


VII. ULUSLARARASI
EöøTøMDE ARAùTIRMALAR KONGRESø
VII. International Congress on Research in Education (ICRE)

ISBN : 978-605-4222-53-7

Editörler
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK
YayÕn Kurulu
Doç. Dr. Aysun YAVUZ
Doç. Dr. Gonca EKùø
Yrd. Doç. Dr. Fatih KANA

Dear Participants,
The 7th International Congress of Research in Education, hosted by our university on the
occasion of the 25th anniversary of the foundation of Çanakkale Onsekiz Mart University,
will bring together scientists, educators and educational researchers as a comprehensive event
to present scientific research that will be on the theme of "Quality Assurance" activities which
constitute the agenda of our higher education this year.
With a consideration of universal human rights and the protection of the rights of the children,
in the 21st century, inclusive education has started to draw attention and become the main
theme of our congress. In order for our country to develop, we have to raise successful and
self-confident individuals who show a high sense of responsibility and openness to change,
who are knowledgeable about and practice the 21st century skills and who are also aware of
the universal values such as respect, love and tolerance. The goal of inclusive education is to
ensure that each individual participates in educational activities with an awareness of their
own characteristics, and also that discriminations against individuals are eliminated, and that
each individual is valued together with their differences.
According to UNESCO, inclusive education is the process of meeting the different needs of
all learners, cultures and communities through increasing participation in learning, and
reducing discrimination within the educational system. The fourth item out of seventeen goals
of sustainable development adopted by the United Nation, is to recommend that inclusive and
equal quality education be provided and that lifelong learning opportunities be developed for
all. This goal has taken an important place in UNESCO's universal development agenda after
2015. UNESCO's main objective is to ensure equal, inclusive, quality education and lifelong
learning for all by the year of 2030. By December 2016, the Ministry of National Education
(MNE), along with the United Nations Children's Fund (UNICEF), acted for supporting
teachers for 'inclusive and differentiated' education. Inclusive education will be discussed
within this framework in our congress, and on this occasion, we wish that the 7th International
Congress of Research in Education - ICRE 2017- with the theme of "Inclusive Education:
Ensuring Quality Education to All Students” will contribute positively to the discussion of the
problems in this area, as well as to the productions of new policies in our educational system.
As a result of the evaluations of the science committee, 675 papers were accepted to the
Congress, and 982 participants from different cities of Turkey and the world made
applications. We wish the participants success, and we will be highly honored to host you, our
esteemed guests, in the International Congress of Research in Education, the seventh of which
will be held this year in Çanakkale, the spiritual capital of Turkey, where history meets nature
and where the Republic's preface was written.
We present our gratitude to Prof. Dr. Douglas Franklin from the University of Ohio, who
contributed to the congress as an invited speaker, Professor Emerita Olga Seastrom Jarrett
from Georgia State University, Isabel Catarina Martins, a faculty member from Coimbra
University, Metin Boúnak, the Dean of the Faculty of Education of International University of
Sarajevo, Prof. Dr. Mustafa Safran, a member of the Supervisory Board of the Higher
Education Council, Turkish Language Association President Prof. Dr. Mustafa S. Kacalin,
EPDAD President Prof. Dr. Cemil Öztürk, the Dean of the Faculty of Education of Sakarya
University Prof. Dr. Firdevs Karahan, the Dean of the Faculty of Education of Recep Tayyip
Erdo÷an University, Prof. Dr. Mehmet Küçük and Sosyal Security Agency 1. Legal
Consultant Av. Ibrahim Gül for their support to the congress.
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We are grateful to all researchers, scholars and educators who have contributed to the
congress with their participation from Turkey and abroad, to all the organization committee
members as well as members of the science and advisory committee, and the administration
of our university.
We offer our endless gratitude to GESTAù, øÇDAù, DOöTAù, AVEK, YDS Academy,
PEGEM Academy, American Life, Pamukkale Tourism, Truva Tourism and other sponsors
for their financial support to the congress.
With these feelings we wish all the participants success, believing that the scientific studies to
be presented in the three-day congress will shed light on the priority problems of the
education and the conclusions will contribute to the development of our educational system.

Prof. Dinçay KÖKSAL
President of ULEAD
Acting Dean of Faculty of Education
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SayÕn KatÕlÕmcÕlar,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 25. Kuruluú yÕldönümü vesilesiyle üniversitemizin
ev sahipli÷inde düzenlenecek olan VII. UluslararasÕ E÷itimde AraútÕrmalar kongresi, bu yÕl da
yüksekö÷retimimizin gündemini oluúturan “Kalite Güvencesi” çalÕúmalarÕnÕ konu edinecek
bilim araútÕrmalarÕn sunulaca÷Õ kapsamlÕ bir etkinlik olarak bilim insanlarÕnÕ, e÷itimcileri ve
e÷itim araútÕrmacÕlarÕnÕ biraraya getirecektir.
Evrensel ønsan HaklarÕ ve Çocuk HaklarÕnÕn korunmasÕ dikkate alÕnarak 21. yüzyÕlda
kapsayÕcÕ e÷itim dikkate alÕnmaya baúlamÕú ve kongremizin ana temasÕnÕ oluúturmuútur.
Ülkemizin geliúebilmesi için yenili÷e açÕk, saygÕ, sevgi, hoúgörü gibi evrensel de÷erlerini
bilen, baúarÕlÕ, özgüveni yüksek, 21. yüzyÕl becerilerini bilen ve uygulayan, sorumluluk bilinci
geliúmiú bireyler yetiútirmek zorundayÕz. KapsayÕcÕ e÷itimin hedefi, her bireyin kendi
özelliklerini bilerek e÷itim-ö÷retim faaliyetlerine katÕlÕmÕnÕ sa÷lamak, bireylerdeki
ayrÕmcÕlÕklarÕn yok edilmesi ve farklÕlÕklarÕyla beraber her bireyin kendini de÷erli olarak
görmektir. UNESCO’ya göre kapsayÕcÕ e÷itim; tüm ö÷renenlerin, kültürlerin ve topluluklarÕn
farklÕ gereksinimlerine, ö÷renmeye katÕlÕmÕ artÕrarak ve e÷itim sisteminin içindeki ayrÕmcÕlÕ÷Õ
azaltarak yanÕt verme sürecidir. Birleúmiú Milletler tarafÕndan kabul edilen 17 sürdürülebilir
kalkÕnma hedeflerinden dördüncü madde olan kapsayÕcÕ, eúit, kaliteli e÷itim sa÷lamak ve
herkes için hayat boyu ö÷renme imkanlarÕ geliútirmeyi önermektedir. Bu hedef, 2015 yÕlÕndan
sonra UNESCO’nun evrensel kalkÕnma gündeminde önemli bir yer tutmuútur. UNESCO’nun
temel hedefi 2030 yÕlÕna kadar herkes için eúit, kapsayÕcÕ, kaliteli e÷itimi ve hayat boyu
ö÷renmeyi sa÷lamaktÕr. 2016 AralÕk ayÕ itibariyle Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ (MEB), Birleúmiú
Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ile birlikte, ö÷retmenlere 'kapsayÕcÕ ve farklÕlaútÕrÕlmÕú'
e÷itim deste÷i için harekete geçmiútir. Kongremizde kapsayÕcÕ e÷itim konusu bu çerçevede
tartÕúÕlacak olup bu vesileyle “KapsayÕcÕ E÷itim: Tüm Ö÷renciler için kaliteli E÷itim” temalÕ
VII. UluslararasÕ E÷itimde AraútÕrmalar Kongresinin, bu alandaki sorunlarÕn tartÕúÕlmasÕnÕ ve
e÷itim sistemimizde yeni politikalarÕn üretilmesine vesile olmasÕnÕ temenni etmekteyiz.
Kongrede bilim ve hakem kurulunun de÷erlendirmeleri sonucunda 675 bildiri sunuma kabul
edilmiú, Türkiye’nin ve dünyanÕn farklÕ úehirlerinden toplamda 982 katÕlÕmcÕ baúvuruda
bulunmuútur. Bu yÕl yedincisi yapÕlacak olan UluslararasÕ E÷itimde
AraútÕrmalar
Kongresi’nde, siz de÷erli misafirlerimizi do÷a ile tarihin buluútu÷u, Cumhuriyetin önsözünün
yazÕldÕ÷Õ Türkiye’nin manevi baúkenti Çanakkale’de misafir etmekten büyük onur duyaca÷Õz
ve katÕlÕmcÕlara baúarÕlar dileriz.
Kongreye davetli konuúmacÕ olarak katkÕ sunan Ohaio Üniversitesi ö÷retim üyesi Prof. Dr.
Douglas Franklin’e, Georgia State Üniversitesi’nden Professor Emerita Olga Seastrom
Jarrett’e, Coimbra Üniversitesi ö÷retim elemanÕ Isabel Catarina Martins’e, UluslararasÕ
Saraybosna Üniversitesi E÷itim Fakültesi dekanÕ Metin Boúnak’a, Yüksek Ö÷retim Kurulu
Denetleme kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran’a, Türk Dil Kurumu BaúkanÕ Prof. Dr.
Mustafa S. Kaçalin’a, EPDAD BaúkanÕ Prof. Dr. Cemil Öztürk’e, Sakarya Üniversitesi
E÷itim Fakültesi DekanÕ Prof. Dr. Firdevs Karahan’a, Recep Tayyip Erdo÷an Üniversitesi
E÷itim Fakültesi DekanÕ Prof. Dr. Mehmet Küçük’e, Sosyak Güvenlik Kurumu 1. Hukuk
Müúaviri Av. øbrahim Gül’e, Erciyes Üniversitesi ö÷retim üyesi Prof. Dr. Mustafa Zülküf
Altan’a kongreye desteklerinden dolayÕ úükranlarÕmÕzÕ sunarÕz.
Kongrenin gerçekleúmesine katkÕ veren bütün düzenleme kurulu üyelerine, bilim ve danÕúma
kurulu üyelerine, üniversitemiz yönetimine, yurt içinde ve dÕúÕndan katÕlÕmlarÕ ile kongreye
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destek veren bütün araútÕrmacÕ, bilim insanlarÕ ve e÷itimcilere úükranlarÕmÕ sunmayÕ bir borç
biliriz.
Kongreye maddi destek sa÷layan GESTAù, øÇDAù, DOöTAù, AVEK, YDS Akademi,
PEGEM Akademi, American Life, Pamukkale Turizm, Truva Turizm ve di÷er
sponsorlarÕmÕza sonsuz teúekkürlerimizi sunarÕz.
Bu duygularla üç gün sürecek kongrede sunulacak bilimsel çalÕúmalarÕn e÷itimin öncelikli
sorunlarÕna ÕúÕk tutarak, varÕlan sonuçlarÕn e÷itim sistemimizin geliúmesine katkÕ verece÷i
inancÕyla, bütün katÕlÕmcÕlara baúarÕlar dileriz.

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
UluslararasÕ E÷itim AraútÕrmacÕlarÕ
Derne÷i BaúkanÕ & E÷itim Fakültesi Dekan V.
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Prof. Dr. Douglas Franklin
Ohiao University

Dr. Douglas Franklin has over 40 years of experience in higher education, managing business
operations at the University of Texas-Houston and Ohio University, Athens, OH. After
serving 16 years as the Assistant Dean for the College of Health and Human Services at Ohio
University, Dr. Franklin moved to the university’s Division of Student Affairs where he
served as the Assistant Dean of Students for Planning, Assessment and Research until his
retirement in June 2013. Following his retirement, Dr. Franklin served as a Visiting Professor
at Sakarya University, Sakarya, Turkey, and as an adjunct Professor at both Ohio University,
Athens OH, and Governors State University in Chicago, Illinois. He now serves as an
academic consultant and partner for Academic Excellence International, LLC, and as a project
consultant with the OHIO Group, a consultant services unit with Ohio University’s office of
Global Affairs. Dr. Franklin remains active in professional associations and serves on the
Board of Directors for the Council for the Advancement to Standards in Higher Education
(CAS). A graduate of the University of Arkansas in 1975 and 1977, Dr. Franklin received his
Ph.D. in higher education in 2007 from Ohio University. His professional practice and
research focuses on strategic planning, curriculum development and program evaluation at
domestic and international educational institutions and he has worked extensively in Jordan,
Saudi Arabia and Turkey. His research interests focus on higher education organization and
quality assurance, teacher preparation, and out-of-class and co-curricular learning, He has
spoken nationally and internationally on quality assurance, accreditation, strategic planning,
standards and assessment, developing student-learning outcomes for student employees, and
entrepreneurialism.
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Professor Emerita Olga Seastrom Jarrett
Georgia State University

Olga Jarrett, PhD, is Professor Emerita at Georgia State University in Atlanta, GA, USA. She
retired from the faculty of Education and Human Development at Georgia State in the
summer of 2015. However, she keeps busy with advocacy, writing, conference presentations,
and evaluation of a National Science Foundation Research Experiences for Undergraduate
project in Belize (as well as babysitting for her 22 month old grandson). Dr. Jarrett has taught
courses at the undergraduate, masters, and PhD level on child development, science and social
studies teaching methods, play, and research methods and has been evaluator of four National
Science Foundation grants. She has received three awards for play research and advocacy,
including the Brian Sutton-Smith Lifetime Achievement Award for play scholarship and
leadership (2010), and three awards for mentorship, advocacy, or service, including the
Martin Luther King Faculty Torch of Peace Award (2014). She has lived and worked in
Barbados, Belize, and Germany and has presented her research abroad in Portugal, Brazil,
Germany, China, Wales, Canada, and Turkey. Her published research on play, science
education, bullying, and service learning includes 50 journal articles, seven conference
abstracts or proceedings, a “White paper” on school recess, and three books. She is currently
working on a book proposal on Play and Social Justice.
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Isabel Catarina Martins
Portuguese Association of Cerebral Palsy

Catarina Martins is graduated in Psychology, specialist in educational and clinical/Health
psychology and in special needs education. She has a Master and PhD in Psychology. She is a
certified trainer in Special Education, by Scientific-Pedagogical Councils and a Consultant Specialist in educational evaluation of training courses for teachers. Since 1997 she has been
Psychologist in Portuguese Association of Cerebral Palsy. She is part of a multidisciplinary
team who supports children with special needs and their families. They provide cognitive and
emotional support to children and families, and cooperate to mainstream schools, supervising
teachers&#39; work with students and helping the development of intervention and education
plans. She has supervised master thesis on special Education and internships of Psychology
and has created programs of social competencies and cognitive promotion. She delivers
lectures and workshops at universities, on special needs and educative processes, to
professionals of education and rehabilitation and has presented results of investigations in
seminars and meetings. She defends Inclusion as the only way of building a fair society and
she hopes, one day, it will not be a topic anymore as the full participation of all, and each one,
will be a reality.
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Assoc. Prof. Dr. Metin Boúnak
Acting Dean of Faculty of Education
International University Sarajevo

Metin Boúnak is the founding dean of Faculty of Education in International University of
Sarajevo, former dean of Faculty of Arts and Sciences, the founder of the Departments of
English and American Culture and Literature at Fatih University. As a Fulbright scholar, Dr.
Boúnak studied in the United States, where he received an M.A. in Comparative Literature
from Indiana University; he then received his Ph.D. from Hacettepe University in Ankara. His
academic studies are as wide-ranging as Comparative Literature, English Language Teaching,
Philology, Literature, Cinema Studies, Cultural Studies, and the Social Sciences. The author
of over thirty internationally published articles, Dr. Boúnak has also published poetry and
translated a novel, John Fuller’s Flying to Nowhere. He has authored several books, including
Call Me Eve, Poetics of Politics, and McStates and McCoups pending publication. He teaches
at International University of Sarajevo, Sarajevo, BiH.
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Prof. Dr. Mustafa Safran
Consultant of Higher Education Chairman
Professor of History Education
Gazi University, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Mustafa Safran was born in Kastamonu in 1958. In 1984 he graduated from
Department of History in the University of Ankara. In 1992, he completed his Ph.D. at the
University of Ankara. He served as Dean of Faculty of Education at Gazi University from
until 2011. He is a member in the XXV. Period Board of Directors of UNESCO Turkish
National Commission. He is also executive member of TUBA (Turkish Science Academy)
and the coordinator of Teacher Tarining Work Group in Higher Education Council. He has
numerous publications- books and articles- in the field of teaching history and teacher
education.
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Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
President of Turkish Language Society

At first he became a research assistant and than an instructor in Marmara University, Atatürk
Education Faculty between 1983 and 1990. Between 1987 and 1989 he was assigned by
ministry of national education as a Turkish language lecturer in Lóránd Eötvös University,
Hungary. In the same period, he worked in Altaic Studies and maintained his lessons in
Szeged József Attila University. In 1989, he returned to his job in Marmara University and
between 1994 ad 1999, he worked as an assistant professor. In 1998, he became associate
professor and a lecturer of Marmara University, Turkish Language Education Department.
Between 2000 and 2002, he worked as a visiting lecturer in Kyrgyzstan-Turkey Manas
University, Faculty of science and Literature, Department of Turcology. In the same time, he
maintained his presidency of Social Sciences Department. When he turned back to Turkey, he
was appointed as the president of his own department. Moreover, as the representative, he
participated in the faculty board. Between 2003 and 2012, he maintained his position as the
president of Marmara University, Turkish Language Education Department. Between
February 25 and July 11, 2010, he gave master’s degree and Ph.D lessons in Pekin Minzu
University, Uighar Language and Literature Faculty. With the order in 6th March, 2012, he
was assigned as the president of Turkish Language Society.

xiii

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

Prof. Dr. Mehmet Küçük
Recep Tayyip Erdo÷an 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. Cemil Öztürk
President of EPDAD

Cemil Öztürk is a Professor of Education Faculty at Marmara University. He graduated from
the department of Social Sciences Education, Faculty of Education, Marmara University in
1985. Initially, he began his academic career in the recent history of Turkey and then he
studied in the history of education, teacher education, and social sciences/history education. In
these fields, he was the author/editor or co-author of over 10 books and he was the author/coauthor of approximately 80 articles and papers. He worked as a dean, senator and the director
of research and training center. He was the one of founder of Social Studies Educators Union
Association (SBEB) in 2010 and he worked as a president of Association for five years. The
International Social Science Education Symposium has been made conventional under the
umbrella of SBEB by his contribution. He was the editor of the Journal of Social Studies
Education Research (JSSER) which is a scientific periodicals reviewed by five national /
international index. He was the founding president of the Council of Deans of Education
Faculties (EFDEK) in 2012. He has been the president of Association of Education Faculties’
Program Evaluations and Accrediation and he has been the editor in chief of the journal
mentioned before.
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Prof. Dr. Firdevs Karahan
Sakarya University
Dean of Education Faculty

Prof. Dr. Firdevs KARAHAN who was born in 1969, graduated from Hacettepe University,
Literature Faculty, Englisgh Linguistics department in 1992. In 1995, she finished master’s
degree and in 2000 she finished Ph.D in English Linguistics. She started to the academic life
as a research assistant in Hacettepe University Literature Faculty, English Linguistics
Department, 1994. She became assistant professor in 2003; associate professor in 2006 and
professor in 2013. She was assigned as the dean of education faculty and faculty of dentistry
in Sakarya University.

xvi

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

Av. øbrahim Gül
SGK 1. Law Counseilor

øbrahim Gül was born in 1968. He is an attornay at law. He is the former head of legal
department of SECI and also the head of SPOC. Moreover, he is the vice president of
HUDER (Association of Legal Studies) and head of Legal Department of Social Security
Institution.
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Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen
Ankara University

Dr. Ahmet Alpay Dikmen was born in 1967, Ankara. He did his undergraduate studies at
Management Administration department in Ankara University, Faculty of Political Sciences
and his MA degree, at the Public Administration programme in the same Faculty. For his
Ph.D. studies, he started at the Sociogoy Department in Middle East Technical University and
went to the U.S.A., Duke Univerisity to wrote his disertation, studied on "ødeologies of Work
and Global Commodity Producty" with Prof. Dr. Hasan Ünal Nalbanto÷lu at METU and Prof.
Dr. Gary Gereffi at Duke University. He worked as a visiting professor at Lyon III University,
France in 2004, and Duke University, the U.S.A. in 2007-2008. He also worked in the METU
Northern Cyprus Campus as the first academic stuff of the University for three years. Dr.
Dikmen has been working as the head of Administrative Science (Public Administration) and
full time professor at Ankara University, Faculty of Political Sciences.
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ONUR KURULU

HONOR BOARD

Bülent TURAN
AK Parti Grup Baúkanvekili –
Çanakkale Milletvekili
Ayhan GøDER
Çanakkale Milletvekili
Prof. Dr. Yücel ACER
Çanakkale Onsekiz Mart University - Rector
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALøN
President of Turkish Language Society
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Higher Education Council, Ankara
Prof. Dr. Mehmet ùøùMAN
Higher Education Council, Ankara
Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR
Çanakkale Onsekiz Mart University –
Vice Rector
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
President of EPDAD

Bülent TURAN
AK Party Canakkale Deputy
Ayhan GøDER
AK Party Canakkale Deputy
Prof. Dr. Yücel ACER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALøN
Türk Dil Kurumu BaúkanÕ
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Yüksek Ö÷retim Kurulu
Prof. Dr. Mehmet ùøùMAN
Yüksek Ö÷retim Kurulu
Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektör YardÕmcÕsÕ
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
EPDAD BaúkanÕ
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BøLøM VE DANIùMA KURULU /
SCIENTIFIC AND ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Alaattin Canbay
Prof. Dr. Alejandro José Gallard Martínez
Prof.Dr. Ali øhsan Öbek
Prof. Dr. Ali Paúa Ayas
Prof. Dr. Ali ùimúek
Prof. Dr. Ali YÕldÕrÕm
Prof. Dr. Arif Altun
Prof. Dr. Arif SarÕçoban
Prof. Dr. Asuman Seda Saracalo÷lu
Prof. Dr. Aysu Erden
Prof. Dr. Ayúe Akyel
Prof. Dr. Ayúe KÕran
Prof. Dr. Aytekin øúman
Prof. Dr. Ayten Genç
Prof. Dr. Battal Arvasi
Prof. Dr. Birsen Tütüniú
Prof. Dr. Burhanettin Dönmez
Prof. Dr. Cahit Kavcar
Prof. Dr. Cemal YÕldÕz
Prof. Dr. Cemil Öztürk
Prof. Dr. Çavuú ùahin
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Prof. Dr. Dursun Zengin
Prof. Dr. Emrullah øúler
Prof. Dr. Esra Ömero÷lu
Prof. Dr. Fatma Ali Sinano÷lu
Prof. Dr. Fatma BÕkmaz
Prof. Dr. Feryal Çubukçu
Prof. Dr. Filomena Capucho
Prof. Dr. Fitnat Köseo÷lu
Prof. Dr. Gazanfer Do÷u
Prof. Dr. Gölge Sefero÷lu
Prof. Dr. Gül Durmuúo÷lu
Prof. Dr. Hafize Keser
Prof. Dr. Halil øbrahim YalÕn
Prof.Dr. Hatice Sofu
Prof. Dr. Hayati Akyol
Prof. Dr. Hikmet Asutay
Prof. Dr. Ibrahim Bajunid
Prof. Dr. øbrahim Hatipo÷lu
Prof. Dr. øsmail HakkÕ Erten
Prof. Dr. øsmail HakkÕ Mirici
Prof. Dr. Leyla Harputlu
Prof. Dr. Liesel Ebersohn
Prof. Dr. Madeleine Atkins
Prof. Dr. Mehmet Demirezen
Prof.Dr. Mehmet Ali SalahlÕ
Prof. Dr. Mehmet Durdu KarslÕ
Prof. Dr. Mehmet Gürol
Prof. Dr. Mehmet Küçük
Prof. Dr. Mehmet Takkaç

Canakkale Onsekiz Mart University
Georgia Southern University, USA
Trakya University
Bilkent University
Anadolu University
Atatürk University
Hacettepe University
Selçuk University
Adnan Menderes University
Haliç University
Yeditepe University
Hacettepe University
Sakarya University
Hacetepe University
Ankara University
østanbul AydÕn University
ønönü University
Ankara University
Marmara University
Marmara University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Ankara University
Gazi University
Gazi University
Gazi Universityi
Ankara University
Dokuz Eylül University
Catholic University of Portugal
Gazi University
Abant øzzet Baysal University
Orta Do÷u Teknik University
Anadolu University
Ankara University
Do÷u Akdeniz University
Çukurova University
Gazi University
Trakya University
Former President of APERA
Yalova University
Hacettepe University
Hacettepe University
Dokuz Eylül University
Güney Afrika Pretoria University
Coventry University
Hacettepe University
Çanakkale Onsekiz Mart University
Do÷u Akdeniz University
YÕldÕz Teknik University
Recep Tayyip Erdo÷an University
Atatürk University
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Prof. Dr. Mehmet Taúdemir
Prof. Dr. Muhlise Coúgun Ogeyik
Prof. Dr. Murat Altun
Prof. Dr. Mustafa ÇakÕr
Prof. Dr. Mustafa Safran
Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan
Prof. Dr. Nevide AkpÕnar Dellal
Prof. Dr. Nizamettin Koç
Prof. Dr. Nurettin Öztürk
Prof. Dr. Okan Yaúar
Prof. Dr. Petek Aúkar
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(10141) AVRUPA BøRLøöø øLERLEME RAPORLARINDA
EöøTøM HAKKI
FøLøZ NAZLIM 1, MURAT GÜRKAN GÜLCAN 1
1
GAZø ÜNøVERSøTESø
filiz-gorkem@hotmail.com

Avrupa Birli÷i ølerleme RaporlarÕnÕn e÷itim hukuku ve e÷itim hakkÕ bakÕmÕndan incelenmesi. Türk E÷itim
Sistemi'nin Avrupa Birli÷i sürecinden nasÕl etkilenece÷i sorusuna cevap bulabilmek için, Avrupa Birli÷i E÷itim
Komisyonu'nun e÷itim politikalarÕ ve e÷itim politikalarÕnÕn dayandÕ÷Õ temel ilkeler do÷rultusunda Türkiye'nin
1998 ve 1999 düzenli raporlarÕ ile 2000 yÕlÕndan 2016 yÕlÕna kadar yayÕnlanan Avrupa Birli÷i ølerleme RaporlarÕ
üzerinde literatür taramasÕ yapÕlarak e÷itim hakkÕ açÕsÕndan analiz edilmiútir ve raporlar arasÕnda Avrupa Birli÷i
e÷itim politikalarÕnÕn temel ilkelerine göre karúÕlaútÕrmalar yapÕlmÕútÕr. Türkiye'nin Avrupa Birli÷i'ne katÕlÕm
yönünde ilerlemesine iliúkin ilk rapor 1998 yÕlÕnda, ikincisi ise 1999 yÕlÕnda düzenli rapor olarak yayÕnlanmÕútÕr.
2000 yÕlÕndan itibaren 2016 yÕlÕna kadar yayÕnlanan raporlar ise Avrupa Birli÷i ølerleme raporlarÕ olarak
adlandÕrÕlmÕútÕr. Avrupa Birli÷i ølerleme raporlarÕnda Türk E÷itim Sisteminin yapÕsal sorunlarÕ özellikle Avrupa
Birli÷i E÷itim ProgramlarÕna katÕlÕm, göçmen iúçi çocuklarÕnÕn e÷itimi, mesleki e÷itim ve ö÷retimin
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, zorunlu e÷itim, e÷itimde fÕrsat eúitli÷i, e÷itime eriúim ve okul öncesi zorunlu e÷itim gibi
konularda dikkat çekmektedir. Türkiye'nin Avrupa Birli÷i'ne katÕlÕm yönünde 1998 yÕlÕndan itibaren 2016 yÕlÕna
kadar geçen 18 yÕllÕk süreçte e÷itim konusunda tamamlanmasÕ, yerine getirilmesi, iyileútirilmesi bakÕmÕndan
atÕlmasÕ gereken pek çok adÕm vardÕr. Türkiye'nin bu süreçte Avrupa Birli÷i'ne paralel bir e÷itim yapÕsÕ
oluúturabilmesi için öneriler sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : AB ve e÷itim, ilerleme raporlarÕ, Türk E÷itim Sistemi, e÷itim hakkÕ.

(11765) HOW TO CREATE A SUSTAINABLE IMPACT IN ERASMUS+:
CHALLENGES & OPPORTUNITIES
ZEYNEP TUöÇE ÇøFTÇøBAùI GÜÇ 1, ELøF BENGÜ 1
1

ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø
zeynep.guc@agu.edu.tr

Erasmustern, the internship consortium is a European project that was formed under Erasmus + Program by
Kayseri Universities and the Chamber of Commerce started in 2015/2016 academic term under the leadership of
a research public University located in Kayseri, Turkey. It aims to provide international internship opportunities
for university students. In its first year, 52 students were placed in internship programs throughout program
countries. Upon their return, the Erasmus offices that are part of the consortium conducted a survey to evaluate
the program and learn more about the students experience abroad. The most insightful results obtained by that
survey pertained to the financial difficulties that students had, the countries that the companies were located in,
and the orientations that were provided by the Erasmus+ offices. In this session, the researchers will present their
findings and provide suggestions for improvements.In addition, they will provide practical advice for universities
and non-governmental organizations that plan to form their own similar internship consortiums such as
Erasmustern as a model.
Anahtar Kelimeler : Erasmus+, Consortium, Students, Higher Education, Internship
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(10051) ORMAN FAKÜLTESø ÖöRENCøLERøNøN ÇEVREYE
YÖNELøK TUTUM VE DAVRANIùLARININ øNCELENMESø
SAKøNE SERAP AVGIN 1, FERHAT KARAKAYA 1, ELøF GÖMLEK 1, YUNUS
KARABULUT 1
1

KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø
ferhatk26@gmail.com

Do÷al kaynaklarÕn bilinçsizce tüketimi, hÕzlÕ nüfus artÕúÕ, savaúlar gibi birçok nedenle artan çevre sorunlarÕ insan
yaúamÕnÕ tehdit edecek boyutlara ulaúmaktadÕr. Orman Fakülteleri çevre ve çevre sorunlarÕyla yakÕndan ilgili
kurumlardÕr. YapÕlan literatür taramasÕ sonucu çevre ve do÷ayla iç içe olan orman fakültesi ö÷rencilerinin
çevreye yönelik tutum ve davranÕúlarÕnÕ belirlemek amacÕyla yapÕlan herhangi bir çalÕúmaya rastlanÕlmamÕútÕr.
Bu nedenle çalÕúmamÕzda orman fakültesi ö÷rencilerinin çevreye yönelik tutum ve davranÕúlarÕnÕn farklÕ
de÷iúkenler açÕsÕndan belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúma 2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda Kahramanmaraú
Sütçü ømam Üniversitesinde ö÷renim gören Orman Fakültesi ö÷rencileri ile birlikte yürütülmüútür. Verilerin
toplanmasÕnda SargÕn & ark. (2016), tarafÕndan geliútirilen “Çevre DavranÕú Ölçe÷i” ve Morgil & ark. (2004)
tarafÕndan geliútirilen “Çevre Tutum Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde ise IBM SPSS 21 istatistik
programÕ kullanÕlmÕútÕr. De÷iúkenlere göre elde edilen verilerin istatistiki anlamlÕlÕklarÕnÕn belirlenmesinde
ba÷ÕmsÕz t testi, tek yönlü varyans analizi testlerinden yararlanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma; cinsiyet, sÕnÕf, bölüme isteyerek
gelme durumu, akademik baúarÕ puanÕ ve en uzun yaúanÕlan yerleúim birimi de÷iúkenleri açÕsÕndan ele alÕnmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : çevre tutum, çevre davranÕú, çevre e÷itimi, orman mühendisi

(10131) CONTRIBUTION OF GAMES AND CREATIVE DRAMA ON
IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS IN
PRESCHOOL STUDENTS
SøBEL MENTESE 1, ONUR ZEREN 2, EFSUN KESKINER 2, EBRU DEMøRÖREN 3
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
3
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
sibelm@comu.edu.tr

Each part of the society has interactions with the environment in different ways. Environmental consciousness
must have been gained at early ages of a person and the best time to gain this ability is preschool education
period. Hence, child-centric environmental education applications throughout the year is expected to have
positive contribution on child’s social life. The scope of this study is covering the children aged between 4 and
6, attending the pre-school classes in 5 different school. Primary aim of the study is assessment of current
environmental consciousness of the study population and the hypothesis of the study is games and creative
drama applications can increase the environmental consciousness of the children. To test the hypothesis,
children’s current environmental consciousness level was assessed according to the true answers of the pre-test.
Success of the environmental education was estimated by comparing the post test scores, which was applied two
weeks after the environmental education, with the pre-test scores. In general, pre-test scores of the children were
found to be lower than post-test scores. Pre- and post-tests are including 6 different categories and increases
were observed for each category with the applied environmental education. The highest success ratio was
observed for “environmental savings” category. Since the success ratio of the early-period education is high, it is
suggested to have more common education programs similar to this one.
Anahtar Kelimeler : Drama, environmental consciousness, environmental education, game, preschool
education.
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CONSCIOUSNESS OF PRESCHOOL STUDENTS
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ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
3
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
sibelm@comu.edu.tr

Environmental education is becoming an increasingly important learning field during preschool period which is
influenced by policy developments in early childhood education. Thanks to environmental education during
preschool period, the development of environmental values tends to dominate practice not only in early
childhood education but also in school education. However, there is a big gap in environmental education
research, resulting in less common practices while teaching and learning of environmental education.
Environmental consciousness must have been gained at early ages of a person and the best time to gain this
ability is preschool education period. In this study, environmental consciousness of children aged between 4 and
6, attending in pre-school classes of 5 different schools, was assessed in Canakkale city, Turkey. Children’s
current environmental consciousness level was assessed by a pre-test, including different aspects of the
environment and environmental problems. Following a game-based environmental education program applied 2
weeks later the pre-test, children’s environmental consciousness was assessed by a post-test. In general, pre-test
scores of the children were found to be lower than post-test scores. The age of the students was recorded as age
and it was found that age of the students is affecting both the pre- and post-test scores of the children in
statistically significance (p<0.05). Although pre-test scores of the boys were higher than girls, the post-test
scores of the girls after the environmental education was close to each other. Since the success ratio of the earlyperiod education is high (approximately 90% here), it is suggested to have more common education programs
similar to this one.
Anahtar Kelimeler : Environmental consciousness, environmental education, game, preschool education.

