, 7.
Türk edebiyatı öğretimi ayrıntılama kuramı ile birlikte bellek destekleyici (bulmacaların) kullanımı konusunda ilk olacağı ve
bellek destekleyicilerle ilgili olarak yapılacak olan benzer çalışmalar için kaynak oluşturacağı öngörülmektedir. 8. Her ne
kadar bir etkinlik projesi gibi değerlendirilse de bu proje, öğrencilerin akademik alanlarına katkı sağlamanın yanında
çağımızda sıkça rastlanan çeşitli bellek rahatsızlıklarının da önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bulmaca çözmeyi erken
yaşlarda alışkanlık haline getiren birey; yetişkinlik döneminde de bu alışkanlığı sürdürürse ilerleyen yaşına rağmen hızlı
düşünme, çabuk karar verme, hatırlama… gibi durumlara ilişkin sorun yaşamaz. Bu çalışma 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı
ders müfredatının bulmaca etkinlikleriyle bir eğitim materyaline dönüştürülmesini ve bu materyalin bellek destekleyici
verimliliğinin 24 kişilik deney ve kontrol grubu üzerinden değerlendirilmesini kapsamaktadır. Tarama modeliyle hazırlanmış,
deneysel metotların kullanıldığı bir saha çalışmasıdır. Araştırmada ön test ve son test olarak kullanılan Türk Edebiyatı başarı
testinde yer alan boşluk doldurma sorularının her biri 1 puan üzerinden puanlanmıştır. Başarı testinin ön test ve son test
olarak uygulanmasından elde edilen nicel verilere ait aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar hesaplandıktan sonra, tüm
analizler Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı - SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Sciences) - kullanılarak
yapılmıştır. Sonuç: Grup çalışması şeklinde yapılan uygulama; bilgiyi paylaşma, farklı düşüncelere saygı duyma,
yardımlaşma açısından sosyal öğrenme ortamı sağlayarak öğrenmeyi eğlenceli bir hale dönüştürmüştür. Paylaşılan bilgilerin
kalıcı belleğe taşınması kolaylaşmıştır. Öğrenmekte zorlanılan, çabuk unutulan ya da yeni duyulan terimlerin, yazar ve yapıt
adlarının bellekte kodlanması sağlanmıştır. Çalışma, ortaöğretim öğrencilerinin belleğe dayalı bilgileri etkin öğrenme ortamı
içinde pekiştirmelerine olanak sağlar. Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin öğrenme – öğretme sürecinde başvuracakları
bir kaynak olacaktır. Özellikle dersle ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve terimlerin ortaöğretim çağında kalıcı belleğe
taşınması gerekmektedir. Öğrencilerin eğitim yaşantılarında sosyal öğrenme ve işbirlikçi öğrenmenin önemi büyüktür. Bu
çalışma uygulama basamağında aktif öğrenme ve işbirlikçi öğrenmenin yolunu açarak, temel bilgilerin kalıcı belleğe
taşınması için etkin bir yöntem oluşturmaktadır. Ayrıca gençlerde bulmacaya ilgiyi artırmak ve bulmaca çözme alışkanlığını
geliştirmek de planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Bellek, unutkanlık, söz varlığı, işbirliği, aktif öğrenme
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(18065) KÜLTÜREL VARLIĞIMIZ OLAN DEYİMLERİN
ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN ETKİSİ
ALİ OSMAN KOLOĞLU 1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
aliosmankologlu@gmail.com