(11187) ÖöRENCøLERøN SU KAVRAMI øLE øLGøLø BøLøùSEL
YAPILARININ BELøRLENMESø
NAZøHAN URSAVAù 1, AYùE AYTAR 1
1

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
nazihan.ursavas@erdogan.edu.tr

Bu çalÕúma 2 ve 8. sÕnÕflarda okuyan ö÷rencilerin su kavramÕ ile ilgili biliúsel yapÕlarÕnÕ ortaya çÕkarmak
amacÕyla yapÕlmÕú bir Tarama çalÕúmasÕdÕr. Bu amaçla, Kelime øliúkilendirme Testi (KøT) ilkokul ve ortaokulda
okuyan toplam 80 ö÷renciye uygulanmÕútÕr. KøT ö÷rencilerin uzun dönemli hafÕzalarÕndaki kavramlar arasÕndaki
iliúkilerin yeterli olup olmadÕ÷ÕnÕ, anlamlÕ olup olmadÕ÷ÕnÕ veya anahtar kavrama ne tür anlamlar yükledi÷ini
ortaya koymak açÕsÕndan uzun yÕllardÕr kullanÕlan etkili metotlardan biridir. Ö÷rencilere anahtar kavram olarak
“Su” kelimesi verilmiú ve kendilerinden ça÷rÕúÕm kelimeleri yazmalarÕ istenmiútir. Ö÷rencilerin anahtar kavrama
vermiú olduklarÕ cevaplar frekans tablolarÕ ile ifade edildikten sonra kategoriler ve temalar oluúturulmuútur.
Daha
sonra
Kesme
NoktalarÕ
(KN)
belirlenerek
frekanslara
uygun
kavram
haritalarÕ
oluúturulmuútur. Ö÷rencilerin suyu daha çok co÷rafi terimlerle iliúkilendirdikleri belirlenmiútir. Bu araútÕrma
ö÷rencilerin su ile ilgili biliúsel yapÕlarÕnÕn ortaya konmasÕ, su ile ilgili hazÕrlanacak ölçekler için kuramsal temel
oluúturmasÕ ve su ile ilgili farkÕndalÕk ortaya koymak amacÕyla gerek fen e÷itimi gerekse biyoloji e÷itimi
açÕsÕndan önem arz etmekte ve gelecekte yapÕlabilecek çalÕúmalara öncülük etmesi açÕsÕndan önemli oldu÷u
düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Su, Su farkÕndalÕ÷Õ, Kelime øliúkilendirme
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SUNUMUN ETKøSø
MELTEM EKøCø 1, SEDA ÖZDøKMENLø TEPELø 2
1

2

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
sdikmenli@hotmail.com

ÇalÕúmamÕzÕn amacÕ Fen Bilimleri dersinde uygulamalÕ e÷itimlerin, yapÕlan aktivitelerin ve görsel sunumlarÕn
ö÷renme baúarÕsÕndaki etkisini belirlemektir. AraútÕrmamÕzda ö÷rencilerin ilkö÷retim boyunca almÕú olduklarÕ
çevre bilgisi ve kapalÕ alan hava ve biyoaerosol kirlili÷i konusu seçilmiútir. Çanakkale il merkezi ve ilçeleri dâhil
olmak üzere 10 farklÕ okul seçilmiú ve toplamda 374 8.sÕnÕf ö÷rencisine biyoaerosol kirlilik semineri verilmiútir.
Seminer içeri÷i; ekosistem, ozon tabakasÕnÕn delinmesi ve sera etkisi, enerji kaynaklarÕ, çevre kirlili÷i,
biyoaerosol ve kapalÕ alan kirlili÷i ve mikroorganizmalar konularÕndan oluúturulmuútur. AyrÕca ö÷renciler ile
birlikte okulun ö÷retmenler odasÕ, okul bahçesi, ö÷renci lavabolarÕndan, sÕnÕflardan, koridor ve okul kantini
olmak üzere 6 farklÕ noktasÕndan mikrobiyolojik örnekleme yapÕlmÕútÕr. Ö÷rencilere görsel sunum öncesi ve
sonrasÕ,1 soru ekosistem, 2 soru ozon tabakasÕnÕn delinmesi ve sera etkisi, 2 soru enerji kaynaklarÕ, 6 soru
mikroskobik canlÕlar, 9 soru çevre kirlili÷i olmak üzere toplam 20 soru yer almÕútÕr. Bu ö÷rencilerin 41 tanesine
ise laboratuvar ortamÕnda mikroskobu tanÕyalÕm, mikroskopta inceleme yapmak, bitki ve hayvan hücrelerinin
incelenmesi, su bitkisi Elodea yapra÷Õnda klorofilin gözlenmesi ve çevremizdeki bakterileri tanÕyalÕm baúlÕklarÕ
altÕnda uygulama dersleri iúlenmiútir. UyguladÕ÷ÕmÕz anket sonuçlarÕna verilen cevaplarÕn do÷ru sayÕsÕna göre
çok düúük (0-4), düúük (5-8 do÷ru), orta (8-12), iyi (13-16) ve çok iyi (17-20) olarak de÷erlendirilmiútir.
Seminere katÕlan ö÷rencilere ait veriler IBM SPSS 20 programÕ ile analiz edilmiútir. KatÕlan ö÷renci sayÕlarÕ,
ailelerine iliúkin verilerde tanÕmlayÕcÕ istatistiklerin sÕklÕklarÕ (%) de÷erleri tespit edilmiútir. Seminer öncesi
çevre bilgisi baúarÕsÕ çok düúükten çok iyiye do÷ru sÕrasÕyla %4.5, %11.5; %20.6; %39.6; ve %23.8 olarak tespit
edilirken seminer ve etkinlik sonrasÕ yine sÕrasÕyla % 2.4; %6.7; %11.5; %19.5; ve %59.9 olarak tespit edilmiútir.
ÇalÕúmamÕzda görsel sunum, aktivite ve laboratuvar uygulamalarÕnÕn ö÷renme baúarÕsÕnÕ %36.1 oranÕnda
arttÕrdÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Fen Bilgisi, biyoaerosol kirlilik, mikroorganizma, çevre, hava

(11851) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN
KAÇ GEZEGENE øHTøYACI VAR?
HøLAL AGAÇ 1, FEHøME SEVøL YALÇIN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
hilalagac17@gmail.com

ønsano÷lunun yaúamsal faaliyetleri sonucu do÷al kaynaklarÕ bilinçsiz ve sürdürülebilirlikten uzak kullanÕmÕ
dünyayÕ geri dönüúü olmayan noktaya sürüklemektedir. Özellikle son yÕllarda ortaya çÕkan ekolojik ayak izi
kavramÕ insanlÕ÷Õn kaynaklarÕnÕ gelecekte de verimli bir úekilde kullanabilmesi açÕsÕndan önemlidir. Ekolojik
ayak izi kavramÕ; gezegen düzeyinde tüketilen biyolojik alan miktarÕnÕ; atÕklarÕn yok edilmesi için gereken kara
ve su alanlarÕnÕn büyüklü÷ünü; ülkelerin, kentlerin, ailelerin ya da bireylerin ne kadar biyolojik üretken alan
kullandÕklarÕnÕ gösteren niceliksel bir hesaplama tekni÷idir. Ülkemizde özellikle gençlerin, ekolojik ayak izi
büyüklüklerini tam olarak bilmedikleri bu konuda yapÕlan literatür taramalarÕ sonucunda saptanmÕútÕr. Bu
do÷rultuda yapÕlan çalÕúmada; ö÷retmen adaylarÕnÕn ekolojik ayak izi büyüklü÷ünü saptamak, farkÕndalÕklarÕnÕ
arttÕrmak ve e÷itecekleri bireyleri de bilinçli yetiútirmeye katkÕda bulunmak amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn evreni;
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, örneklemi; E÷itim Fakültesi, ølkö÷retim Anabilim DalÕ’nda Fen Bilgisi,
Okul Öncesi, Sosyal Bilimler ve SÕnÕf Ö÷retmenli÷i bölümü, 2014-2015 e÷itim-ö÷retim dönemindeki 120
ö÷retmen adayÕndan oluúmaktadÕr. ÇalÕúmada öncelikle ö÷retmen adaylarÕnÕn yaúlarÕ, cinsiyetleri, anabilim dalÕ
bilgilerini içeren anket uygulanmÕútÕr. SonrasÕnda ekolojik ayak izi bileúenlerine göre ‘Küresel Ayak øzi A÷Õ
(Global Footprint Network)’ tarafÕndan geliútirilmiú, gÕda, mal ve hizmetler, barÕnak ve ulaúÕm kategorilerinde
sorularÕnÕn yer aldÕ÷Õ anket, her anabilim dalÕ için uygulanarak elde edilen sonuçlar kaydedilmiútir. ÇalÕúmanÕn
istatistiksel analizlerinde SPSS-13 paket programÕ ile betimsel istatistikler ve ikili karúÕlaútÕrmalarda ba÷ÕmsÕz
gruplar için t-testi kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen sonuçlarda cinsiyetlere göre ö÷rencilerin ekolojik ayak izleri
benzerlik göstermekte olup, aralarÕnda anlamlÕ farklÕlÕk olmadÕ÷Õ, aynÕ zamanda farklÕ branúlarÕn ekolojik ayak
izlerinin bölümler arasÕnda benzer oldu÷u saptanmÕútÕr. Bu çalÕúma, TUBøTAK 2209-A Üniversite Ö÷rencileri
AraútÕrma Projeleri Destekleme ProgramÕ kapsamÕnda 1919B011403368 numaralÕ projesi olarak desteklenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Ekolojik ayak izi, ö÷retmen adayÕ, farkÕndalÕk, sürdürülebilirlik
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MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
yasarbozdemir40@hotmail.com

Geliúen ça÷a ayak uydurmaya çalÕúan insano÷lu yaúamak için kendi yaúam alanÕnÕ geniúletirken, di÷er
canlÕlarÕn yaúam alanÕnÕ daraltmakla kalmayÕp bu canlÕlarÕn yaúama hakkÕnÕ elinden alarak, yaúadÕ÷Õ ekosistemi
kirletmekte ve yok etmektedir. Bu süre içinde meydana gelen çevre sorunlarÕndan en çok etkilenen canlÕ türleri
ise yaúam ortaklarÕmÕz hayvanlardÕr. YaúamlarÕnÕn tehdit altÕnda oldu÷u canlÕ türlerinden biride ülkemizi
yuvalama ve yaúam alanÕ olarak seçmiú deniz kaplumba÷alarÕdÕr. Ülkemizde bu canlÕlarÕn yaúamÕnÕ tehdit eden
birçok faktör yer almaktadÕr. Bu faktörlerin en temel nedeni ise e÷itim eksikli÷i ve bilinçsizlik gelmektedir.
Çanakkale’ de son birkaç yÕlda deniz kaplumba÷alarÕ ile ilgili vakalara rastlanmÕú olmasÕ bu bölgede
de çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ gereklili÷ini ortaya koymuútur. Buradan yola çÕkarak bu çalÕúma son
yÕllarda Çanakkale sahillerinde özellikle darbe almÕú ölmüú /öldürülmüú kaplumba÷alara rastlanmasÕ sonucu
nesli tehlike altÕnda olan deniz kaplumba÷alarÕnÕn süreklili÷inin sa÷lanmasÕ ve nesillerinin korunmasÕna katkÕda
bulunmak hedeflenmiútir .Bu hedeften yola çÕkarak Çanakkale sahillerine gelen deniz kaplumba÷alarÕna yönelik
ö÷rencilerin farkÕndalÕk durumunu ölçmek için geçerli ve güvenilir bir deniz kaplumba÷alarÕ farkÕndalÕk ölçe÷i
geliútirilmesi çalÕúmamÕzÕn temelini oluúturmuútur. Ölçe÷in deneme formunun hazÕrlanmasÕ aúamasÕnda
öncelikle araútÕrmacÕlar tarafÕndan ilgili alan yazÕn ÕúÕ÷Õnda öncül maddeler hazÕrlanarak alanÕnda uzman 3
ö÷retim elemanÕnÕn görüúlerinden faydalanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada, 2015-2016 e÷itim-ö÷retim yÕlÕ 1. döneminde,
Çanakkale’nin ilçesinde bir ølkokulda ö÷renim gören 80 ö÷renci çalÕúma grubu olarak seçilmiútir. Verilere
Do÷rulayÕcÕ ve AçÕklayÕcÕ faktör analizleri yapÕlmÕú ve analizler için SPSS 20.0 ile LISREL 9.2 paket istatistik
programlarÕ kullanÕlmÕútÕr. AçÕklayÕcÕ faktör analizine göre ölçe÷in KMO de÷eri 0.73, Cronbach Alpha de÷eri
0.60, Bartlett anlamlÕlÕk testi sonucu 0.000 olarak bulunmuútur. Do÷rulayÕcÕ faktör analizine göre ise GFI, AGFI,
IFI ve CFI de÷erleri 0.80’den büyük; SRMR ve RSMR de÷erleri 0.08’den küçük; X2/df oranÕ 1.55 ve p de÷eri
0.02 bulunmuútur. Bütün bu de÷erler ölçe÷in geçerli, güvenilir ve kuramsal alt yapÕsÕnÕn sa÷lam oldu÷unu
göstermektedir. “Ölçek, iki boyutlu ve toplam 10 maddeden oluúmaktadÕr. Maddelerin 3’ü düz, 7’si ters
maddedir. Alan uzmanÕnÕn da görüúleri do÷rultusunda, boyutlar ‘habitat’ ve ‘beslenme’ olarak adlandÕrÕlmÕútÕr
Anahtar Kelimeler : Deniz Kaplumba÷asÕ, ilkokul, farkÕndalÕk, ölçek, do÷rulayÕcÕ faktör analizi, açÕklayÕcÕ
faktör analizi

(11962) ORTAOKUL ÖöRENCøLERø ELEKTROMANYETøK
KøRLøLøöø TANIYOR MU?
GÜNNUR ERDOöAN 1, FEHøME SEVøL YALÇIN 1, SøBEL TELLø 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
gnnrerd@gmail.com

Günümüzde elektrikli ve elektronik cihazlarÕn kullanÕmÕ sonucu meydana gelen elektromanyetik alan (EMA) ve
yarattÕ÷Õ elektromanyetik kirlilik genellikle, yüksek gerilim hatlarÕ ve elektrik trafolarÕnÕn çevresinde yo÷un
olarak oluúsa da, evlerimizde ve iú yerlerinde bulunan televizyon, tablet, cep telefonu, saç kurutma makinesi gibi
elektronik cihazlarÕn günlük kullanÕmÕ sÕrasÕnda da oluúur. Bu nedenle EMA’dan daha duyarlÕ úekilde
etkilenebilen çocuk ve gençlerin elektrikli ve elektronik cihazlarÕn bilinçli kullanmasÕ ve sa÷lÕklarÕnÕ koruyacak
bilgi seviyelerinin olmasÕ önemlidir. Bu çalÕúmada ö÷rencilerin elektromanyetik kirlili÷e sebep olan elektrikli ve
elektronik cihazlarÕn ne kadar tanÕdÕklarÕnÕ belirlemek amacÕyla 2014-2015 e÷itim-ö÷retim yÕlÕ bahar döneminde,
Çanakkale ilinde bir ortaokulda 5.,6.,7. sÕnÕf seviyesinde ö÷renim gören 67 kÕz ve 43 erkek ö÷renciden oluúan
toplam 110 ortaokul ö÷rencisine elektromanyetik alan ve sa÷lÕk etkileriyle ilgili sorular sorulmuútur.
Ö÷rencilerin verdikleri cevaplardan elektromanyetik alanÕn sa÷lÕk üzerinde etkileri hakkÕnda farkÕndalÕklarÕ
olmasÕna ra÷men, ö÷rencilerin elektromanyetik alanla ilgili kendilerini bilgili kabul etmedikleri belirlenmiútir.
ÇalÕúma elektromanyetik kirlili÷in arttÕ÷Õ günümüzde gençlerin sa÷lÕklarÕnÕ korumak için mevcut
farkÕndalÕklarÕnÕn bilgiyle desteklenmesi gerekti÷ini göstermesi açÕsÕndan önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Çevre e÷itimi, Elektromanyetik kirlilik, Fen bilgisi e÷itimi, Ortaokul ö÷rencileri
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(12066) SERT KARASAL øKLøM BÖLGESøNDE YAùAYAN LøSE
ÖöRENCøLERøNøN ÇEVREYE YÖNELøK DUYUùSAL EöøLøMLERø
øLE ÇEVRESEL AKTøVøTELERE KATILMA DÜZEYLERø
ARASINDAKø øLøùKø
BÜLENT AKSOY 1

1

GAZø ÜNøVERSøTESø
baksoy28@gmail.com

Bu araútÕrma; karasal iklim bölgesinde yaúayan lise ö÷rencilerinin çevreye yönelik duyuúsal e÷ilimleri ile
çevresel aktivitelere katÕlma düzeyleri ve do÷al alanlarda bulunma sÕklÕ÷Õ arasÕnda bir iliúkinin olup olmadÕ÷ÕnÕ
belirlemeyi amaçlamaktadÕr. Bu amaç do÷rultusunda lise ö÷rencilerinin çevreye yönelik duyuúsal e÷ilimlerini
ölçmek için Wisconsin Center for Environmental Education tarafÕndan yayÕnlanan ve Karatekin (2011)
tarafÕndan Türkçeye uyarlanan "Çevreye Yönelik Duyuúsal E÷ilimler Ölçe÷i" 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda
A÷rÕ ili Do÷ubayazÕt ilçesinde 3 farklÕ lise türünde ö÷renim gören 288 ö÷renciye uygulanmÕútÕr. Verilerin analizi
SPSS 22 istatistik programÕ kullanÕlarak yapÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde; betimsel istatistik ve Pearson
Korelasyon katsayÕsÕ teknikleri kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda ortaö÷retim ö÷rencilerinin çevreye yönelik
duyuúsal e÷ilimlerinin orta düzeyde oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya katÕlan ö÷rencilerin çevreye
iliúkin duyuúsal e÷ilimleri ile çevresel aktivitelere katÕlma düzeyleri arasÕnda pozitif yönlü, zayÕf ve anlamlÕ
olmayan bir iliúki bulunmuútur. Buna karúÕlÕk ö÷rencilerin çevreye iliúkin duyuúsal e÷ilimleri ile do÷al alanlarda
bulunma sÕklÕ÷Õ arasÕnda pozitif yönlü, zayÕf ve anlamlÕ bir iliúki bulunmuútur. Yine bu araútÕrmada ö÷rencilerin
do÷al alanlarda bulunma sÕklÕ÷Õ ile çevresel aktivitelere katÕlma düzeyleri arasÕnda pozitif yönlü, orta düzeyde ve
anlamlÕ bir iliúki bulunmuútur. Bu sonuçlara göre, karasal iklim bölgesinde yaúayan lise ö÷rencilerine verilen
çevre e÷itiminin onlarÕn çevreye yönelik merak ve çevresel aktivitelere daha sÕk katÕlÕmÕnÕ sa÷layacak nitelikte
olmasÕ önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Çevresel aktivite, çevre duyuúsal e÷ilim, karasal iklim bölgesi, lise ö÷rencileri.

(12140) FEN BøLøMLERø ÖöRETMEN ADAYLARININ CANLI VE
CANSIZ KAVRAMLARINA YÖNELøK GÖRÜùLERø
BAHADIR NAMDAR 1, øSMAøL BARIù TUSKAN 1
1

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
btuskan379@gmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ fen bilimleri ö÷retmen adaylarÕnÕn canlÕ ve cansÕz kavramlarÕna yönelik görüúlerinin tespit
edilmesidir. ÇalÕúmanÕn katÕlÕmcÕlarÕ Do÷u Karadeniz’de bir devlet üniversitesinde 2016-2017 e÷itim ö÷retim
yÕlÕnda ö÷renim görmekte olan ve çevre bilimi dersine kayÕtlÕ 46 fen bilimleri ö÷retmen adayÕdÕr. Bu durum
çalÕúmasÕnda ö÷retmen adaylarÕnÕn canlÕ ve cansÕz kavramlarÕna yönelik görüúleri açÕk uçlu sorulardan oluúan bir
formla toplanmÕútÕr. AyrÕca ö÷retmen adaylarÕndan çevre kavramÕna yönelik olarak bir kavram haritasÕ
oluúturmalarÕ istenmiútir. øçerik analizi ile çözümlenen verilerin bulgularÕna göre ö÷retmen adaylarÕnÕn canlÕ ve
cansÕz kavramlarÕna yönelik olarak antroposentrik bir dünya görüúüne sahip olduklarÕ, akÕllarÕna gelen canlÕ
türlerinin genellikle insanÕn do÷rudan temas halinde olabilece÷i canlÕlardan oluútu÷u ve cansÕz olarak akÕllarÕna
gelen varlÕklarÕn ise insanlarÕn kullandÕ÷Õ ve kendi üretti÷i materyallerden oluútu÷u görülmektedir. Verilen canlÕ
ve cansÕz varlÕklarÕn sÕralanmasÕ istendi÷inde ise ö÷retmen adaylarÕnÕn bazÕlarÕnÕn sÕralamaya insan (n=7) ile
ço÷unun ise hava, su ve toprak olmak üzere (n= 38) cansÕz varlÕklarla baúladÕklarÕ görülmektedir. VarlÕ÷Õ önemli
olmayan canlÕlar var mÕdÕr sorusuna ise ö÷retmen adaylarÕnÕn ço÷unlu÷u yoktur cevabÕnÕ vermiútir (n=35).
Ancak insanÕn canlÕlarÕn sÕnÕflandÕrÕlmasÕndaki önemine yönelik olarak insanlarÕn di÷er canlÕlardan daha üstün
oldu÷unu katÕlÕmcÕlarÕn büyük ço÷unlu÷u vurgulamÕútÕr (n= 42). Kavram haritalarÕ incelendi÷inde ise
katÕlÕmcÕlar çevrenin canlÕ ve cansÕzlardan oluútu÷unu belirtmiú ancak sÕnÕflandÕrmada kavram yanÕlgÕlarÕ tespit
edilmiútir. Buradan hareketle, çevre bilimi derslerinde ekolojik adalet (ecojustice) konularÕnÕn dersin kapsamÕnda
ö÷retilmesi ve böylelikle mekan, cansÕz varlÕklar ve do÷adaki tüm canlÕlarÕn çevredeki yeri ve önemine yönelik
ö÷retmen adaylarÕnÕn farkÕndalÕklarÕnÕn artÕrÕlmasÕ önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : fen e÷itimi, çevre e÷itimi, ö÷retmen adaylarÕ
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(12206) BøYOLOJø ÖöRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE øLE øLGøLø
YAùANTILARININ BøYOGRAFøLER YOLUYLA
DEöERLENDøRøLMESø
OSMAN ÇøMEN 1, MEHMET YILMAZ 1, BESTE BELEN 2
1
GAZø ÜNøVERSøTESø
osman.cimen@gmail.com

ønsanlarÕn çevre ile ilgili yaúadÕklarÕ yaúantÕlar; olumlu ve olumsuz deneyimler çevre ile ilgili sorunlarÕn
oluúmasÕna neden olan davranÕúlarÕn nedenlerinin ortaya çÕkmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Bu durumdan hareketle bu
çalÕúmanÕn amacÕ biyoloji ö÷retmen adaylarÕnÕn çevre ile ilgili olumlu ve olumsuz deneyimlerini çevre
biyografileri yoluyla de÷erlendirmektir. ÇalÕúmanÕn modeli durum çalÕúmasÕ úeklinde tasarlanmÕútÕr. ÇalÕúma
grubu Gazi Üniversitesi Gazi E÷itim Fakültesi Biyoloji E÷itimi Anabilim DalÕnda ö÷renim gören 150 ö÷renciden
oluúmaktadÕr. Veri toplama araçlarÕ olarak kiúisel bilgi formu ve çevre biyografileri kullanÕlmÕútÕr. Veriler içerik
analizi ile çözümlenmiú, frekans ve yüzde olarak ifade edilmiútir. ÇalÕúma sonunda ö÷rencilerin çevre ile ilgili
olumlu deneyimleri arasÕnda do÷ada mutlu olmak, huzur bulmak, e÷lenmek temalarÕnÕn ortaya çÕktÕ÷Õ; olumsuz
deneyimleri ile ilgili olarak piúmanlÕk, bilinçsizlik temalarÕnÕn öne çÕktÕ÷Õ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Çevre biyografi, çevre e÷itimi, biyoloji ö÷retmen adaylarÕ

(12208) AKUSTøK øYøLEùTøRME YAPILMIù BøR OKULDA ÖöRENCø
VE ÖöRETMENLERøN GÜRÜLTÜ KøRLøLøöøNE øLøùKøN
GÖRÜùLERøNøN DEöERLENDøRøLMESø*
MIZRAP BULUNUZ 1, NERMøN BULUNUZ 1, JONøDA KELMENDø 1, NøHAL
COùKUN 1
1

ULUDAö ÜNøVERSøTESø
nidakelmendi@gmail.com

E÷itimde hedeflere ulaúÕlabilmesi için öncelikle okulun fiziksel yapÕsÕnÕn iyi olmasÕ gerekir. Fiziksel koúullar
denilince ilk olarak akla okulun temizli÷i, ö÷retim materyalleri, sÕnÕflarÕn ÕsÕ yalÕtÕmÕ ve aydÕnlÕk olmasÕ
gelmektedir. Ancak e÷itim ö÷retimin kalitesini do÷rudan etkileyen gürültü kirlili÷i gözden kaçmaktadÕr. Bunun
ana nedeni gürültünün görülmez, kokmaz, havayÕ ve suyu kirletmemesinden kaynaklanmaktadÕr. Akustik tasarÕm
ve donanÕmÕn kötü olmasÕ okullarda gürültü kirlili÷i artÕran faktörlerin baúÕnda gelmektedir. Bu çalÕúmanÕn
amacÕ, akustik iyileútirme yapÕlmÕú bir okuldaki gürültünün düzeyini, nedenlerini, etkilerini ve gürültüye iliúkin
ö÷retmen ve idarecilerin görüúlerini ortaya koymaktÕr. AraútÕrma Antalya ili merkezinde akustik iyileútirme
yapÕlmÕú bir ortaokulda gerçekleútirilmiútir. Veri toplama aracÕ olarak gürültü seviyesi ölçümleri ve anket
kullanÕlmÕútÕr. Anketler 19 ö÷retmene uygulanmÕútÕr. Toplanan anket verileri SPSS programÕ kullanÕlarak frekans
analizi yapÕlmÕútÕr. Ö÷retmenlerin yaklaúÕk %60’Õ genel olarak okulun gürültü düzeyinin düúük ve normal
oldu÷unu düúünmektedir. Ö÷retmenlerin %70’e yakÕnÕ ders sÕrasÕnda meydana gelen gürültünün düúük ve orta
düzeyde oldu÷unu düúünmektedir. Teneffüs saatlerinde meydana gelen gürültü hakkÕnda ö÷retmenlerin yaklaúÕk
olarak yarÕsÕndan fazlasÕ yüksek oldu÷unu düúünmektedir. Ö÷retmen görüúlerine göre bina içinde en önemli
gürültü kaynaklarÕ yüksek sesle konuúma, úarkÕ söyleme, çÕ÷lÕk atma, koridorlarda koúuúturma, masa ve sÕralarÕ
çekme olarak sÕralanmaktadÕr. Bu ö÷renci davranÕúlarÕ okul içinde trafik, pazaryeri, inúaat gibi dÕúarÕdan
kaynaklanan seslere göre daha fazla gürültü yarattÕ÷Õ düúünülmektedir. Ö÷retmenlere göre okuldaki gürültü baú
a÷rÕsÕ, dikkat da÷ÕnÕklÕ÷Õ, sinir yorgunlu÷u ve isteksizlik, mutsuzluk, depresyon, halsizlik ve sÕkÕlma gibi
problemlere yol açmaktadÕr. Bütün bunlar ö÷retmenlerin okuldaki motivasyon ve verimini etkilemektedir. Bunun
durum ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕnÕn düúmesine neden olabilir. Okulda yapÕlan akustik iyileútirme
ö÷retmenlerin okulda gürültünün azaltÕlabilece÷ine olan inancÕn yüksek çÕkmasÕna katkÕ sa÷lamÕú olabilir.
*Bu bildiri TÜBøTAK tarafÕndan desteklenen 114K738 nolu ''Okulda Gürültü Kirlili÷i; Nedenleri, Etkileri ve
Kontrol Edilmesi'' projesinin yaygÕn etkisini artÕrmak için yapÕlan “Akustik øyileútirme ve Sükûnetli Okul
Kültürü E÷itim UygulamalarÕnÕn Okulda Gürültü Kirlili÷inin Kontrol Edilmesine Etkisinin De÷erlendirilmesi:
Uluda÷ Üniversitesi ve Antalya Sanayici ve øúadamlarÕ Derne÷i (ANSøAD) øúbirli÷i” adlÕ AR-GE projesinden
üretilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Gürültü, Gürültü Kirlili÷i, Akustik øyileútirme, Okul øklimi
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(12216) PORPHYRIOS AöACINA DAYALI YAPILANDIRMACI
ÖöRETøMøN SOSYAL BøLGøLER ÖöRETMEN ADAYLARININ
EKOLOJøDE TÜRLER ARASI øLøùKøLER KAVRAMLARINI
ANLAMALARINA ETKøSø
SELAMø YANGIN 1, øLHAN TURAN 2, ùULE BøLGøN 2
1
2

RECEP TAYYøP ERDOGAN ÜNøVERSøTESø
RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
ilhan.turan@erdogan.edu.tr

Porphyrios, M.S. 232-304 yÕllarÕ arasÕnda yaúamÕú olan bir filozoftur. Ö÷rencisine Aristoteles’in “Kategoriler”
ö÷retisini ö÷retmek için beú tümelin bilinmesinin zorunlu oldu÷unu düúünerek ‘giriú’ anlamÕna gelen Isagoji adlÕ
eserini kaleme almÕú, burada beú tümel “cins, tür (nevi), ayÕrÕm, hassa ve ilinti”den bahsetmiútir. Porphyrios
a÷acÕna göre kavramlar, içlem ve kaplamlarÕ açÕsÕndan kendi aralarÕnda sÕralanÕrlar. Aristoteles’e göre bir
nesneyi bilmek için o nesnenin ba÷lÕ oldu÷u genel kavramÕ bilmek gerekir. Örne÷in; meyve kavramÕnÕn ne
anlama geldi÷i bilinmiyorsa görülen úeyin kiraz oldu÷u da bilinemez. Ö÷rencilerin ekoloji konularÕ hakkÕndaki
kavramsal hiyerarúilerinin oluúumunun araútÕrÕlmasÕ günümüz çevre e÷itiminde oldukça önem kazanmÕútÕr.
Çünkü, son yÕllarda yapÕlan çalÕúmalar ekoloji biliminin birçok alanÕnda ö÷rencilerin kavramlarÕ biliúsel açÕdan
algÕlama güçlü÷ü ile karúÕ karúÕya olduklarÕnÕ göstermektedir. HatalÕ biçimde kurgulanan biliúsel anlayÕúlar, hem
yeni ö÷renilen bilginin tekrar yapÕlandÕrÕlmasÕnÕ engelledi÷i hem de kavramlar arasÕnda anlam bütünlü÷ünü
bozdu÷u için biliúsel anlamayÕ engelleyen bir faktör olarak düúünülür (Bahar, 2003). Bu çalÕúmada
yapÕlandÕrmacÕ ö÷renme ortamÕnda porphyrios a÷acÕ olarak bahsedilen bir araç kullanÕlmaktadÕr. Bu araç büyük
oranda kavram haritasÕ ile benzerlik göstermektedir. Kavram haritasÕ, ana kavram ve alt kavramlar arasÕndaki
hiyerarúik iliúkiyi önermeler biçiminde gösteren iki boyutlu grafiksel bir ö÷retim materyalidir. Bu araçta,
ö÷renciler iki kavram arasÕndaki iliúkiyi uygun bir eylem bularak birbirlerine ba÷lamak durumundadÕr. Oysaki
porphyrios a÷acÕnda ise yalÕn bir úekilde bir kavramÕ bir baúka kavramla iliúkilendirmek yerine tümel biçimde
yukarÕdan aúa÷Õya ya da aúa÷Õdan yukarÕya kavramlarÕ içlem-kaplam iliúkisi çerçevesinde ba÷lantÕlandÕrÕr. Bu
bakÕmdan bir kavrama iliúkin ortak olan ve olmayan birçok özellikleri sÕralayarak yanlÕú sistematik úemalar
oluúturmasÕnÕ önleyebilir. Bilimsel bakÕmdan do÷ru kavramsal hiyerarúiler yapÕlandÕrabilir. Alanda porphyrios
a÷acÕnÕn ö÷retimsel etkilili÷i ile ilgili olarak YangÕn (2013, 2014) tarafÕndan yürütülen çalÕúmalar dÕúÕnda bir
araútÕrmaya rastlanÕlmamasÕ araútÕrmanÕn önemini artÕrmaktadÕr. Ön ö÷renmelerin belirlenmesinde ve varsa
yanÕlgÕlarÕn giderilmesinde sÕkça kullanÕlan ö÷retimsel materyallerin (kavram haritasÕ, kavramsal de÷iúim
metinleri, kavram karikatürleri vb.) yanÕnda ö÷renme ortamÕnda pek yer verilmeyen porphyrios a÷acÕnÕn
uygulanmasÕ sonucunda elde edilecek sonuçlarÕn alana önemli açÕklamalar getirebilece÷i sanÕlmaktadÕr. Bu
ba÷lamda, araútÕrmada “Çevre E÷itimi dersinde Sosyal Bilgiler Ö÷retmenli÷i programÕnda ö÷renim gören 2. sÕnÕf
ö÷rencilerinin türler arasÕ iliúkiler kavramlarÕnÕ anlamalarÕna porphyrios a÷acÕnÕn etkisi nedir” sorusuna cevap
bulmak amaçlanmÕútÕr. Bu amaç çerçevesinde “parazitlik, rekabet, protokooperasyon (amensalizm, predasyon),
nötralizm, kommensalizm, mutualizm, kannibalizm, kümeleúme, sosyal yaúantÕ, eúey iliúkileri, koloni oluúturma,
gruplar” gibi kavramlara iliúkin anlama testi ile süreç boyunca geliútirilen porphyrios a÷açlarÕ de÷erlendirilerek
veriler toplanacaktÕr. AraútÕrma genel tarama modellerinden deneysel araútÕrma modeli ile desenlenmiútir.
ÇalÕúma tek grup öntest ve sontest modeline uygun biçimde yarÕ deneysel olarak tasarlanmÕútÕr. ÇalÕúmada her
bir kavramla ilgili olarak anlama testi ve porphyrios a÷açlarÕ kullanÕlacaktÕr. Tüm veriler yürütülecek deneysel
uygulamalarla elde edilecektir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕ bahar döneminde
Recep Tayyip Erdo÷an Üniversitesi E÷itim Fakültesi Sosyal Bilgiler Ö÷retmenli÷i ProgramÕnda ö÷renim gören
2. sÕnÕf ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. AraútÕrma sürecinin uygulamalarÕ devam etmektedir. Ö÷rencilere öntest
kapsamÕnda ölçme araçlarÕ uygulanmÕú olup SPSS 22.0 programÕna giriúleri yapÕlarak ilgili kavramlara iliúki
hatalÕ ö÷renmelere sahip olup olmadÕklarÕ de÷erlendirilmektedir. Bu kapsamda ö÷rencilerin kavramlar ve alt
boyutlar arasÕnda mantÕklÕ ba÷lamlar kurmalarÕnÕ sa÷lamasÕ düúünülen porphrios a÷açlarÕ kullanÕlarak özellikle
yetersiz kalÕnan ya da hatalÕ ö÷renmelerin inúa edildi÷i konularda do÷ru ve sistematik anlayÕúlar geliútirilmesi
hedeflenmiútir. Bu amaçla çalÕúmada veri analizinde mixed (karma) model tercih edilmiútir. Anlama testinden
elde edilen nicel de÷erlerle öntestten sonteste olan de÷iúime bakÕlacaktÕr. Bunun yanÕnda süreç içerisinde çizilen
porphyrios a÷açlarÕ ile ö÷rencilerin sÕklÕkla hangi kavramlarda do÷ru ya da hatalÕ ba÷lantÕlar kurduklarÕ tespit
edilecektir.
Anahtar Kelimeler : Porphyrios a÷acÕ, ekoloji, türler arasÕ iliúkiler, Sosyal Bilgiler ö÷retmenli÷i, anlama.
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(9933) TÜRKøYE VE DÜNYADA ERKEN ÇOCUKLUK EöøTøMø
UYGULAMALARININ DEöERLENDøRøLMESø
MEHMET SAöLAM 1, ZEKERøYA ÇALIùKAN 1
1

øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø
pdgsaglam@gmail.com

Çocu÷un do÷du÷u günden temel e÷itime baúladÕ÷Õ güne kadar geçen yÕllarÕ kapsayan ve çocuklarÕn daha sonraki
yaúamlarÕnda önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil geliúimlerinin büyük
ölçüde tamamlandÕ÷Õ, kiúili÷in úekillendi÷i ve çocu÷un devamlÕ olarak de÷iúti÷i bir süreç olarak adlandÕrÕlan
erken çocukluk yÕllarÕndaki e÷itim, çocu÷un geliúimi açÕsÕndan oldukça önemlidir. Erken çocukluk e÷itiminin
niteli÷i ve niceli÷i, bireysel olarak her bir çocuk açÕsÕndan önemli oldu÷u kadar toplumsal geliúme ve kalkÕnma
ile de yakÕndan ilgilidir. Erken çocukluk e÷itiminin gerek çocuklarÕn geliúimi üzerindeki etkisi gerekse ülkenin
geliúmiúli÷i ile olan iliúkisi dikkate alÕnarak bu çalÕúmada Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk e÷itiminin
durumu ele alÕnmÕútÕr. AraútÕrma kapsamÕnda Türkiye’de erken çocukluk e÷itimi uygulamalarÕnÕn yÕllar içindeki
geliúimi, dünyada erken çocukluk e÷itimine iliúkin veriler, erken çocukluk e÷itimi ile ülkelerin geliúmiúlik
düzeylerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ yapÕlmÕútÕr. Türkiye’de erken çocuk e÷itimindeki geliúme ile ülkenin geliúmiúli÷ine
iliúkin temel parametrelerin karúÕlaútÕrÕlmasÕ, OECD ülkelerindeki erken çocukluk e÷itimine iliúkin verilerin
de÷erlendirilmesi yapÕlarak erken çocukluk e÷itiminin önemi ele alÕnmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Erken çocukluk e÷itimi, geliúme, okul öncesi e÷itim

(9958) YENø MEDYA BAöLAMINDA MEDYA OKURYAZARLIöI
DERSø ÖöRETMEN EL KøTABINA YÖNELøK BøR øNCELEME
1

SERHAT ÇOBAN 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
serhatcoban@comu.edu.tr

Günümüzde yeni iletiúim teknolojilerinin toplumsal yaúamda kullanÕmÕnÕn gittikçe arttÕ÷Õ görülmektedir.
Özellikle ö÷rencilerin de yeni iletiúim teknolojilerini artan bir biçimde kullandÕ÷Õ düúünüldü÷ünde bu
teknolojileri bilinçli kullanmanÕn önemi yadsÕnamaz bir gerçek olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu çalÕúmada yeni
geliúen medyalar ba÷lamÕnda iletiúim teknolojilerinin özellikle de internetin kullanÕmÕnda ö÷rencilerin pasif bir
alÕcÕ olma durumundan yeni medya okuryazarlÕ÷Õ ile nasÕl uzaklaúabilece÷i ve aktif bir medya okuyucusu
durumuna gelebilece÷i üzerinde durulmaktadÕr. Bu do÷rultuda da ülkemizde ilkö÷retim müfredatÕnda yer alan
Medya OkuryazarlÕ÷Õ dersinin kaynak kitabÕnÕ oluúturan Medya OkuryazarlÕ÷Õ Dersi Ö÷retmen El KitabÕ bu
çalÕúmada ele alÕnÕp irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler : Yeni Medya, Medya OkuryazarlÕ÷Õ, Yeni Medya OkuryazarlÕ÷Õ, øletiúim Teknolojileri
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(10835) GÖÇ VE ÇOCUK
RAZøYE PEKùEN AKÇA 1, GÜLEN BARAN 2
1

2

ERCøYES ÜNøVERSøTESø
ANKARA ÜNøVERSøTESø
rpeksen@erciyes.edu.tr

Günümüz dünyasÕnda çok sayÕda çocuk, göç ve göçün yol açtÕ÷Õ sorunlarla tek baúÕna ya da ailesiyle birlikte
mücadele etmektedir (Küçükkaraca, 2001). Göçün etkileyen ve etkilenen bir süreç oldu÷u düúünüldü÷ünde,
soruna müdahalede geç kalÕnmasÕ veya içinde bulunulan toplumun göçmen çocuklarÕn gerçekli÷iyle
ba÷daúmayan proje giriúimleri, çocuklarÕn sayÕsÕnÕn artmasÕna ve sorunlarÕn niteli÷inin de÷iúmesine yol
açmaktadÕr ( Erkan ve Erdo÷du, 2006). DahasÕ bu süreçten olumsuz úekilde etkilen çocu÷un geliúimi risk altÕna
girmekte, yetiúkinli÷e nitelikli bir úekilde hazÕrlanabilmelerine engel oluúturmaktadÕr. Çocu÷un göç olgusundan
etkilenme durumu çocu÷un yaúÕyla paralellik gösterdi÷i gibi, aynÕ zamanda çocu÷un içinde bulundu÷u çevrenin
nitelikleri de belirleyici bir rol üstlenir ( ùahin, 2001; Baran ve Pekúen Akça, 2016). Göç e÷er savaú, terör ve
úiddete ba÷lÕ olarak gerçekleúmekte ise, bu durum çocuk için daha da büyük bir tehdit içermektedir. Bu süreçte
yaúanÕlan problemler, göç öncesinde ve yolculuk sÕrasÕnda karúÕlaúÕlan riskler, geçiú bölgelerinde, varÕú
noktalarÕnda yaúanÕlanlar çocuklarÕn yaúamÕnÕ tehdit etmektedir (Topcuo÷lu, 2012). Çocu÷un yaúamÕnda e÷itim
sorunlarÕ, sa÷lÕk sorunlarÕ, sosyal-kültürel sorunlar, dil, çocuk iúçili÷i ve istismar gibi pek çok problemin
oluúmasÕna neden olabilmektedir. AyrÕca göç durumunda bir evde gere÷inden fazla kiúi yaúamasÕ, yaúanan
ekonomik zorluklar, iúsizlik gibi pek çok sorunlarda yaúanmaktadÕr. Bu durum yeterli beslenememe, ÕsÕnamama,
sa÷lÕkla ilgili sorunlar, kent yaúamÕna uyum güçlü÷ü, yaúanan ola÷anüstü durum ve úiddete ba÷lÕ geliúen ruhsal
bozukluklar, aynÕ zamanda depresyon ve di÷er anksiyete bozukluklarÕnÕ da ortaya çÕkarabilmektedir. (Gün ve
Bayraktar, 2007; Ponizovky, 2009; Aslantaú ve Adana; 2010). Bu çalÕúmada çeúitli nedenlerde göç etmek
zorunda kalan çocuklarÕn yaúadÕklarÕ sorunlara kavramsal olarak de÷inilmiú, göçleri ve bu süreçte çocuk ve
ailesinin yaúadÕ÷Õ sorunlarÕ en aza indirebilmeye yönelik farklÕ önerilere yer verilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Göç, Çocuk, Mülteci

(10988) ÇOCUKLARA ÖöRENMEYø KOLAYLAùTIRACAK EöøTSEL
MATERYALLER TASARLAMA
RAZøYE PEKùEN AKÇA 1, HANøFE AKGÜL 1, EMøNE KÜBRA FøDAN 1, FATøH
AYDOöDU 2
1

2

ERCøYES ÜNøVERSøTESø
ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø
rpeksen@erciyes.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn amacÕ çocuklarda ö÷renmeyi e÷lenceli kÕlmak, görsel ve e÷itsel tasarÕmlarla yoluyla çocuklara
e÷lenceli bir úekilde yeni úeyler ö÷retmek ve sayÕlarÕn çocuklarÕn zihninde somutlaútÕrÕlmasÕnÕ kolaylaútÕrmaktÕr.
Bu do÷rultuda araútÕrmacÕlar tarafÕndan 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda 14 haftalÕk (7 Hafta Üretim, 7 Hafta
Uygulama) bir çalÕúma yürütülmüútür. ÇalÕúma sonunda araútÕrmacÕlarca farklÕ e÷itsel materyal hazÕrlanmÕútÕr.
Materyaller çocuklarÕn dikkatini çekecek objeler olarak tasarlanmÕútÕr. AraútÕrmacÕlar tarafÕndan oluúturulan
e÷itsel materyal ùehit Jandarma Er Yaúar PusatlÕ Anaokuluna okuluna devam eden çocuklara (K=10, E=10)
birebir uygulanmÕútÕr. Uygulama sonunda e÷itsel materyal çalÕúmasÕ olumlu sonuçlar vermiú, çocuklarÕn çizgi
film kahramanÕyla tasarlanmÕú çalÕúmalara daha ilgi gösterdikleri belirlenmiútir. AyrÕca çocuklarda matematik
e÷itimine karúÕ olumlu tutum geliúmiú, soruyu do÷ru yanÕt veremeseler dahi çalÕúmaya katÕlmaya istekli ve
hevesli olduklarÕ saptanmÕútÕr. Nitekim normal geliúim gösteren çocuklarÕn yaúamÕnda e÷itsel objeler bilgiyi
ö÷renmede daha kalÕcÕ bir rol üstlendi÷ini ortaya koymuútur.
Anahtar Kelimeler : Çocuk, E÷itsel Materyal, Ö÷renme
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(11343) ERGENLøK DÖNEMøNDEKø ÇOCUKLARIN SALDIRGANLIK
DÜZEYLERø øLE ANNE BABA TUTUMLARI ARASINDAKø
øLøùKøNøN øNCELENMESø
AYùE DøLEK ÖöRETøR ÖZÇELøK 1, KÜBRANUR ULUTAù 2
1
GAZø ÜNøVERSøTESø
kubranurulutas@gmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ 9. sÕnÕf lise ö÷rencilerinin saldÕrganlÕk düzeyleri ile anne ve baba tutumlarÕnÕn arasÕndaki
iliúkinin incelenmesidir. AyrÕca saldÕrganlÕk düzeyleri üzerinde anne babalarÕnÕn tutumlarÕyla birlikte ergenlerin
cinsiyet, yaú, sosyoekonomik düzey vb. di÷er bazÕ çevresel de÷iúkenlerin de etkisinin olup olmadÕ÷ÕnÕ
araútÕrmaktÕr. AraútÕrma Malatya ili Battalgazi ve Yeúilyurt ilçelerindeki liseler arasÕndan tesadüfî örnekleme
yöntemi kullanÕlarak belirlenen okullardaki ö÷rencilere, çalÕúmanÕn amacÕ anlatÕlarak gönüllü 328 ergen üzerinde
yürütülmüútür. Veri toplama aracÕ olarak ebeveynler ile ilgili sorularÕn yer aldÕ÷Õ Kiúisel Bilgi Formu ve
ergenlerin saldÕrganlÕk düzeyini belirlemek için Buss-Perry SaldÕrganlÕk Ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. Ergenlerin
ebeveynlerinin tutumlarÕnÕ nasÕl algÕladÕklarÕnÕ de÷erlendirmeye yönelik olarak Anne Baba Tutum Ölçe÷i
uygulanmÕútÕr. Ö÷rencilere ölçekler uygulandÕktan sonra elde edilen sonuçlar de÷erlendirilmiútir. Veriler SPSS
23 Windows paket programÕ kullanÕlarak uygun istatistiksel tekniklerle analiz edilmiú ve tablolar yardÕmÕyla
yorumlanmÕútÕr. Analiz sonuçlarÕndan ergenlerin saldÕrganlÕk düzeyi ve yaú, cinsiyet, sosyoekonomik düzey gibi
çevresel de÷iúkenler ile algÕlanan anne baba tutumlarÕ arasÕndaki istatistiksel olarak anlamlÕ iliúkiler oldu÷u
belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : SaldÕrganlÕk, anne baba tutumu, ergenlik dönemi, anne baba stilleri

(12207) OKUL ÖNCESø DÖNEMDE MøZAÇ ÖZELLøKLERø
ÇALIùMALARININ øÇERøK ANALøZø
MERVE KARAKAù AKSOY 1
1
GAZø ÜNøVERSøTESø
mervekarakasaksoy@gmail.com

Erken çocukluk dönemi çocuklarÕn geliúiminin en hÕzlÕ oldu÷u, ileriki yaúamÕnÕ etkileyecek bir süreçtir. Bu
süreçte tüm geliúim alanlarÕnda çocu÷un yaúÕnÕn gerektirdiklerini yapabilmesi önemlidir. Çocuklar do÷duklarÕ
andan itibaren sosyal bir çevrenin içerisine girerler ve okulla birlikte sosyal çevreleri de geniúler. Bu çevrede
çocuklarÕn uygun sosyal davranÕúlar geliútirebilmeleri için çocuklarÕ tanÕma çalÕúmalarÕ yapÕlmasÕ gereklidir.
TanÕma çalÕúmalarÕ içerisinde kiúilik özellikleri yer almaktadÕr. Bu kiúilik özelliklerinden biri de mizaç
özellikleridir. Okul öncesi dönem çocuklarÕn mizaç özelliklerine iliúkin araútÕrmalarÕn bir araya getirilmesi bu
dönem ile ilgili ö÷retmen ve velilere katkÕ sa÷layacaktÕr. Bu çalÕúmada, Türkiye'de okul öncesi dönemde mizaç
özelliklerine yönelik bilimsel çalÕúmalar özetlenerek bu alanda çalÕúacak olan araútÕrmacÕlara çalÕúmanÕn katkÕ
sa÷lamasÕ amaçlanmÕútÕr. Bu çalÕúmada 2000-2016 yÕllarÕ dikkate alÕnarak Literatür tarama yöntemi ile ulusal
literatürün incelenmesi yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúma 2000-2016 yÕllarÕ arasÕnda Yüksek Ö÷retim Kurumu (YÖK) tez
sorgu sayfasÕ ile üniversitelerin Sosyal Bilimler ve E÷itim Bilimleri dergilerinde yayÕnlanan makaleler “mizaç”,
“mizaç özellikleri” ve “okul öncesi e÷itim” anahtar kelimelerinin kombinasyonu úeklinde taranmÕútÕr. ÇalÕúma
sonuçlarÕ analiz aúamasÕndadÕr. ÇalÕúmanÕn bulgularÕ konferansta katÕlÕmcÕlar ile paylaúÕlacaktÕr ve yapÕlan
araútÕrmanÕn bu alanda çalÕúma yapacak kiúilere fikir oluúturmasÕ açÕsÕndan faydalÕ olaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Mizaç, Mizaç Özellikleri, Okul Öncesi Dönem, øçerik Analizi.
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(12239) 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÇøZDøKLERø RESøMLERøNøN
GELøùøM ALANLARINA GÖRE øNCELENMESø
1

ÖNDER BALTACI 1
AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø
obaltaci@ahievran.edu.tr

Çocuk tarafÕndan çizilen resimler çocuklarÕn geliúimsel ve duygusal açÕdan tanÕmak için önemli araçlardandÕr.
ÇocuklarÕn ka÷Õt üzerine bÕraktÕklarÕ lekeler, karalamalar, kullandÕklarÕ figürler, figürler arasÕndaki ba÷lantÕlar ve
tema oluúturmalarÕnÕn her biri psikomotor geliúim alanÕ baúta olmak üzere biliúsel geliúim alanÕ hakkÕnda bilgi
vermektedir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ 60-72 aylÕk çocuklarÕn yönergesiz çizdikleri resimleri ile çocuklarÕn geliúim
alanlarÕ arasÕndaki iliúkileri incelemektir. Bu amaç do÷rultusunda 60-72 aylÕk 40 çocuktan serbest zamanlarda
çizdikleri resimler toplanmÕútÕr ve aynÕ çocuklarÕn annelerine çocuklarÕn geliúim alanlarÕnÕ belirlemek için
geliúim tarama envanteri uygulanmÕútÕr. Resimlerde ortaya çÕkan figürler ve temalar alt baúlÕklarda incelenmiú ve
ortak kategoriler oluúturulmuútur. Bu kategoriler; insan çizimi, ev çizimi, a÷aç çizimi, hayvan çizimi ve di÷er
baúlÕklarÕdÕr. Resimlerinde kullandÕklarÕ figürler bu kategoriler altÕnda kullandÕklarÕ detaylarÕna göre
puanlandÕrma yapÕlmÕú ve bu puanlar geliúim testinden aldÕklarÕ puanlara göre istatistiksel iliúkileri incelenmiútir.
Bu araútÕrma sonucunda 60-72 aylÕk çocuklarÕn çizdikleri resimlerden aldÕklarÕ puanlar ile genel geliúimleri, dilbiliúsel geliúimleri, ince motor ve kaba motor beceri geliúim alanlarÕyla (r=0.43, p< .05) orta düzeyde anlamlÕ
iliúki bulunmuútur. Bu bulgular göstermektedir ki çocuk resimleri çocuklarÕn geliúimlerini tahmin etmede önemli
de÷erlendirme araçlarÕdÕr.
Anahtar Kelimeler : Çocuk Resimleri, Geliúim AlanlarÕ, Biliúsel Geliúim

(12248) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMø ÇALIùMALARININ ETøK VE
ÇOCUK ONAYI AÇISINDAN øNCELENMESø
1

ZELøHA SOLAK 1

GAZø ÜNøVERSøTESø
solakzeliha@gmail.com
Etik, bir durum, olgu ya da olay için do÷ru mu yanlÕú mÕ sorularÕnÕn cevaplandÕrÕlmaya çalÕúÕlmasÕdÕr. Bir
araútÕrmada etik ise araútÕrmacÕnÕn; katÕlÕmcÕlara, çalÕúmaya ve çalÕúmanÕn katkÕda bulunaca÷Õ alana yönelik
sorumluklarÕdÕr. AyrÕca alana özgü etik kodlar, alan uzmanlarÕ tarafÕndan belirlenmektedir. Erken çocukluk
döneminde ise katÕlÕmcÕlarÕn yaú grubu dikkate alÕndÕ÷Õnda yetiúkinlerin onayÕna ihtiyaç duyulmaktadÕr.
KatÕlÕmcÕ olarak çocuklarla yapÕlan çalÕúmalarda, çocu÷a yönelik psikolojik ya da fiziksel zarar boyutu
de÷erlendirilir ve ailenin izni alÕnÕr. Ancak, aile onayÕnÕn yanÕnda, gülen yüz çizme, parmak basma ve bunlar
gibi çocu÷un yaú grubuna uygun olacak úekilde çocuk onayÕnÕn da alÕnmasÕ ve araútÕrma hakkÕnda çocuklarÕn
bilgilendirmesi çocuklarÕn yüksek yararÕ adÕna gerekmektedir. Declarion of Helsinki standartlarÕna dikkat eden
UluslararasÕ hakemli dergilerde araútÕrmalar çocuk onayÕ açÕsÕndan da de÷erlendirilir. Türkiye’de ise lisanüstü
tezlerin bu açÕdan de÷erlendirilmesi alana yeni baúlayan araútÕrmacÕlarÕn dikkatinin çekilmesi adÕna önemlidir.
Bu araútÕrmanÕn amacÕ, Türkiye’de yapÕlan erken çocukluk dönemi çocuklarÕyla yapÕlan çalÕúmalarÕnÕn etik ve
çocuk onayÕ açÕsÕndan incelenmesidir. AraútÕrmanÕn yöntemi nitel araútÕrma desenlerinden durum çalÕúmasÕdÕr.
AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, Gazi Üniveristesi’de 2014-2017 yÕllarÕnda okul öncesi çocuklarÕyla yapÕlan
lisansüstü tezleri oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmada veri toplama yöntemi olarak yazÕlÕ kaynaklarÕn analizinde
kullanÕlan doküman inceleme yöntemi kullanÕlacaktÕr. Bu do÷rultuda, Yüksekö÷retim Kurulu bünyesindeki Tez
Arama Merkezi veri tabanÕndan konuyla ilgili olarak eriúime açÕk olan tezlere ulaúÕlacak ve 4N1K modeline göre
ulaúÕlan tezler incelenecektir. Lisansüstü tezlerden elde veriler do÷rultusunda bulgular ortaya konulacaktÕr. Elde
edilen bulgular kavramsal çerçeveye dayandÕrÕlarak araútÕrma sonuçlarÕ ortaya konulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Çocuk OnayÕ, Etik, Çocuk HaklarÕ, Erken Çocukluk.
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(12382) TÜRK VE FRANSIZ ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøN ANNEBABA ALGILARI VE KÜLTÜREL KøMLøK øLøùKøSø
ERCAN KOCAYÖRÜK 1, TUGAY TUTKUN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
tugay@comu.edu.tr

Ailenin çocuk ve geliúimi üzerindeki etkisi büyüktür. Ebeveyn davranÕúlarÕnÕn çocuklarÕn psikolojik ve sosyal
geliúimi üzerinde etkili oldu÷u bilinmektedir. AlanyazÕnda ana babalÕk davranÕúlarÕnÕn omurgasÕnÕ oluúturan üç
temel boyut vurgulanmaktadÕr; duyarlÕk, davranÕúsal denetim ve psikolojik kontrol. Psikolojik kontrol ile iliúkili
olan di÷er bir boyut ise özerklik deste÷idir. DuyarlÕk boyutu ana babalardan görülen destek ve yakÕnlÕ÷Õn
derecesini belirtmektedir. DavranÕúsal denetim, ebeveynlerin kurallar ve ilkeler belirleyerek uyguladÕ÷Õ etkin
denetimi ifade etmektedir. Psikolojik kontrol, ana babalarÕn gençlerin psikolojik yaúantÕsÕna zorlayÕcÕ ve
müdahale edici bir úekilde karÕúma ve kontrol etme giriúimlerini ifade etmektedir. Özerklik deste÷i ise gençlerin
kendi iradesiyle aldÕ÷Õ kararlar ve yaptÕ÷Õ planlarÕn ebeveyn tarafÕndan desteklemesini belirtmektedir. Psikolojik
kontrol ve özerklik deste÷i ana baba kontrol davranÕúÕnÕn iki zÕt ucu olarak de÷erlendirilmekte ve özerklik
deste÷i yoksunlu÷unun psikolojik kontrolle sonuçlandÕ÷Õ ileri sürülmektedir (Sevim, 2013). Bu çalÕúmanÕn amacÕ
üniversite ö÷rencelerinin ana babalarÕnÕn davranÕúlarÕna iliúkin algÕlarÕnÕ ve kültürel kimliklerini belirlemek ve
karúÕlaútÕrmaktÕr. ÇalÕúma Türkiye’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Fransa’da Lille Üniversitesinde
607 üniversite ö÷rencisi ile gerçekleútirilmiútir. Ö÷rencilerin kiúisel bilgileri araútÕrmacÕ tarafÕndan oluúturulan
“Demografik Bilgi Formu” ile toplanmÕútÕr. Veri toplama aracÕ olarak ergenlerin algÕladÕklarÕ ana babalÕk
biçimlerini belirlemek amacÕyla Soenens, Beyers ve Goossens (2004) tarafÕndan geliútirilen ve Sevim (2014)
tarafÕndan Türkçeye uyarlanan Leuven AlgÕlanan Ana BabalÕk Ölçe÷i (LAPPS) kullanÕlmÕútÕr. 20 maddeden
oluúan ölçek; Hiç do÷ru de÷il, Genellikle do÷ru de÷il, Biraz do÷ru, Genellikle do÷ru, Her zaman do÷ru úeklinde
puanlanmaktadÕr. Ölçek anne-baba davranÕúlarÕnÕ 4 farklÕ boyutta; duyarlÕlÕk, davranÕúsal kontrol, psikolojik
kontrol ve özerklik deste÷i, de÷erlendirerek ergenlerin anne-baba algÕ düzeylerini belirlemektedir. Veri toplama
aracÕ olarak kullanÕlan ölçeklerden bir di÷eri olan ve Cross, Bacon, & Morris (2000) tarafÕndan geliútirilen ve
AkÕn, Ero÷lu, KayÕú, ve SatÕcÕ (2010) tarafÕndan Türkçeye uyarlanan Kültürel Kimlik Ölçe÷i ise; Kesinlikle
KatÕlmÕyorum, KatÕlmÕyorum, Bazen KatÕlmÕyorum, KararsÕzÕm, Bazen KatÕlÕyorum, KatÕlÕyorum, Kesinlikle
KatÕlÕyorum, úeklinde puanlanmaktadÕr. Veriler SPSS paket programÕ ile analiz edilmiú ve betimsel analizlerin
yanÕnda Türk ve FransÕz gençlerinin ölçe÷in tamamÕ ve alt boyutlarÕndaki düzeylerini karúÕlaútÕrmak için
ba÷ÕmsÕz örneklem t-testi kullanÕlmÕú, Anne-Baba AlgÕlarÕ ve Kültürel Kimlik øliúkisi ise zaman perspektifi
puanlarÕnÕn iyi oluú puanlarÕ üzerindeki etkisini belirlemek için regresyon analizi kullanÕlmÕútÕr. Uygulanan ttesti neticesinde Türk ve FransÕz ö÷rencilerin babalarÕnÕn davranÕúsal denetimine iliúkin algÕsÕ açÕsÕndan farklÕlÕk
göstermedi÷i, ancak babalarÕnÕn psikolojik kontrol, duyarlÕk ve özerklik deste÷ine iliúkin algÕlarÕ açÕsÕndan
farklÕlÕk gösterdi÷i tespit edilmiútir. Anne davranÕúlarÕna iliúkin algÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ neticesinde ise Türk ve
FransÕz ö÷rencilerin annelerinin duyarlÕ÷Õna iliúkin algÕlarÕnÕn farklÕlÕk göstermedi÷i, ancak annelerinin
davranÕúsal kontrol, psikolojik kontrol ve özerklik deste÷ine iliúkin algÕlarÕ açÕsÕndan farklÕlÕk gösterdi÷i tespit
edilmiútir.Türk ö÷rencilerin Kültürel Kimlik Ölçe÷i puanlarÕ ortalamalarÕnÕn 5,42 ve FransÕz ö÷rencilerin
Kültürel Kimlik Ölçe÷i puanlarÕnÕn ortalamalarÕnÕn ise 5,18 oldu÷u ve bu farklÕlÕ÷Õn, istatistiksel olarak anlamlÕ
düzeyde farklÕ oldu÷u tespit edilmiútir. ÇalÕúmanÕn veri analizleri devam etmekte oldu÷undan sonuç ve öneriler
bulgular ÕúÕ÷Õnda sonraki süreçte tartÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : ana baba algÕsÕ, kültürel kimlik
Bu çalÕúma TUBITAK-1001 Projesi kapsamÕnda desteklenmektedir (Proje No: 115K417)
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(9922) øLKOKUL ÖöRENCøLERøNøN DEöER KAVRAMI VE
DEöERLER EöøTøMøNE øLøùKøN GÖRÜùLERø
1

RAMAZAN ERTÜRK 1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
koroglu522@hotmail.com

AraútÕrmada ilkokul ö÷rencilerinin de÷er kavramÕ ve de÷erlere iliúkin görüúlerini belirlemek ve de÷erlerin
toplum yaúamÕnda yaygÕnlaúmasÕ için okulda ve evde neler yapÕlabilece÷ini belirlemek amaçlanmÕútÕr.
ÇalÕúma grubunu Yeniça÷a'da e÷itim ö÷retim gören 50 ö÷renci oluúturmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olarak
yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma bulgularÕna göre ö÷renciler de÷er kavramÕnÕ saygÕ, yarÕ
yolda bÕrakmamak, sevgi, güven, sevmek, sevilmek, ihtiyaç, önem, kitap, besin, güzellik, Nasrettin Hoca ve
dostluk olarak ifade etmiúlerdir. Ö÷rencilerin en önemli gördükleri de÷erleri sevgi, dostluk, hoúgörü, merhamet,
dürüstlük, adalet, yardÕmseverlik, saygÕ, adaletli olma, güvenilir olma, sabÕr, alçak gönüllülük, paylaúÕmcÕ olmak,
sözlü olmak, ahlaklÕ olmak, misafirperverlik, fedakarlÕk, cesaretli olmak, iúbirli÷i, sorumluluk, empati kurmak,
nazik olmak, birlik beraberlik, úefkat, tutumlu olmak, temizlik, vatanseverlik, çalÕúkan olma olarak ifade
etmiúlerdir. Ö÷renciler de÷erlere e÷itimiyle ilgili okullarda projeler düzenlenme, de÷erler kutularÕ ve panosu
oluúturma, afiú hazÕrlama, broúürler hazÕrlama, tiyatrolar hazÕrlama, de÷erler e÷itiminin yer aldÕ÷Õ tiyatro
oyunlarÕnÕn okullarda sergilenme, resim, úiir yarÕúmalarÕ düzenleme, köy okullarÕna kitap gönderme, de÷erlerin
yer aldÕ÷Õ öyküler alÕnÕp okuma, de÷erlerle ilgili öykü yazma yarÕúmasÕ düzenleme gibi çalÕúmalarÕn
yapÕlabilece÷ini belirtmiúlerdir. Ö÷renciler de÷erlere e÷itimiyle ilgili evlerde aileye yardÕm etme, misafirleri iyi
bir úekilde a÷Õrlama, sofrayÕ birlikte hazÕrlama, anne ve babamÕza nazik davranmak, de÷erleri anlatan oyunlar
oynamak ve ailece kitaplar okumak, de÷erleri anlatan çizgi filmler izleme, dÕúarÕ çÕkarken izin alma, kardeúlerin
hatalarÕnÕ hoú görme, oyuncaklarÕn kardeúler arasÕnda paylaúÕlmasÕ gibi davranÕúlarÕn ve çalÕúmalarÕn
yapÕlabilece÷inin belirtmiúlerdir. AraútÕrma bulgularÕndan hareketle ilkokul ö÷rencilerinin de÷er kavramÕna ve
de÷erler e÷itimine duyarlÕ olduklarÕ görülmektedir. Bu ba÷lamda ilkokullarda de÷erler e÷itimine önem verilmeli,
etkinlikler düzenlenmelidir.
Anahtar Kelimeler : De÷er, de÷erler e÷itimi , ilkokul ö÷rencisi.

(11964) ÖöRETMEN ADAYLARININ AHøLøöE øLøùKøN
METAFORLARI
AYFER ùAHøN 1, øREM DEMøRBAù 1
1

AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø
demirbasirem570@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ ö÷retmen adaylarÕnÕn “Ahilik” kavramÕyla ilgili sahip olduklarÕ metafor algÕlarÕnÕn ortaya
çÕkarÕlmasÕdÕr. AraútÕrmada nitel araútÕrma desenlerinden olgubilim kullanÕlmÕútÕr. Olgubilim (fenomenoloji)
deseni farkÕnda oldu÷umuz ancak derinlemesine ve ayrÕntÕlÕ bir anlayÕúa sahip olmadÕ÷ÕmÕz olgulara
odaklanmaktadÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2016-2017 ö÷retim yÕlÕnÕn bahar döneminde Ahi Evran
Üniversitesi E÷itim Fakültesi ö÷rencilerinden amaçlÕ örnekleme yöntemlerinden benzeúik örnekleme yöntemi ile
seçilmiú 2. sÕnÕfta ö÷renim gören ö÷retmen adaylarÕ oluúturmaktadÕr. Veriler açÕk uçlu görüúme formlarÕ
aracÕlÕ÷Õyla toplanmÕútÕr. Ankette katÕlÕmcÕlardan “Ahilik………’dÕr/gibidir/benzer; çünkü……..” cümlesini
tamamlamalarÕ istenmiútir. Veriler içerik analizi tekni÷i kullanÕlarak analiz edilmiútir. AraútÕrma sonuçlandÕ÷Õnda
elde edilecek bulgularÕn ÕúÕ÷Õnda oluúturulacak önerilerin ö÷retmen adaylarÕnÕn ahilik ile ilgili algÕlarÕ konusunda
daha gerçekçi imgeler oluúturacaklarÕna inanÕlmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Ahilik, metafor, ö÷retmen adayÕ.
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(10814) SÛFÎ GELENEöøN SEVGø EöøTøMøNE VERDøöø DEöER
1

øBRAHøM IùITAN 1
KARABÜK ÜNøVERSøTESø øLAHøYAT FAKÜLTESø
ibrahimisitan@hotmail.com

De÷erler, birey ve toplum için hayati önem taúÕyan inanç ve düúüncelerin yönlendirdi÷i zihinsel ve kalbî e÷ilim
ve yargÕlar olarak kabul edilebilir. Bu nedenle de÷er yargÕlarÕ maddî ve mânevî gayret ve fedakârlÕklarÕ
gerektirir. Sonuç itibariyle de÷erler birey ve toplumun ulaúmak istedi÷i idealleri temsil ederek birey ve
toplumlarÕn düúünme biçimine ve davranÕúlarÕna yön veren ilkeler olarak de÷erlendirilmektedir. De÷erler
ö÷renilen ve ö÷retilen olgulardÕr ve bu nedenle bireyin aktif çabasÕnÕ gerektirir. Bu çerçeveden bakÕldÕ÷Õnda,
de÷er yargÕlarÕnÕn oluúum ilkelerini incelemek önem arz eder. Biz de bu tebli÷imizde sûfî gelene÷in sevgi
de÷erine verdi÷i önemi inceleyerek mânevî geliúimde ilâhî sevginin/mahabbetin yerini belirleyece÷iz. Sûfî
gelenek øslam inancÕnÕn ortaya koydu÷u mânevî ilkeler çerçevesinde mânevî yolculu÷u (seyri sülûk)
gerçekleútirmeyi hedeflemiú ve bunun için ilâhî sevginin yaúanmasÕnÕ gerekli görmüútür. Bu çerçevede varlÕ÷Õn
her türlüsüne karúÕ hissedilen sevgi, ilâhî aúka ulaúmak için bir araç olarak kabul edilmiútir. Çünkü canlÕ veya
cansÕz bütün varlÕklar YaratÕcÕnÕn bir eseridir ve esere karúÕ gösterilen ilgi aslÕnda Müessire (eseri meydana
getiren) karúÕ gösterilmiú olmaktadÕr. Fakat araç olarak yaúanan sevgiler amaç haline dönüúmemelidir çünkü bu
durumda kiúi kendisine hizmet için yaratÕlmÕú olan eúyaya köle olma durumuyla karúÕ karúÕya kalabilir. Bu
úekilde, sûfî gelenek, yaratÕlanÕ Yaratandan ötürü sevmenin önemine vurgu yaparak insanÕn varlÕklarla iliúkisini
sevgi temeline oturtmuú ve insanÕn Yaratandan baúka di÷er varlÕklara köle olmasÕna karúÕ tavÕr almÕútÕr. YukarÕda
da ifade etti÷imiz gibi, tebli÷imizde, sûfî gelene÷in ortaya koydu÷u ilâhî sevgiyi yaúamanÕn psikolojik olarak
bireyin hayatÕna nasÕl yansÕdÕ÷ÕnÕ inceleyece÷iz. YaratÕcÕnÕn iradesinin dÕúÕnda hiçbir úeyin gerçekleúmeyece÷ini
ifade eden sûfî bilginin, baúa gelen her türlü bela ve musibetin ilâhî ilgi/amaç nedeniyle meydana geldi÷ini ifade
etmesinin insanÕ içsel sÕkÕntÕlardan nasÕl kurtardÕ÷ÕnÕ sûfî uygulamalara dayanarak analiz edece÷iz. Çünkü, sûfî
uygulama ve anlatÕlara göre, ilâhî boyutta yaúanan sevgi zÕtlÕklarÕ ortadan kaldÕrÕcÕ özelli÷e sahiptir. Çünkü sevgi
elem ile lezzeti, nimet ile musibeti evrensel düzenin birer parçasÕ olarak gördü÷ü için, kiúinin yaúamÕnda
meydana gelen olaylara karúÕ çÕkmasÕnÕ engeller ve muhtemel psikolojik tedirginlikleri ortadan kaldÕrÕr. Mânevî
karakterdeki sevgi saf bir özgürlük duygusunun geliúmesine yol açar ve içsel mutlulu÷un geliúmesini sa÷lar.
KiúilerarasÕ iliúkiler açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda, sûfî yaúamÕn ortaya koydu÷u sevgi birçok de÷erin geliúmesine de
yol açar. Çünkü sûfînin sevgisi özgecidir, adil davranmayÕ sa÷lar, baúkalarÕna tahakküm etmeye engel olur ve
tam tersine di÷er insanlarÕn geliúmesine ve mutlulu÷una yol açar. KÕsaca sûfînin sevgisi benmerkezci tutum ve
davranÕúlara engel olur ve barÕú, uzlaúma, hoúgörü, yardÕmseverlik, fedakârlÕk gibi olumlu de÷erlerin oluúmasÕna
neden olur. Güven, dostluk, empati ve úefkat gibi de÷erlerin geliúmesine katkÕ sa÷layarak insanÕn do÷al bir
úekilde yaúamasÕna yol açar ve medenî bir coúkunluk içerisinde yaúam sürmeye vesile olur. Kin, nefret ve
düúmanlÕk gibi olumsuz tutumlara da engel olur.
Anahtar Kelimeler : De÷er, Mânevî Geliúim, Seyri Sülûk, Sevgi, Sûfî Gelenek.

(11966) MATEMATøK PROBLEMLERøYLE DEöERLER EöøTøMø
UYGULAMALARI
MUSTAFA ÖZGÜR KELEù 1, RAMAZAN GÜRBÜZ 2, MEHMET DEMøRKOL 1
2

1
DøCLE ÜNøVERSøTESø
ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø
mokeles@dicle.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ö÷rencilerde, matematik problemleri yardÕmÕyla, ølkö÷retim Sosyal Bilgiler
ProgramÕ’nda yer alan de÷erlere yönelik farkÕndalÕk yaratmaktÕr. Bu amaç do÷rultusunda dayanÕúma,
yardÕmseverlik, duyarlÕlÕk, sorumluluk de÷erleri uygulamada ön plana alÕnmÕútÕr. Bu de÷erler ile ilgili günlük
yaúam problemleri hazÕrlanmÕú ve her biri bir ders süresini kapsayan etkinlikler planlanmÕútÕr. AraútÕrmada,
ö÷rencilerin farkÕndalÕk durumunu ortaya çÕkarmak için nitel araútÕrma yöntemlerinden durum çalÕúmasÕ
deseninin kullanÕlmasÕ uygun bulunmuútur. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda
DiyarbakÕr il merkezinde ö÷renim görmekte olan 20 ortaokul 7. sÕnÕf ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. AraútÕrma için
seçilen çalÕúma grubu “kolay ulaúÕlabilir durum örneklemesi” yöntemi ile seçilmiútir. Veri toplama aracÕ olarak
araútÕrmacÕlar tarafÕndan hazÕrlanan etkinlik de÷erlendirme formu kullanÕlacaktÕr. Elde edilecek veriler içerik
analzi yöntemi ile de÷erlendirilecektir. AraútÕrma uygulama sürecinde oldu÷undan bulgular, tartÕúma ve sonuç
bölümlerine tam metinde yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : de÷erler e÷itimi, matematik e÷itimi, ortaokul ö÷rencileri
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(12013) SAöLIK PERSONELøNE DEöERLER EöøTøMø GEREKLø Mø?
TEHLøKELø YAùAM ÖYKÜSÜ
CANDAN TERZøOöLU 1, SEVDA VURUR 2, SONGÜL KAMIùLI 3
1