1

Projenin konusu, kültürel varlığımız olan deyimlerin öğretiminde aktif öğrenmenin etkisiyle söz varlığının geliştirilmesi için
eğitim ve öğretim materyallerinin tasarlanması ve uygulanmasıdır. Bu çalışma 10. Sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi deyimler
konusunun daha iyi öğrenilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamız lise 2. Sınıfta okuyan 24 öğrenciye uygulanan eğitim
öğretim materyallerinin kalıcı öğrenmedeki etkisinin değerlendirilmesinden ibarettir. Çalışmanın uygulanmasında deneysel
yöntem kullanılmıştır. Araştırma grubunda hedeflenen öğrenme değişikliği sıralı bir deneysel yöntem olan ön test - son testle
bulgulanmış ve SPSS-22 paket programıyla analiz edilmiştir. Kontrol grubu öğrencileri, 14 hafta süren çalışmada öğretim
materyalindeki 64 deyimi ilgili olduğu kavramla eşleştirerek, bu deyimleri cümle içinde kullandılar. 896 deyimin incelendiği
bu çalışmadan sonra aynı deyimler eğitsel oyun etkinliğine dönüştürüldü. Daha önce kontrol grubuna uygulanan bu deyimler
mavi, kırmızı ve turuncu kartlara yazılarak sınıflandırıldı ve bir kutuya kondu. Deyimlerin yazılı olduğu bu kartların bir
yüzünde de ipucu olarak deyimin konusu yazmaktadır. Sadece deney grubu öğrencilerine uygulanan bu etkinlikte öğrenciler
gruplara ayrılır. Grup temsilcisi kutudan mavi kart çektiğinde tabu tekniği ile (deyimi oluşturan sözcükleri hiç kullanmadan),
kırmızı kart çektiğinde pandomima tekniği ile (konuşmadan sadece jest ve mimiklerini kullanarak), turuncu kart çektiğinde
(hareket ve konuşma olmadan tahtaya sadece çizerek) deyimi arkadaşlarına anlatmaya çalışır. 80 saniyelik bir kum saati ile
tutulan süre içinde en fazla deyimi anlatan grup oyunu kazanmış olmaktadır. Bulgular sonucu deney grubu öğrencilerinin
kontrol grubu öğrencilerine göre daha çok deyimi öğrendiği ve içselleştirdiği tespit edilmiştir. Türk dili ve edebiyatı
derslerinde bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretmenler “aktif öğrenme”den
yararlanabilmelidir. Bu sayede öğrencilere hem sorumluluk duygusu aşılamanın hem de kendi kendilerine öğrenme fırsatı
sağlamanın önü açılır. Öğrencinin başından sonuna kadar aktif olarak yer aldığı bir Türk dili ve edebiyatı dersinde öğrenme
de daha kalıcı olacaktır. Dil öğretiminde deyim öğretimine gereken önemin verilmediği görülmüştür. Deyim öğretimi ayrı bir
konu olarak alınmamış, öğretimi doğal sürece bırakılmıştır. Deyim öğretiminin doğal sürece bırakılmasının öğrencilerde
öğrenilen deyimlerin yanlış kullanılmasına sebep olduğu görülmüştür. Bu amaçla deyim öğretimi için deyimin kullanılacağı
yeri, olayı hatta resimleri gösteren kaynaklara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada deyim öğretiminin belirlenen dil öğretim
seviyeleri içinde öğretilmek istenen deyimler önceden belirlendi ve bu deyimlerle ilgili öğretim materyalleri ve eğitsel
oyunlar hazırlandı. Tasarlanan materyallerde ve oyunlarda kullanılan deyimlerde kültür öğelerinin bulunmasına dikkat edildi;
çünkü amaç sadece dil değil aynı zamanda da kültür öğretimi olmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Deyim, kültür, aktif öğrenme, söz varlığı, iletişim

(18106) İSLAMİ EDEBİYATIN DERGİLER VE ROMANLAR
ÜZERİNDE GELİŞİMİ ve KARAKTER EĞİTİMİNE KATKILARI
ENES YAŞAR 1, FATİH KANA 1
1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
enesyasar@comu.edu.tr

Bu çalışmanın amacı, İslami Edebiyatın dergiler ve romanlar üzerinden gelişim sürecini ortaya koymaktır. Bu nedenle
çalışmanın kapsamı Türkiye’de yaşanılan toplumsal değişimler içerisinde İslami edebiyatın yeni bir anlayış şekli olarak
ortaya koyan Sebilürreşad dergisindeki şiirlerle başlamakta olup 1900’lı yıllardaki romanlara kadar devam etmektedir.
Sebilürrşed’la başlayan İslami edebiyatın fikri geleneksel halkası Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera ve Yönelişler
dergileri ile devam eder. Böylece İslami edebiyat, yeni temalar ve edebi üsluplar etrafında farklılık kazanmaya başlar. 1970’li
yıllardan sonra benimsenmeye başlayan roman anlayışıyla birlikte Popüler İslami(Hidayet) Romanlar ortaya çıkar. Bu
romanların genel özellikleri edebiyatı bir araç olarak kullanarak İslami bilinci ve karakteristik nitelikleri artırmakken 1990’lı
yılardan itibaren ortaya çıkan İslami romanlar ise hem edebi hem de estetik yönüyle hidayet romanlarından farklılaşmaktadır.
Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış olup elde edilen verilere betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Sonuç
olarak, İslami Edebiyatın dergiler ve romanlar üzerinden gelişim süreci başlangıçta yalnızca bireylere bir anlayış ve karakter
eğitimi kazandırmaktayken, dergicilikte Diriliş, romancılıkta Halime Toros ve Mehmet Efe’den itibaren estetik ve üslup
yönü de kazandırmaya başladığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : İslami Edebiyat, karakter eğitimi, roman, dergi
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DAVUT KILIÇ 1, HAKAN KARATAŞ 2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
davut85@gmail.com
1

2

Türk Edebiyatı dersi kültür aktarımı ve okuma - anlama becerilerinin geliştirilmesi açısından hayati değere sahiptir. Ayrıca,
Türk Edebiyatı dersi orta öğretim okul türlerinin hepsinde okutulan zorunlu derslerden biridir. Bu çalışmada ortaöğretimde
eğitim görmekte olan 11. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine karşı tutumlarının farklı değişkenlere incelenmesi
amaçlanmıştır. Nicel araştırma yaklaşımıyla gerçekleştirilen bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu
çalışma 2017-2018 eğitim - öğretim yılında 6 farklı okul türünde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 362’si
erkek ve 456’si kadın olmak üzere toplamda 819 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Veyis
(2015) tarafından geliştirilen 27 maddelik Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmış ve elde edilen veriler
bağımsız örneklemde t testi ve tek yönlü ANOVA teknikleriyle analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre
cinsiyet, okul türü, kitap okuma sıklığı değişkenlerinde anlamlı istatiksel farklar bulunmuştur. Araştırma sonucunda,
öğrencilerin tutumlarının geliştirilmesi açısından daha fazla kitap okumaya teşvik edilmesi yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Türk edebiyatı, Tutum, Ortaöğretim.
 Bu çalışma “ KILIÇ, D. (2018). 11. Sınıf Öğrencilerinin Türk Edebiyatı Dersine İlişkin Tutumları Üzerine İnceleme”
tezinden türetilmiştir.