2

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
3
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Bu araútÕrmada sa÷lÕk personeline de÷erler e÷itiminin gerekli olup olmadÕ÷Õ sorusuna yanÕt aranmÕútÕr. Bu
çalÕúma için sa÷lÕk profesyonellerinin yaúadÕ÷Õ bir yaúam öyküsü ele alÕnmÕú ve nitel araútÕrma yöntemleri ile
incelenmiútir. ønceledi÷imiz öyküde sa÷lÕk profesyonelinin yaúadÕ÷Õ duygusal çÕkmazlar yer almaktadÕr.
“Tehlikeli Yaúam Öyküsü” adlÕ öykü yolda, Mart 2015’te, sa÷lÕk çalÕúanÕ, hasta ve ambulans ekibi arasÕnda
geçiyor. SilahlÕ çatÕúmada bir kiúinin vurulmasÕ ve ekibin müdahaleye gitmesi ile baúlÕyor, hastaya acil müdahale
yapÕldÕktan sonra hastane ekibine teslim edilmesi ve sa÷lÕk profesyonelinin hayatÕ sorgulamaya baúlamasÕ ile
sonuçlanÕyor. Olgu, Prof. Dr. Veysel Sönmez tarafÕndan geliútirilmiú öykü analiz tablosuna yerleútirilmiú ve nitel
analizler yapÕlmÕútÕr. ølk baúta verilerin oldu÷u gibi gösterildi÷i, betimlendi÷i temel analiz yöntemi olan betimsel
analiz yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Daha sonra yazÕlÕ olarak geniúçe toplanan verilerin özetlenmesi, kodlanmasÕ ve
sÕnÕflandÕrÕlmasÕ yapÕlarak veri indirgeme yöntemi yapÕlmÕútÕr. En son olarak betimsel yorumlayÕcÕ analiz
yapÕlarak araútÕrmada betimlenen veriler araútÕrmacÕlar tarafÕndan yorumlandÕ. Elde edilen verilerin arasÕndan
seçilenler yani indirgenenler belirli bir sÕraya konularak yazÕldÕ ve tekrar yorumlandÕ. AraútÕrmanÕn sonunda
“Sa÷lÕk çalÕúanÕ/profesyoneli bakÕmÕnÕn hasta üzerine olumlu etkisi vardÕr. Hasta sa÷lÕk çalÕúanÕ iliúkisinde
güven önemlidir. Hasta ile sa÷lÕk çalÕúanÕ arasÕnda her zaman duyuúsal bir ba÷ kurulur. Öyleyse sa÷lÕk
profesyonelleri meslek olarak, duyuúsal özellikleri baskÕn bir meslektir.” úeklinde ifade edildi. E÷itim ve sa÷lÕkla
ilgili hizmetler, çok boyutlu ve karmaúÕk bir yapÕya sahip insana odaklanmÕútÕr. Bu nedenle e÷itim etkinlikleri
ö÷retme-ö÷renme sürecini, etkin iletiúim ve etkileúimi kapsayan, sorun çözümleyici, dinamik bir yapÕya sahip
olmalÕ ve en önemlisi de duyuúsal özellikleri öne çÕkaran de÷erler e÷itimini de içermelidir. Olgunun incelenmesi
sonucunda ortaya çÕkan duyuúsal özellikleri ön plana çÕkaran de÷erler e÷itimi, sa÷lÕk profesyonellerine
verildi÷inde sevgi, saygÕ, hoúgörü, empati, özgüven, yardÕmseverlik, sabÕr gibi temel olan de÷erlerleri kendi
içinde özümseyebilece÷i, kendine ve di÷erlerine daha duyarlÕ ve etkin bir úekilde mesle÷ini icra edebilece÷i
düúünülmektedir.Buradan çÕkan sonuç de÷erlendirildi÷inde travma sonrasÕ acil müdahale ile çalÕúacak olan
gruplara örnek olay yöntemi ile çalÕúma olaylara nasÕl müdahale edebileceklerine örnek teúkil edebilir. AyrÕca
örnek olay analizleri ani ve beklenmedik olaylarla karúÕlaúÕldÕ÷Õnda duygularÕ tanÕma ve yönetmede de rehberlik
sa÷layabilir.
Anahtar Kelimeler : De÷erler e÷itimi, örnek olay, sa÷lÕk personeli
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Bireyin yaúamÕnÕ anlamlÕ kÕlan onun iletiúim ve etkileúim içinde bulundu÷u çevre, kiúi, olay ve nesnelere karúÕ
benimsedi÷i iyi-kötü, güzel-çirkin, olumlu-olumsuz türden yargÕlardÕr. Bu yargÕlar bireyin de÷erler sistemini
oluúturmaktadÕr. Küreselleúen dünyada “biz” olarak var olabilmek için sahip oldu÷umuz kültürel birikimin bize
sundu÷u de÷erleri yeni nesillere aktarma ve benimsetme ayrÕ bir önem arz etmektedir. Sözlü kültür ürünlerinden
olan efsaneler, kültürel birikimimizin ve de÷erlerimizin aktarÕmÕnda iúlevsel bir özelli÷e sahiptir. Sözlü
gelene÷in bir ürünü olan efsaneler, eski ça÷lardan beri süregelen ola÷anüstü varlÕklarÕ, olaylarÕ konu edinen
hayali hikâye ve söylence türünde anlatÕlar olarak tanÕmlanmaktadÕr. Bu çalÕúmada Türk efsane metinleri tarama
yöntemi kullanÕlarak incelenecek, temel iletileri belirlenecek ve de÷erler e÷itimi açÕsÕndan taúÕdÕ÷Õ önem ortaya
konulmaya çalÕúÕlacaktÕr. Böylelikle de÷erler e÷itiminde sözlü kültür ürünü olarak Türk efsane metinlerinden
yararlanmanÕn gereklili÷ine ve önemine dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler : Efsane, de÷erler e÷itimi, sözlü kültür, ileti
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De÷erler belirli davranÕúlarÕn ya da sonuçlarÕn kiúisel ya da toplumsal olarak kabul edilebilir olup olmadÕ÷ÕnÕ
iúaret eden süreklili÷i olan inançlardÕr. ølgili alanyazÕn incelendi÷inde son yÕllarda De÷erler E÷itimi’nin ön plana
çÕktÕ÷Õ görülmektedir. Henüz güncel bir konu olmasÕnÕn yanÕnda ‘de÷er aktarÕmÕ, de÷erlerin kazanÕmÕ ve de÷erler
e÷itimi konularÕnda yapÕlan çalÕúmalar giderek artan bir öneme sahiptir. Gelece÷in ö÷retmenleri olarak ö÷retmen
adaylarÕnÕn nasÕl bir kültürlenme ve sosyalleúme içerisinde oldu÷unun, yani de÷erler sisteminin nasÕl oldu÷unun,
bilinmesi önemlidir. Ö÷retmenlerin de÷erlerinin ö÷renci davranÕúlarÕnÕ etkiledi÷i ile ilgili birçok araútÕrma
bulgusu mevcuttur. Bu bilgiler ÕúÕ÷Õnda, bu araútÕrmanÕn genel amacÕnÕ, okul öncesi ö÷retmen adaylarÕnÕn de÷er
algÕlarÕnÕ belirlemek ve çeúitli de÷iúkenler açÕsÕndan incelemek oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ
olarak, Schwartz ve ark., (2001 )tarafÕndan geliútirilen ve Demirutku ve Sümer (2010) tarafÕndan Türkçe’ye
uyarlama çalÕúmasÕ yapÕlan “Portre De÷erler Anketi” kullanÕlacaktÕr. Portre de÷erler anketi, 40 adet iki cümlelik
maddeden oluúmaktadÕr ve her maddede, on de÷er tipinden biriyle iliúkili hedefleri veya istekleri temelinde
kurgusal bir kiúi betimlenmektedir. Örne÷in “Hayattan zevk almayÕ çok ister. øyi zaman geçirmek onun için
önemlidir.” úeklindeki madde, HazcÕlÕk de÷erinin önem düzeyini ölçmeyi hedeflemektedir. AltÕ noktalÕ ölçek
kullanÕlarak, katÕlÕmcÕlarÕn her bir cümledeki kiúinin kendilerine ne derece benzedi÷ini belirtmeleri
istenmektedir. AraútÕrmada betimsel yöntem ve tarama modeli kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn örneklemini 20162017 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel E÷itim Bölümü Okul Öncesi
E÷itimi Ana Bilim DalÕ'da ö÷renim gören 350 ö÷retmen adaylarÕ oluúturacaktÕr. AraútÕrma sonucunda elde
edilen veriler bilgisayar ortamÕnda de÷erlendirilecek, istatistiki çözümleme için SPSS programÕndan
yararlanÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : De÷er algÕlarÕ, okul öncesi, ö÷retmen adayÕ
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E÷itim kurumlarÕ bireylere, toplumsal yaúamÕn gere÷i olarak, toplum tarafÕndan benimsenen birtakÕm de÷erleri
kazandÕrmayÕ amaçlar. Bu araútÕrmada Eskiúehir ili merkez ve ilçe okullarÕnda yürütülmekte olan “De÷erler
E÷itimi” programÕna iliúkin ö÷retmen görüúleri belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrma 2016-2017 ö÷retim yÕlÕ
bahar döneminde Eskiúehir ili TepebaúÕ Merkez ølçesi Ülkü ølkokulunda yürütülmüútür. AraútÕrmaya 35
ö÷retmen katÕlmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar, kolay ulaúÕlabilir örneklem yoluyla belirlenmiútir. AraútÕrma probleminin
çözümü için ö÷retmen görüúlerini almak üzere yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn
verileri, nitel araútÕrma yaklaúÕmÕ çerçevesinde betimsel çözümleme tekni÷i kullanÕlarak çözümlenmiútir.
Bulgular, tablolar halinde sunulup, sonuçlar tartÕúÕlÕp, öneriler sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : De÷erler, de÷er e÷itimi, ö÷retmen görüúü.
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Siyasi kültür bir toplumun siyasal olaylara bakÕú tarzÕ, yaklaúÕmÕdÕr. Demokratik siyasi kültür ise toplumu
oluúturan bireylerin evrensel demokrasi ilkelerine sahip olmasÕ ve yaúamÕnÕn her safhasÕnda bu ölçülere göre
davranmasÕdÕr. Demokrasi ve demokratik ölçütler günümüzde en çok kullanÕlan bir kavramlardan biridir.
ToplumlarÕn tarihsel süreçleri incelendi÷inde sürekli olarak bir de÷iúim ve dönüúümün (modernleúme) oldu÷u
görülmektedir. Bu de÷iúim ve dönüúümle beraber geleneklerden kopma, toplumlarÕn zaman ve mekân
anlayÕúÕnda farklÕlaúma ortaya çÕkmaktadÕr. Siyasi kültür de bu de÷iúim ve dönüúümden, yani modernleúmeden
etkilenerek de÷iúime u÷ramaktadÕr. Dinamik bir yapÕya sahip olan ve de÷iúime açÕk olan siyasi kültürün
demokratik ölçütler çerçevesinde oluúturulmasÕnda, e÷itmenlere önemli görevler düúmektedir. Siyasi kültürün
oluúma evrelerinde biri olan okullarda görev yapan e÷itmenlerin demokratik de÷erlere sahip olmasÕ ve sahip
oldu÷u de÷erleri yansÕtmasÕ gerekmektedir. Demokratik de÷erler ekseninde siyasal kültürün geliúmesinde baúka
bir husus ise ülkelerin geliúmiúlik seviyesidir. Geliúmiú ülkelerle, az geliúmiú ya da geliúmekte olan ülkeler
arasÕnda demokratik de÷erler açÕsÕndan farklÕlÕklar mevcuttur. Geliúmiúlik seviyesi ülke içindeki bireylerin
hayata bakÕú açÕsÕnÕ, beklentisini ve birbiriyle olan iliúkisini etkilenmektedir. E÷itmenler de toplumlarÕn bir
parçasÕdÕr. DolayÕsÕyla, toplumlarÕn geliúmiúlik seviyesi ile demokrasi arasÕnda iliúkinin olup olmamasÕ,
geliúmiúlik seviyesinin e÷itmenler üzerindeki etkisinin e÷itilenlere ve e÷itim sistemi üzerine yansÕmasÕnÕn nasÕl
oldu÷unun belirlenmesi bu çalÕúmanÕn amacÕnÕ oluúturmaktadÕr. Bu do÷rultuda, çalÕúma ile ilgili kuramsal
tartÕúmalar ve de÷erlendirmeler yapÕlarak, nicel verilerle, geliúmiúlik düzeyi ile demokrasi arasÕndaki ba÷
kurularak, e÷itmenlerin demokratik siyasi kültür üzerindeki etkileri tartÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Siyasi Kültür, Demokrasi, E÷itim, Geliúmiúlik Seviyesi
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øletiúim teknolojileri ve bilgiye ulaúmak insanlÕk tarihine her zaman yön vermiútir ve bilgiyi elinde tutan veya
ona ulaúabilen kiúi ve kiúiler genellikle ayrÕcalÕklÕ bir konumda bulunduklarÕ toplumlarÕn yönlendiricileri
olmuúlardÕr. Bilgi her daim bir güç olarak rolünü üstlenecektir. Günümüz iletiúim teknolojileri ise dünyayÕ bir
a÷a gibi sarmÕú ve bilgi, dünyanÕn en ücra köúelerine saniyeler içinde ulaútÕrÕlabilmektedir. Chicago
Üniversitesi’nden Harold Lasswell, siyasal iktidarlarÕ çobana ve kitleleri ise propagandaya karúÕ koyamacak
kadar akÕl ve bilgiden yoksun koyun sürülerine benzetmektedir. Bu yaklaúÕmla geliútirilen ilk kuram, Propaganda
/ UyarÕcÕ-Tepki / Sihirli Mermi /Hipodermik ø÷ne modelidir ki, do÷rusal bir nedensellik iliúkisine dayanÕr.
Kitlenin dÕúÕna çÕkabilmek, haber yÕ÷ÕnlarÕna yukarÕdan bakabilmek do÷ru haberi ve bilgiyi okuyabilmek,
anlayabilmek medya okuryazarlÕ÷Õ e÷itiminin baúarÕsÕna ba÷lÕ görülmektedir. Kitle haberleúmesini elinde tutan,
uluslar arasÕ karteller ve ulusal ortaklarÕ, yerel medya gruplarÕ, siyasi aktörler, toplum mühendisleri, uzman
kurgucular ve art niyetli kanaat önderleri, kitleleri kendi çÕkarlarÕ için yönlendirmekte, bilgi bombardÕmanÕ
altÕnda yanlÕú bilgilendirmeler yapmaktadÕrlar. Hipodermik i÷nelerin panzehri medya okuryazarlÕ÷Õ e÷itiminden
geçmektedir. Bu çalÕúmada medya okuryazarlÕ÷Õ e÷itiminin önemini tarihsel haber örneklerle ve daha kalÕn
çizgilerle altÕnÕ çizmek gerekmektedir. Gazetelerin manúetlerinde yer almÕú tarihi dezenformasyonlarÕn medya
okuryazarlÕ÷Õ açÕsÕndan haber söylem analizleri yapÕlacaktÕr. Yöntem açÕsÕndan, tarihe geçmiú olaylarÕn (Arap
BaharÕ, Gezi ParkÕ OlaylarÕ, 15 Temmuz Darbe Giriúimi vb.) gazete manúetlerine yansÕmalarÕ, kronolojik sÕrayla,
habercilik açÕsÕndan analiz edilecektir. Literatür ve arúiv taramalarÕ ile konu örnek haberlerle anlatÕlacaktÕr.
Özellikle savaú dönemlerinde, kriz zamanlarÕnda ve çatÕúma anlarÕnda kitle iletiúim araçlarÕnÕn nasÕl çalÕútÕrÕldÕ÷Õ,
toplumsal yönlendirmelerin nasÕl yapÕldÕ÷Õ ve kamuoyunun nasÕl deste÷ini aldÕklarÕnÕ gözler önüne serilecektir.
Sonuç olarak ortaya çÕkan analizler sonucunda medya okuryazarlÕ÷Õ e÷itiminin, birey bazÕnda toplumsal bir
gereklilik oldu÷u belirtilecektir.
Anahtar Kelimeler : Gazetecilik, Dezenformasyon, Medya okuryazarlÕ÷Õ, Arap BaharÕ, Gezi ParkÕ OlaylarÕ, 15
Temmuz Darbe Giriúimi
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In the last three years more than 3.5 million people were forced to move from Syria to Turkey. Having a
newborn Syrians rate reaching up to 500 thousand people just last year Turkey is facing with a critical situation
involving multifaceted problems about the campsites, food, education, sanity and health. Most of these were
solved through effective solutions. Apart from the global and governmental solutions, the Syrian and Turkish
communities made up their own possible solutions as well. Even if the two communities have a shared, long and
deep past and have mutual positive feelings towards each other, in terms of media reporting of the crisis in
Turkey, newspapers and media seem to be often superficial and characterized by misinformation, stereotyping,
scapegoating and xenophobia mostly blaming the refugees for creating a strain on resources and sparking
economic problems, especially inflation in food and housing costs, causing social disorders, etc. Just from the
beginning, the newspapers covering the Syrian refugee’s stories seem to be a bit sided and even negative,
targeted the refugees even if the headlines try to be somehow transparent. Whereas the governmental attitude
was highly criticized due to its politeness, the governmental actions were also criticized. These actions were also
accused for providing the refugees free health care, free primary and high education, free residential permissions
and job opportunities, etc. Consciously or not some kind of public opinion is established and activated against
the refugees. Meanwhile, no individual or group narrative stories of the refugees’ positioning them into the front
layer would help them to mean themselves in general public. This paper has a twofold projection. On one hand,
it focuses on shaping the future classes and teachers for the upcoming refugee students and training the teachers
for possible difficulties On the other hand, the establishing realities in the best possible way to guide the students
who will be the citizens of future. The first objective aims to guide the teachers to see what kind of a future class
they will have soon and how to handle the difficulties and possible risks in them. Having the media reflections in
real life, this paper concentrates on foreseen educational perspectives as well as the need for peace education in
terms of how to establish equality, democracy and human rights in the school climate in future classrooms.
Aiming to concentrate more on the recreating of the positive classroom climate in their classes, not only the
school managers, teachers but also the students and parents should collaborate and be trained on how to consider
the refugee crisis in human ways. The second objective of the paper is to concentrate on the specific examples
of the media reflections and making use of them in real life to prove that even the worst examples could cause
better solutions. The attempt for the peace journalism project would be outlined for the pilot schools in østanbul.
This experience is expected to provide the participants an insight for their future news making process as to
cover the stories through more humanistic approach making right choices regarding story selection, language,
tone, possible consequences of the publication. In the context of this project the participants were expected to
improve knowledge and skills about how to give voice most effectively to refugees and the issues that confront
them, and how their reporting can help build bridges of understanding and tolerance.
Anahtar Kelimeler : Refugees, Syrian, Media, Peace Education, Peace Journalism, Future Education, Teacher
Education
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TEZLERE YÖNELøK BøR øÇERøK ANALøZø
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alikorkmaz@erciyes.edu.tr

ønsanlar günlük hayatlarÕnda birçok hakkÕ kullanmalarÕna karúÕn bu haklarÕnÕn farkÕnda de÷ildirler. ønsanlar
özgürce düúünebilmekte, düúündüklerini söyleyebilmekte, istedikleri yere gidebilmekte, yerleúebilmekte, iletiúim
kurabilmektedirler. Ama insanlar bütün bunlarÕ farkÕnda olmadan yapmaktadÕrlar. Ancak insanlar herhangi bir
engelleme ile karúÕlaúmalarÕ durumunda ise var olan haklarÕnÕ arama yoluna gitmektedirler. ønsanlarÕn sahip
olduklarÕ bu sosyal haklarÕ dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez olan haklar olup; bireylerin yalnÕzca insan
olmalarÕndan kaynaklanan ve hiçbir suretle ellerinden alÕnamayacak olan haklardÕr. Bu haklar belirli bir yerdeki
tüm fertlerin dil, din, renk, Õrk, cinsiyet ve sosyal durum gibi hiçbir ayrÕm gözetmeksizin, bütün insanlarÕn
yalnÕzca insan olmalarÕndan dolayÕ, insanlÕk onurunun gere÷i olarak sahip olmalarÕ gereken haklardÕr. EsasÕnda
bu haklar, bütün insanlÕk için ortak de÷erler, gerçekleútirilmesi gereken ortak ideallerdir. Okullarda küçük
yaúlardan itibaren insan haklarÕ ve demokrasi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Okullarda verilen e÷itimin sadece
bilgiye dayalÕ davranÕú de÷iútirme dÕúÕnda, bireye sosyal yön verme özelli÷i de vardÕr. Ö÷retimde baúarÕnÕn
ölçütü ö÷rencinin bilgisini evde, iúte, siyasal etkinliklerinde ve sosyal iliúkilerinde etkin olarak kullanabilmesidir.
Ö÷renci karúÕlaútÕ÷Õ her tür sorunun çözümünde bu bilgisini kullanmasÕnÕ bilmelidir. Bu sebeple ö÷rencilerin
demokrasi ve insan haklarÕ kavramlarÕnÕn anlamÕnÕ çok iyi özümsemiú olmalarÕ ve bu kavramlarÕ günlük
yaúamlarÕnda kullanmalarÕ gerekmektedir. ÇalÕúmada, insan haklarÕ ve demokrasi konusunda yapÕlmÕú lisansüstü
tezlere yönelik bir içerik analizi yapÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : ønsan HaklarÕ, Demokrasi, E÷itim, øçerik Analizi.
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Ali ùir Nevai Türk dili ve edebiyatÕndaki önemli úahsiyetlerden biridir. Ünlü úairimiz dil, edebiyat, felsefe gibi
konularla ilgili bol eserler bÕrakmÕútÕr. Ali ùir Nevai talim terbiye hakkÕnda özel eser yazmamaútÕr, ama onun
manzum ve mansur eserlerinde insanÕn evlatlÕ olmasÕnÕn gerekli÷ini ve talim, terbiye, adap, ahlak hakkÕnda
kÕymetlÕ bilgileri vermiútir. Özellikle çocuklarÕn ilahiyat ilimlerini ö÷renimle beraber, tÕp, matematik, felsefe,
müneccim gibi dünyavi fenleri ö÷renmenin çok önemli÷ini vurgulamÕútÕr ve talim, terbiyenin insanÕn takdÕrÕ ve
cemiyetin ilerlemesindeki rolunu açÕklamÕútÕr. DolaysÕyla, Ali ùir Nevainin hams eve baúka eserlerinde yer alan
bilgilere dayanadark, Ferhad, Mecnun, øskenderleri çocuklu÷undan beri iyi terbiye görmüú bilgili, danÕúman ve
insanperver olarak tesvirlemiútir. ùair kendi bedi miraslarÕnda fakat teor bakÕmÕndan talim, terbiye meselelerini
ortaya koymamÕútÕr ve kendi masraflarÕyla mekteb, medrese berpa ederek, halkÕn çocuklarÕnÕn iyi e÷itim almasÕ
için úart hazÕrlamÕú, burs vermiú. HattatlÕk, ressamlÕk, tarih ve edebiyat ilmi boyunca döneminin meúhur
bilginlerini yetiútimiútir. O yüzden, úairin maarif, talim, terbiye ve marifetçilik görüúleri hakkÕnda araútÕrma
yapmak hala günümüzde de önem taúÕyor. Bu yazÕda, Ali ùir Nevainin talim, terbiye hakkÕndaki görüúleri, fakat
aynÕ dönem için de÷il, günümüz e÷itim hayatÕmÕz için de çok önem verebileci÷i hakkÕnda duralacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Ali ùir Nevai, talim ve terbiye, önem
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Sovyetler Birli÷i'nden yeni kurtulan Türk Cumhuriyetleri, Türkiye'yle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda e÷itim alanÕnda millimanevi ve psikolojik-felsefi bakÕú açÕsÕ konusunda daha çok sorunlarla karúÕlaúÕrlar. Bu devletler ba÷ÕmsÕzlÕk
döneminde bilim ve e÷itim alanÕnda bir takÕm reformalar hayata geçirirlerse de, halen ciddi sorunlarla
baúbaúadÕrlar. Özellikle, ö÷retmen-ö÷renci, akademisyen-master, alim-doktrant arasÕnda psikolojik ve rehberlik
anlamÕnda çeliúkiler kendini daha çok gösterir. Bu o anlama gelir ki, sadece yeni yasalarla, reformalarla e÷itimde
ciddi dönüúün baú vermesini beklemek do÷ru de÷ildir. AslÕnda e÷itimle ilgili dikkat çekici önemli olan
ö÷retmenlerle ö÷rencilerin milli-manevi de÷erlere olan farklÕ iliúkisidir. ølk bakÕúta bu farklÕlÕklar ve çeliúkiler
hoúgörü, çok kültürlükle detaylandÕrÕlabilir. Ama bugün ö÷retmenlerle ö÷renciler arasÕndaki iletiúim ve anlayÕú
yeterince de÷ilse, demek ki burada her iki tarafÕn dünya görüúündeki çeliúkilerin derinli÷i söz konusudur. E÷er
20-25 yÕl önce Sovyetler Birli÷i'nde yaúamÕú Türk Cumhuriyetlerinin ö÷retmenleri milli-manevi ve felsefi dünya
görüúce tamam bir ideolojide e÷itim alÕblarsa, onlarÕn yeni nesille "dil" bulmasÕ biraz daha zorlaúÕr. Biz, onu da
biliyoruz ki, tüm devrler de ö÷retmen ve ö÷renci, yahut da muallim ve ö÷renci arasÕnda fikir ayrÕlÕklarÕ olmuútur.
Ama bunun üzerine iki farklÕ sosyo-politik ve ideolojik yapÕda yaúamak meselesi de eklenirse, dogrudan da yeni
dönem ö÷retmenlerinin felsefi bakÕú açÕsÕ bakÕmÕndan hangi zorluklara yaúadÕklarÕ bellidir. Her durumda
ö÷retmenler bir ideolojik yapÕ da yaúadÕ, bundan da ileri gelerek farklÕ e÷itim sistemi görübse, ancak artÕk yeni
bir ideolojik yapÕyla ve bu yapÕnÕn ö÷rencileri ile baúbaúa kalmÕúsa, bunu sÕradan bir durum gibi görmek
kesinlikle do÷ru de÷ildir. E÷er birileri, özellikle e÷itim ve bilim politikalarÕnÕn sunucularÕ bu meseleyi ciddiye
almÕyorlarsa, bu demektir ki, bütün bir neslin gelece÷i darbe altÕnda kalÕyor. Di÷er taraftan bu sorunu e÷itimi
idare edenlerle yeni nesil arasÕndaki iliúkilere de ait edilebilir. Di÷er bir deyiúle, yeni neslin e÷itimle ilgili hem
"Sovyet egitimi" görmüú hocasÕ, hem de "Sovyet zehniyyetli" denetleyicisi sorunu var. Bu anlamda "Sovyet
okulu" e÷itimi sistemi ideolojisinden kurtulamayan ö÷retmenlerin ve e÷itim yöneticilerinin ba÷ÕmsÕz genç nesli
milli úuur, milli-manevi degerler bazÕnda oluúturulmasÕ inandÕrÕcÕ de÷ildir. ølginçtir ki, Sovyet e÷itimi sisteminin
yüksek kalitesinden konuúan bu ö÷retmenlerin ve e÷itim yöneticilerinin ekseri e÷itim sistemindeki boúluklarÕ
baúka yerde arÕyorlar. Oysa úimdi ilkö÷retim, orta, lise ve yüksekokullarda, üniversitelerde çalÕúan ö÷retmenler,
milli e÷itim sistemindeki yöneticilerin büyük kismi istesek de, istemesek de Sovyetler Birli÷i döneminin
ürünleridir.
Anahtar Kelimeler : Geçiú döneminin e÷itimi, E÷itimde devrim, Milli e÷itim felsefesi, E÷itimde
Kozmopolitizm, Menevi-Ahlaki sorunlar, Psikolojik sorunlar, BatÕ e÷itimi, Do÷u e÷itimi, Türk e÷itimi
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In educational research, it is vital for the researchers to have an underlying philosophy and to shape their studies
in the borders of a framework. Epistemological and ontological views of the researchers are the key factors
affecting the process of research design. Researchers’ perceptions about knowledge and reality are important not
only in shaping their research but also reporting the way they use in their research paper. Therefore, this study is
designed as an in-depth epistemological and ontological analysis of three selected educational studies based
upon the English Language Teaching classes. For the analysis part, especially the table reporting different
research approaches with different epistemological and ontological views by Guba and Lincoln (1994) was
employed. The conclusion drawn from the analysis of these three studies indicate that researchers conduct their
studies by basing on one framework or theoretical approach, which best suits for the nature of their research in
accordance with the aim of the inquiry.
Anahtar Kelimeler : epistemology; ontology; educational research; research framework

(11308) A PHILOSOPHICAL ACCOUNT OF INCLUSIVE EDUCATION
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KARADENøZ TEKNøK UNøVERSøTESø
rcelik@indiana.edu

Capabilities approach was first introduced by Amartya Sen (1980). In time, the approach has been developed and
become influential in various areas, including politics and education. In the recent years, Martha Nussbaum
(2000) has significantly contributed to the development of the approach by providing her list of basic
capabilities. In the field of education, capabilities may be defined as the set of opportunities and freedom that
enable students to actually realize their potential beings and doings in the light of the conceptions of the good
that define a life worth living for personally valuable reasons. In fact for this reason, Sen (2003) believes that
“the ability to exercise freedom may, to a considerable extent, be directly dependent on the education” (p. 12) a
person receives. From a capabilities perspective, consequently, it can be argued that all students should have the
same and greatest extent of educational opportunities in order to realize their potentials and live a personally
meaningful life. This argument, in fact, attaches an educational significance of the capabilities approach to the
notion of inclusive education, which needs to be elaborated further. Having emphasized the significance of the
capabilities approach to the notion of inclusive education, this study aims to examine and discuss the
implications of the approach for both framing a philosophical account on inclusive education and providing
specific policy recommendations for the actual application of inclusive education. The key concepts of the
capabilities approach will be examined. The approach’s implications for educational policies will be analyzed
primarily based on Nussbaum’s list of capabilities. A list of specific policy recommendations for inclusive
education from a perspective of the capabilities approach will be framed.
Anahtar Kelimeler : Capabilities approach, inclusive education, social justice, educational equity
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A theory of justice, concerning the idea of inclusiveness, must address the needs of all people regardless of
whether they are among the fully cooperating members of the society. Accordingly, an educational account
derived from such a theory of justice must also consider the unique needs of all students without taking into
consideration whether they are identified within the majority. One of the most influential political philosopher
John Rawls (1971, 1993) developed his theory of justice first in 1970s and revised it in 1990s under the label of
political liberalism. Rawls’s theory of justice, namely justice as fairness, has been among the most influential
theories of justice since the second half of the twentieth century. His theory has also been influential in the field
of educational policy studies. However, Rawls in his main work does not discuss what justice as fairness requires
for the wellbeing of those who suffer from some disabilities or special needs. Since social justice in education
requires taking unique needs of all students into account from the perspective of inclusive education, educational
approaches derived from Rawls’s theory of justice must also address and respond the special needs of students
who are not considered within the majority. In order to provide an account of inclusive education from a
Rawlsian perspective, it is necessary to develop an insight into what justice as fairness would require regarding
students with special needs. Since developing a Rawlsian perspective on inclusive education must first overcome
Rawls’s neglect of this issue, this study aims to advance a plausible argument for enhancing the educational
implication of justice as fairness in connection with inclusive education. In this regard, this study first examines
Rawls’s justice as fairness and discusses its educational implications. Then, the study critically analyzes Rawls’s
theory with regard to inclusive education and provides some ideas on how to address the demands of students
with special needs.
Anahtar Kelimeler : John Rawls, justice as fairness, inclusive education

(11676) AN INVESTIGATION OF RESEARCH PARADIGMS
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Paradigm is a belief system or worldview which guides a researcher (Guba & Lincoln, 1994; Schwand, 1989).
Positivistic paradigm is associated with quantitative research, whereas interpretivist paradigm is affiliated with
quantitative research. Within this scope, the aim of this study is to shed light on the paradigm issue by
investigating a quantitative, a qualitative and a mixed methods research. An ethnographic study conducted by
Ernst-Slavit and Mason (2010), an experimental research by Yasuda, (2010), and a mixed methods study by
Tran, Baldauf, and Moni (2013) were critically investigated in terms of epistemological and ontological
perspectives regarding their methodologies. A brief literature was presented prior to each study. According to the
results, some practical recommendations were made.
Anahtar Kelimeler : Paradigm, epistemology, ontology, qualitative, quantitative, mixed research
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ønsan yaratÕcÕ bir varlÕktÕr. yaratÕcÕlÕk, insan zihninin bir varlÕk düzeyinden baúka bir varlÕk düzeyine geçebilmesi
demektir. insan aynÕ zamanda farklÕ varoluú düzeylerini tecrübe edebilir. Varoluúun yüksek katlarÕnda yaratÕp
de÷er koyarken, alt katlarÕnda ise, toplumlumsal peúin hükümlerin esiri olur. Bu bakÕmdan, insanÕn varoluúsal
gayesi, topyekün yaratÕcÕ bir vaziyet alÕútÕr, denebilir. Bu gaye, hayatÕn tüm úubelerinde geçerli ahlâkî bir
idealdir. Burada amaç, hakikat ve güzelli÷in tecessüm ettirilmesidir. Bu ba÷lamda, yaratÕcÕ ahlâkî hayat için en
önemli úey özgürlüktür. Özgürlük, yeni de÷erler inúâ etme imkânÕnÕ içinde barÕndÕran yaratÕcÕ bir güç; insanÕn
kendi güçlerine dayalÕ olarak dÕú dünyayÕ ve kendisini de÷iútirme teúebbüsüdür. O, "insanÕn kendi dÕúÕna çÕkma
gayreti, sonradan kazandÕ÷Õ tüm e÷ilimlerine, uzvî alÕúkanlÕklarÕna karúÕ mücadele etmesidir." Bu açÕdan, insan
ahlâkî ilkelerin yaratÕcÕsÕdÕr; pasif uygulayÕcÕsÕ de÷il. Yeni ahlâkî de÷erler insanÕn tekrarÕ imkânsÕz fiilleriyle
varlÕk kazanÕr. Ahlâkî de÷er ve de÷erlendirmeler, insan benli÷inden do÷arlar. Her insan kendisi adÕna eyler;
dolayÕsÕyla, onun ahlâkî fiilleri kendi zihinsel süreçleri tarafÕndan koúullanmalÕdÕr. Benlik, ahlâkî-amelî hayatta
yaratÕcÕ-kurucu bir âmildir. Bu bakÕmdan, insan benli÷ini körleútiren ve sÕ÷laútÕran her giriúim bir tür
köleleútirmedir. Bu anlamda, hem içsel (kin, kÕskançlÕk, cimrilik, cehalet. . . gibi) engeller, hem de dÕúsal
(toplumsal) kalÕplar köleleútiren güçlerdir. E÷itimin bireysel amacÕ, insanÕ mükemmelleútirme, ve daha üst bir
düzeye yöneltmedir. Nitekim, insanÕn benli÷i ona hükmeden nitelikler tarafÕndan belirlenir. ønsanlar kendilerine
çokluk, dengesizlik, eúitsizlik, zeval, bölük pörçüklük, karanlÕk ve gerçekdÕúÕlÕk gibi nitelikler mi; yoksa, birlik,
gerçeklik, bütünlük, iyilik ve aydÕnlÕk gibi nitelikler mi hâkim olacak karar vermek durumundadÕrlar.
Anahtar Kelimeler : De÷er üretme, yaratÕcÕlÕk, çözülme ve bütünlük.
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Many philosophers of education are engaged in the attempt clarify some of the basic concepts of education. They
analyse some basic concepts, trying to arrive at clear and precise meanings which can be used accurately in
education matters. Philosophers are critical of vagueness and muddled thinking. Their aim is to develop the
mental ability necessary for thinking about educational problems clearly and precisely. It is obvious that the
purpose of education will determine the content of the curriculum, the methods employed, the kind of schools,
and the amount of education given to students in high schools and universities. This functional relationship if
frequently overclocked. Until recently there were many educationists who thought that education could be
discussed without reference to objectives and values of the community in which it was given. The number of
such theorists lectures under the impacts of modern conditions, but there still exist many who appear to think that
problems of curriculum can be dealt with in this abstract manner. It is now often, but not always, recognized that
problems the curriculum must be dealt with in terms of objectives not being largely theoretical. One must keep
the ends in mind when determining the means of education. In recent years, there has been a steady decrease in
the theoretical approach to education. In this study the curriculum of vocational high schools are investigated. It
can be said that the curriculums of vocational high school are not efficient to be able to come up with
technology era. So it should not forget the role of the laboratory function by means of providing necessary
devises for setting up strong infrastructures. However nobody has adopt about the quality of lecturers to apply
new curriculums which should revised for certain periods. Finally some suggestions haven given.
Anahtar Kelimeler : Approach of education, basic concept of education, curriculum, objective.
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E÷itim yöneticilerinin, ö÷retmenlerin ve ö÷retmen adaylarÕnÕn e÷itim felsefesi akÕmlarÕna dair görüúlerini ortaya
koyan çalÕúmalar genel olarak e÷itimcilerin e÷itimi nasÕl kavramlaútÕrdÕklarÕnÕ ortaya koymalarÕ açÕsÕndan
oldukça önemlidir. Son yÕllarda ülkemizde bu konuda yapÕlan çalÕúmalar önemli bulgular ortaya koymuútur.
Fakat yine de bu konuda sÕnÕrlÕ sayÕda çalÕúmanÕn yapÕldÕ÷Õ ve daha detaylÕ araútÕrmalara ihtiyaç oldu÷u
görülmektedir. Bu bakÕmdan bu çalÕúmanÕn ilgili alana farklÕ bir katkÕ yapmasÕ açÕsÕndan, pedagojik formasyon
e÷itimi ö÷rencileri ile e÷itim fakültesi son sÕnÕf ö÷rencilerinin e÷itim inançlarÕnÕ karúÕlaútÕrarak bu iki grup
arasÕnda e÷itim akÕmlarÕna yönelim açÕsÕndan farklar olup olmadÕ÷Õ ortaya konacaktÕr. Bulgular do÷rultusunda,
hem e÷itim fakültesi son sÕnÕf ö÷rencilerinin hem de pedagojik formasyon e÷itimi ö÷rencilerinin hem
ö÷retmenlik mesle÷ine yönelik hem de e÷itimin amaçlarÕ, süreci ve yöntemlerine yönelik inançlarÕ kapsayÕcÕ
e÷itim bakÕú açÕsÕ içerisinde tartÕúÕlacaktÕr. Bu çalÕúmada veri toplamÕ aracÕ olarak YÕlmaz, AltÕnkurt ve Çokluk
(2011) tarafÕndan geliútirilmiú olan E÷itim ønançlarÕ Ölçe÷i (EøÖ) kullanÕlacaktÕr. EøÖ likert tipi 40 maddeden
ve 5 alt boyuttan oluúmaktadÕr. Ö÷retmen adaylarÕnÕn alt boyut puanlarÕ pedagojik formasyon e÷itimi ö÷rencileri
ve e÷itim fakültesi son sÕnÕf ö÷rencileri arasÕnda farklÕk gösterip göstermedi÷i ortalama karúÕlaútÕrma testleriyle
incelenecektir. ølk olarak verilerin normal bir da÷ÕlÕma sahip olup olmadÕklarÕ Shapiro-Wilk testiyle
incelenecektir. E÷er veriler normal da÷ÕlÕm gösteriyor ise ba÷ÕmsÕz örneklem t test hipotezleri test etmek için
kullanÕlacaktÕr. Aksi takdirde Mann-Whitney U testi kullanÕlacaktÕr. AyrÕca her bir alt boyutta pedagojik
formasyon e÷itimi ö÷rencileri ve e÷itim fakültesi son sÕnÕf ö÷rencileri için en çok ve en az katÕlÕm gösterilen
maddeler de incelenecektir. Öncelikli olarak, e÷itim fakültesi son sÕnÕf ö÷rencileri ile pedagojik formasyon
e÷itimi ö÷rencilerinin benimsedikleri e÷itim inançlarÕ bakÕmÕndan farklÕlÕk gösterecekleri öngörülmektedir.
Bunun en önemli nedeni olarak pedagojik formasyon e÷itimi ö÷rencilerin yalnÕzca çok kÕsa bir süre boyunca
e÷itim ve ö÷retmenlik mesle÷ine dair konularla karúÕlaúmakta olduklarÕ gösterilebilir. Buna karúÕn, e÷itim
fakültesi son sÕnÕf ö÷rencileri ilgili konularÕ birinci sÕnÕftan baúlayarak daha uzun bir süreç içerisinde ve daha
detaylÕ olarak tecrübe etmektedir. Benzer úekilde, e÷itim fakültesi son sÕnÕf ö÷rencileri bu úekilde aldÕklarÕ
e÷itimin bir sonucu olarak, e÷itime dair felsefi akÕmlara daha tutarlÕ úekilde yönelecekleri beklenmektedir. Buna
karúÕn ise, pedagojik formasyon e÷itimi ö÷rencilerinin çeúitli felsefi akÕmlarÕ henüz yeteri kadar derin úekilde
kavrama fÕrsatÕ bulamamÕú olacaklarÕ düúünülerek, bu grubun e÷itim akÕmlarÕna belirli bir a÷ÕrlÕkta da÷ÕlÕm
göstermeyecekleri öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler : E÷itim inançlarÕ, Ö÷retmen adaylarÕ, Pedagojik formasyon.
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BAùARILI OLAN SøNGAPUR, JAPONYA VE FøNLANDøYA EöøTøM
SøSTEMLERøNøN TÜRKøYE EöøTøM SøSTEMø øLE
KARùILAùTIRILMASI
1

SøBEL GÜVEN 1, SÜLEYMAN GEZER 2
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
MALKARA HEMøT ORTAOKULU
s_guven@comu.edu.tr

Temel amacÕ, gençleri daha iyi tanÕmak; onlarÕn ö÷renme isteklerini, derslerdeki performanslarÕnÕ ve ö÷renme
ortamlarÕ ile ilgili tercihlerini daha açÕk bir biçimde ortaya koymak olan “UluslararasÕ Ö÷renci De÷erlendirme
ProgramÕ” olan PISA, Ekonomik øúbirli÷i ve KalkÕnma Örgütü (OECD) tarafÕndan üçer yÕllÕk dönemler hâlinde,
15 yaú grubundaki ö÷rencilerin kazanmÕú olduklarÕ bilgi ve becerileri de÷erlendiren bir araútÕrma projesi olarak
uygulanmaktadÕr. PISA'nÕn 2015 verilerine göre, baúarÕlÕ olan ülkelerin sÕralamasÕna bakÕldÕ÷Õnda, sÕralamanÕn
ilk beúinde Singapur, Japonya, Estonya, Tayvan ve Finlandiya yer alÕrken; Türkiye 70 ülke içinde fende 52'inci,
matematikte 49'uncu, okumada 50’inci olarak sonlarda yer aldÕ÷Õ görülmektedir. Bu nedenle bu araútÕrmanÕn
amacÕ, 2015 yÕlÕ UluslararasÕ Ö÷renci De÷erlendirme ProgramÕ (PISA) sonuçlarÕna dayalÕ olarak baúarÕlÕ olarak
kabul edilen Singapur, Japonya ve Finlandiya ülkelerinin e÷itim sistemlerini Türkiye ile karúÕlaútÕrarak,
Türkiye’nin neden sÕralamanÕn sonlarÕnda yer aldÕ÷Õ konusunda birtakÕm sonuçlara ulaúabilmektir. Doküman
analizi tekni÷i kullanÕlan bu araútÕrmada ülkeler sÕrasÕ ile her bir ülkenin sahip oldu÷u e÷itim sisteminin
amaçlarÕ, yapÕsÕ, yönetimi, okullarÕn yapÕsÕ, ö÷retmen yetiútirme programlarÕ ve e÷itim felsefesi baúlÕklarÕ altÕnda
de÷erlendirilmiú, bulgular maddeler halinde sÕralanarak ilgili araútÕrmalara öneri olabilecek bir takÕm yargÕlara
ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : pisa, singapur, japonya, türkiye, döküman analizi

(11280) DIVERSITY PERCEPTIONS OF IMMIGRANT STUDENTS:
ANKARA CASE
1

FøGEN EREù 1
GAZø ÜNøVERSøTESø
feres@gazi.edu.tr

Turkey is facing the effects of cultural diversity due to increasing amount of accepted immigrants into the
country. This demographic change brings the acceptance of the reality that migrant children are from a different
culture and the need of education which will respond to global economy based on knowledge. So that, some
precautions are needed, especially in terms of education and development of migrant children for removing
social, economic, ethnical and language barriers and value differences. Aim of the study in line with this
importance is to determine diversity perceptions of immigrant students in Turkey. In this research, qualitative
research technique was used to collect, analyze and interpret data and content analysis was used to determine
perceptions of immigrant students. Immigrant students were asked three questions concerning diversity and
school. Study group of this research consists of 40 immigrant students who live in Ankara. Immigrant students
have difficulty to understand Turkish language and culture. Textbooks and curricula don’t include diversity and
similarity. Immigrant students don’t think that they’re foreigner themselves because of being religious fellow
with Turkish students except Syrian and Somalian students. It is understood that they are be insist on not to learn
Turkish. Somalian students feel foreigner themselves because of their race and colour, and Syrian students may
feel foreigner themselves regarding history, games, stories, etc. although they are Muslim. Ministry of National
Education has no policy or planning about immigrant education and the teachers are not educated for immigrant
children. Ministry of Education should provide language training and care more about the equivalence of the
students, training teachers and candidate teachers about immigrant pedagogy.
Anahtar Kelimeler : Immigrant students, diversity perception, middle schools, primary schools
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Not all country claims that all of 15-year-old students have achieved basic proficiency skills in mathematics,
reading and science. PISA results indicate that low performing students in science are unable to use basic or
everyday scientific knowledge to interpret data and draw a valid scientific conclusion. In mathematics, they
cannot compute the approximate price of an object in a different currency or compare the total distance across
two alternative routes. In reading, low performers struggle with recognizing the main idea in a text. Turkey is
always announced with poor performance in PISA. The share of low performing students in science is 26.4% in
PISA 2015. This raised a key question of “what are the risk factors that affect the 15-year-old students in Turkey
scoring below baseline level of proficiency”. It is well know that poor performance is not the result of any single
risk factor, but rather a combination and accumulation of various barriers and disadvantages that affect students
throughout their lives. The study aims at describing low performing students among 15-year-old students
participated in PISA in 2015 in Turkey and what factors related to school influence academic performance of
these low performers. This study will provide a rich descriptive picture of low performers in Turkey based on
students’ reports related to their school including the factors such as sense of belonging to school, attitude
towards school, learning outcomes, learning activities and perceived control of success in school. Student reports
related to school will provide new insights into how educators, school administrators, policy makers and parents
can better support these low achieving students and help them to succeed in school. This may also result in
decisions and strategies which enable schools to provide climates that support the developing of resiliency in atrisk students.
Anahtar Kelimeler : Low performer students, students’ perception, sense of belongings, attitudes towards
school

(12289) 4006 BøLøM VE TOPLUM PROJELERøNE EöøTøM, KÜLTÜR,
SOSYAL VE SøYASAL AÇIDAN FARKLI BøR BAKIù
AHMET ATAÇ 1, ERKAN ATALMIS 2, GÜLENAZ SELÇUK 1
1

2

CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø
KAHRAMANMARAS SÜTCÜ øMAM ÜNøVERSøTESø
erkanatalmis@gmail.com

Ülkemizde bilimsel ve teknik araútÕrmalarÕ yÕllardÕr destekleyen TÜBøTAK bilim insanlarÕmÕza bu alanlarda
sayÕsÕz destekler vererek çalÕúmalara yön vermiú, ÕúÕk tutmuú, motivasyon sa÷lanmÕútÕr. Bilim ve toplumu bir
araya getirmek, halkÕmÕzÕn bilimsel gerçeklerle yakÕndan tanÕúmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla gerçekleútirilen bilim
ve toplum projelerinden en çok desteklenen 4006 projeleridir. MuhatabÕ MEB okullarÕ, destek miktarÕ okul baúÕ
5000 TL olan bu projelerin mevcut çalÕúmada e÷itim, ekonomik, bilimsel, sosyal, kültürel ve siyasal açÕdan
fayda sa÷layÕp sa÷lamadÕ÷Õ incelenmiútir. Bu ba÷lamda TUBøTAK 4006 projeleri ile ilgili hem alanyazÕn ve
kaynak taramasÕ hem de TÜBøTAK 4006 il temsilcileri ve MEB okullarÕndaki TÜBøTAK 4006 proje yöneticileri
ile görüúmeler yapÕlmÕútÕr. Elde edilen bulgular sonucunda özellikle toplumumuzun dezavantajlÕ yerleúim
bölgelerine karúÕlÕk gelen okullarda beklenin üzerinde toplumsal, e÷itimsel, sosyal, kültürel katkÕlarÕ ortaya
konulmuútur. Bunlara ek olarak bu proje etkinli÷in ülkemiz halkÕ için ortak bir payda oluúturdu÷u görüúüne
varÕlmÕú, sürdürülmesinin ekonomik, bilimsel, sosyal, kültürel ve siyasal açÕdan yararlÕ olaca÷Õ kanaati
oluúmuútur.
Anahtar Kelimeler : 4006, Bilim, Toplum.
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2

There is no doubt that individuals benefit from education especially the vocational high schools. Many jobs
require qualification and, generally, people who have attended vocational schools earn more than who have not.
Not only that, they also usually enjoy more interesting jobs. However, modern life needs a well-educated
population and for this reason, it is certain that the government should help paying some of the costs. Everyone
in society benefits from excellent doctors, engineers and experts in profession job in all fields of the life and
business. These people offer health, at home and jobs to the rest of the population. So the high schools need
more care to be able keep up with rapid changing technology. It is also important the most teach should have
experience in technical fields besides the knowledge of foreign language which may help them to catch the last
developments. The staff of teaching should be most intelligent, hard-working and owner good experience to
encourage the fresh student who does not know how to engage to any professional job. In another word, the best
people may not be familiar of the careers and which one may be fit of them. Some of the students have the desire
of getting the education but they don’t have the adequate support of financial so they need government help.
However, all countries need to look internationally these days and need to sell their products and export goods to
support the economic development which needs more activities. As a matter of fact, the strong economy
improves living standards for everyone. For instance, Japan and South Korea are good examples of what a
government can do for economic growth. In middle of the last century both nations paid for young people to
travel abroad to learn from other countries much technology by means of these technologies, they could set up
new research centres and techno parks when those young returned. They were able to build strong economies.
An individual cannot make these kinds of the change. As a conclusion, although the system of vocational high
schools need more and more dramatically changes with respect to administration of these kind of school which
still far of international standards but we hopefully look forward seeing bright future especially after supporting
the sufficient staff. By using computer with advanced technology is an inevitable during this era. Nowadays, an
increasing number of students rely on computers for research and to produce a perfect paper for career purposes.
Others may decide to leave the original way of learning and getting the knowledge through online. But this not
perfect way for vocational high students. These changes in the learning process have brought a special concern
regarding the possible decrease of importance of the teacher in the classroom. Evenly these kinds of learning
would not be efficient for vocational professions. The role of the teacher may be reduced but how we can
transmit the experience which depends on the application. Even if the role of presence of the teacher is essential,
the making practice and application of the knowledge is our target to carry out the aim of our project. To
approach to the professional vocation the infrastructure should be prepared. The laboratory, the place where we
can practice our knowledge which leads to be permanent. As a conclusion, this study has been dealing with two
keys, first one is: the role of the education in developing our country, second one is: the practice of the
converting the scientific theory into practice. The quality of staff is paying essential role to provide the students
with scientific developments.
Anahtar Kelimeler : Economic development, experience, international standard, technology, vocational school.
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(9882) ÖöRENCø, ÖöRETMEN VE VELøLERE GÖRE TÜRK EöøTøM
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ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø
mehmetsahin_38@hotmail.com

Türk e÷itim sistemi örgün ve yaygÕn e÷itim olmak üzere iki temel yapÕ üzerine kurulmuútur. Bu iki temel
yapÕdan örgün e÷itim, okul öncesi e÷itimden baúlayÕp yüksek ö÷retime kadar tüm ö÷retim kademelerini
kapsamaktadÕr. YaygÕn e÷itim sistemi ise örgün e÷itim kurumlarÕnÕn dÕúÕnda kalan planlÕ tüm e÷itim kurumlarÕnÕ
kapsamaktadÕr. E÷itim, bir ülkenin kalkÕnmasÕnda en önemli araçlardan biridir. E÷itim bir sistemdir ve bu
sistemin en önemli ö÷eleri ö÷renci, ö÷retmen ve e÷itim programÕdÕr. E÷itim sisteminin baúarÕsÕ bu ö÷elerin
bütünlü÷üne ve uyumuna ba÷lÕdÕr. E÷itim bu iúlevini okullar aracÕlÕ÷Õ ile planlÕ ve programlÕ olarak yerine
getirmeye çalÕúÕr. Bu anlamda okul, özgün bir toplumsal sistem ve formal bir örgüttür. Okul, insan iliúkilerinin
en yo÷un yaúandÕ÷Õ dinamik bir ortamdÕr. Dinamik oluúu, okulun çok de÷iúik durumlarla karúÕlaúma olasÕlÕ÷ÕnÕ
arttÕrmaktadÕr. E÷itim sistemi içinde okulun temel görevi, ö÷rencilere istenen davranÕúlarÕ kazandÕrmak ve onlarÕ
topluma hazÕrlamaktÕr. Birey yaúamÕ boyunca e÷itim süreci ile iç içerdir. Di÷er yandan e÷itim toplumun en geniú
ve çok yönlü faaliyet alanlarÕndan birisidir. Tarihi süreç içerisinde e÷itimciler, yöneticiler ve bilim insanlarÕ
e÷itimin çeúitli sorunlarÕyla ilgilenmiú ve çözüm yollarÕ aramÕúlardÕr. Kurumsal olarak e÷itim, bir ülkenin
insanlarÕnÕn yetiúmeleri için planlanana ve uygulanan bir sistemdir. E÷itim sistemini amaçlara ulaútÕrma görevini
üstlenen okulun, hem çevredeki geliúmelere uyum sa÷layacak, hem de çevrede beklenen de÷iúmeleri
oluúturulabilecek yeterli÷e sahip olasÕ gerekir. Bir ülkenin temel sorunlarÕnÕn kayna÷Õnda e÷itim sorunlarÕ yer
almaktadÕr. E÷er bir ülkede sorunlar önemli ölçüde çözülmüú ise, yine onun kayna÷Õnda da kurumsal olarak
e÷itim vardÕr. Baúka bir ifadeyle etkili ve verimli bir e÷itim sisteminin varlÕ÷Õndan bahsedilebilir. E÷itim
sisteminin sorunlarÕnÕ çözmeyen toplumlarÕn huzurlu ve mutlu olmasÕ oldukça güçtür. Çünkü yeterli sayÕ ve
nitelikte insan gücü yetiútirmeden ekonomi, hukuk, e÷itim ve di÷er toplumsal alt sistemlerden hiçbirisinin etkili
olarak amacÕna ulaútÕrÕlmasÕ mümkün de÷ildir. E÷itim sistemini geliútirmek için öncelikle mevcut sorunlarÕn
belirlenmesi ve bunlarÕn çözümüne yönelik öneriler geliútirilmesi gerekir. Bu ba÷lamda e÷itim sistemi üzerinde
önemli etkileri olan ö÷renci, ö÷retmen ve veli görüúleri sorunlarÕn belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu
araútÕrmanÕn temel amacÕ ö÷renci, ö÷retmen ve veli görüúlerine göre Türk e÷itim sisteminin sorunlarÕnÕn
belirlenmesidir. AraútÕrmanÕn modeli betimsel tarama yöntemi olup veri toplama aracÕ olarak anket
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu Ankara Pursaklar ve AltÕnda÷ ilçesinde bulunan 4 lisenin ö÷renci,
ö÷retmen ve velileri oluúturmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olan ankette 2 bölüm yer almaktadÕr. Birinci bölüm
kiúisel bilgiler (cinsiyet, statü, e÷itim durumu ve yaú) ikinci bölüm ise Türk e÷itim sistemi ile ilgili maddelerden
oluúmaktadÕr. AraútÕrmanÕn bulgularÕnÕn analizi devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Sistem, e÷itim sistemi, e÷itim sorunu
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Toplumsal kalkÕnmanÕn en önemli araçlardan birisi e÷itim, bu sürecin en önemli ö÷esi ise ö÷retmenlerdir.
Ö÷retmenlik bireysel ve toplumsal yaúamda önemli bir yeri olan uzmanlÕk gerektiren özel bir meslektir.
Ö÷retmenlik, toplumu tüm yönleriyle etkileme gücüne sahip mesleklerin baúÕnda gelmektedir. Ö÷retmenin hem
toplumsal hem de okul içinde önemli rolleri vardÕr. Özellikle ö÷rencinin baúarÕsÕnda, ö÷retmenin yeri ve önemi
yadsÕnamaz. Bu ba÷lamda, ö÷retmenlik mesle÷i profesyonellik gerektiren özel bir meslektir. Nitelikli insan
yetiútirmek nitelikli bir e÷itimi gerektirmektedir.. Bundan dolayÕ bir okul, ancak içindeki ö÷retmenler kadar
iyidir. E÷itim sisteminin verimlili÷i, toplumun ihtiyacÕ olan nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiútirilmesi ile
do÷ru orantÕlÕ oldu÷undan ö÷retmen, e÷itim sisteminin en stratejik parçalarÕndan biri olarak kabul edilir.
Ö÷retmenler, e÷itim programlarÕnÕn uygulayÕcÕlarÕ olduklarÕndan e÷itim sisteminin ve e÷itim hizmetlerinin
kalitesini belirleme ve sistemin baúarÕlÕ olup olmamasÕ ile ilgili sorumluluk sahibidirler. Ö÷retmenler, ülkenin
kalkÕnmasÕnda önemli bir yeri olan genç kuúaklarÕn yetiútirilmesi gibi önemli bir görevi üstlenmiúlerdir. Bu
nedenle ö÷retmenlerin iúlerini en iyi úekilde yapabilmeleri için öncelikle iyi yetiútirilmeleri sonra da kendilerini
iúe vermelerini sa÷layacak uygun koúullarÕn sa÷lanmasÕ gerekmektedir. Bir toplumun kalkÕnmasÕ için öncelikle
yetiúmiú insan gücüne ihtiyaç vardÕr. Yetiúmiú insan gücünü sa÷layacak kurumlar ise okullardÕr. Bir okulun iyi
olabilmesi de büyük ölçüde ö÷retmenler tarafÕndan verilen e÷itimin kalitesine ba÷lÕdÕr. Bir örgüt olarak okulun
baúarÕsÕ, etkilili÷i temelde sistemi iúletip uygulayacak olan ö÷retmenlerin niteliklerine ba÷lÕdÕr. Ö÷retmenler,
gelece÷in mimarlarÕdÕr. Ö÷retmen bir yandan bilgi, beceri ve tutumlarÕyla ö÷rencilerinin e÷itimi görevini
yürütürken di÷er yandan davranÕúlarÕ ile onlarÕ etkiler. Ö÷retmenlik, bilgi ve becerilerin yanÕ sÕra tutum ve
düzenli alÕúkanlÕklarÕ da gerektiren bir meslektir. E÷itimin toplumu etkileme ve topluma yön verme derecesi,
öncelikle e÷itim örgütlerinin toplumsal beklentilere yönelik olarak sa÷lÕklÕ iúlemesine ba÷lÕdÕr. Ö÷retmen
yetiútirme çok yönlü bir süreçtir. Bu süreç, ö÷retmenlerin çok yönlü geliúmelerini temel alÕr. Ö÷retmen bireysel
ve toplumsal iúlevlerini yerine getirebilmesi hizmet öncesi iyi yetiúmesi ile ilgilidir. Çünkü ö÷retmenlik özel bir
mesleki yeterli÷i gerektirir. Bu yeterli÷i sa÷lamanÕn kriterleri dünyada ve ülkemizde belirlenmiútir. Ö÷retmen
adaylarÕnÕn seçimi, hizmet öncesi e÷itimi, uygulama (staj) dönemi ve bu dönemdeki izleme-de÷erlendirme
çalÕúmalarÕ, hizmet içi e÷itim vb. konular tümüyle ö÷retmen yetiútirme kavramÕ içine girer. Ö÷retmenlik, sadece
okul ve sÕnÕf ortamÕnda ö÷rencilerle de÷il, okul dÕúÕnda veliler ve toplumla da iç içe olan bir meslektir. Ö÷retmen
özellikle hizmet verdi÷i bölge ve toplum yapÕsÕ, kültürü de dikkate alÕndÕ÷Õnda ö÷retmenden beklentiler de
de÷iúebilmektedir. Ö÷retmenlik mesle÷inin kendine özgü bazÕ özellikleri vardÕr. Günümüzde ö÷retmen
nitelikleri ve ö÷retmen yetiútirme konusunun pek çok araútÕrmacÕnÕn ilgisini çekti÷i görülmektedir. Ö÷retmenler
ve ö÷retmenlik mesle÷indeki nitelik konusu sadece Türkiye’de de÷il dünyanÕn pek çok ülkesinde çok sÕk
gündeme gelen bir konudur. Baúka bir ifadeyle ö÷retmen e÷itimi ve ö÷retmen yetiútirme geliúmekte olan
ülkelerin sürekli sorunlarÕndan biri olmuútur. Bu sorun ülkemizde halen devam etmektedir. Geçmiúten günümüze
ö÷retmen yetiútirmede ortaya konulan ve uygulanan ölçütlerin ço÷u zaman karmaúÕk, çeliúkili ve yeterli olmadÕ÷Õ
görülmektedir. Türkiye’de ö÷retmenlerin gerek hizmet öncesi gerekse hizmet içinde yetiútirilmeleri için tarihsel
süreç içerisinde çeúitli modellere baúvuruldu÷u görülmüútür. Ö÷retmen yetiútirme politikasÕ e÷itim sistemimizin
en ciddi konusu olmasÕna ra÷men ülkemizde bu iú yap-boz haline getirilmiú, bunun yanÕnda ö÷retmenlik
mesle÷inin niteli÷i gittikçe düúürülmüútür. E÷itim sisteminin baúarÕsÕ öncelikle ö÷retmenin baúarÕsÕna ba÷lÕdÕr.
Ö÷retmenin e÷itim sürecinde etkili olabilmesi için günün koúullarÕna uygun olarak yetiútirilmesi ve niteliklerinin
sürekli geliútirilmesi gerekir. Bu nedenle ö÷retmen adaylarÕnÕn etkili ö÷retmende aradÕklarÕ özelliklerin
bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadÕr. Bu araútÕrmanÕn temel amacÕ ö÷retmen adaylarÕnÕn algÕlarÕna göre etkili bir
ö÷retmende bulunmasÕ gereken özelliklerin belirlenmesidir. AraútÕrmanÕn modeli betimsel tarama yöntemi olup
veri toplama aracÕ olarak anket kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi
pedagojik formasyon e÷itimi alan 450 ö÷renci oluúturmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olan ankette 2 bölüm yer
almaktadÕr. Birinci bölüm kiúisel bilgiler (cinsiyet ve bölüm) ikinci bölüm ise etkili ö÷retmende bulunmasÕ
gereken özelliklerle ilgili maddelerden oluúmaktadÕr. AraútÕrmanÕn bulgularÕnÕn analizi devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen adayÕ, Ö÷retmen e÷itimi, Ö÷retmen yeterlikleri
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(10050) TÜRKøYE'DE SOSYAL HøZMET EöøTøMøNDE
AÇIKÖöRETøM VE ÖRGÜN EöøTøM ÜZERøNE BøR
KARùILAùTIRMA
DEMET AKARÇAY ULUTAù 1, ELMAS AKIN 1, KAMøL ALPTEKøN 1
1

KTO KARATAY ÜNøVERSøTESø
demetakarcay@gmail.com

Sosyal hizmet e÷itimi teori ve uygulamayÕ birlikte içermektedir. Süpervizyon deste÷i altÕnda sürdürülen e÷itimde
ö÷rencilere mesleki uygulama için gerekli olan bilgilerin yanÕ sÕra bir takÕm beceriler ve sosyal hizmetin evrensel
de÷erleri de kazandÕrÕlmaya çalÕúÕlmaktadÕr. TaúÕdÕ÷Õ bu özelliklere dayalÕ olarak sosyal hizmet e÷itimi
geleneksel e÷itim teknikleri ve sÕnÕf ortamÕ kullanÕlarak ö÷renciler ile yüz yüze, bireysel çalÕúmalarÕ ve grup
çalÕúmalarÕnÕn yürütülmesini ve süpervizyon açÕsÕndan her bir ö÷renciyle ayrÕca çalÕúmayÕ gerektirmektedir.
Bununla birlikte özellikle son yÕllarda e÷itim alanÕnda teknolojik geliúmelerin hÕzla artmasÕyla ortaya çÕkan
uzaktan e÷itim modeli sosyal hizmet e÷itiminde de boy göstermeye baúlamÕútÕr. Kuúkusuz sosyal hizmet
e÷itiminin geliúmesi ve yaygÕnlaúmasÕ için uzaktan e÷itim teknolojilerinin sundu÷u imkanlardan
yararlanÕlmalÕdÕr. Ancak mevcut iúleyiúe bakÕldÕ÷Õnda Türkiye’de “açÕkö÷retim modeli” ile de verilmekte olan
sosyal hizmet e÷itimindeki durumun çok da beklentilere uygun olmadÕ÷Õ rahatlÕkla görülebilecektir. Mevcut üç
açÕkö÷retim fakültesinin üçünde de yürütülmekte olan sosyal hizmet lisans programlarÕ abartÕlÕ ö÷renci
kontenjanlarÕ, yetersiz süpervizyon deste÷i ve olmasÕ gerekenin çok altÕnda uygulama dersleriyle dikkati
çekmektedir. Bu çalÕúma kapsamÕnda, dünyada da pek çok örne÷i olan açÕkö÷retim modelinin öngörülen ve
mevcut uygulamalardaki farklÕlÕklarÕ, ülkemizdeki açÕkö÷retim modelinin özellikle uygulama, beceri kazanma ve
süpervizyon deste÷i alma konusundaki yetersizlikleri olmak üzere sosyal hizmet e÷itimine etkisi tartÕúmaya
açÕlmak istenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Hizmet E÷itimi, AçÕkö÷retim, Uzaktan e÷itim, Sosyal Hizmet UygulamasÕ

(10059) MEDYANIN DENETLENEBøLøRLøöø AÇISINDAN MEDYA
OKURYAZARLIöINA ELEùTøREL BøR BAKIù
GÜLøZ MÜGE AKPINAR 1, ùANSER VURGUN 1
1

ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø
gmakpinar@yahoo.com.tr

1 MayÕs 1964 yÕlÕnda çÕkartÕlan TRT Kanunu ile ilk televizyon kanalÕyla tanÕúan Türkiye, 1990 yÕlÕnda Star 1’in
yayÕn hayatÕna girmesiyle ilk özel televizyon kanalÕyla tanÕúmÕútÕr. 1992 yÕlÕndan 1998 yÕlÕna gelene kadar
yaklaúÕk 22 kanal karasal frekanslar üzerinden yayÕn hayatÕna baúlayarak ülke genelinde izleyiciyle buluúmuútur.
2004 yÕlÕnda Türksat A.ù. nin kurulmasÕyla ülkemizde televizyon kanallarÕnda çeúitlili÷in ve sayÕnÕn çok oldu÷u
yeni bir dönem baúlamÕútÕr. 21’i karasal olmak üzere 511 tane kanal halen aktif olarak uydu üzerinden
izlenebilmektedir. FarklÕ yayÕn özelliklerine sahip, bu kadar çok kanalÕn yayÕn hayatÕna devam etmeleri,
kanallarÕn ve yayÕnlarÕnÕn denetlenmesi zorunlulu÷unu ve sorununu ortaya çÕkarmaktadÕr. Her ne kadar Radyo ve
Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafÕndan Radyo ve TelevizyonlarÕn Kuruluú ve YayÕn Hizmetleri HakkÕnda
Kanun, Kabahatler Kanunu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu gibi farklÕ mevzuatsal düzenlemelerle
denetlemeler yapÕlmaya çalÕúÕlsa da bugün yayÕnda bulunan birçok program ve reklamÕn içeri÷i baúta sosyokültürel olmak üzere birçok açÕdan yozlaúmaya sebebiyet verdi÷i düúüncesiyle eleútirilmektedir. Ülkemizde
medyaya maruz kalan bireylerin okul ça÷larÕndan itibaren medya kullanÕcÕsÕ olmalarÕna yönelik olarak Medya
OkuryazarlÕ÷Õ dersi müfredata eklenmiútir. ProgramlarÕn sentezlenmesi, verilen mesajÕn do÷ru irdelenmesi,
gerekti÷inde program içeriklerine yönelik eleútirilerin ve úikayetlerin bildirilmesine yönelik bilinçli
tüketici yaratÕlmasÕnÕn hedeflenmesi bu dersin konulmasÕnÕn baúlÕca hedefleri arasÕnda yer almaktadÕr. Bir
yandan bireyi bilinçli hale getirmek için konulan dersler, di÷er yandan da medyayÕ denetlemeye yönelik
oluúturulan mevzuat olmasÕna ra÷men bugün halen ülkemizde medyada yer alan ve izlenme oranÕ yüksek olan
programlar ele alÕndÕ÷Õnda, bazÕ yerlerde aksak giden bazÕ úeylerin oldu÷u kanÕsÕ oluúmaktadÕr.
Bu çalÕúmada ülkemizde prime time da yayÕnlanan programlar, medya okur yazarlÕ÷Õ dersi ve RTÜK mevzuatÕ
açÕsÕndan ele alÕndÕktan sonra tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunulmaya çalÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Medya. Medya OkuryazarlÕ÷Õ, RTÜK
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(10080) EöøTøM PROGRAMLARI VE ÖöRETøM DOKTORA
PROGRAMINA YÖNELøK BøR øNCELEME
ECE YOLCU 1, TUöÇE KARATAù 1, BUKET TURHAN TÜRKKAN 1
1

ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø
bturhan@cu.edu.tr

Lisansüstü e÷itim, lisans e÷itiminden oldukça farklÕ bir süreci içeren, üst düzey düúünme becerilerine daha fazla
ihtiyaç duyulan, içerik ve ö÷renme süreci itibariyle daha karmaúÕk ve kendi kendine ö÷renme için gerekli
stratejilerin kullanÕmÕna dayalÕ bir e÷itim düzeyidir. Bu süreçte, programa dahil olan bireylerin motivasyonunun
daha yüksek ve beklentilerinin daha belirgin oldu÷u düúünülürse, iyi bir rehberlik ve program anlayÕúÕyla
bireylerin kazanÕmlarÕ oldukça fazla olabilir. Bu noktada, hazÕrlanmÕú olan e÷itim programÕnÕn niteli÷i ve
ö÷retim kadrosunun yeterli÷i süreci en çok etkileyen faktörler arasÕnda sayÕlabilir. Özellikle doktora sürecinde,
ö÷rencinin ö÷renme yollarÕnÕ kullanabilmesi, merak ve ilgi duymasÕnÕn yanÕ sÕra doktora e÷itimi sürecinde
ö÷retim elemanlarÕndan yeterli deste÷i alabilmesi, programdan mümkün oldu÷unca yararlanabilmesi, alana
dayalÕ olarak oluúturulmuú farklÕ dersleri almasÕ baúarÕ düzeyini etkileyecektir. Bu durum, bünyesinde yer alan
herhangi bir programÕn etkilili÷inin maksimum düzeyde önemli oldu÷u e÷itim programlarÕ ve ö÷retim alanÕ için
de geçerlidir. Bu araútÕrmada alanda doktora yapan ö÷rencilerin programÕn etkilili÷ine iliúkin bir de÷erlendirme
yapmalarÕ amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmada yanÕt aranan sorular ise úu úekildedir: E÷itim programlarÕ ve ö÷retim ana
bilim dalÕndaki doktora ö÷rencilerinin doktora sürecine iliúkin beklentileri nelerdir? Doktora ö÷rencilerinin
doktora programÕnda yer alan derslerin (hedef, içerik, e÷itim durumlarÕ, de÷erlendirme program boyutlarÕna
dayalÕ olarak) etkilili÷i ve yeterli÷ine iliúkin görüúleri nelerdir? Doktora ö÷rencilerinin doktora programÕnÕn
di÷er ögeleri (ö÷retim elemanÕ, fiziki imkanlar, ders gün ve saatleri vb.) açÕsÕndan etkilili÷ine iliúkin görüúleri
nelerdir? Doktora ö÷rencilerinin programÕn daha etkili hale getirilmesine iliúkin önerileri nelerdir? AraútÕrma, bir
durum çalÕúmasÕ olarak desenlenmiútir. AraútÕrmanÕn katÕlÕmcÕlarÕnÕ, güneyde bir üniversitede bulunan e÷itim
programlarÕ ve ö÷retim ana bilim dalÕnda doktora yapan 10 gönüllü doktorant oluúturmaktadÕr. Veri toplama
sürecinde, yarÕ-yapÕlandÕrÕlmÕú bir görüúme formu kullanÕlarak yaklaúÕk 15-20 dakikalÕk görüúmeler
gerçekleútirilmiútir. Verilerin analizinde NVøVO programÕ kullanÕlarak içerik analizi yapÕlmÕútÕr. Analiz süreci
devam etti÷inden bulgular daha sonra sunulacaktÕr. Geçerlik güvenirlik çalÕúmalarÕ kapsamÕnda ise kodlayÕcÕ
çeúitlili÷ine baúvurulacaktÕr. AraútÕrmanÕn, e÷itim programlarÕ ve ö÷retim ana bilim dalÕ doktora programlarÕ
kapsamÕnda ö÷rencilerin beklentilerini, programlarÕn eksik yönlerini ve olasÕ sorunlara iliúkin çözüm önerilerini
ortaya koymasÕ bakÕmÕndan önemli oldu÷u düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : E÷itim programlarÕ ve ö÷retim, doktora programÕ
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ARAùTIRMA VE AKADEMøK ÇALIùMALAR YAPMAYA YÖNELøK
øHTøYAÇLARI
TUöÇE KARATAù 1, BUKET TURHAN TÜRKKAN 1, ECE YOLCU 1
1

ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø
tkaratas@cu.edu.tr

Günümüzde sürekli geliúen teknoloji sayesinde bilgi patlamasÕ gerçekleúmiú, sürekli katlanarak artan bilginin
gücü karúÕsÕnda insano÷lu do÷ru ve bilimsel bilgiye ulaúmaya zorunlu kalmÕútÕr. Bu bilgilere ulaúmada yine
teknolojiden yararlanan bireyler çok hÕzlÕ bir úekilde istedi÷i bilgiyi elde edebilmektedir. Ancak artÕk teknoloji
sayesinde bilgiye ulaúmanÕn kolay olmasÕ tek baúÕna yeterli de÷ildir. Bunun yanÕnda ulaúÕlan bilgilerin
sentezlenmesi, bilimsel araútÕrmalarda kullanÕlmasÕ ve yeni bilgilerin üretilmesi için iyi bir bilim okur-yazarlÕ÷Õ
becerisi gerekmektedir. Özellikle bilimsel araútÕrmalar yapmaya yeni baúlayan araútÕrmacÕlarÕn araútÕrma
yapmak, keúfetmek, do÷ru bilgilere ulaúmak ve bu bilgileri akademik platformlara taúÕmak için iyi bir
yönlendiricili÷e ihtiyacÕ oldu÷u kaçÕnÕlmaz bir gerçektir. Bu nedenle genç araútÕrmacÕlarÕn bilimsel araútÕrma ve
akademik çalÕúmalardaki mevcut durumunun belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlar do÷rultusunda öneriler sunularak
mevcut durumun iyileútirilmesi amacÕyla bu araútÕrma gerçekleútirilmiútir. Bu genel amaca paralel do÷rultuda
araútÕrmanÕn alt amaçlarÕ aúa÷Õdaki úekilde belirlenmiútir: Yüksek lisans ö÷rencileri bilimsel araútÕrma ve
akademik çalÕúmalar yapma konusunda kendilerini nasÕl de÷erlendirmektedirler? Yüksek lisans ö÷rencilerinin
bilimsel araútÕrma ve akademik çalÕúmalar yapma sürecinde karúÕlaútÕklarÕ sorunlar nelerdir? Yüksek lisans
ö÷rencilerinin bilimsel araútÕrma ve akademik çalÕúma yapma sürecinde karúÕlaútÕklarÕ sorunlara yönelik çözüm
önerileri nelerdir? AraútÕrmanÕn katÕlÕmcÕlarÕ güneyde bir üniversitenin farklÕ bölümlerinden toplam 15 yüksek
lisans ö÷rencisi olup, araútÕrma verileri 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda toplanmÕútÕr. Nitel araútÕrma olarak
desenlenen bu çalÕúmada nitel veri toplama araçlarÕndan araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen ve uzman görüúüne
baúvurularak son halini alan yarÕ-yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formlarÕ kullanÕlmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar ile yapÕlan
görüúmeler yaklaúÕk 15-20 dakika kadar sürmüútür. Elde edilen veriler bilgisayar ortamÕnda transkript edilerek
yazÕlÕ hale getirilmiú ve kontrol edilerek veri kaybÕ olmamasÕna özen gösterilmiútir. Verilerin analizinde NVIVO
programÕ ile içerik analizinden yararlanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn geçerlik ve güvenirli÷i için iki farklÕ kodlayÕcÕ
tarafÕndan gözden geçirilen bulgularÕn sunumu, araútÕrmanÕn analiz aúamasÕ devam etti÷i için daha sonra
yapÕlacaktÕr. YapÕlan bu araútÕrma sayesinde araútÕrmacÕlarÕn daha kaliteli araútÕrma süreci geçirmelerine olumlu
katkÕlar sa÷lanaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Bilimsel araútÕrma, akademik çalÕúmalar, yüksek lisans.