(18177) ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM
PROGRAMI BİYOGRAFİ ÜNİTESİ KAZANIMLARININ BİLİŞSEL
AÇIDAN İNCELENMESİ
SUAT DONUK 1, CENK YOLDAŞ 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
suatdonuk@hotmail.com

Biyografi; Latince “bios (canlılık)” ve “graphe (yazı)” kelimelerinden meydana gelmekte ve tanınmış bir kişinin hayatını
anlatan kitap anlamını taşımaktadır. Şahıs hakkında bilgi içeren mezar taşları biyografinin ilk basit örnekleri,
Plutarkhos’un Paralel Hayatlar adlı eseri ise ilk edebî örneği olarak kabul görmektedir. Türk edebiyatı metin türlerinden biri
olan biyografi MEB ortaöğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı dersinde bir ünite olarak ele alınmaktadır. Bu
araştırmanın amacı, MEB Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı dersi için farklı dönemlerde düzenlenen Öğretim
Programları’nda (2011-2015-2017) Biyografi Ünitesi kazanımlarını bilişsel becerilere göre sınıflandırıp inceleyerek
programa ilişkin öneriler ortaya koymaktır. Araştırmada nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Yapılan içerik analizinden yola çıkarak MEB Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programı biyografi ünitesi
kazanımları Bloom’un Eğitim Hedefleri Taksonomisi’ne göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, programlardaki
kazanımların içerik analizi yöntemiyle bilgisayar ortamında tasnif edilmesi, kazanımların belirlenen basamaklara göre tespit
edilmesi ve gerekli gruplandırmaların tablolar haline getirilmesi sürecinden oluşmuştur. Bu araştırma sonucunda, MEB
Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı biyografi ünitesi kazanımlarının Bloom’un bilişsel alan sınıflandırılmasına göre yapılmış
olduğu, fakat bu sınıflandırmada üst düzey bilişsel becerilerin, alt düzey bilişsel becerilere göre daha çok bulunduğu
gözlemlenmiştir. Söz konusu kazanımların kavrama basamağına ait birçok örneği bulunurken, uygulama ve sentez
basamaklarına ait kazanımların daha az ölçüde bulunduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda MEB ortaöğretim Türk Dili ve
Edebiyatı dersi programlarındaki biyografi ünitesine ait öğrenci kazanımlarının bilişsel beceri basamaklarının dağılımına
uygun bazı görüşler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programı, bilişsel davranış düzeyi, biyografi ünitesi.

(18235) DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMEK
MÜNÜR ERTEN 1

1

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ
ertenmunir@gmail.com

Dilbilgisi öğretiminde bugün için dikkati çeken en önemli noktalardan biri de her öğretim kademesi için hazırlanmış doğru,
eksiksiz ve ortak bir dilbilgisi kitabının olmayışıdır. Milli Eğitim Bakanlığı kendisine bağlı üniversitelerdeki bu alanın yetkin
hocalarından oluşturacağı komisyonlarca Türkçenin yapısına uygun bir metotla dilbilgisi ve bu bilgilerin düzenli işlendiği
Türkçe ve Edebiyat kitaplarının yazılmasını sağlamalıdır.
Anahtar Kelimeler : Dilbilgisi öğretimi, eksiklikleri gidermek, yanlışları düzeltmek, dilbilgisi kitabı.
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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
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Halk Edebiyatı, daha geniş adıyla Halk Bilim terimi Batıdaki Folklor karşılığı olarak düşünülmüş ve halka ait tüm değerlerin
dile, inanca ve davranışa dökülen bütün unsurlarını karşılayan geniş bir alanı kaplamaktadır. Halk Bilim anabilim dalı, Türk
Dili ve Edebiyatı bölümlerinin sonradan keşfedilen ve rağbet uyanan bir anabilim dalıdır. Bu yönüyle bölümün diğer
anabilim dallarına göre daha geç yerleşme imkânı bulmuştur. Bu durum da doğal olarak bu alanda yapılan lisansüstü
çalışmaların daha sınırlı kalmasıyla sonuçlanmıştır. Buna rağmen 1985 – 2017 yılları arasındaki bu alanda yapılan lisansüstü
çalışmalara bakılırsa hiç de küçümsenecek kadar olmadığı görülecektir. Ulusal Tez Merkezi’nde yaptığımız aramada yaklaşık
1574 lisansüstü çalışmaya rastlanmış, bunlar türlerine, üniversitelere, yıllara ve dillerine göre sınıflandırılmıştır. Bu istatistiki
incelemeyle bu alanda yapılmış çalışmaların Türkiye şartlarındaki eğilimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada,
halk bilim alanında yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli kıstaslarla değerlendirilmesi yapılacak, bununla bu alanda yapılacak
çalışmalara ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler : Lisansüstü tezleri, Halk Edebiyatı, Halk Bilim, Ulusal Tez Merkezi, YÖK