(10087) ÖöRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME
BECERøLERø KONUSUNDAKø ALGILARININ ÇEùøTLø
DEöøùKENLERE GÖRE øNCELENMESø
GÜRBÜZ OCAK 1, ÖZDEN TURGUT 1
1

AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø
ozden5@hotmail.com

Bu çalÕúmada, ö÷retmen adaylarÕnÕn problem çözme becerileri konusundaki algÕlarÕ incelenmektedir. Problem
çözme, karúÕlaúÕlan güçlüklerin ortadan kaldÕrÕlmaya ve belirsizliklerin giderilmeye çalÕúÕlmasÕdÕr ve tüm
problemlerin çözümü zihinsel bir süreç gerektirir (Gelbal, 1991). Bu kapsamda, bireyin kendi problem çözme
becerisi konusundaki algÕsÕnÕn önemi araútÕrÕldÕ÷Õnda, yapÕlan çalÕúmalarda, kendini etkili problem çözücü olarak
gören bireylerin, biliúsel etkinlikte bulunmaktan daha fazla keyif alma e÷iliminde olduklarÕ; aksine, kendilerini
etkili olmayan problem çözücü olarak gören bireylerin ise probleme daha az odaklandÕklarÕ bulunmuútur
(Heppner, Reeder ve Larson, 1983). AyrÕca Butler and Meichenbaum’Õn (1981) baúÕnda geldi÷i bazÕ yazarlar,
bireylerin, problem çözme becerileri konusundaki algÕlarÕnÕn, problem çözme sürecinin önemli bir yordayÕcÕsÕ
olabilece÷ini ileri sürmüútür (Akt. Heppner, Witty ve Dixon, 2004). Bu noktadan yola çÕkarak, ö÷retmen
adaylarÕnÕn problem çözme becerileri konusundaki algÕlarÕnÕn incelendi÷i bu çalÕúma, Afyon Kocatepe
Üniversitesi E÷itim Fakültesi’nde ö÷renim görmekte olan, 149’u erkek, 341’i kadÕn olmak üzere 490 ö÷renci ile
gerçekleútirilmiútir. Genel tarama modeli ile gerçekleútirilen çalÕúma kapsamÕnda, ö÷retmen adaylarÕnÕn problem
çözme becerileri konusundaki algÕlarÕnÕn da÷ÕlÕmÕnÕ belirlemek amacÕyla veri toplama aracÕ olarak, Heppner ve
Petersen (1982) tarafÕndan geliútirilen; ùahin, ùahin ve Heppner (1993) tarafÕndan Türkçe’ye uyarlanan Problem
Çözme Envanteri kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada, ö÷retmen adaylarÕnÕn problem çözme becerileri konusundaki
algÕlarÕ, cinsiyete, sÕnÕf düzeyine ve bölüme göre incelenmiútir. Analizlerin sonucunda, ö÷retmen adaylarÕnÕn
problem çözme becerileri konusundaki algÕlarÕnÕn cinsiyete, sÕnÕf düzeyine ve bölüme göre anlamlÕ bir úekilde
farklÕlaúmadÕ÷Õ görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Problem çözme, problem çözme becerisi algÕsÕ, ö÷retmen adayÕ
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(10088) ÖöRETMEN ADAYLARININ ÖöRENMEDE GÜDÜSEL
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Bu çalÕúmada, ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷renmede güdüsel strateji kullanÕm düzeyleri incelenmektedir. Güdülenme,
ö÷renme için gerekli önúartlardan biridir. Ö÷rencilerin kendi kendilerini güdülemeleri için birtakÕm taktik ve
stratejiler kullanmalarÕ gerekmektedir. Örne÷in, bilgiyi geri getirmek için tekrar etmek gibi bazÕ stratejiler, belirli
ö÷renme amaçlarÕna ulaúmayÕ kolaylaútÕrabilmektedir. Corno (1993), ilave olarak güdülenme kontrolü stratejileri
ve duygu kontrol stratejilerini ortaya koymuútur. Bu iki strateji tipi, çalÕúmaya devam edebilmeyi ve ö÷rencinin,
kendi ilerlemesi için kaynaklarÕnÕ kullanmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr (Akt. Butler, 1995). Bu noktadan yola çÕkarak,
ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷renmede güdüsel strateji kullanÕm düzeylerinin incelendi÷i bu çalÕúma, Afyon Kocatepe
Üniversitesi E÷itim Fakültesi’nde ö÷renim görmekte olan, 135’i erkek, 324’ü kadÕn olmak üzere 459 ö÷renci ile
gerçekleútirilmiútir. Genel tarama modeli ile gerçekleútirilen çalÕúma kapsamÕnda, ö÷retmen adaylarÕnÕn
ö÷renmede güdüsel strateji kullanÕm düzeylerinin da÷ÕlÕmÕ hakkÕnda veri elde etme amacÕyla, Pintrich, Smith,
Garcia, ve McKeachie (1991) tarafÕndan geliútirilip, Sungur (2004) tarafÕndan Türkçe’ye uyarlanan Ö÷renmede
Güdüsel Stratejiler Ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr.ÇalÕúmada, ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷renmede güdüsel strateji kullanÕm
düzeyleri, cinsiyete, sÕnÕf düzeyine ve bölüme göre incelenmiútir. Analiz sonucunda, ö÷retmen adaylarÕnÕn
ö÷renmede güdüsel strateji kullanma düzeylerinde cinsiyet ve sÕnÕf düzeyi açÕsÕndan anlamlÕ bir fark yoktur,
ancak bölüme göre fark anlamlÕdÕr.
Anahtar Kelimeler : Güdülenme, ö÷renmede güdüsel stratejiler, ö÷retmen adayÕ

(10095) MATEMATøK BRANù ÖöRETMENLERøNøN YENø EöøTøM
PROGRAMINA øLøùKøN GÖRÜùLERø
1

YELøZ ÇELEN 1
AMASYA ÜNøVERSøTESø
yelizcelen@hotmail.com

Bir ülkenin e÷itim sisteminden en önemli beklentisi hedeflenen amaçlarÕ gerçekleútirebilecek nitelikteki insan
gücünü, bireylerin ilgi ve yeteneklerini en verimli úekilde de÷erlendirerek yetiútirmesidir. Bu da ancak e÷itim
programlarÕnÕn ça÷Õn amaç ve bekletilerine göre yenilenmesiyle ve de÷erlendirmesiyle mümkündür. Yeni e÷itim
programlarÕnÕn de÷erlendirilmesini en iyi yapacak kiúiler de úüphesiz programÕn uygulaycÕsÕ olan
ö÷retmenlerdir. Ö÷retmenlerin 2017 Matematik Ö÷retim ProgramÕna iliúkin görüúlerine baúvurulmasÕ ve sürecin
iúleyiúine iliúkin önerilerinin alÕnmasÕ süreçteki olasÕ aksaklÕklarÕn giderilmesi ve gerekli önlemlerin alÕnarak
sürecin iyileútirilmesi açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr. Ö÷retmenlerin matematik ö÷retim programÕ hakkÕndaki
görüúleri, ö÷retmen yetiútirme programlarÕnÕn ve hizmet içi e÷itim programlarÕnÕn düzenlenmesi, ö÷retmenlere
araç, gereç, materyal geliútirme e÷itimlerinin verilmesi, programlarÕn uygulamadaki aksayan yönlerinin tespit
edilmesi gibi konularda program hazÕrlamakla görevli olan ya da hizmetiçi e÷itim programlarÕnÕ düzenleyen
kurum ya da kuruluúlara yarar sa÷layacaktÕr. Uygulanan programlarÕn daha etkili hâle getirilmesi uygulamalarÕn
de÷erendirilmesine ba÷lÕdÕr. Bu araútÕrmada matematik branú ö÷retmenlerinin yeni matematik ö÷retim
programlarÕnÕn ölçme ve de÷erlendirme uygulamalarÕna iliúkin görüúlerinin alÕnmasÕ amaçlanmÕútÕr. Bu
araútÕrma itarama modelindedir. Bu çalÕúmada verilerin toplanmasÕ için nitel, analizler için ise nicel araútÕrma
yöntemleri kullanÕlmÕútÕr.AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak ö÷retmenlerin 2017 Matematik Ö÷retim
ProgramÕna iliúkin görüúlerini almak için araútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen bir anket kullanÕlmÕútÕr. Bu anket ilk
ve ortaö÷retim kurumlarÕnda görevli 100 ö÷retmene ugulanmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda ö÷retmenler programda
pek çok ölçme ve de÷erlendirme aracÕ kullanÕlmasÕnÕn uygulamada bazÕ sÕkÕntÕlara sebep oldu÷unu
vurgulamÕúlardÕr. Ö÷retmenler
görüúleri
incelendi÷inde
programÕn
ölçme
ve
de÷erlendirme
boyutunun ‘‘bireysel farklÕlÕklar’’ ve ‘‘ölçme araçlarÕnda çeúitlilik ilkesi’’ne de uygun oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : matematik e÷itimi, e÷itim programÕ
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yelizcelen@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, fakülte-okul iúbirli÷i kapsamÕnda yürütülen Okul Deneyimi dersi ile ilgili ö÷retmen
adaylarÕnÕn görüú ve de÷erlendirmelerini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak 24 ö÷retmen adayÕna sömestrin
sonunda uygulama okullarÕndaki deneyimlerini yansÕtmalarÕ için bir açÕk uçlu soru yöneltilmiútir. Ö÷retmen
adaylarÕn bu soruya verdikleri yazÕlÕ cevaplar nitel araútÕrma teknikleri kullanÕlarak analiz edilmiútir. ÇalÕúmanÕn
sonucunda ö÷retmen adaylarÕnÕn bu uygulamanÕn sonunda kendilerini ö÷retmenlik mesle÷ine daha yakÕn
hissettikleri, ö÷retmenlik mesle÷ine duyduklarÕ saygÕnlÕ÷ÕnÕn arttÕ÷Õ gözlemlenmiútir. AyrÕca uygulama e÷itimine
yönelik geliútirdikleri olumsuz tutumlarÕn mesle÷e kendini adamú tecrübeleri ö÷rtemenler sayesinde de÷iúti÷ini
belrten ö÷retmen adaylarÕnÕn sayÕsÕ kayda de÷erdir. ÇalÕúma bulgularÕna göre ö÷reten adaylarÕ uygulamalarda
farklÕ ö÷retim yöntem ve teknkleri kullandÕklarÕnÕ ve bu teknikler sayesinde ö÷renci ile iletiúi kurmakta
yaúadÕklarÕ sÕkÕntÕlarÕ giderdiklerini belirtmiúlerdir.
Anahtar Kelimeler : ö÷retmen adayÕ, okul uygulama dersi, ö÷retmen görüúleri

(10270) 9. SINIF MATEMATøK DERS KøTAPLARININ
DEöERLENDøRøLMESø
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YELøZ ÇELEN 1

AMASYA ÜNøVERSøTESø
yelizcelen@hotmail.com

E÷itim hizmetlerinin verimlili÷i, bireye kazandÕrÕlacak davranÕúlarÕn gerçekçi biçimde belirlenebilmesine,
davranÕú de÷iúikliklerinin gerçekleúebilmesi için uygun e÷itim ortamlarÕnÕn düzenlenebilmesine ve tasarlanan
davranÕú de÷iúikliklerinin ne ölçüde gerçekleúece÷inin tespitine ba÷lÕdÕr. Tüm bu iúlemler ayrÕntÕlÕ bir planlamayÕ
ve denetimi gerektirmekte, e÷itimin bu úekilde planlÕ ve kontrollü bir süreç olmasÕnÕ ise e÷itim programlarÕ
sa÷lamaktadÕr. OrnsteÕn ve HunkÕns (1988, 6) e÷itim programÕnÕ bir faaliyet ile ilgili istenilen amaçlara
ulaúabilmek için gerekli stratejilerin bulundu÷u bir plan ya da yazÕlÕ bir metin olarak ifade etmektedirler. PlanlÕ
e÷itim uygulamalarÕnda yararlanÕlan en önemli materyaller de ders kitaplarÕdÕr. Ders kitaplarÕ bir dersin
ö÷retiminde kullanÕlan ve dersin geliútirilmesine esas oluúturan e÷itim ö÷retim araçlarÕndan birisidir. Ders
kitaplarÕ ö÷rencilerin ö÷renecekleri bilgileri ve ö÷retmenlerin neleri ne ölçüde ö÷renece÷ini etkileyen araçlardÕr.
YalÕn’a (1996, 61) göre ders kitaplarÕ sÕnÕf içi ö÷renme-ö÷retme etkinliklerine yönelik kararlar üzerinde önemli
etkilere sahiptir. Ders kitaplarÕ farklÕ iúlevleri yerine getirme açÕsÕndan da di÷er kitaplardan farklÕ bir yere ve
öneme sahiptir. Bir kitabÕn ders kitabÕ olarak nitelendirilmesi, derste iúlenmesi gereken kazanÕmlarÕn tümüne
eksiksiz olarak yer verilen izlencenin hedef ve davranÕúlarÕnÕn gerektirdi÷i strateji, yöntem ve tekniklerin
kullanÕlmasÕna elveriúli bir araç oldu÷una iúaret etmektedir. Ders kitaplarÕnÕn e÷itim araçlarÕ arasÕnda özel bir
yere sahip oldu÷u bir gerçektir. Ders kitaplarÕnÕn ö÷renciler için düzenlenmiú olmalarÕ, ö÷renciye bilgiyi ö÷retme
ve ö÷rendiklerini pekiútirme gibi üstün özelliklere sahip olmalarÕ gerekmektedir. Bu nedenle belirli bir e÷itim
programÕna yönelik olarak hazÕrlanan ders kitaplarÕnÕn incelenmesi ve de÷erlendirilmesi önem taúÕmaktadÕr. Ders
kitaplarÕnÕn, ö÷retmenlerin sözlü derslerini tamamlama, bilgiler arasÕndaki ba÷lantÕsÕzlÕklarÕ ortadan kaldÕrma,
ö÷retimi sÕkÕcÕlÕktan kurtarma ve ö÷rencileri daha aktif düúünen bireyler haline getirme gibi çok önemli görevleri
bulundu÷undan e÷itim programÕna uygun úekilde özenli ve dikkatli hazÕrlanÕp hazÕrlanmadÕklarÕnÕn tespiti önem
taúÕmaktadÕr. Bununla birlikte Talim Terbiye Kurulu BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan 2013 yÕlÕnda matematik 9-12 e÷itim
programÕnÕn açÕklamÕú olmasÕ ve 9. SÕnÕf matematik e÷itim programÕna yönelik çok sayÕda kitap hazÕrlanmasÕ
nedeniyle ders kitabÕ olarak da araútÕrmacÕ tarafÕndan 9. SÕnÕf matematik ders kitabÕ seçilmiútir. Talim Terbiye
Kurulu BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan açÕklanan bu programda matematik ö÷retim programÕnÕn geliútirmeyi hedefledi÷i
matematiksel beceri ve yeterlilikler, matematiksel modelleme ve problem çözme, matematiksel süreç becerileri,
matematiksel dili ve terminolojiyi do÷ru ve etkin kullanma (matematiksel iletiúim), matematiksel akÕl yürütme
ve ispat yapma, matemati÷in kendi içindeki konular/kavramlar arasÕnda ve baúka alanlarla iliúkilendirme,
matemati÷e ve ö÷renimine de÷er verme, psikomotor becerilerde geliúim sa÷lama, bilgi ve øletiúim
Teknolojilerini (BøT) yerinde ve etkin kullanma úeklinde tanÕmlanmÕútÕr (2013). Bu ba÷lamda mevcut ders
kitaplarÕnÕ matematik e÷itimiyle ö÷rencilere kazandÕrÕlmak istenen bu becerileri kazandÕrÕp kazandÕrmadÕ÷ÕnÕn
tespiti de önem taúÕmaktadÕr. Belirtilen ba÷lamda, Ankara ilindeki liselerde e÷itim ö÷retim gerçekleútiren
ö÷retmenlerin 9. SÕnÕf matematik ders kitaplarÕna iliúkin de÷erlendirmelerinin bundan sonra yazÕlacak olan ders
kitaplarÕ için araútÕrmaya de÷er bir konu alanÕ oldu÷u düúünülmektedir. Bu araútÕrmanÕn konusu Ankara ilindeki
200 ö÷retmenin 9. SÕnÕf matematik ders kitaplarÕna iliúkin görüúlerini ve de÷erlendirmelerini belirlemektir.
Anahtar Kelimeler : e÷itim programÕ, matematik e÷itimi, ders programÕ
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Literatürde matematik kavramÕna iliúkin çok sayÕda tanÕma ulaúmak mümkündür. Kimilerine göre matematik
ortak bir düúünme aracÕ, kimilerine göre evrensel bir dil, kimilerine göre ise bütün bilimlerin temeli ve kayna÷Õ
ya da bir hesaplama aracÕ olarak görülmekte iken toplumda oluúan yaygÕn kanÕ ise zihin geliútirici oldu÷udur.
Çok sayÕda bakÕú ya da anlayÕú bulunmasÕna ra÷men matematik konusunda ortak bir tanÕm oluúturmak pek
mümkün olamamÕútÕr. Bunun ana nedeni matemati÷in bir yaúam biçimi olarak çok sayÕda olguyu bünyesinde
barÕndÕrmasÕ olarak gösterilebilir. Hal böyle olmakla birlikte tüm anlayÕú ve görüúlerin matemati÷in tüm
bilimlerin temeli ve evrensel bir dil oldu÷u konusunda hemfikir oldu÷u açÕktÕr. Matematik alanÕnda yapÕlan “bizi
do÷ruya, kesin bilgiye götüren biricik düúünme yöntemi” tanÕmÕ ise (YÕldÕrÕm, 2004) felsefi boyuttan bir bakÕúÕ
ortaya koymaktadÕr. Nitekim matematik, akÕl, mantÕk, özetle düúündürme bilimidir. Matemati÷i di÷er
bilimlerden ayÕran en önemli özelli÷i ise belki de bunun tamamen insan ürünü olmasÕdÕr, yani insan olmasaydÕ
fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi olaylarÕ yine olurdu, fakat matematik diye bir úey olmazdÕ (Kart, 1996)
anlayÕúÕdÕr. Bu sebeple insanÕn bulundu÷u her durumda matematik hep vardÕr. ønsan varoldukça da matematik
hep olacak ve kullanÕlacaktÕr. Bu sebeple çocuklara küçük yaúlardan itibaren matematik becerisi kazandÕrmak ve
bu beceriyi etkin olarak kullanan bireylere sahip olmak tüm e÷itim sistemlerinin ortak hedefidir. Günlük
yaúamÕmÕzda bu kadar önemli yer edinen bu becerinin gelecek kuúaklara planlÕ úekilde kazandÕrÕlmaya çalÕúÕldÕ÷Õ
yer ise okullar ve orada ö÷retimi gerçekleútirilen matematik dersidir. Zorunlu e÷itimin baúladÕ÷Õ ølkokuldan
tamamlandÕ÷Õ ortaö÷retime kadar ö÷retimin her kademesinde matematik dersi ile ö÷renciler karúÕlaúmaktadÕr.
Hal böyle olmakla birlikte birçok ülkede oldu÷u gibi Türkiye'de de matematik dersi en çok zorlanÕldÕ÷Õ ve en çok
korkuldu÷u ifade edilen dersler arasÕnda yer almaktadÕr. Bunun sayÕlabilen birçok nedeni olmakla birlikte
soyutluk, u÷raú ve sabÕr gerektirme, ya da yeterli olmayan ö÷retim çabasÕndan kaynaklandÕ÷Õ düúünülebilir.
Belki de ö÷renilmiú çaresizli÷in en çok yaúandÕ÷Õ, ön yargÕlara en çok sahip olunan derslerin ortak ismi
matematik olarak gösterilebilir. Böylesine hayati önemi olan ve insanlar için onsuz bir yaúam düúünülemeyen
matematik dersinin temellerinin resmi ve planlÕ olarak atÕlmaya baúlandÕ÷Õ ilkokullardaki ö÷retimine iliúkin
gerçekleútirilen araútÕrmalarÕ incelemeyi amaçlayan araútÕrma betimsel nitelikte olup durum tespiti yapmaya
yönelik olarak gerçekleútirilmiútir. AraútÕrma kapsamÕnda ilkokul matematik dersi konusunda yapÕlan lisansüstü
tez ve yayÕnlarÕn belirlenen kriterler açÕsÕndan incelenmesi gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmada 2005 - 2016 yÕllarÕ
arasÕnda gerçekleútirilen ve eriúime açÕk bulunan 100 adet lisansüstü e÷itim tezi ile yine ulakbim tarafÕndan
taranan ve tam metnine ulaúÕlabilen 11 adet makale incelenmiútir. øncelemeler sonucunda en fazla lisansüstü
e÷itim tezinin yüksek lisans düzeyinde gerçekleútirildi÷i, bu çalÕúmalarÕn tez danÕúmanlÕ÷ÕnÕ ise en yüksek
frekansla yardÕmcÕ doçentlerin yürüttü÷ü, sayÕca en fazla çalÕúmanÕn 2007 yÕlÕnda gerçekleúti÷i, çalÕúmalarÕn
büyük ço÷unlu÷unun ö÷rencilerden veri toplamak suretiyle gerçekleúti÷i ve çalÕúmalarÕn daha çok 5. SÕnÕf
düzeyine yo÷unlaútÕ÷Õ belirlenmiútir. ønceleme sonucunda ulaúÕlan bulgular ve sonuçlarÕn tamamÕna tam metinde
yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : ølkokul, Matematik Dersi, Lisansüstü E÷itim
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E÷itim programlarÕ uygulayÕcÕlarÕ için birer kÕlavuz niteli÷indedir. Ülkemizde 2005 yÕlÕndan itibaren
uygulanmakta olan Sosyal Bilgiler ders programÕnÕn amacÕna ulaútÕrÕlmasÕnda ve uygulanmasÕnda bölgelere,
illere ve yörelere göre çeúitli farklÕlÕklarÕn oldu÷u tahmin edilmektedir. Bu farklÕlÕ÷a etki eden sebeplerin
araútÕrÕlmasÕnda ve karúÕlaúÕlan sorunlara çözüm önerileri sunulmasÕnda ö÷retmen görüúleri önem arz etmektedir.
Bu kapsamda araútÕrmanÕn amacÕ, Karabük ilinde görev yapan ö÷retmenlerin Sosyal Bilgiler 5., 6. ve 7. sÕnÕf
ö÷retim programÕna yönelik görüúlerini ve sÕnÕf içi uygulamalarÕnÕ saptamaktÕr. Yüksek lisans tezi kapsamÕnda
yapÕlan bu çalÕúmada ö÷retmenlere Sosyal Bilgiler programÕ, sÕnÕf içi uygulamalarÕ ve Sosyal Bilgiler dersinden
beklentileri hakkÕnda sorular yöneltilmiútir. AraútÕrma modeli durum çalÕúmasÕ olup buna yönelik nitel veri
toplama tekniklerinden yararlanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma grubu amaçlÕ örnekleme yöntemi ile belirlenmiú Karabük ili
merkez ilçesinde görev yapan Sosyal Bilgiler dersi ö÷retmenlerinden oluúmaktadÕr. AraútÕrmada gönüllülük
esasÕna dayalÕ olarak toplam 25 ö÷retmen ile görüúülmüútür. AraútÕrma verileri içerik analizi ve betimsel analiz
kullanÕlarak karúÕlaútÕrmalÕ olarak incelenmektedir. AraútÕrmanÕn bulgularÕ elde edildi÷i ancak de÷erlendirme
süreci tamamlanmadÕ÷Õ için sonuç kÕsmÕ daha sonra düzenlenecektir. AraútÕrmanÕn bulgularÕ do÷rultusunda
tartÕúma yapÕlacak ve öneriler geliútirilecektir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, Ö÷retim ProgramÕ, Ö÷retmen Görüúleri.
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Ö÷retmenlerin ve ö÷retmen adaylarÕnÕn yaratÕcÕ düúünme beceri düzeylerinin belirlenmesi, yaratÕcÕ düúünmeye
yönelik mevcut durumun belirlenmesi açÕsÕndan önemli bir durumdur. Bu do÷rultuda, çalÕúmada, e÷itim
fakültelerinde, yaratÕcÕ düúünmeye yönelik düzenlemelerin öngörülebilmesi için öncelikle ö÷renimlerine devam
etmekte olan ö÷retmen adaylarÕnÕn yaratÕcÕ düúünme becerilerinin belirlenmesi önemli görülmüútür. Bununla
birlikte, ö÷retmen adaylarÕnÕn yaratÕcÕ düúünme becerilerinin belirlenmesinin yanÕnda, yaratÕcÕ düúünme
becerisinin bölümlere göre da÷ÕlÕmÕn incelenmesi, bu do÷rultuda yapÕlabilecek çalÕúmalara ÕúÕk tutabilecektir.
AyrÕca, ö÷retmen adaylarÕnÕn yaratÕcÕ düúünme becerilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, ailede ve e÷itimin
her kademesinde gerçekleútirilebilecek düzenleme ve uygulamalara yol gösterebilecektir. Buradan yola çÕkÕlarak
araútÕrmanÕn genel amacÕ, ö÷retmen adaylarÕnÕn yaratÕcÕ düúünme becerilerinin incelenmesi olarak belirlenmiútir.
AraútÕrma, karma yöntem kapsamÕnda yer alan açÕmlayÕcÕ sÕralÕ desen ile yürütülmüútür. Bu do÷rultuda öncelikle
araútÕrmaya katÕlan ö÷retmen adaylarÕnÕn yaratÕcÕ düúünme becerileri, Torrance (1974) tarafÕndan geliútirilen ve
Arslan (2001) tarafÕndan Türkçeye uyarlanan Torrance YaratÕcÕ Düúünce Testi Sözel A Formu ile nicel veriler
toplanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn nicel verileri, Çukurova Üniversitesi E÷itim Fakültesi’nde Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i,
øngilizce Ö÷retmenli÷i, FransÕzca Ö÷retmenli÷i ve Resim-øú Ö÷retmenli÷i bölümlerinde üçüncü sÕnÕfa devam
eden 75 ö÷retmen adayÕndan toplanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn nitel verileri ise bu test do÷rultusunda elde edilen
verilerin analizi kapsamÕnda en yüksek puan alan 3 ö÷retmen adayÕ ve en düúük puan alan 3 ö÷retmen adayÕ ile
görüúme yapÕlarak nitel veriler toplanmÕútÕr. AraútÕrmada, nicel verilerin analizinde, Torrance (1974) tarafÕndan
geliútirilen ve Arslan (2001) tarafÕndan Türkçeye uyarlanan Torrance YaratÕcÕ Düúünce Testleri Puanlama
Rehberi kullanÕlmÕútÕr. Nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanÕlmÕútÕr. øçerik analizine yönelik güvenirlik
çalÕúmalarÕ devam etmekte olup, bu do÷rultuda kodlayÕcÕ çeúitlemesine baúvurulmasÕ planlanmaktadÕr.
AraútÕrmanÕn sonucunda, ö÷retmen adaylarÕnÕn yaratÕcÕ düúünme beceri düzeyleri belirlenmesi ve bölümlere göre
incelenmesi aracÕlÕ÷Õyla ö÷retmen adaylarÕnÕn yaratÕcÕ düúünmeye yönelik mevcut durumlarÕ ortaya
konulabilecektir. En yüksek ve en düúük yaratÕcÕ düúünme becerisine sahip ö÷retmen adaylarÕyla ayrÕntÕlÕ
görüúme yapÕlmasÕ, yaratÕcÕlÕ÷Õ etkileyen faktörlerin belirlenmesi açÕsÕndan katkÕlar sa÷layacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : YaratÕcÕ düúünme, ö÷retmen adaylarÕ, yaratÕcÕ düúünmeyi etkileyen faktörler



Sayfa 46

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(11446) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖöRENCøLERøNøN UZAKTAN
EöøTøME øLøùKøN METAFORøK ALGILARI
MEHMET NURø GÖMLEKSøZ 1, EMøNE KÜBRA FøDAN 2
1

FIRAT ÜNøVERSøTESø
ERCøYES ÜNøVERSøTESø
kubrafidan@erciyes.edu.tr

2

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, meslek yüksekokulu ö÷rencilerinin uzaktan e÷itime iliúkin algÕlarÕnÕ metaforlar yoluyla
belirlemektir. Metaforlar bireylerin, hayatÕ, olaylarÕ, çevreyi ve nesneleri nasÕl gördüklerini farklÕ benzetmeler
kullanarak açÕklamaya çalÕúÕrken kullandÕklarÕ araçlar olarak tanÕmlanmaktadÕr (Cerit, 2008: 694). AraútÕrmanÕn
çalÕúma grubunu Erciyes Üniversitesi Develi Meslek Yüksekoku’nda 5 farklÕ bölümde ö÷renimine devam eden
ö÷renciler oluúturmaktadÕr. Bu ö÷renciler daha önce uzaktan e÷itim ile “Türk Dili”, “YabancÕ Dil” ve “Atatürk
ølke ve ønkÕlaplarÕ” dersi almÕúlardÕr. Örneklem seçiminde “Kolay ulaúÕlabilir durum örneklemesi” kullanÕlmÕútÕr.
Bu yöntem araútÕrmacÕya yakÕn ve eriúilmesi kolay olan bir durumu seçmesini sa÷lar (YÕldÕrÕm ve ùimúek,
2006). Ö÷rencilerin seçilmesinde gönüllülük esasÕna göre hareket edilmiútir. Ö÷rencilerin uzaktan e÷itime
iliúkin metaforik algÕlarÕnÕn belirlenmesi amacÕyla “Uzaktan e÷itim ………………a/e benzer; çünkü
…………….” biçimindeki eksik bÕrakÕlmÕú bir cümlenin yer aldÕ÷Õ formlar kullanÕlmÕútÕr. Bu sayede
ö÷rencilerin hem uzaktan e÷itime iliúkin algÕlarÕnÕ hangi metaforlarla ortaya koyacaklarÕ hem de ortaya çÕkacak
metaforlarÕn ortak özellikleri belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Elde edilen verilerin de÷erlendirilmesinde nitel araútÕrma
desenine uygun olarak betimsel analiz yöntemi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda ö÷rencilerin uzaktan e÷itim
kavramÕna iliúkin olumlu ve olumsuz metaforlarÕ belirlenerek kategorilendirilmiútir.
Anahtar Kelimeler : metafor, uzaktan e÷itim, metaforik algÕ
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Bu araútÕrmanÕn amacÕ Bireysel ve øúbirli÷ine dayalÕ Proje TabanlÕ Ö÷renme (PTÖ) yönteminin kullanÕlmasÕna
iliúkin ö÷renci görüúlerini belirlemektir. ÇalÕúma grubunu Erciyes Üniversitesi’nde AraútÕrma Yöntem ve
Teknikleri dersini alan Bilgisayar ProgramcÕlÕ÷Õ 2. sÕnÕf ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. Örneklem seçiminde “Kolay
ulaúÕlabilir durum örneklemesi” kullanÕlmÕútÕr. Bu yöntem araútÕrmacÕya yakÕn ve eriúilmesi kolay olan bir
durumu seçmesini sa÷lar (YÕldÕrÕm ve ùimúek, 2006). Ö÷rencilerin seçilmesinde gönüllülük esasÕna göre hareket
edilmiútir. ÇalÕúmada nitel araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Ö÷renci görüúleri yedi sorudan oluúan yarÕ
yapÕlandÕrÕlmÕú bir görüúme formuyla elde edilmiútir. Bireysel olarak çalÕúan 15 ö÷renci ve iúbirli÷ine dayalÕ
olarak çalÕúan 15 ö÷renci olmak üzere toplam 30 ö÷renci ile görüúülmüútür. Elde edilen veriler QSR N-VIVO 10
programÕ kullanÕlarak betimsel analize uygun olarak çözümlenmiútir. AraútÕrma sonucunda bireysel ve iúbirli÷ine
dayalÕ olarak yürütülen Proje TabanlÕ Ö÷renme Yöntemi’nin hem biliúsel hem de duyuúsal anlamda olumlu ve
olumsuz durumlarÕna iliúkin görüúler elde edilmiútir. øúbirli÷ine dayalÕ yapÕlan projeler ile sorumlulu÷un artmasÕ,
paylaúma duygusu, yaratÕcÕlÕ÷Õn artmasÕ, birbirlerinin eksikliklerini tamamlama gibi yönler vurgulanÕrken;
bireysel olarak yapÕlan projelerde özgürlük, yaparak-yaúayarak ö÷renme, daha fazla çaba harcama gibi yönler
vurgulanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : proje tabanlÕ ö÷renme, iúbirlikli ö÷renme, proje
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Kavram yanÕlgÕsÕ bireyin do÷ru kabul etti÷i bilgilerin baúka alan ya da uygulamalarda kaynak olarak
kullanmasÕyla oluúan yanlÕú kavram ya da kavramalardÕr. Kavram yanÕlgÕsÕ ö÷rencilerin ö÷renme güçlüklerini
anlamlandÕrmada ve çözümlemede sÕkça ele alÕnan konulardan biridir. Ö÷rencilerin düúüncelerinde bilimsel
olarak do÷ru olmayan ama kendilerine özgü yorum ya da anlamalar oluúturdu÷u derslerin baúÕnda ise matematik
dersi gelmektedir. Matematik kavramlarÕ yapÕlarÕnÕn soyut olmasÕ sebebiyle ö÷renciler tarafÕndan yanlÕú
anlaúÕlmasÕ olasÕ kavramlardÕr. Matematik için, kavram yanÕlgÕsÕ, ço÷unlukla ö÷rencinin önceki ö÷renmelerinden
kaynaklanmÕú, bilimsel olarak kabul görmeyen ve düzenli olarak hata üreten ö÷renci kavrayÕúÕ olarak
tanÕmlanmaktadÕr (Smith vd., 1993). Bilimsel gerçekliklere ve düúüncelere ters düúen kavram yanÕlgÕlarÕ,
matematik dersi için ö÷rencilerin anlamlÕ ö÷renmeler oluúturmasÕnÕ engelleyici bir etkiye sahiptir.Matematik
ö÷retimi, ö÷rencilerin matematikle ilgili kavramsal bilgiyi anlamalarÕna (conceptual knowledge of mathematics),
matematikle ilgili 6 iúlemsel bilgiyi anlamalarÕna (procedural knowledge of mathematics), kavramsal ve iúlemsel
bilgiler arasÕndaki ba÷larÕ (connections between conceptual and procedural knowledge) kurmalarÕnÕ
sa÷lamalarÕna yardÕmcÕ olmalÕdÕr. Bu üç amaç iliúkisel anlama (relational understanding) olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr (Van de Wella, 1989, 6). Temel e÷itimdeki konularÕn tamamÕ, kavramlar arasÕ iliúkilerden
yararlanma ve kavramsal bilgileri basit, somut iúlemsel bilgilere dönüútürme yoluyla ö÷renilen davranÕúlarÕ
kapsamaktadÕr. ølkö÷retimde matematik ö÷retiminin sa÷lÕklÕ bir úekilde yapÕlmasÕ ö÷rencilerin kavramlar ve
iúlemler arasÕndaki ba÷larÕ görerek mantÕksal düúünme yeteneklerinin geliúmesini sa÷lamakta ve nedensellik
iliúkilerini görebilmelerini kolaylaútÕrmaktadÕr. øliúkisel anlama, matematikteki yapÕlarÕ (kavramlarÕ ve bunlarÕn
ö÷elerini) anlama, bunun kolaylÕklarÕndan yararlanma, matematikteki iúlemlerin tekniklerini anlama ve
sembollerle ifade etme, metotlar, semboller ve kavramlar arasÕndaki ba÷ÕntÕlar ya da iliúkileri kurma olarak
açÕklanabilir (Baykul, Y., 2002). Matematik sistemli bir akÕl yürütme becerisi gerektirmekte ve bu nedenle de
insana problem çözme alÕúkanlÕ÷Õ kazandÕrmaktadÕr. Birey matemati÷in çevrede bulunan olaylarÕ organize etme
ve açÕklama giriúiminden hareketle problem çözme yetene÷ini geliútirebilir. Matemati÷in yapÕsÕna uygun bir
ö÷retimin gerçekleútirilebilmesi için, matemati÷in olup bitmiú, kesin do÷rularÕ içeren bir disiplin de÷il,
denemeyanÕlma yaklaúÕmÕna yer veren, yeni arayÕú ve buluúlara, geliúmeye açÕk bir çalÕúma alanÕ oldu÷unun
bilinmesi gerekmektedir. Matematik birbirinden kopuk de÷iúik konu, iúlem ve kurallardan oluúmuú bir yÕ÷Õn
konu de÷il, kimi temel ilke ve kavramlara dayanan bir düúünme yöntemi, geniú anlamda bir problem çözme,
bulma ve kanÕt etkinli÷idir. Matematik ö÷reniminde ortaya çÕkan kavram yanÕlgÕlarÕ kimi zaman ö÷renilen
kavramÕn do÷asÕndan veya özelliklerinden kaynaklanabilmektedir. Matematik dersinde karúÕlaúÕlan sorunlarÕn
baúÕnda temel kavramlarÕn ö÷retilememesi gelmektedir. Bu çalÕúmayla, ilkö÷retim ikinci kademe ö÷rencilerinin
oran orantÕ konusundaki kavram yanÕlgÕlarÕnÕn tespit edilmesi ve bunlarÕn giderilmesine katkÕda bulunulmasÕ
amaçlanmÕútÕr. Mevcut olan durumu tespit amacÕnda olan bu araútÕrma, tarama modeli ile yapÕlmÕútÕr. Betimsel
çalÕúma, var olan bir durumu özetler ve ayrÕca “Nedir?” sorusuna cevap arar (McMillan ve Schumacher, 2006:
215). Bu yönteme uygun olarak, ö÷rencilerin oran ve orantÕ konuyla ilgili sahip olduklarÕ kavram yanÕlgÕlarÕnÕn
neler oldu÷u ortaya konulmuú ve kavram yanÕlgÕlarÕ belirlenirken var olan durumlara hiçbir müdahalede
bulunulmadan, bu durumlar oldu÷u gibi aktarÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma evrenini, 2016–2017 e÷itim ö÷retim
yÕlÕnda, Amasya ili merkezinde bulunan ilkö÷retim okullarÕnÕn 7. sÕnÕflarÕnda ö÷renim görmekte olan ö÷renciler
oluúturmaktadÕr. Örneklemde, Amasya ili merkezinde bulunan ilkö÷retim okullarÕndaki 7 sÕnÕf ö÷rencilerinden
rastlantÕsal örnekleme yoluyla seçilmiú 3 okuldan toplam 100 ö÷renci bulunmaktadÕr. AraútÕrmada veri toplama
aracÕ olarak araútÕrmacÕ tarafÕndan hazÕrlanan sorulardan derlenen 8 soruluk form kullanÕlmÕútÕr. Verilerin
de÷erlendirilmesi aúamasÕnda do÷ru-yanlÕú frekans tablosundan yararlanÕlarak her bir soru için baúarÕ oranÕ tespit
edilmiú, ö÷rencilerin düútükleri kavram yanÕlgÕlarÕ için örnekler verilmiútir.
Anahtar Kelimeler : kavram yanÕlgÕsÕ, oran-orantÕ, matematik ö÷retimi.
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As writing might be regarded as problematic (Tangpermpoon, 2008), writing programs need to be evaluated
(Hardenet al., 2000). Withing this scope, the aim of this study is to investigate the extent to which Academic
Writing Course taught in BalÕkesir University MA ELT department reached its program outcomes, and the
extent to which the course met the stakeholders’expectations. Product evaluation component of Stufflebeam’s
CIPP Evaluation Model(1971) was utilized. The sample group of the study consisted of a professor, an associate
professor, and 10 graduate or nongraduate students who took the academic writing class in this department. This
study was mostly used qualitative methods. A background questionnaire asked the participants' age, gender, and
occupation. Second, a group of students wrote their reflections. Third, another group of participants wrote essay
papers. Next, the researcher carried out interviews with the participants in the last group. The results showed that
Academic Writing Course mostly attained its program outcomes and course met the stakeholders’expectations.
However, there exist some points to be improved.
Anahtar Kelimeler : English Language Teaching; writing; program evaluation
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4MAT (4 Modes Application Techniques) Ö÷retim Modeli, deneyimin nasÕl kavramlara dönüútü÷ünü ve bu
kavramlarÕn yeni deneyimin tercihinde nasÕl rehberlik etti÷ini anlatan Deneyimsel Ö÷renme Modeli döngüsüne
ve iúlevleri farklÕ olan sa÷ ve sol beyin yarÕkürelerinden birinin di÷erine göre daha baskÕn olarak kullanÕldÕ÷ÕnÕ
savunan beyin baskÕnlÕ÷Õ kuramÕna dayanmaktadÕr (McCarthy,1990). Modelin, Fen Bilimleri dersi akademik
baúarÕ üzerinde olumlu etkisi bilinmektedir. Fen ö÷retiminde bu tarz akademik baúarÕyÕ arttÕran modellerin
uygulanmasÕna ihtiyaç vardÕr. Ancak, akademik baúarÕyÕ olumlu etkiliyor olmasÕ kadar uygulayÕcÕlar için
derslerini planlama ve yürütmede avantajlar sa÷lamasÕ da önemlidir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ fen dersi ö÷retmen
adaylarÕnÕn 4MAT Ö÷retim Modeli’ni kullanarak hazÕrladÕklarÕ ders planlarÕnÕ modele uygunluk bakÕmÕndan
inceleyerek ders planlama sürecinde modeli kullanabilme düzeylerini anlamaktÕr. ÇalÕúma, bir doküman analizi
çalÕúmasÕdÕr. ÇalÕúma sÕrasÕnda ilk olarak, 2016-2017 bahar döneminde Özel Ö÷retim Yöntemleri dersini
almakta olan fen dersi ö÷retmen adaylarÕna araútÕrmacÕ tarafÕndan verilen bir seminer ile 4MAT Ö÷retim Modeli
tanÕtÕlacak ve onlardan modeli kullanarak 7. sÕnÕf düzeyinde istedikleri bir konu ile ilgili uygulamada olan güncel
ølkö÷retim KurumlarÕ Fen Bilimleri Dersi Ö÷retim ProgramÕ’nda (MEB, 2013) belirtilen kazanÕm ve süreye
uygun olacak úekilde bir ders planÕ hazÕrlamalarÕ istenecektir. ArdÕndan, ders planlarÕ nitel veri analizi
yöntemlerinden biri olan içerik analizine tabi tutulacak ve ders planlarÕnda modelin 8 adÕmÕndan her biri için
kullanÕlan yöntem ve tekniklerin neler oldu÷u ve bunlarÕn model ile tutarlÕlÕ÷Õ açÕ÷a çÕkarÕlacaktÕr. ÇalÕúma
sonucunda elde edilen bilgilerin, modelin fen ö÷retiminin tasarÕmÕnda kullanÕúlÕlÕ÷ÕnÕ ortaya koymak bakÕmÕndan
alanyazÕna katkÕ sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : 4MAT Ö÷retim Modeli, fen bilimleri ders planlarÕ.
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Bu araútÕrmanÕn amacÕ Eliot Eisner’Õn e÷itsel eleútiri program de÷erlendirme modeli ba÷lamÕnda pedagojik
formasyon program sürecinin de÷erlendirilmesidir. AraútÕrma, Kilis 7 AralÕk, Mardin Artuklu, Mustafa Kemal
ve Harran Üniversiteleri’nde 2016-2017 güz dönemi pedagojik formasyon derslerine giren ö÷retim elemanlarÕ (1
profesör, 3 doçent, 14 yardÕmcÕ doçent, 4 ö÷retim görevlisi) görüúleri çerçevesinde pedagojik formasyon
programÕnÕn, seçilen örnek olaylarla de÷erlendirilmesini içermektedir. Nitel boyutlu bu çalÕúmada, durum
çalÕúmasÕ desenine uygun davranÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada ulaúÕlan verilerle program de÷erlendirmesi yapÕlÕrken
Eisner’in
“E÷itsel
Eleútiri
De÷erlendirme
Modeli”ndeki Betimleme, Yorumlama, De÷erlendirme ve TemalaútÕrma boyutlarÕ esas alÕnmÕútÕr. AraútÕrmanÕn
çalÕúma grubunda, bahsi geçen ö÷retim elemanlarÕ ve Kilis 7 AralÕk Üniversitesi E÷itim Fakültesinde pedagojik
formasyon e÷itimi alan farklÕ bölümlerdeki 595 ö÷renci arasÕndan maksimum çeúitlilik örneklemine uygun
seçilen 84 ö÷renci bulunmaktadÕr. ÇalÕúma grubundan program sürecine yönelik alÕnan görüúler içerik analizine
göre çözümlenmiútir. Verileri toplamak amacÕyla ilgili alanyazÕn taramasÕ ardÕndan ve uzman görüúleri
ba÷lamÕnda araútÕrmacÕ tarafÕndan hazÕrlanan görüúme formu katÕlÕmcÕlara uygulanmÕútÕr. UlaúÕlan veriler
Maxqda-11 programÕ ile çözümlenmiútir. Her temanÕn Cohen Kappa uyum de÷erleri hesaplanarak uyumun iyi
düzeyde oldu÷u görülmüútür. AraútÕrma sonucunda, ö÷rencilerin kendini ifade etmeye sevk edildi÷i, ö÷retmenlik
meslek bilgi ve bilincinin sunuldu÷u ve derse yönelik olumlu tutum geliútirildi÷i úeklindeki olumlu nitelikteki
görüúler dile getirilmiútir. Di÷er yandan pedagojik formasyon programÕnÕn hÕzlandÕrÕlmÕú program olmasÕ
nedeniyle verim noktasÕnda yetersizlik, detaylÕ sunumda ve içerikte eksiklik; ö÷renci ilgi ve ihtiyaçlarÕnda göz
ardÕlÕk ve kalabalÕklÕ÷Õn yaratmÕú oldu÷u karmaúÕklÕk úeklindeki olumsuz kodlara da yer verildi÷i görülmüútür.
Bu ba÷lamda, sÕnÕf mevcutlarÕnÕn uygun úekilde ayarlanmasÕ, alanÕnda uzman ö÷retim elemanlarÕnÕn bu süreçte
rol almasÕ, pedagojik formasyon ders programÕ düzenlenirken ö÷rencilerin süreçteki zaman ve yo÷unluk
durumlarÕ dikkate alÕnarak verimli çalÕúma süreleri oluúturulmasÕ önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : E÷itsel eleútiri de÷erlendirme modeli, pedagojik formasyon, katÕlÕmcÕ görüúleri.
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Bu çalÕúmada, programlama derslerinde kullanÕlmak üzere, C# programlama dili fonksiyonlar konusunun çeúitli
etkinliklerle pekiútirilmesini sa÷layan, bir ö÷retim materyali geliútirilmiútir. ÇalÕúmadaki etkinlikler; program
kod yazma, çoktan seçmeli test sorularÕ çözme ve örnek sorularÕn anlatÕldÕ÷Õ videolardan oluúmaktadÕr.
Geliútirilen ö÷retim materyali, fonksiyonlar hakkÕndaki temel bilgiler, string de÷er döndüren fonksiyonlar,
boolean de÷er döndüren fonksiyonlar, ondalÕk de÷er döndüren fonksiyonlar ve dizi parametreli fonksiyonlar
konularÕnÕ kapsamaktadÕr. Ö÷retim materyalinin tasarÕm sürecinde, ö÷renme sisteminin tüm bileúenleri üzerinde
ayrÕntÕlÕ çalÕúmalar yapmayÕ ve her aúamanÕn çÕktÕsÕnÕ bir sonraki aúamanÕn girdisi olarak kullanÕlmasÕnÕ
amacÕyla
ADDIE
(Analyze=Analiz,
Design=TasarÕm,
Developmente=Geliútirme,
sa÷lamak
Implement=Uygulama ve Evaluation=De÷erlendirme) ö÷retim tasarÕm modelinin adÕmlarÕ izlenmiútir. Analiz
basama÷Õnda, hedef kitleyi oluúturan meslek yüksekokullarÕnda ö÷renim gören ö÷rencilerin, programlamaya
yönelik derslerde fonksiyon kavramÕnÕ anlamakta zorlandÕklarÕ görülmüútür. Bu do÷rultuda, di÷er meslek
yüksekokulu ö÷retim elemanlarÕ ile görüúmeler yapÕlmÕú ve yapÕlan görüúmeler sonucunda ö÷rencilerin
fonksiyon yazmayÕ ö÷renmede zorlandÕklarÕ konusunda görüú birli÷ine varÕlmÕútÕr. TasarÕm aúamasÕnda, ö÷retim
materyalinin hangi konularÕ içerece÷ine ve hangi programlarÕn kullanÕlaca÷Õna karar verilerek, genel úablon
tasarlanmÕútÕr. Belirlenen içerik ve oluúturulan videolar, CSS3 ve xHTML kullanÕlarak oluúturulan materyale
aktarÕlmÕútÕr. Sayfalar arasÕ etkileúim JavaScript ve JQuery dilleri ile cookies kullanÕlarak oluúturulmuútur ve
jquery kütüphanelerinden yararlanÕlmÕútÕr. JavaScript, JQuery ve CSS kodlarÕ Dreamweaver programÕ içerisinde
yazÕlmÕútÕr. Materyal, geliútirme süreci tamamlandÕktan sonra Yüksek Lisans e÷itimi alan biliúim teknolojileri
(BT) ö÷retmenlerinden uzman görüúü alÕnarak uygulamanÕn eksik, hatalÕ ve kullanÕúsÕz bölümleri
düzenlenmiútir. Son úeklini alan materyali ö÷rencilerin kullanÕlmasÕ sa÷lanmÕútÕr. Bu ö÷rencilerden 44’ ünden
materyal hakkÕnda görüú alÕnmÕútÕr. Ö÷rencilerin kullanÕmÕ sonrasÕnda ortaya çÕkan hatalar düzeltilerek ö÷retim
materyali son úeklini almÕútÕr. BandÕrma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar
ProgramcÕlÕ÷Õ programÕ 2. sÕnÕf ö÷rencilerinden 44 kiúinin, geliútirilen ö÷retim materyalini kullanmalarÕ
sa÷lanmÕútÕr. Fonksiyonlarla ilgili yapÕlan sÕnavda ön-test baúarÕ ortalamasÕ %16,36 iken son-test baúarÕ
ortalamasÕ %46,48 olarak bulunmuútur. Ön test ve son test arasÕndaki anlamlÕ farklÕlÕk ile geliútirilen ö÷retim
materyalinin ö÷rencilerin fonksiyon yazma becerilerini olumlu derecede arttÕrdÕ÷Õ görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Görsel Programlama, C# Fonksiyonlar, Ö÷retim Materyali Geliútirme, ADDIE

(11826) 5E ÖöRENME DÖNGÜSÜNÜN AKADEMøK BAùARIYA
ETKøSøNøN TEMATøK ANALøZø
VELø BATDI 1, SERDAR ARCAGÖK 2, GÖKSEL BORAN 2
2

1
KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
veb_27@hotmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ 5E ö÷renme döngüsünün akademik baúarÕya etkisini doküman analiziyle incelemektir.
Nitel boyutlu olan bu çalÕúmada, 2000-2016 yÕllarÕ arasÕnda ulusal ve uluslararasÕ alanyazÕnda ilgili konuda
yapÕlmÕú araútÕrmalara farklÕ veri tabanlarÕ taranarak ulaúÕlmÕútÕr. Bu veri tabanlarÕ Google Akademik, Yüksek
Ö÷retim Kurumu Ulusal Tez Merkezi, Science Direct, Ebscohost-Eric, Proquest Dissertations & Thesis Global,
Taylor & Francis ve Emerald Management olarak belirtilebilir ve veri taramasÕnÕn hala devam etti÷i söylenebilir.
YapÕlan tarama sonucu 15 çalÕúmaya ulaúÕlarak bu çalÕúmalar Maxqda programÕyla analiz edilmiútir. Tema ve
kodlarÕn oluúturulmasÕnda içerik analizi dikkate alÕnmÕútÕr. ÇalÕúmada tema ve kod oluúumunda veri kodlayÕcÕlarÕ
arasÕndaki güvenirli÷in sa÷lanmasÕ amacÕyla, her temaya yönelik Cohen Kappa uyum de÷erleri hesaplanmÕútÕr.
Bu ba÷lamda 5E destekli etkinliklere iliúkin düúünceler (.81); 5E destekli etkinliklerin bilimsel süreç becerilerine
etkisi ve ilgili de÷iúim ve geliúmeler (.79); 5E’nin olumlu ve olumsuz yönleri (.86); 5E’nin önceki
uygulamalardan farkÕ ve ö÷retim sürecinde kullanÕlma(ma)sÕ (.78) úeklindeki temalarÕn oluútu÷u görülerek ilgili
temalarÕn .78 ile .86 arasÕnda uyum de÷erleri aldÕ÷Õ görülmüútür. AraútÕrma sonunda 5E ö÷renme döngüsünün
derste aktif kÕlma, bilimsel süreç becerilerini geliútirme, ilgi ve dikkat çekme gibi olumlu özelliklerinin yanÕnda
zaman almasÕ, konuyu yetiútirme kaygÕsÕ oluúturmasÕ ve materyal sÕkÕntÕsÕ yaúanmasÕ gibi problemlerin de
olabildi÷i anlaúÕlmÕútÕr. Bu noktada eksikliklerin giderilmesi ve daha planlÕ uygulamalarÕn yapÕlmasÕ durumunda
5E ö÷renme döngüsünün akademik baúarÕya katkÕsÕnÕn daha fazla olabilece÷i düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : 5E ö÷renme döngüsü, akademik baúarÕ, doküman analizi
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(11835) PEDAGOJøK FORMASYON PROGRAMINDA KARùILAùILAN
SORUNLAR VE BUNLARIN ÇÖZÜMÜNE øLøùKøN ÖöRENCø
GÖRÜùLERø NELERDøR?
FÜSUN GÜLDEREN ALACAPINAR 1
1

NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø
fusunmireli@yahoo.com

E÷itimin önemli de÷iúkenlerinden biri ö÷retmendir. Ö÷retmen, yetiúe÷e göre ö÷renciye istendik davranÕúlarÕ
kazandÕrma etkinliklerini iúe koúabilir. Bu ba÷lamda e÷itimde ö÷renci, yetiúek ve ö÷retmen üç temel ö÷eyi
oluúturabilir. Ö÷retmen yetiútirme YÖK'ten sonra üniversitelere verildi. Lisans düzeyinde e÷itim veren e÷itim
fakültelerinin ilgili bölümlerini bitirenler, girdikleri KPSS sÕnavÕndan aldÕklarÕ puanlara göre ö÷retmen olarak
atanmaktadÕr. Bunun dÕúÕnda dört yÕllÕk bir fakülteyi bitirenler de Ö÷retmenlik SertifikasÕ ProgramÕnÕ" bitirince
KPSS girip baúarÕlÕ olursa ö÷retmen olarak atanabilmektedir. Bu programlara kayÕtlÕ ö÷rencilerin karúÕlaútÕklarÕ
pek çok sorun vardÕr. Bu sorunlarÕn incelenip belirlenmesi ve bunlarÕ giderici iúevuruk önerilerin sunulmasÕ
gerekebilir. Pedagojik formasyon programÕnda karúÕlaúÕlan sorunlar ve bunlarÕn çözümüne iliúkin ö÷renci
görüúleri nelerdir? AraútÕrmada nicel araútÕrmanÕn tarama tekni÷i ile nitel araútÕrmanÕn etnografÕ yöntemi birlikte
kullanÕlmÕútÕr. A÷ÕrlÕk nitel araútÕrmadadÕr. Bu bakÕmdan açÕklayÕcÕ yaklaúÕm (Explanation research) iúe
koúulmuútur AraútÕrmada evren ve örneklem tayinine gidilmemiútir. Bunu yerine uygun çalÕúma grubu
kullanÕlmÕútÕr. Verilerin kolay toplanmasÕ amaçlandÕ÷Õndan üniversitenin 2015-2016 yÕlÕnda açtÕ÷Õ ö÷retmenlik
sertifikasÕna kayÕtlÕ 276 ö÷rencinin yazÕlÕ görüúleri alÕnmÕútÕr. “Pedagojik formasyon programÕnda karúÕlaútÕ÷ÕnÕz
üç sorunu ve bunlarÕn çözümü için üç önerinizi yazÕnÕz.” sorularÕnÕ içeren yazÕlÕ görüú formuyla ö÷rencilerden
veriler toplanmÕútÕr. Daha sonra istekli on ö÷renciyle yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú odak grup görüúmesine gidilmiútir.
Elde edilen veriler di÷er araútÕrma sonuçlarÕ da dikkate alÕnarak açÕklanÕp yorumlanmÕútÕr. Pedagojik formasyon
programÕna kayÕtlÕ ö÷rencilerin sorunlarÕ, yönetimden, ö÷retim üyelerinden, programdan, yerleúim yerinden, bir
iúte çalÕúÕyor olmalarÕndan, mali sorunlardan kaynaklanmakta oldu÷u söylenebilir. BunlarÕn çözümü için bazÕ
derslerin internet üzerinden yapÕlmasÕnÕ, devam ve devamsÕzlÕ÷Õn dikkate alÕnmamasÕnÕ, programlarÕn her hafta
de÷il iki haftada bir yapÕlmasÕnÕ, derslere yeterli nitelikte ö÷retim üyesinin girmesini ve uygulamaya a÷ÕrlÕk
verilmesini, KPSS' ye göre sÕnav yapÕlmasÕnÕ ve ona göre yetiútirilmesini" istemiúlerdir. Pedagojik formasyon
programÕ, ö÷retmene gereksinim duyulmazken ve Türkiye'nin nerdeyse onlarca yÕlÕnÕ karúÕlayacak ö÷retmen
adayÕ varken, politik ve ö÷retim üyelerinin maddi çÕkarÕ için bu tür programlarÕn açÕlmasÕ ülke yararÕna
olmayabilir. Üstelik bu programlarla ö÷retmen yetiútiriliyorsa, dört yÕllÕk e÷itim fakültelerine gerek olmayabilir.
Ö÷retmenlik uygulamanÕn baskÕn oldu÷u bir meslektir. YalnÕz kuramsal bilgilerle nitelikli ö÷retmen
yetiútirilemez. Bu programlarÕn kaldÕrÕlmasÕ, ya da lisans döneminde isteyen kiúilere "ö÷retmenlik sertifika"
baúlÕ÷Õ altÕnda uygulamaya a÷ÕrlÕk verecek úekilde sunulmasÕ daha tutarlÕ olabilir.
Anahtar Kelimeler : Pedagojik formasyon programÕ, sorunlar, ö÷renci görüúleri, çözümler
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Ö÷renmeyi etkileyen önemli de÷iúkenlerden biri de sevgidir. Sevgi duyuúsal alanla ilgilidir. Duyuúsal giriú
karakteristikleri ile baúarÕ arasÕnda anlamlÕ bir iliúki bulunmuútur. YapÕlan araútÕrmalar bu yargÕyÕ destekler
niteliktedir. Kiúi sevdi÷i, ilgi duydu÷u, benimsedi÷i kazanÕmlarÕ daha çabuk ö÷renebilir; çünkü bunlar olumlu
pekiútireç görevi görebilirler. Pekiútireçler hem ö÷renmeyi kolaylaútÕrabilir, hem de kalÕcÕlÕ÷Õ sa÷layabilir.
ølkokul ö÷rencileri okulda hangi dersleri daha çok sevmekte ve hangilerini sevmemektedir? Bunun nedenleri
konusunda ö÷renci görüúleri nelerdir? AraútÕrmada nicel araútÕrmanÕn tarama tekni÷i ile nitel araútÕrmanÕn
etnografÕ yöntemi birlikte kullanÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerden sevdikleri ve sevmedikleri beú dersi sÕrasÕyla yazmalarÕ
ve bu dersleri neden sevdikleri ya da neden sevmediklerini de beú cümleyle açÕklamalarÕ istenmiútir. ølkokulun 2,
3, ve 4. sÕnÕflarÕndan yazÕlÕ alÕnan bu görüúler tablolaútÕrÕlmÕú ve temel analizle önce konular sevilen ve
sevilmeyen dersler belirlenmiútir. Sevilen ve sevilmeyen dersleri neden sevip sevmedikleri kategorize edilmiú,
konu baúlÕklarÕ belirlenmiútir. Daha sonra her sÕnÕftan seçilen dörder, toplam 12 ö÷renciyle odak grup görüúmesi
yapÕlmÕú, toplanan veriler derinlemesine analizin içerik, söylem, konuúma ve metafor analizi kullanÕlarak
incelenmiú ve önerilerde bulunulmuútur. ølkokul ö÷rencilerin sevdi÷i her ders bulunmaktadÕr. Bunlar matematik,
fen, Türkçe, beden, sosyal ve hayat bilgisi, din kültürü, resim, müzik dersleri olmaktadÕr. Bu dersleri
sevmelerinin nedenleri ise, "ö÷retmen iyi, ders zevkli, dersten hoúlanÕyorum, deneyler, korkmuyorum,
baúarÕlÕyÕm, konular ilgimi çekiyor, kafa yormak beni sevindiriyor" úeklinde belirtmiúlerdir. Sevilmeyen her ders
ilkokul 2,3,4. sÕnÕflarda bulunmaktadÕr. Sevmemelerinin nedenleri ise, "hoúuma gitmiyor, zor geldi÷i için
sevmiyorum, anlamÕyorum, ö÷retmen ö÷retemiyor, zayÕf alÕyorum, korkuyorum, ö÷retmen kÕzÕyor, arkadaúlar
gülüyor, pek fazla çalÕúmÕyorum" ifadeleriyle görüúlerini ortaya koymuúlardÕr. Ö÷renci baúarÕlÕ oldu÷u dersleri
sevmektedir; çünkü baúarÕ ö÷renmeyi etkileyen önemli de÷iúkenlerden biridir. Ö÷renci ö÷retmenini sever, ve
dersten korkmazsa, o dersi sevebilir ve baúarÕlÕ olabilir. Duyuúsal giriú karakteristikleri ile baúarÕ arasÕnda
anlamlÕ bir iliúki vardÕr. Nitekim sevmedikleri derslerde ö÷renciler genellikle baúarÕsÕzdÕrlar ve dersten,
ö÷retmenden korkmaktadÕrlar.
Anahtar Kelimeler : en çok be÷enilen dersler, nedenleri, ilkokul
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ANADOLU ÜNøVERSøTESø
huseyinsayin42@gmail.com

Günlük yaúamÕmÕzÕ yönlendirmede ve alÕúkanlÕklarÕmÕzÕ belirlemedeki önemi ile etkileri her geçen gün artan ve
kendileri ile iúlevleri de farklÕlaúan iletiúim araçlarÕnÕn, kitle iletiúim araçlarÕ yayÕnlarÕnÕn, bireysel ve toplumsal
medya okuryazarlÕ÷Õ e÷itiminin gereklili÷ini ortaya koymaktadÕr. DünyanÕn pek çok ülkesinde bu kapsamda
çeúitli çalÕúmalar yürütülürken, ülkemizde medya okuryazarlÕ÷Õ e÷itiminin örgün genel e÷itim baúlÕ÷Õ altÕna
alÕnmasÕ 2000’li yÕllara rastlamÕútÕr. Bu dönemden baúlayarak bu dersin içeri÷i, iúlevleri, hangi ilkeler
çerçevesinde, hangi düzeydeki ö÷rencilere, hangi branútaki ö÷retmenlerce verilmesi gerekti÷i gibi konular
tartÕúÕlmaya baúlanmÕútÕr. Ders ilk olarak 2006-2007 ö÷retim yÕlÕnda Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ tarafÕndan belirlenen
beú pilot ilde okutulmaya baúlanmÕú, 2007-2008 e÷itim-ö÷retim yÕlÕndan itibaren ilkö÷retim okullarÕnÕn 6, 7 ve 8.
SÕnÕflarÕnda seçmeli ders olarak okutulmaya baúlamÕútÕr. Bu ders; Talim ve Terbiye Kurulunun 05.07.2012 tarih
ve 97 sayÕlÕ kararÕ göz önünde bulundurularak Sosyal Bilgiler, Türkçe, Biliúim Teknolojileri ö÷retmenleri ile
BasÕn YayÕn YüksekokullarÕ/øletiúim Fakültelerinden mezun olup hâlen SÕnÕf Ö÷retmeni olarak görev yapan
ö÷retmenler ve Gazetecilik, Halkla øliúkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Radyo-Televizyon AlanÕ ö÷retmenleri
tarafÕndan verilmektedir. Bununla birlikte, iletiúim fakültelerinden mezun formasyonlu adaylarÕn da medya
okuryazarlÕ÷Õ ders ö÷retmenli÷ine talip olmalarÕ ve konu ile atanma istemleri ile baúlayan tartÕúmalar, var olan
durumun yeniden gözden geçirilmesi gere÷ini ortaya çÕkarmaktadÕr. Bu araútÕrma, gerçekleútirilen bir proje
çerçevesinde e÷itimleri verilen medya okuryazarlÕ÷Õ dersini veren ö÷retmenlerin genel olarak medyaya, medya
okuryazarlÕ÷Õna ve medya okuryazarlÕ÷Õ dersine bakÕú açÕlarÕnÕ ortaya koymayÕ amaçlamaktadÕr. Böylelikle bu
tür bir e÷itimi almadan önceki ve sonraki durumlarÕnÕ, karúÕlaútÕrarak, bu dersin gelece÷i ile ilgili önerilerde
bulunabilmek için bir durum tespiti yapÕlabilmesi de amaçlamaktadÕr. AraútÕrmanÕn verileri, TÜBøTAK Bilim ve
Toplum Yenilikçi E÷itim UygulamalarÕ kapsamÕnda desteklenen “Gelece÷in OkuryazarlarÕnÕ Yetiútiren
Ö÷retmen E÷itimi” projesinin gönüllü katÕlÕmcÕlarÕnÕ oluúturan medya okuryazarlÕ÷Õ dersi ö÷retmenlerinden elde
edilmiútir. Nitel araútÕrma deseninde yürütülen araútÕrmada veriler, projenin yürütüldü÷ü 2016-2017 e÷itim
ö÷retim yÕlÕnda ve öncesinde medya okuryazarlÕ÷Õ dersine giren 40 katÕlÕmcÕ ö÷retmenden görüúme formlarÕ ile
toplanmÕútÕr. Görüúme formlarÕndan elde edilen veriler, içerik çözümleme yöntemi ile incelenmiú ve
de÷erlendirilmiútir. Elde edilen veriler kodlanmÕú ve ortak kodlar bir araya getirilerek görüúlere iliúkin belirgin
temalara ulaúÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrmada elde edilen verilere göre ö÷retmenler, medya okuryazarlÕ÷Õ
dersinin biliúim teknolojileri, sosyal bilgiler, Türkçe gibi derslerin yanÕ sÕra sosyoloji, psikoloji, görsel sanatlar,
radyo-televizyon ve sinema dersleri ile de yakÕndan iliúki oldu÷unu belirtmiúlerdir. Ö÷retmenler ders iúleniúinde;
a÷ÕrlÕklÕ olarak düz anlatÕm, soru-cevap ve tartÕúma, drama, gösterim, örnek olay gibi gibi yöntem ve teknikleri;
bilgisayar, akÕllÕ tahta, gazete, dergi, telefon, internet, dijital foto÷raf ve video gibi ders materyallerini
kullandÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir. AraútÕrma bulgularÕna göre medya okuryazarlÕ÷Õ e÷itiminin gerekli oldu÷unu
vurgulayan ö÷retmenlerin büyük ço÷unlu÷u, úu andaki müfredatta seçimlik ders olarak bulunan dersin, zorunlu
e÷itim kapsamÕna alÕnmasÕ gerekti÷ini belirtmiúlerdir. Dersin daha verimli iúlenebilmesi için ise ö÷renci merkezli
olmasÕ, uygulamalÕ etkinliklerin artÕrÕlmasÕ gere÷ine dikkati çekmiú, özellikle ö÷retmen e÷itimine a÷ÕrlÕk
verilmesi ve merkezi sÕnavlarda bu ders konularÕnÕn da soru içeri÷i olarak karúÕlÕk bulmasÕ gerekti÷ini
belirtmiúlerdir.
Anahtar Kelimeler : Medya, medya e÷itimi, medya okuryazarlÕ÷Õ, medya okuryazarlÕ÷Õ dersi, medya
okuryazarlÕ÷Õ becerileri, iletiúim fakültesi mezunlarÕ.



Sayfa 54

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(11897) øLKOKUL VE ORTAOKUL EöøTøM PROGRAMLARINDA
AFETLERE HAZIRLIK EöøTøMLERøNøN ÖNEMø
SEVøM ùEN 1, AYTEN DøNÇ 2

2

1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
sevimsen26@mynet.com

Ülkemizde, jeolojik, co÷rafik, meteorolojik koúullar ve stratejik konum gere÷i sÕk sÕkbüyük
afetlerle karúÕlaúÕlmakta; bu durum önemli ölçüde can ve mal kayÕplarÕna yolaçmaktadÕr. Afetler aynÕ
zamanda insanlarda derin psikolojik bir travmaya neden olmakta ve bu durumun afetleri yaúamayan insanlarda
da yaúayanlar gibi benzer belirtiler gösterdikleri bildirilmektedir. Afetler karúÕsÕnda toplumun bütün kesimleri
farklÕ düzeylerde de olsa etkilendi÷i bir gerçektir. Özellikle çocuklar afetler sÕrasÕnda ve sonrasÕnda fiziksel ve
psikolojik travmaya maruz kalma açÕsÕndan en büyük risk grubunu oluúturmaktadÕrlar ve bu durum çocu÷un tüm
yaúamÕnÕ
ciddi
boyutlarda
etkilemektedir.
Toplumun
afet
zararlarÕnÕn
azaltÕlmasÕnda
Etkin rol alabilmesi için toplum bilincinin artÕrÕlmasÕ úarttÕr ve bunun da en etkili yolu e÷itimdir. Afetlerin
ne oldu÷unu, nasÕl meydana geldi÷ini, çevreyi nasÕl etkiledi÷ini, korunmak için yapÕlmasÕ gerekenleri temelden
ve en do÷ru úekilde ö÷renebilecek yerler okullardÕr. Bu nedenle, afetin tüm boyutlarÕnÕ kapsayacak úekilde
verilecek bir e÷itimin sistemli, kalÕcÕ ve sürdürülebilir olmasÕ için okullarda formal e÷itim içinde verilmesi daha
uygundur.
Toplumumuzda
Temel
Afet
Bilinci
E÷itimi
bazÕ
kurum,
kuruluú
ve
sivil
toplum
örgütleri
tarafÕndan
verilmektedir.
Ancak bu e÷itimlerin yaygÕn oldu÷u söylenemez. Okul programlarÕ ö÷rencilerin çevrelerinde meydana
gelebilecek afetlere hazÕrlÕklÕ olabilmek için iyi bir fÕrsattÕr. YapÕlan literatür incelemelerinde, dünyanÕn birçok
ülkesinde okullarda e÷itim programlarÕnda afet e÷itimi ile ilgili çalÕúmalara geniú yer verilirken Türkiye’de kÕsÕtlÕ
úekilde yer verildi÷i, yapÕlan çalÕúmalarÕn önemli bir kÕsmÕnda da kavramlarÕn net olarak oturmadÕ÷Õ, bu bilinci
sa÷layacak düzeyde olmadÕ÷Õ, dünyadaki benzer çalÕúmalara uymadÕ÷Õ görülmektedir. Özellikle ilkokul ve
ortaokul e÷itim programlarÕnda “Temel Afet Bilinci E÷itimi”ne daha fazla yer verilmeye ihtiyaç duyulmaktadÕr.
Bu çalÕúmada dünyada ve ülkemizde okullardaki afet e÷itim programlarÕnÕn müfredatlarda nasÕl yer aldÕ÷Õ,
e÷itimlerin nasÕl yapÕldÕ÷Õ ve yaúanan sÕkÕntÕlar gibi konular açÕklanmaya çalÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Afet E÷itimi, ølkokul-Ortaokul MüfredatÕ

(11960) YÜKSEK LøSANS ÖöRENCøLERøNøN KADIN VE ERKEöE
øLøùKøN METAFORøK ALGILARININ ANALøZø
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ELMAZøYE TEMøZ 1, AHU GÜDÜCÜ 2

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ahueray@hotmail.com

Tüm canlÕlar gibi insanlar da biyolojik temelli cinsiyet sÕnÕflandÕrmasÕnda diúi ve erkek olarak sÕnÕflandÕrÕlÕrlar.
Sosyal bir varlÕk olarak ise belli bir toplumun üyesi olarak, o toplumun tarihsel süreçte úekillenen sosyo-kültürel
de÷erlerine, kabullerine göre kÕz, o÷lan, kadÕn, erkek , bay, bayan gibi sözcüklerle tanÕmlandÕklarÕ
görülmektedir. Söz konusu tanÕmlar sosyalleúme sürecinde, çocukluktan itibaren bireyin kiúilik özelliklerini,
kendini algÕlama biçimini, çeúitli alanlarda tercihlerini etkileyebilmektedir. Ülkemizde özellikte e÷itimde fÕrsat
eúitsizli÷inin önemli sebeplerinden biri cinsiyetlere yüklenen sÕfatlar, cinsiyetlerden beklenen toplumsal rollerdir.
Zorunlu e÷itim ça÷Õnda bile cinsiyetler arasÕnda okullaúma, devamlÕlÕk ve mezuniyet açÕsÕndan kÕzlar aleyhine
bir durum devam etmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, lisans üstü ö÷renim seviyesine gelmiú bireylerin toplumsal
cinsiyete iliúkin algÕlarÕnÕ tespit etmektir. AraútÕrmanÕn e÷itimde en üst ö÷renim kademesi olan yüksekö÷retim
içinde yüksek lisans düzeyinde toplumsal cinsiyet kalÕplarÕnÕn ne derece de÷iúime u÷radÕ÷Õ hakkÕnda bilgi
vermesi beklenmektedir. Bir baúka deyiúle e÷itimin toplumsal bir olgu olan cinsiyetler hakkÕndaki yüklemeleri
hem aktarma hem de yeniden üretmedeki rolü üzerinden de÷erlendirme yapmak mümkün olabilecektir. Bu
tespit kadÕn ve erke÷e iliúkin üretilen metaforlar üzerinden derlenecektir. Nitel araútÕrma yöntemi içinde yer alan
metaforik araútÕrma, bir durumu, bir úeyi benzetme yoluyla anlatÕm demektir KatÕlÕmcÕlardan hem kadÕn, hem
de erkek için “ bana göre kadÕn/ ……gibidir. Çünkü….” bana göre erkek ……gibidir . Çünkü…..”tarzÕnda
ifadeler üzerinden ayrÕ ayrÕ birer metafor üretmeleri ve bu metaforlarÕ kullanma nedenlerini açÕklamalarÕ
istenmiútir. AraútÕrma nitel bir çalÕúma olup, görüúme tekni÷i ile toplanan veriler, içerik analizi tekni÷iyle
çözümlenecektir. AraútÕrmanÕn verileri Çanakkale Üniversitesi E÷itim Bilimleri Enstitüsünde, e÷itim bilimleri
alanÕnda yüksek lisans yapmakta olan her iki cinsiyetten ö÷rencilerden araútÕrmacÕ tarafÕndan hazÕrlanan yarÕ
yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formuyla toplanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Toplumsal cinsiyet, metafor, yüksek lisans ö÷rencileri.
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øLøùKøN ALGILARINA METAFORøK BAKIù
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2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
aysesatmaz@gmail.com

Ergenlik veya çocukluktan yetiúkinli÷e geçiú dönemi, bireyin do÷uútan getirdi÷i mizacÕnÕn ve kültürleme
sürecinde do÷rudan veya dolaylÕ yollardan etkilenerek úekillenen çocuk kiúili÷inden çÕkarak, kiúisel ve sosyal
kimlik inúasÕnÕn harekete geçti÷i bir dönemdir. Cinsel kimlik de kiúisel kimli÷in ayrÕlmaz ve önemli bir
parçasÕdÕr. Cinsiyetimize karúÕ ilk algÕmÕz yakÕn çevremizdeki kiúilerin bizi tanÕmlarÕ ile oluúur. KÕz çocuklarÕ
için kullanÕlan “maúallah çok hanÕm hanÕmcÕk, prenses bu prenses…” veya erkek çocuklar için sÕk kullanÕlan “
aslanÕm benim, koç bu koç …” gibi ifadeler çocuk yaúlardan itibaren toplumsal cinsiyet kalÕp yargÕlarÕnÕn
oluúmasÕnda önemli etkenlerdendir. Bu çalÕúmada ortaokul ö÷rencilerinin kÕz ve erkek cinsiyetlere iliúkin
algÕlarÕ benzetim tekni÷inden faydalanarak ortaya konmaya çalÕúÕlacaktÕr. AraútÕrma Çanakkale merkez ilçede
ortaokula devam eden ö÷rencilerden rastgele ulaúÕlan 10kÕz 10 erkek toplam 20 ö÷renci üzerinden yapÕlmÕútÕr.
Ö÷rencilerden “KÕz olmak ….. ……… gibidir. Çünkü….. “ veya “ erkek olmak ….. gibidir. Çünkü……”
diyerek metafor üretmeleri ve bu metaforlarÕ kullanma nedenlerini açÕklamalarÕ istenmiútir. Toplanan veriler
içerik analize tabi tutularak çeúitli sÕnÕflandÕrmalara ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Ortaokul, Toplumsal cinsiyet, metafor.