(18774) TÜRKİYE’DE ESKİ TÜRK EDEBİYATI ALANINDA YAPILAN
LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA GÖRÜLEN GÜNCEL EĞİLİMLER
BİLAL ELBİR 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
bilal.elbir@hotmail.com

Bilimsel çalışmaların yapılması önemli olduğu kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi de önemlidir. Bilimsel bir
disiplinde yapılan çalışmaları nitelik ve nicelik olarak değerlendirmek gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. Hatice
Aynur 1922-2005 yılları arasında hazırlanan Eski Türk Edebiyatı alanına ait yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezlerini
incelemiş; tezlerde işlenen konuları, tezlerin hazırlandığı üniversiteleri, çalışmayı yapan öğrencileri ve danışmanları hakkında
sayısal tespitler ve çıkarımlar yapmıştır. Bilimsel bir disiplin olarak Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’yla ilgili Bu
çalışmada Türkiye’de 2005-2017 yılları arasında Eski Türk Edebiyatı anabilim dalında yapılan 166 doktora tezi YÖK tez
merkezi esas alınarak tespit edilmiş olup söz konusu yıllar arasında yapılan doktora tezlerinin istatistiki olarak analizi
yapılmıştır. İncelenen doktora tezlerinden yola çıkılarak Eski Türk Edebiyatı alanında yapılan doktora tezlerinin hangi
konular üzerinde daha çok yoğunlaştığı, hangi danışmanlar tarafından doktora tezi yaptırıldığı ve söz konusu yıllar arasında
hangi üniversitede ne kadar doktora tezi yapıldığı sayısal olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan bu çalışma, 2005-2017
yılları arasındaki doktora çalışmalarının nitelik ve nicelik olarak grafiğini ortaya koymayı ve bundan sonraki doktora
çalışmalarına ışık tutmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler : Eski Türk Edebiyatı, Lisansüstü Çalışmalar, Güncel eğilim, Doktora tezleri

(18775) EDEBİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİN ESKİ TÜRK
EDEBİYATINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
BİLAL ELBİR 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
bilal.elbir@hotmail.com

Metaforlar dünyayı kavramada, kendimizi toplum içerisinde ifade etmede, başkalarıyla diyalog kurma sürecinde sık sık
başvurduğumuz; ama kullanırken de pek farkına varmadığımız ifade tarzlarıdır. Metafor kullanımında “bir kavramı farklı bir
kavramla tanımlama, bir kavramı farklı bir kavrama benzetme, bir kavramı farklı bir boyutta görme, bir kavramı farklı bir
kalıpla yorumlama özellikleri yer alır. Metaforun çok yönlü özelliklere sahip olması, değişik alanlarda kullanılabilirliğini
arttırmıştır. Bu çalışmada 2017-2018 öğretim yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü 1. Sınıfta okuyan 115 öğrencinin “Eski Türk Edebiyatı” dersine yönelik metaforları tespit edilmiş, tespit
edilen metaforlar bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmada "Eski Türk Edebiyatı ...........gibidir. Çünkü ......."
şeklinde soru sorulmuş öğrencilerin tamamlaması istenmiştir. Gösterdiği özellikler açısından çalışma bir
olgubilim çalışması olarak nitelendirilebilir. Öğrencilerin Eski Türk Edebiyatına yönelik oluşturduğu metaforlar
gruplandırılmış, kişilik özellikleri anketine vermiş olduğu cevaplarla ilişkisi kurulmuştur. Çalışma, öğrencilerin hazır
bulunuşluluk düzeyini tespit etmeye yönelik ipuçları vermekle birlikte, dersle ilgili öğrencilerin genel algısını da
yansıtmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Metafor, Eski Türk Edebiyatı, Algı, Kişilik Testi
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(18807) TARİHİ ROMAN TÜRÜNÜN EĞİTİCİ NİTELİĞİ ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME “MEVLANA CELÂLEDDİN-İ RUMİ
ÖRNEĞİ”
FATMA ŞÜKRAN ELGEREN 1
1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
fatmasukran_aslan@hotmail.com

Tarih ve roman, yolları yüzyıllar önce kesişmiş olmasına rağmen aslında hiçbir zaman uyumlu bir birliktelik oluşturmayan
iki farklı türdür. Tarih, bir bilim dalı olarak ontolojik gerçeklere dayanırken roman, yüzü bilimden çok sanata dönük bir tür
olması sebebiyle gerçeklerden ziyade gerçeklik vehmi uyandırma kaygısı güden, kaygan bir zeminin eseridir. Söz konusu bu
farklılıkları sebebiyle bu iki türün birleşiminden doğan eserler de eleştiri sahasında önemli bir malzeme olarak varlığını
korumaktadır. Tarihi roman, geçmiş dediğimiz zaman dilimi içinde var olan hadise, devir ya da şahsiyetlerin hikâyelerini
edebî çerçevede yeniden inşa etme esasına dayanır. Bu yeniden inşa süreci içinde söz konusu tarihi malzeme, yazarın
muhayyile sınırları doğrultusunda ontolojik gerçeklikten kurmaca gerçekliğe dönüşür. Tarihi romanların eleştiri sahasında
önemli bir malzeme teşkil etme sebebi tam da bu noktadır. Kurmaca olarak nitelenen bir türün tarihle teması, gerçeklere ne
denli sadık kaldığı ya da onu ne kadar değiştirdiği, bu bakımdan tarihi romanların eğiticilik işlevi taşıyıp taşımadığı ya da
tarihi romandan gerçek kişi ya da devirler hakkında bilgi edinilip edinilemeyeceği gibi soruları gündeme getirir. Bu makalede
sözü edilen sebeplerle, tarihi romanın en büyük açmazlarından olan eğiticilik niteliği üzerinde durulacaktır. Çalışma, son
dönemde popüler tarihi romanların baş aktörü konumuna getirilen Mevlâna Celâleddin-i Rumi’nin hayatını merkeze alan ve
ona değinen eserlerden Bâb-ı Esrar, Aşk, Aşkın Kurbanları, Ben Şems, Diyâr-ı Aşk ve Gel adlı romanlarla sınırlandırılmıştır.
Söz konusu romanların içerik analizi yöntemi ile incelenmesi neticesinde tarihi romanların, tarihi dönem ya da kişiler
hakkında her zaman sağlıklı bilgiler ihtiva etmediği; aksine tarihi şahsiyetleri menfi ya da müspet anlamda değişime
uğratarak yeniden inşa etme yoluna gittiği tespit edilmiştir. Buradan hareketle tarihi romanların eğitici nitelikli bir tür olarak
algılanmaması gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Tarihi roman, Mevlâna Celâleddin-i Rumi, eğitim
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(16960) ÇOCUK ŞARKILARININ YANSILAMA HAREKETLERİ İLE
ÖĞRETİMİNİN ÇOCUKLARIN ŞARKI SÖYLEME BECERİSİNE
ETKİLERİ
GİZEM İMER 1
1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI
qizem_music@hotmail.com

Bu çalışmada, çocuk şarkılarının yansılama hareketleri ile öğretiminin , çocukların şarkı söyleme becerisine etkisini saptamak
amaçlanmıştır. Çalışmada çocuk şarkılarının öğretim tekniklerinin çocukların -Dil gelişimi, Bilişsel gelişimi, Psiko-motor
gelişimi, Duygusal ve sosyal gelişimine, Kültürel ve toplumsal gelişimine olan etkilerine de yer verilmiştir. Araştırmada
Modern şarkı öğretim yöntemlerinden Kodaly yöntemi, Orff yöntemi Dalcrose yöntem'lerinin içeriği ve amaçlarına da yer
verilmiştir. Bu doğrultuda iki öğretim tekniğinin de sonuçlarını saptamak amacıyla Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında
öğrenim gören 18 öğrenciye 2 farklı şarkı öğretimi sonucunda , öğrenciler öğretmen gözetiminde tek tek dinlenerek,''
davranışsal beceri gözlem formu ''doldurulmuş ve öğrencilere'' öğrenci görüş anketi'' uygulanmıştır. Uygulamanın sonucunda
verilerden elde edilen bulgulara göre; yansılamasız müzik öğretiminin de eğitim sırasında kullanılabileceği gibi , yansılamalı
müzik öğretim şeklinin öğrencilerin şarkıları öğreniminde ve öğrendikleri şarkıların kalıcılığında çok daha etkili ve
motivasyonlarına olan etkilerinin, yansılamasız öğretime oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Müzik öğretimi, yansılama, çocuk şarkısı

(16965) ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN
ÖĞRENCİLERİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
SÜLEYMAN TÜRK 1

1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI
suuleymaan42@gmail.com

Bu araştırmanın amacı, özengen müzik eğitimi alan öğrencilerin motivasyon düzeylerinin araştırılması, özengen müzik
eğitimi alan ve almayan öğrencilerin motivasyon düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmada makale tarama ve anket
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın yöntem kısmında
uzman görüşleriyle hazırlanmış 15 soru anket şeklinde hazırlanmış ve 100 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda
katılımcılardan özengen müzik eğitimi alan öğrencilerin motivasyon düzeylerinin yüksek, almayan öğrencilerin motivasyon
düzeylerinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır.Özengen müzik eğitimi alan bireylerin ,örgün eğitim müzik dersi içerisinde daha
rahat, mutlu , motivasyonlarının daha yüksek olduğu ve bu yüzden müzik derslerine ilgilerinin diğer öğrencilere oranla daha
iyi olması , özengen müzik eğitiminin önemini ortaya çıkarmıştır. Yapılan araştırmada elde edilen verilere bakıldığında ;
öngörüldüğü üzere özengen müzik eğitiminin, öğrencilerin motivasyonları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ve bu
öğrencilerin psikolojik ve sosyal çevrelerinde kendilerini daha iyi hissettikleri anlaşılmıştır. Araştırma müzik eğitiminde
özengen müziğin örgün eğitimdeki faydalarının saptanması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Müzik , Müzik Eğitimi, Özengen Müzik Eğitimi,Motivasyon

(16531) DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI

ESER ÜNALAN ŞENLER 1, MERAL CANTÜRK 1, HÜMEYRA BEKTAŞ 1
1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
eserunalan@hotmail.com

Değerler, bireylerin davranışlarını dolaylı ya da dolaysız olarak etkileyen yaşam prensipleridir. Kültürler ya da nesiller
farklılık gösterse de, toplumsal yaşamın yapı taşı olan değerler değişmez. Erken çocukluk dönemi, kişilik temellerinin
oluştuğu, davranış edinimlerinin yoğun olarak gerçekleştiği, bireyin çok yönlü geliştiği bir zaman dilimidir. Bu amaçla
yapılan araştırmada, araştırmacılar tarafından oluşturulan Değerler Eğitimi Programı’nın 54-66 aylık öğrencilerin değer
düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırma deneme modelinde olup, gerçek deney modellerinden öntest – sontest deney ve
kontrol gruplu model kullanılmış, gruplara Okul Öncesi Değerler Ölçeği’nin öğrenci formu ve öğretmen formu
uygulanmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul-Küçükçekmece ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı bulunan resmi anaokullarında uygulanmıştır. Çalışmaya, on iki deney, on iki kontrol grubunda olmak üzere yirmi dört
öğrenci dahil edilmiştir. Deney grubuna, ön test sonrasında Değerler Eğitimi Programı uygulanırken, kontrol grubunda okul
öncesi eğitim programı yürütülmüştür. Programda yer verilen değerler; sevgi, saygı, sorumluluk, dürüstlük, başarı, sabır,
hoşgörü, adil olma, vatanseverlik, farklı kültürler, yardımlaşma, empati ve güvendir. Araştırmada kullanılan ölçeğin
sonuçları, SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okul
öncesi değerler ölçeği öğrenci formu (t(22)= 3,24, p<.050) ve okul öncesi değerler ölçeği öğretmen formu (t(22)= .2,48,
p<.050) son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, Değerler
Eğitimi Programı’nın 54-66 aylık öğrencilerin değer düzeylerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Değerler eğitimi, erken çocukluk eğitimi, değer düzeyi. - Values Educatıon, early childhood education,
value level.
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(18121) FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENİM GÖREN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSİNE VE FEN
LABORATUVARINA KARŞI TUTUMLARININ VE ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
TUBA GÖKAY 1, FARUK KARDAŞ 1
1

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
tubagky80@gmail.com

Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Fen Bilgisine yönelik tutum düzeyleri ile Laboratuvara ilişkin tutum
düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelemesi amaçlamaktadır. Araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının tutum
düzeylerini belirlemek için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2017-2018 öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenim gören 2. ve 3. Sınıf toplam 69 öğretmen
adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Demir (2005) tarafından oluşturulan 30’u Fen Tutum Ölçeği,
Çakmak (2008) tarafından hazırlanan 30’u Laboratuvar Tutum Ölçeğinden oluşan toplam 60 maddelik 5’li Likert tipli ölçek
kullanılmıştır. Fen Bilimleri eğitiminde öğrenim gören öğretmen adaylarının Fen Dersi tutum ve Laboratuvar tutumlarının
cinsiyet ve sınıf düzeyi bakımından hangi düzeyde olduğunu belirlemek için parametrik testlerden Bağımsız T-Testi
uygulanmış ve Tutumlar arasında ilişkinin olup olmadığını belirlemek için Pearson Correlation Testi uygulanmıştır. Fark ve
ilişkilerin anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 yeterli görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının Fen Dersine
yönelik tutumlarının sınıf ve cinsiyet gibi değişkenler arasında anlamlı fark bulunmazken, Laboratuvara karşı tutum ile
cinsiyet arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bir başka sonuca göre Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Fen Dersine yönelik
tutum ile Laboratuvara yönelik tutum arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Fen Tutum, Laboratuvar Tutum,Fen Eğitimi

(18174) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK VE
ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
FARUK KARDAŞ 1, MUHAMMED SAİD AKAR 1, TUBA GÖKAY 1
1

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
tubagky80@gmail.com

Bu araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Empatik düşünme ve Eleştirel düşünme eğilimlerinin cinsiyet ve sınıf
düzeyleri değişkenlerine bağlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma modeli olarak betimsel nitelikli tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği 2. ve 3. Sınıf
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya random yoluyla seçilen 64 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada
Lawrence tarafından 2004 tarihinde geliştirilen, Kaya ve Çolakoğlu tarafından 2015 tarihinde Türkçeye uyarlanan 13
maddeden oluşan 5’li likert tipi “Empatik Düşünme Eğilimi Ölçeği” ile Akbıyık tarafından 2002 tarihinde geliştirilen 30
maddeden oluşan 5’li likert tipi “Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 24.0
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler sonucunda Fen Bilgisi öğretmen adaylarının
Empatik düşünme eğiliminin cinsiyet ve sınıf düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Uygulanan diğer ölçekten
elde edilen veriler sonucunda Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğiliminin cinsiyet ve sınıf düzeyi arasında
anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler : Empatik Düşünme Eğilim, Eleştirel Düşünme Eğilimi, Öğretmen Adayları
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(18260) STEM ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN
ADAYLARINDAKİ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ
SEMA ALTUN YALÇIN 1, SAFİYE CEREN ÖZTÜRK 1
1

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
s.cerenozturk@hotmail.com

Yaşamımızda her insan mutlaka birçok defa birden fazla sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bireyler her türlü problemi aynı
çözüm yolları ile çözemeyeceğinden hayat boyu öğrenme düşüncesiyle problem çözme becerilerini geliştirmeleri
gerekmektedir. Kendi sorunlarına kendi çare bulan bireylerin zamanla problemler karşısında daha güçlü bir konuma
geldikleri ve etkili çözümler üretebildikleri bilinmektedir. Ancak bu çözümler yalnız kendi yaşamları için olmamakla birlikte
insanlığın yaşamsal rolü için de önem arz etmektedir. Kuşkusuz ki; problemlerin aşılmasıyla ilerlemeler gerçekleşebilecektir.
Aynı şekilde çağa uyum sağlamak için ülkemizin kalkınması ve ülkeler arası rekabette önderlik yapabilmesi, yer
edinebilmesi amacıyla; problemlere çözüm üretebilecek nitelikli bireylerin hızla geliştirilmesi gerektiği bilinmektedir. Bu
amaç doğrultusunda STEM, deneyim elde edebilecekleri tüm gelişimsel süreçleri sağlayacaktır. Bireyler problem çözme
becerilerini kullanarak gerçek yaşamlarındaki sorunlara yaratıcı, pratik çözüm ya da alternatif çözüm yollarını
bulabileceklerdir. Böylelikle muhakeme ve empati yapabilen, merak eden, araştıran, sorgulayan, yaratıcı, üretken, yaparak
yaşayarak eğlenerek öğrenen, özgüveni yüksek, çok yönlü düşünebilen, eleştirel, objektif, bağımsız, yenilikçi, işbirlikçi,
özgün, farkındalık sahibi, fen okuryazarı bireyler yetişebilecektir. Daha önemlisi; kişisel gelişimlerine katkıda bulunan mutlu
bireylerin mutlu nesiller yetiştirerek ülkelerinin sorunlarına katkı sağlayabilecekleri gerçeğidir.
Bu araştırma; STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarındaki problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi ve
adaylara sağlayacağı katkıları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nicel ve nitel araştırma olup karma yöntem kullanılmıştır.
Çalışma grubunu; Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 3.sınıflarında okuyan ve STEM
eğitimini alan 73 öğrencinin 30’u oluşturmaktadır. Öğrencilere 14 hafta boyunca haftada 4 saat STEM uygulamalarını içeren
dersler verilmiştir. Verilerin elde edilmesinde iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Eğitimler öncesinde ve sonrasında
olmak üzere problem çözme envanteri uygulanmıştır. Ayrıca sadece eğitimler sonunda STEM görüşme formu kullanılmıştır.
Elde edilen nicel veriler SPSS paket programına göre, nitel veriler ise gerekli istatistiksel analize uygun olarak
sonuçlandırılmıştır. STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarındaki problem çözme becerilerine ilişkin anlamlı
farkın bulunamaması, uygulamaların bireyler üzerinde problem çözme becerilerine etkisinin olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : fen bilgisi öğretmen adayları, problem çözme becerileri, STEM

(18551) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALITIM İLE
İLGİLİ İMAJLARI
GÜLDEM DÖNEL AKGÜL 1, CANSU ÖZBEK 1
1

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
cozbek@erzincan.edu.tr

Anlamak, kavram imajına sahip olmakla gerçekleşir. Bilmek ise tanımın yeri geldiğinde uygulamasını yapabilmektir.
Kavram imajı ile kavramın edinildiğini düşünülmektedir. Bildiklerimiz; hafızamızı oluşturan birimler ile bunlar arasındaki
ilişkilerdir. Bu birimlerden imajlar kavramlara dair zihnimizde oluşan resimlerdir. Birebir somut yaşantı elde
edemeyeceğimiz çok küçük, çok büyük ya da soyut kavramların öğrenilip öğrenilmediği zihindeki şemaların çizimi ile
gerçekleştirilebilir. Bundan dolayı kalıtım ve kalıtım ile ilgili bazı kavramların öğretmen adaylarının zihnindeki imajlarını
belirleyebilmek için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2017-2018 Eğitim öğretim yılında bahar yarıyılında Erzincan
Üniveristesi’nde öğrenim gören 67 ikinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma metodu olarak nitel araştırmanın
durum çalışması deseni kullanılmıştır. Analiz olarak doküman inceleme kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının kavramlar ile
ilgili çizimleri dört kategoride değerlendirilerek frekans ölçümleri hesaplanarak çalışma sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Kalıtım, İmaj, Fen Bilgisi
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(18171) MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMALI
DERSLERDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
NKÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA
TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖRNEĞİ
HASAN METE 1, AYTEKİN ERDEM 1, GÜRCAN UZAL 1, DUYGU HÜYÜK 1, SAİM
ALTAY 1
1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
hmete@nku.edu.tr

Çeşitli sektörler, mesleklerinde iyi yetişmiş elemanlara her zaman ihtiyaç duymaktadırlar. Meslek Yüksekokullarının kuruluş
nedeni, sektörlerin ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarının en iyi şekilde yetiştirilmesidir. Gıda sektörü hassas sektörlerden
biridir. Çünkü insan sağlığı ve bu sağlığın korunmasında sağlıklı beslenme çok önemlidir. Gıda sektörü, konusunda yeterli
bilgi ve becerileri edinmiş donanımlı meslek elemanları ile istenilen düzeyde sağlıklı besinler üretebilir. Bu çalışmanın
amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim gören “Gıda
Teknikeri” adaylarının uygulamalı derslerinde yaşadıkları zorluk ve sıkıntıları ele almak ve bazı çözüm yolları önermektir.
Uygulamalı derslerde, Gıda Teknolojisi öğrencilerinden önce can güvenliğini koruyacak tedbirleri almaları, laboratuvarlarda
kullanılan alet ve ekipmanları bilinçli şekilde kullanmaları, temizlik ve bakımlarını zamanında yapmaları, kaza sonucu
bozulan ve kırılan araç ve gereçleri rapor etmeleri ve uygulamalarda yeniliklere açık olmaları beklenmektedir. Uygulamalar
sırasında yaşanan bazı zorluklar şunlardır; öğrenci sayılarının fazlalığının sıkışıklığa neden olması, kullanılan alet ve
ekipmanların yetersiz kalması, öğrencilerin uygulama yapma isteklerinin fazla olmaması, uygulamalı dersleri veren öğretim
elemanlarına 10 saatten fazla ek ders ücreti ödenmemesi, laboratuvarlarda yardımcı personel olarak gıda teknikeri veya
teknisyeninin istihdam edilmemesi, gerekli sarf malzemesi ve uygulama hammaddelerinin zamanında ve yeterli miktarda
temin edilememesi, örnek olarak verilebilir. Bu zorluk ve sorunlara karşılık; Meslek Yüksekokullarının bağlı oldukları
Üniversitelerce daha fazla desteklenmesi, laboratuvar ve uygulama alanları dikkate alınarak uygun sayıda öğrenci kabul
edilmesi, uygun yardımcı personel ve temizlik görevlisi istihdam edilmesi, laboratuvarlardaki alet ve ekipmanların kullanımı,
bakımı ve temizliğinin görevli teknisyen veya teknikerler tarafından öğrencilere dikkatlice öğretilmesi, ihtiyaç duyulan
hammaddeler konusunda ilde faaliyet gösteren gıda işletmelerinden destek alınması gibi çözümler önerilebilir. Sonuç olarak,
iyi hammaddeden iyi ürün alınabilmesine benzer olarak, iyileştirilmiş ortamlarda hazırbulunuşluğu yeterli ve istekli
öğrencilere iyi bir mesleki eğitim verilebilir.
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Son yıllarda diğer sektörlerde olduğu gibi gıda sektörü de son teknolojiyi kullanma eğilimi göstermektedir. Bu nedenle
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları (MYO) Gıda Teknolojisi Programlarında öğrencilerin sektörlerindeki teknolojik
gelişmeleri takip etmeleri ve bunları kullanabilir durumda olmaları önem kazanmaktadır. Ekmek Yapma Makineleri
programlandıkları doğrultuda ekmek yapabilen, ayrıca bazı ekstra fonksiyonları olabilen elektronik bir cihazdır. Ekmek
Yapma Makineleri tam otomatik olarak çalışmakta olup, hedef çalıştırılma ortamları ev mutfakları olsa da gıda
laboratuvarları, lokanta ve pastahanelerde de kullanılabilmektedir. Bu alanlar gıda tekniker adaylarının muhtemel çalışma
alanlarıdır. Bu nedenle gıda teknikerliği eğitimi ve öğretimi gören öğrencilerin Ekmek Yapma Makinesini iyi tanımaları,
kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmeleri ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmeleri için makine
üzerinde pratik yapmaları gerekmektedir. Tahıl Teknolojisi derslerinin uygulamalarında, klasik yöntemle ekmek yapımı yanı
sıra, son teknoloji ürünü olan ve tam otomatik olarak ekmek üretebilen Ekmek Yapma Makinesi de öğrencilere gruplar
halinde tanıtılmakta ve çeşitli ekmek yapımı uygulamaları eşliğinde makinenin çalışma prensipleri makine başında
öğretilmektedir. Böylece gıda teknolojisi öğrencileri ekmek üretimi hakkındaki teorik bilgileri aldıktan sonra, makine başında
uygulayarak pekiştirmekte ve öğrenme tam olarak gerçekleşmektedir. Ekmek Yapma Makinesi ile çok sayıda farklı
kombinasyonlarda ekmek üretebileceklerini öğrendikleri için, bu alana ilgi duyan öğrencilerin gelecekte planlayacakları
ekmek çeşitlerini deneme ve en uygun bileşimi oluşturma fikirlerinin oluşumuna da katkı sağlanmaktadır. Bu çalışmanın
amacı; Teknik Bilimler MYO Gıda Teknolojisi öğrencilerinin Ekmek Yapma Makinesi ile ekmek yapımında dikkat edilmesi
gereken önemli noktaların uygulamalı olarak nasıl öğretilebileceğini ortaya koymaktır. Sonuç olarak mesleki eğitim, iş
başında ve tam öğrenme şeklinde gerçekleştiği için, Ekmek Yapma Makinesi ile yapılan uygulamalı eğitimler öğrencilerin bu
alanda yetişmelerine büyük katkı sağlayacaktır.
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