(12021) SINIF EöøTøMø ÖöRENCøLERøNøN OKUL
ÖöRENMELERøNDEKø ÖöRENME SORUMLULUKLARINI YERøNE
GETøRME DÜZEYLERø
FøSUN GÜNGÖR 1, ARZU PEKöÖZ ÇEVøKER 1, SEZGøN BøLGEN 2
2

1
ANADOLU ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
apc@anadolu.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Anadolu Üniversitesi E÷itim Fakültesi SÕnÕf E÷itimi bölümünde e÷itim-ö÷retim gören
birinci ve dördüncü sÕnÕf ö÷rencilerinin ö÷retme-ö÷renme süreçlerinde uyguladÕklarÕ sorumluluk e÷itimi
stratejilerini incelemektir. AraútÕrma, tarama modelinde yürütülen nicel bir çalÕúmadÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma
grubunu 82 ö÷renci oluúturmaktadÕr. AraútÕrmanÕn verileri, araútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen “Kiúisel Bilgi
Formu” , “Sorumluluk E÷itimi Stratejisi Ölçe÷i” ve “Üniversite Memnuniyet Anketi” ile toplanacaktÕr
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf Ö÷retmenli÷i, Ö÷renme Sorumlulu÷u, Üniversite Memnuniyeti
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(12052) COMPARISON OF DISTANCE EDUCATION METHODS WITH
ORDINARY EDUCATION IN TERMS OF STUDENTS
SELMA BÜYÜKGÖZE 1, ZÜLFøYE BIKMAZ 1
1

KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø
selma.bulut@klu.edu.tr

This study is planned to determine the opinions of the students who take TBTK course in Vocational School of a
university about taking this course as formal education and distance education.The universe of the descriptive
research was composed of all the students of Vocational School of Technical Scienses in the 2015-2016
academic year. 393 students agreed to participate in the study; the sample consisted of these students. The data
were collected by the researchers through the "Questionnaire Form” which was prepared in accordance with the
literature. For the analysis of the data, SPSS (Statistical Package for Social Science) 20.0 program was used. For
the evaluation; frequency, percentage, and in paired samples t-test ad non-parametric tests were used.99.4% of
the participants are first grade students. 90.3% are in their first year. 60.2% are within the age range of 18-20
years. 74.6% are male. 77.1% of them think that they can pass TBBT lessons that they have already taken and
71.3% of them have taken distance education. 50.3% think that distance learning is not an advantage. 61.3%
think that it is necessary to carry out the on-line examination. 48.3% of students in the virtual course were found
to perform other activities during the online courses and 47.6% of those are engaged with music. It has been
determined that 73.2% of the students think that the duration of the virtual course should be 30 minutes. It was
found that the variables such as age, gender, and views on whether formal education or distance learning is more
successful sets a statistically meaningful difference (p <0,05).It has been determined that some of the students
want an environment in which they will come into contact with the organized education, the classroom
environment and the teaching staff, while the others want to receive their training in the virtual environment that
includes communication with the teaching staff. When the educational achievement is taken into account; It is
considered to be appropriate to provide the conditions under which the student can select from the two training
courses in accordance with their learning styles.
Anahtar Kelimeler : Uzaktan E÷itim, E-learning, Meslek E÷itiminde Ö÷renme Teknolojileri - Distance
Education, E-Learning, Learning Technologies In Vocational Education

(12101) TÜRK DøLø VE EDEBøYATI DERSøNDE OKUMA
ÇEMBERøNøN UYGULANMASI: ÖöRENCøLERøN KAVRAM
YANILGILARININ GøDERøLMESøNDE VE GÖRÜùLERø
ÜZERøNDEKø ETKøSøNøN øNCELENMESø
1

YELøZ ÇINAR 1, SERTEL ALTUN 2
ÖZEL FEN BøLøMLERø OKULLARI YAKACIK KOLEJø
2
YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
yelizcinaredb@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, Türk Dili ve EdebiyatÕ dersinde okuma çemberinin ö÷rencilerin sözcük türleriyle ilgili
kavram yanÕlgÕlarÕnÕn giderilmesinde, okudu÷unu anlama becerilerine ve ö÷rencilerin yönteme yönelik
görüúlerinin incelenmesidir. ÇalÕúma grubu østanbul’da özel bir okulun 9. SÕnÕfÕna devam eden 18 ö÷renciden
oluúmaktadÕr. AraútÕrmada örnek olay araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada hem nicel hem de nitel veri
toplama araçlarÕ kullanÕlmÕútÕr. Veriler, kavram yanÕlgÕlarÕnÕ belirleme ölçe÷i, yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme
formlarÕ, öz de÷erlendirme, akran de÷erlendirme ve ö÷retmen gözlem formlarÕ aracÕlÕ÷Õyla yapÕlan odak grup
görüúmeleri kullanÕlarak elde edilmiútir. Kavram yanÕlgÕlarÕnÕ belirleme ölçe÷i ön test ve son test olarak
uygulanmÕútÕr. Elde edilen veriler ba÷ÕmlÕ gruplarda t-testi analiz tekni÷i ile analiz edilmiútir. Di÷er taraftan yarÕ
yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme, do÷rudan gözlem ve doküman analizi ile elde edilen veriler içerik analizine tabi
tutulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Okuma çemberi, okudu÷unu anlama, kavram yanÕlgÕlarÕ, ö÷renci görüúleri
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(12110) ÜSTÜN YETENEKLø ÖöRENCøLERøN ÖöRENME STRATEJø
TERCøHLERø
ERDOöAN TEZCø 1, YALÇIN DøLEKLø 2
1

BALIKESøR UNøVERSøTESø
AKSARAY ÜNøVERSøTESø
erdogan.tezci@hotmail.com

2

AraútÕrmada üstün yetenekli ö÷rencilerin ö÷renme süreçlerinde kullandÕklarÕ stratejileri belirlemek
amaçlanmÕútÕr. The current study investigates learning strategies mentally gifted students. AraútÕrma verileri
Türkiyede Bilim Sanat Merkezine devam eden 234 üstün yetenekli ö÷renciden toplanmÕútÕr. Ö÷rencilerin 132’si
(56.41%) erkek ve 102 (43,59%) kadÕndÕr. AraútÕrma ortaokul ve lise düzeyinde e÷itim alan yaúÕ 9-15 arasÕnda
de÷iúen ö÷rencileri kapsamaktadÕr. AraútÕrma verileri 5’li likert türüde ö÷renme stratejileri ölçe÷inden
toplanmÕútÕrVerilerin analizinde t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi KullanÕlmÕútÕr. Analiz sonuçlarÕ üstün
yetenekli ö÷rencilerin en çok geri getirme stratejilerini kullandÕklarÕnÕ en az ise kodlama stratejilerini
kullandÕklarÕnÕ göstermektedir. Dikkat ve geri getirme stratejilerini üstün yetenekli kadÕn ö÷rencilerin erkek
ö÷rencilere göre daha fazla kullanmaktadÕrlar. Depolama, geri getirme ve izleme stratejilerinin kullanÕmÕnda
bilim sanat merkezine devam süresinin etkili oldu÷u belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Üstün Yetenekliler, Üstün Yetenekli Ö÷renciler, Ö÷renme Stratejileri, Üstün Yetenekli
Ö÷rencilerin E÷itimi

(12135) ÖöRETMEN ADAYLARININ PROGRAM YÖNELøMLERøNøN
BAZI DEöøùKENLERE GÖRE øNCELENMESø
SÜMER AKTAN 1, ERDOöAN TEZCø 2, MEHMET AKøF ERDENER 1, FAHRø SEZER 1
1
2

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
BALIKESøR UNøVERSøTESø
saktanus@gmail.com

Ö÷renme ve ö÷retme sürecini yöneten kiúi olarak ö÷retmenin en önemli görevlerinden biri de programÕ etkili bir
úekilde hayata geçirmektir. Bir di÷er ifade ile ö÷retmenlerin programÕ uygulama biçimleri ö÷renme ve ö÷retme
ortamÕnÕn da niteli÷ine etki eden önemli bir faktördür. Bu açÕdan bakÕldÕ÷Õnda ö÷retmenlerin programa yönelik
e÷ilimlerinin onlarÕn programÕ yaúama geçirmelerinde etkili bir de÷iúken oldu÷u literatürde vurgulanmaktadÕr.
Öte yandan ö÷retmenlerin programÕn hangi boyutuna daha fazla önem verdikleri de yine bu inançlar kapsamÕnda
gerçekleúen kararlar içindedir. DolayÕsÕyla ö÷retmen adaylarÕnÕn programa yönelik inançlarÕnÕn veya
e÷ilimlerinin belirlenmesi önemli bir problem olarak ortaya çÕkmaktadÕr. øçerik odaklÕ bir ö÷retmenin ö÷retim
sürecine katacaklarÕ ile davranÕú de÷iúikli÷ine önem veren bir ö÷retmenin ö÷retim sürecine katacaklarÕ farklÕdÕr.
Bu ba÷lamda bu çalÕúmanÕn amacÕ ö÷retmen adaylarÕnÕn programa yönelik e÷ilimlerinin belirlenmesidir. Nicel
metodolojiye uygun olarak tasarlanan bu araútÕrmada Cheung ve Wong (2002) tarafÕndan geliútirilen ve Eren
(2010) tarafÕndan Türkçe’ye uyarlanan Program Yönelimleri Envanteri kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya BalÕkesir
Üniversitesi Necatibey E÷itim Fakültesinde ö÷renim gören 667 ö÷renci katÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde ölçe÷in
yapÕsal geçerlili÷inin test edilmesinde Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi, de÷iúkenlere göre analizde ise t-test ve Anova
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonuçlarÕnÕn program yönelimleri ve ö÷retmen adaylarÕnÕn program yönelimlerinin
geliútirlmesine yönelik çalÕúmalara ÕúÕk tutaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : e÷itim programÕ, program yönelimi, ö÷retmen adaylarÕ
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Günümüzde ö÷retim sürecinin do÷asÕna iliúkin bakÕú açÕlarÕnÕn kavramsallaútÕrlmasÕnda iki temel bakÕú açÕsÕ
bulunmaktadÕr. Bu bakÕú açÕlarÕ ö÷retmen merkezli ve ö÷renci merkezli perspektiflerdir. 21. yüzyÕl becerileri
ba÷lamÕnda ele alÕndÕ÷Õnda ö÷renci merkezli perspektiflerin daha etkili ve verimli bir ö÷renme ortamÕ sa÷ladÕ÷Õ
sÕklÕkla vurgulanmaktadÕr. Bu bakÕú açÕsÕndan hareket edildi÷inde ö÷retmenlerin ö÷retim sürecinde ö÷renci
merkezli yaklaúÕmlarÕ ve teknikleri kullanmasÕnÕn ö÷retim sürecinin daha etkili olmasÕna katkÕ sa÷layaca÷Õ
açÕktÕr. Bunun temel koúulu ise ö÷retmen adaylarÕnÕn aldÕklarÕ dört yÕllÕk e÷itimin sonucunda ö÷retim sürecine
olan bakÕú açÕlarÕnÕn ne yönde geliúti÷ini belirlemektir. Bu ba÷lamda yapÕlan bu çalÕúmanÕn amacÕ ö÷retmen
adaylarÕnÕn ö÷retimsel yönelimlerinin ne yönde geliúti÷inin belirlenmesidir. AraútÕrmaya BalÕkesir Üniversitesi
Necatibey E÷itim Fakültesinde ö÷renim gören lisans ve pedagojik formasyon programÕnda ö÷renim gören 500
ö÷renci katÕlmÕútÕr. AraútÕrmada Prosser ve Trigwell (2005) tarafÕndan geliútirilen Ö÷retim YaklaúÕmlarÕ Ölçe÷i
kullanÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde yapÕ geçerlili÷i için do÷rulayÕcÕ faktör analizi ve de÷iúkenlere göre inceleme
sürecinde t-test ve anova kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma bulgularÕnÕn ö÷retmen e÷itimi sürecine katkÕ sa÷layaca÷Õ
düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : ö÷retmen adaylarÕ, ö÷retimsel yönelim, ö÷retmen merkezli ö÷retim, ö÷renci merkezli
ö÷retim

(12155) AN ANALYSING OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ PROBLEM
SOLVING SKILLS USING DIFFERENT VARIABLES
HAKAN KARATAù 1, MEHTAP BADEMCøOöLU 1, SÜLEYMAN ÇELøK 2
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YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
mehtapbademcioglu@gmail.com

Individuals should possess problem solving skills to reach the desired aims in their life. Because of this, these
skills are believed as critical items of education. Thus, the purpose of the present study was to examine if there is
a meaningful relationship between the high school students’ problem solving skills according to their gender, the
types of high school, departments, and classes. This study was conducted during 2016-2017 academic year with
the participation of 181 female and 193 male students studying at Zubeyde Hanim Vocational and Technical
Anatolian High School and Gazi Industrial Vocational High School. The information was gathered through a
questionnaire developed by Heppner and Peterson (1982) and adapted in Turkish by Sahin, Sahin and Heppner
(1993). Data were analysed using One-Way ANOVA, t-test, and the Scheffe’s test. According to ANOVA
results, it was seen that the department differentiation influenced their problem solving skills, while class
differentiation did not have any effect on their problem solving skills. Also, T-test results indicated that their
high schools and gender are significant variables on students’ problem solving skills.
Anahtar Kelimeler : Problem Solving Skills, High School Students
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(12160) OKUL KÜLTÜRÜ ÖLÇEöø’NøN TÜRKÇEYE UYARLANMASI:
BøR DøLSEL EùDEöERLøK, GEÇERLøK VE GÜVENøRLøK
ÇALIùMASI
NøHAL YURTSEVEN 1, SERTEL ALTUN 1
1

YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
yurtsevennihal@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ Valentine & Gruenert (1998) tarafÕndan geliútirilen Okul Kültürü Ölçe÷i (School Culture
Survey) isimli ölçe÷i Türkçeye uyarlamaktÕr. Bu çerçevede araútÕrma geçerlik ve güvenirlik çalÕúmalarÕndan
oluúmaktadÕr. Ölçe÷in özgün dili øngilizcedir ve altÕ alt boyuttan oluúmaktadÕr. Ölçe÷in dilsel eúde÷erlik
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda öncelikle beú alan uzmanÕ tarafÕndan Türkçeye çevirisi yapÕlmÕútÕr. Daha sonra elde
edilen çeviriler araútÕrmacÕlar tarafÕndan incelenerek ortak bir Türkçe form oluúturulmuútur. Oluúturulan Türkçe
form, beú farklÕ alan uzmanÕna gönderilerek uzmanlarÕn formu øngilizceye çevirmeleri istenmiútir. Elde edilen
øngilizce çevirilerden bir ortak øngilizce form oluúturularak, formu øngilizceyi anadili olarak bilen, aynÕ zamanda
Türkçeyi çok iyi düzeyde bilen bir alan uzmanÕnÕn kontrol etmesi sa÷lanmÕútÕr. Uzman görüúlerinden elde edilen
görüúler ÕúÕ÷Õnda ölçe÷in Türkçe formuna son hali verilmiútir. Bir sonraki aúamada pilot çalÕúma yapÕlmÕútÕr. Bu
kapsamda Türkçe ve øngilizce formlar, 30 kiúilik bir gruba 10 gün arayla uygulanmÕútÕr. Toplanan veriler ba÷ÕmlÕ
gruplarda t-testi aracÕlÕ÷Õyla analiz edilmiú ve katÕlÕmcÕlarÕn Türkçe ve øngilizce formlara verdi÷i yanÕtlar
arasÕnda anlamlÕ bir fark bulunmamÕútÕr (p > .05). Daha sonraki aúamada ölçe÷in iç tutarlÕk güvenirli÷ini
incelemek amacÕyla Türkçe form Türkiye’nin farklÕ úehirlerinde ve farklÕ ö÷retim kademelerinde görevli 500
ö÷retmene uygulanmÕútÕr. Elde edilen verilerin analizi Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi (DFA) ile
gerçekleútirilmektedir. DFA sonucunda, ölçe÷in orijinalinde oldu÷u gibi altÕ alt boyuta ayrÕlmasÕ tahmin
edilmektedir. Faktör analizinden elde edilen bulgular kongrede katÕlÕmcÕlarla paylaúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Okul kültürü, ö÷retmen, geçerlik, güvenirlik, dilsel eúde÷erlik.

(12220) MEVCUT ùARTLARDA ÖöRENCø MERKEZLø EöøTøMøN
UYGULANABøLøRLøöø
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AHMET TÜRKKAN 1

TRAKYA ÜNøVERSøTESø
ahmetturkkan94@gmail.com
Bu çalÕúmanÕn amacÕ e÷itim sisteminde yaygÕn olarak kabul edilen ö÷renci merkezli e÷itimin mevcut úartlar
dahilinde üniversitelerde ne derece uygulanÕp uygulamadÕ÷ÕnÕ , uygulanamÕyorsa da ne gibi sorunlardan dolayÕ
uygulanamadÕ÷ÕnÕ araútÕrmaktÕr. AraútÕrmaya Trakya Üniversitesi 4. sÕnÕf ö÷rencileri ve üniversitenin e÷itim
görevlileri baúta olmak üzere di÷er okullardan da e÷itim görevlileri katÕlmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlara yöneltilen sorular
görüúme yöntemi ile yöneltilip , verilen cevaplardan toplanan veriler içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiútir.
Bu çalÕúma ile e÷itim fakültelerinde ö÷retmen adaylarÕna ö÷retilen ö÷renci merkezli e÷itimin somut anlamda
uygulanabilir olup olmadÕ÷Õ sorusu , ö÷retmen ve ö÷rencilerden alÕnan veriler sonucunda cevaplanmaya
çalÕúÕlacaktÕr. Bu açÕdan gerçekleútirilen araútÕrma ö÷renci merkezli e÷itimin uygulamasÕnda ortaya çÕkan
sorunlarÕn incelenmesi bakÕmÕndan alan yazÕna katkÕ sa÷layacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : ö÷renci merkezli e÷itim,learner centered,e÷itim
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(12218) PEDAGOJøK FORMASYON EöøTøMø PROGRAMI
ÖöRENCøLERøNøN ÖöRETøM STøLLERøNE øLøùKøN GÖRÜùLERø
øLE PEDAGOJøK OKURYAZARLIKLARI ARASINDAKø øLøùKøNøN
øNCELENMESø
øLHAN TURAN 1, SELAMø YANGIN 2, ùULE BøLGøN 1
1
2

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
RECEP TAYYøP ERDOGAN ÜNøVERSøTESø
ilhan.turan@erdogan.edu.tr

Ö÷renme-ö÷retme sürecinin baúarÕyla tasarlanmasÕnda etkili olan birçok faktör, ö÷retim programÕnÕn uygulanma
sürecinde de etkisini göstermektedir. Ö÷retmenin ö÷retim biçimi, yeterlilikleri, mesle÷e yönelik tutumlarÕ gibi
bireysel farklÕlÕklar ö÷retimin verimlili÷i açÕsÕndan ön plana çÕkmaktadÕr. Ö÷retmenlerin, ö÷rencilerle olan
e÷itim-ö÷retim etkileúimleri süresince sürekli ve tutarlÕ olarak sergiledi÷i davranÕúlarÕ ö÷retim stilini
belirtmektedir. Ö÷retme sürecinde ö÷retmenin uyguladÕ÷Õ yöntem, teknik, pekiútirme, ö÷renciyi derste aktif
kÕlma, dönüt verme, açÕklama yapma, soru sorma gibi davranÕúlarÕ ö÷retim stilinin temel yansÕmalarÕdÕr. Ö÷retim
stili, ö÷retmenin sÕnÕf ortamÕndaki performansÕ, inançlarÕ, ihtiyaçlarÕ ve pedagojiye iliúkin birikimlerinin bileúimi
olarak ifade edilmektedir. Ö÷retme stilinde ö÷retmenin ö÷retimsel becerisinin önemli görülmesi, bu becerinin
belirleyicisi olan pedagojik okuryazarlÕk kavramÕnÕ da ön plana çÕkarmaktadÕr. Yani ö÷retmenler e÷itime iliúkin
sahip oldu÷u bilgi, anlayÕú ve becerilerini sÕnÕf içi uygulamalarÕna yansÕtmaktadÕr. Buradan yola çÕkarak,
günümüzün ö÷retmen yetiútirmede önemli bir yere sahip bulunan Pedagojik Formasyon E÷itimi ProgramÕna
katÕlan ö÷retmen adayÕ ö÷rencilerin pedagojik okuryazarlÕk düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerin ö÷retme
stillerine iliúkin görüúleriyle bir bütün içerisinde de÷erlendirilmesi düúünülmektedir. Ö÷rencilerin ö÷retim
stillerine sahip olma düzeylerinin incelenmesinin ve ö÷retim stili tercihinde pedagojik okuryazarlÕk becerilerinin
etkisinin belirlenmesinin mesle÷e adÕm atma aúamasÕnda olan bu ö÷rencilerin davranÕúlarÕnÕn anlaúÕlmasÕ ve
açÕklanmasÕ açÕsÕndan oldukça önemli olaca÷Õ sanÕlmaktadÕr. AraútÕrma genel tarama modellerinden iliúkisel
tarama modeli ile desenlenmiútir. Bu tarama modeli iki ya da daha çok sayÕdaki de÷iúken arasÕndaki birlikte
de÷iúim varlÕ÷ÕnÕ veya derecesini belirlemeyi amaçlar. ÇalÕúmada bu model kullanÕlarak, ö÷rencilerin pedagojik
okuryazarlÕk düzeyleri ile ö÷retim stillerine iliúkin görüúleri arasÕndaki iliúki belirlenmeye çalÕúÕlacaktÕr. Bu
ba÷lamda araútÕrma, E÷itim Fakültesi’nde yürütülen Pedagojik Formasyon E÷itimi Sertifika ProgramÕnda (Tarih,
Felsefe/Rehberlik ve Sa÷lÕk/Hasta Ve YaúlÕ Hizmetleri branúlarÕ) ö÷renim gören ö÷rencilerin pedagojik
okuryazarlÕk becerilerini ve ö÷retim stillerine iliúkin düúüncelerini ele almaktadÕr. AraútÕrma kapsamÕnda SarÕtaú
ve Süral (2010)’Õn Türkçe’ye çeviri ve uyarlamasÕ ile geçerlik ve güvenirlik çalÕúmasÕnÕ yaptÕ÷Õ “Grasha Ö÷retim
Stili Ölçe÷i”nin yanÕ sÕra Karakuú (2015) tarafÕndan geliútirilen lise ö÷retmenlerinin pedagojik okuryazarlÕk
becerilerini ölçmeyi amaçlayan ölçekler kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sürecinin uygulamalarÕ devam etmektedir.
Ö÷rencilere ölçme araçlarÕ uygulanmakta olup SPSS 22.0 programÕna giriúlerine baúlanÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerin
pedagojik okuryazarlÕk düzeyleri ile ö÷retim stillerine iliúkin görüúleri arasÕndaki iliúkiler Pearson Momentler
ÇarpÕmÕ Korelâsyon tekni÷i vasÕtasÕyla hesaplanacaktÕr. Di÷er yandan, ö÷rencilerin pedagojik okuryazarlÕk
düzeylerinin ö÷retim stillerine iliúkin görüúleri üzerindeki etkisini inceleyebilmek için ise çoklu regresyon
analizi gerçekleútirilecektir. Korelasyon analizinin iliúki ve kuvvetini belirlemede “0.70-1.00 / yüksek”; “0.690.30 / orta” ve “0.29-0.00 / düúük” ölçütleri dikkate alÕnacaktÕr. AraútÕrmada regresyon analizine baúlamadan
önce, Mahalanobis uzaklÕk de÷erleri ile çarpÕklÕk ve basÕklÕk de÷erleri kontrol edilecektir. Normallik varsayÕmÕnÕ
ihlal etti÷i tespit edilen veriler analiz dÕúÕ bÕrakÕlacaktÕr. AyrÕca veri seti çoklu do÷rusallÕk varsayÕmÕ açÕsÕndan da
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler : Pedagoji, okuryazarlÕk, ö÷retim stilleri, pedagojik okuryazarlÕk, pedagojik formasyon.
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With the adoption of constructivist learning, learner-centered approaches have been largely supported in
education faculties and schools running under the Ministry of National Education. In learner-centered education,
learners are expected not to imitate the knowledge as it is, but to reconstruct it through different perspectives. In
this process, creativity is an important factor. In this regard, Six Thinking Hats is a technique suiting
constructivist learning, developing multi-perspective thinking, and also supporting decision-making and
production skills. When the related body of literature is reviewed, it is seen that this technique has been used in
studies conducted with primary, secondary, high schools’ students, or teacher candidates. However, no research
has been found investigating the effects of Six Thinking Hats technique in any of the courses in faculty of
economics and administrative science. To this end, the aim of the study was to examine the 3rd year students’,
studying faculty of economics and administrative science in Canakkale, Turkey, thoughts regarding the
implementation of Six Thinking Hats technique in Tax Law Course. The data was gathered through semi
structured interviews, and was analyzed through content-analysis. The participants were generally seen to hold
positive thoughts regarding the Six Thinking Hats technique.
Anahtar Kelimeler : Tax Law Course, Teaching of Tax Law, Six Thinking Hats Technique

(12236) TURKISH PRIMARY SCHOOL ENGLISH LANGUAGE
TEACHING CURRICULUM INNOVATIONS AND THEIR
APPLICATIONS
ÖZLEM KARAAöAÇ TUNA 1
1

PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø
karaagacozlem@gmail.com

Developing a program is a process that requires a lot of effort, time, and finance. When the program developed is
related to education, it becomes more important since it will affect generations of people. Therefore, it should be
studied on more carefully and a lot of research should be done on it. The present study will focus on the
programs developed for teaching English to primary school students, the changes in the programs, studies done
on the different programs applied for the primary school, and whether these studies had an effect on the
developments of new programs. The English Language teaching curriculums developed for primary school from
its start in 1997 until today will be described through document analysis by analyzing the curriculums published
by the Turkish Ministry of Education and the studies done on those curriculums.
Anahtar Kelimeler : Primary School, English Language Teaching Curriculum, Primary School Program
Evaluation, Changes in English Language Teaching Curriculum
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One of necessities of life-long learning is acquiring ability of using technology in the process of constructing
knowledge. Through the extensive usage of smart boards in Turkish classroom, the importance of making the
teachers gaining sufficiency on using computers and internet during the pre-service or in-service training has
been increased. Computer and internet are the leading information technologies that are effective in bringing
situations that will facilitate the handling of real life problems to the learning environment and creating rich
learning environments and suitable atmosphere for students who have different learning styles. It is
claimed\stated that information technology is a supportive factor in solving the problems encountered. It has
been expected that classroom teachers, who have an important role in primary education, can appropriately use
the educational information network created by MEB. In this respect, it is important to gain the ability to use
information technology in especially pre-service training. In this paper; it is aimed to investigate whether there is
a significant relationship between primary school teacher candidates’ computer- internet use self-efficacy and
their problem solving skills in terms of various variables. As data collection instruments “Computer and Internet
use Self-efficacy Scale for Elementary School Teachers” and “Problem Solving Skills Inventory” were used.
Participants of the study were primary school teacher candidates trained at three different state universities in
Turkey. SPSS 21.00 was used to analyze the data. According to the findings of the relationship between
computer and internet use self-efficacy perceptions and problems solving skills, various suggestions on
curriculum development and teacher training areas have been developed.
Anahtar Kelimeler : Computer-Internet Use Self-Efficacy, Problem Solving Skills , Teacher Candidates

(12244) THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA ON CONFLICT
MANAGEMENT AND EMPHATIC TENDENCIES OF TEACHER
CANDIDATES
øLKE EVøN GENCEL 1, GAMZE ÖZDEù 2
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2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
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The primary purposes of Education Faculties are, like other education and training instutions, training of
qualified individuals who are sensitive to social events, have different perspectives on problems, are open to
innovations, express themselves effectively with confidence, having ability of using problem-solving stages. In
recent years, the widespread use of contemporary teaching-learning methods and techniques in higher education
is an evidence to the goal. The main reason of creative drama both as a method and as a discipline in education
faculties is the emphasis of multiple development of the individual. Creative drama contributes individuals to
experience real life situations and socialize together. Multiple thinking, developing communication and emphaty
skills by seeing individual problems in different perspectives or conflict stiuations handled in the process are
among the goals of creative drama. In this research, it was aimed to examined the effect of creative drama
practices on teacher candidates’ conflict management and emphatic tendencies. The study had been carried out
as semi-experimental and the design of the study is pre- post-test. Participants were second grade students in
primary education department of a state University (N=24). Creative drama practices lasted eight weeks and four
hours in a week. The data were collected via “The Management of Conflict Stiuations Scale” and “Emphatic
Tendency Scale” were analyzed using SPSS 21.00. In the light of the results of the study, various suggestions
have been developed for curriculum development and teacher training.
Anahtar Kelimeler : Creative Drama , Conflict Management, Emphatic Tendency, Teacher Candidates
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Günümüzde iletiúim araçlarÕ ve internetin geliúmesiyle insanlarÕn yaúam tarzÕ hÕzlÕ bir úekilde de÷iúmektedir.
øletiúim teknolojileri geliútikçe çok çeúitli yeni iletiúim araçlarÕ ortaya çÕkmaktadÕr. Bu yeni iletiúim araçlarÕ
arasÕnda sosyal a÷lar da bulunmaktadÕr. Bu noktada, sosyal a÷larÕn okul hayatÕnda ö÷renme amacÕyla kullanÕlÕp
kullanÕlmadÕ÷Õ sorusu akla gelmektedir. AyrÕca ö÷retmenlerin sosyal a÷lar vasÕtasÕyla ö÷renciler ve velilerle
etkin úekilde iletiúime de geçmektedirler. Bu çalÕúma ile ö÷retmenlerin sosyal a÷larÕ ö÷renme ortamÕnda kullanÕp
kullanmadÕklarÕ araútÕrÕlmaktadÕr. Nicel araútÕrma yöntemlerinden tarama modeli kullanÕlmÕútÕr. Ö÷retmenlerden
alÕnan dönütlere bakÕldÕ÷Õnda bazÕ ifadelere yüzde yüze yakÕn olumlu yanÕt verdikleri görülmektedir. Bu
ifadelerin sosyal a÷lar sayesinde ö÷rencileri, velileri ve meslektaúlarÕyla ile hÕzlÕ, etkili iletiúim sa÷lamalarÕ,
ö÷retmenlerin mesleki geliúiminde yeni bilgi edinmeleri, dosya, belge paylaúÕmÕ konularÕnda oldu÷u
görülmektedir. AyrÕca sosyal a÷larÕn ö÷renme ortamÕnda teknoloji sayesinde ö÷rencileri daha aktif hale
getirdi÷ini belirtmektedirler.
Anahtar Kelimeler : Sosyal a÷lar, uzaktan e÷itim, mobil ö÷renme, informal ö÷renme
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3
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serdar_arcagok21@comu.edu.tr
2

Bu araútÕrmada, farklÕ alanlarda lisans ö÷renimini sürdüren önlisans ve lisans ö÷rencilerinin Nanoteknoloji
kavramÕna yönelik sahip olduklarÕ metaforlarÕ ortaya çÕkarmak amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu,
2016-2017 ö÷retim yÕlÕnda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin farklÕ anabilim dallarÕ ve programlarÕnda
ö÷renimlerini sürdüren 300 ö÷renci oluúturmaktadÕr. AraútÕrma verilerinin elde edilmesinde nicel ve nitel
araútÕrma yöntemleri eú zamanlÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn nicel verilerinin analizinde Nanoteknoloji
….. gibidir; çünkü …… cümlesini tamamlamasÕyla elde edilmiútir. Nicel verilerin analizinde yüzde, frekans
de÷erleri kullanÕlacaktÕr. Bununla birlikte nitel verilerin analizinde içerik analizi tekni÷i kullanÕlacaktÕr.
AraútÕrmaya iliúkin çalÕúmalar sürmektedir.
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“Home, home sweet home” says the English saying. Yet, how ‘sweet’ really is home for the young laden with a
bundle of tedious, boring and frustrating load of work that is in theory supposed to help him/her prepare for the
future? Rarely, if ever, one can find an individual thrilled about being assigned to fulfil some kind of a
homework task. And, yet, hardly ever we ask the question why. What makes a particular type of homework
attractive, or maybe we should ask the opposite, what makes a particular type of work repulsive, and who truly
are the actors in rendering the work so: teachers, administrators, families, or the system, or a combination of all?
This study endeavours to delve into this hot issue within a Turkey’s context. Students from various cities in the
country, of primary, middle/high school, and university institutions were asked to state their opinion about their
attitudes toward homework in terms of content, form and frequency. Results suggest that negativity, sadly,
overweighs positivity. Besides the work assigned, the assigning body also emerges as one of the main
determinants of attraction towards a given task.
Anahtar Kelimeler : homework, task, students, teachers, school

(11786) ORTAOKULLARDA YAùANAN TAHRøPÇøLøöøN
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Tahripçilik (vandalizm), tüm dünyada ciddi bir sorundur. Vandallar; parklar, müzeler, otobüsler ve okullar gibi
birçok kamu malÕna zarar vermektedirler. Okullar, bazÕ nedenlerle vandallarÕn özellikle hedefi olabilmektedir.
Bu nedenler: a) okullara giriúin ve eriúimin kolay olmasÕ, b) okullarÕn sosyal düzeni simgeliyor olmasÕ, c)
ö÷renciler tarafÕndan okullarÕn kimseye ait olmadÕ÷ÕnÕn düúünülmesidir.
Okul tahripçili÷inin sadece ekonomik maliyeti olmamakta, psikolojik ve sosyal baúka birçok sonucu
olabilmektedir. Bunlar; e÷itim ö÷retim faaliyetlerinin aksamasÕ, di÷er ö÷rencilerin korku ve tedirginlik yaúamasÕ
olarak ifade edilebilir. Tahripçilikle ilgili uluslararasÕ literatür incelendi÷inde çalÕúmalarÕn genel olarak kuramsal
çalÕúmalar úeklinde oldu÷u görülmektedir. Türkiye’de yapÕlan çalÕúmalarÕn ise derleme çalÕúmasÕ úeklinde oldu÷u
görülmektedir. Bu araútÕrmada ise ö÷renci gözüyle, okullarda yaúanan tahripçili÷in etkilerinin ortaya konulmasÕ
amaçlanmÕú, bu yönüyle de araútÕrmada hem spesifik olarak “okul tahripçili÷i” ele alÕnmÕú hem de okullardan
(sahadan) ö÷rencilerin görüúü alÕnmÕútÕr. Okullarda yaúanan tahripçili÷in etkilerini ö÷renci gözüyle ortaya
koymayÕ amaçlayan bu araútÕrmanÕn, okul tahripçili÷i ile ilgili literatüre katkÕ sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir.
AraútÕrma, Ankara’da bir ortaokulda ö÷renim gören ö÷rencilerle yürütülmüútür. Ö÷renciler amaçlÕ örnekleme
yoluyla belirlenmiútir. SÕnÕf düzeyi ve cinsiyet de÷iúkenleri dikkate alÕnarak maksimum çeúitlili÷in sa÷lanmasÕ
amaçlanmÕútÕr. Bununla birlikte, elde edilen veriler üzerinde ilk analizler gerçekleútirilmiú ve veri doyumu (data
saturation) sa÷landÕktan sonra ö÷rencilerden görüú alÕnmasÕna son verilmiútir. AraútÕrma "durum çalÕúmasÕ"
úeklinde tasarlanmÕú nitel bir araútÕrmadÕr ve araútÕrmada yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu
kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen veriler, içerik analizi ile analiz edilmiútir. Güvenirli÷e kanÕt sunacak úekilde verilerin
bir kÕsmÕ araútÕrmacÕya ek olarak baúka bir araútÕrmacÕ tarafÕndan da analiz edilmiútir. TutarlÕlÕ÷Õn sa÷landÕ÷Õndan
emin olunduktan sonra araútÕrmacÕ tarafÕndan temalar ve kategoriler oluúturulmuútur. Elde edilen temalar; okul
tahripçili÷inin "psikolojik, sosyal ve e÷itimsel" etkileri úeklindedir.
Anahtar Kelimeler : Tahripçilik, Okul Tahripçili÷i.
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(11822) THE ROLE OF SCAFFOLDING PROMPT QUESTIONS ON
LEARNERS’ SELF REGULATED LEARNING ABOUT NATURE OF
SCIENCE IN HYPERMEDIA
NAGøHAN øMER ÇETøN 1
nagihanimer@gmail.com
This study examined how “scaffolding prompt questions for self regulation” effect pre-service science teachers’
self regulation behaviors during learning about nature of science in hypermedia. Sixty four pre-service science
teachers (n=64) were randomly assigned to experimental group (scaffolding for self regulation) or control group
(no scaffolding for self regulation). Both groups were trained how to use hypermedia while learning about nature
of science. Participants in the experimental group were given self regulation instruction regarding how to
regulate their learning with hypermedia environment, whereas participants in the control were not given any
instruction about self regulation. MSLQ and think aloud protocol were used to measure participants’ self
regulation behaviors. Also we collected data via VOSTS questionnaire to identify any changes in participants’
understandings about nature of science (NOS) from pre-test to post-test. The findings emerged from MSLQ
showed that experimental group's self regulation behaviors developed more than the control group's. Also it was
seen that participants in experimental group used several effective self regulation strategies which seemed to
foster their learning. By contrast, participants in control group were not effective at regulating their learning. The
analyses of post tests of VOSTS indicate that pre-service science teachers in experimental group developed their
nature of science understandings more than the pre-service science teachers in control group. Implications for
enhance our understandings of how learners self regulate their learning process and what assistance they need
are presented.
Anahtar Kelimeler : self-regulated learning, hypermedia, scaffolding, nature of science, pre-service science
teachers

(11824) ÖN LøSANS ÖöRENCøLERøNøN LøSE ÖöRETMENø VE
ÜNøVERSøTE HOCALARINA YÖNELøK METAFORøK ALGILARININ
øNCELENMESø
ALø ERARSLAN 1, CEYHUN ERSAN 1
1

PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø
ceyhunersan@yahoo.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ çocuk geliúimi ö÷rencilerinin lise ve üniversite ö÷retim elemanlarÕna yönelik metaforlarÕnÕ
incelemek ve kÕyaslamaktÕr. Bu amaçla, Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliúimi
ProgramÕna kayÕtlÕ 100 ö÷renciden veri toplanmÕútÕr. Veri toplamada, ö÷rencilerden iki aúamada “benim lise
ö÷retmenim……gibidir, çünkü……” ve “benim üniversite hocam……gibidir, çünkü……”úeklinde bir ifadeyi
tamamlamalarÕ istenmiútir. Veri toplama ö÷rencilerin ö÷retim yÕlÕ baúÕnda, henüz herhangi bir ön lisans dersi
almadan lise ö÷retmenleri ile ilgili verinin toplanmasÕ ve ön lisans derslerinin baúlamasÕndan 3 ay sonra 1.
dönem sonunda ise üniversite hocalarÕna yönelik metaforlarÕ ile ilgili verinin toplanmasÕ ile iki aúamada
gerçekleútirilmiútir. Verilerin analizi, içerik analizi yoluyla, 5 adÕmda gerçekleútirilmiútir. Öncelikle 1. adÕmda
mevcut metaforlarÕn tanÕmlanmasÕ ve adlandÕrÕlmasÕ, 2. aúamada metafor olmayan ifadelerin ayÕklanmasÕ, 3.
aúamada mevcut metaforlarÕn ayrÕútÕrÕlmasÕ, 4. aúamada metaforlarÕn kategorileútirilmesi ve son olarak ise
verilerin nitel analizi ile süreç tamamlanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn sonuçlarÕna göre, Çocuk Geliúimi programÕ
ö÷rencilerinin lise ö÷retmenlerine yönelik toplam 47 metafor üretti÷i ve 9 kategori altÕnda toplandÕ÷Õ
görülmüútür. Buna göre, lise ö÷retmenine yönelik en çok “besleyen kiúi olarak ö÷retmen” ve “ö÷rencilere
olumsuz yaklaúan kiúi olarak ö÷retmen” kategorisi ön plana çÕkarken, üniversite hocalarÕna yönelik toplam 65
metafor üretildi÷i ve 10 kategoride toplandÕ÷Õ anlaúÕlmÕútÕr. Üniversite hocalarÕna yönelik en çok hem olumlu
hem de olumsuz ba÷lamda algÕlanan “tahmin edilemeyen bir kiúi olarak üniversite hocasÕ” kategorisi göze
çarpmaktadÕr. AynÕ zamanda, lise ö÷retmeni ve üniversite hocalarÕna yönelik metafor algÕlarÕ karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda,
lise ö÷retmenlerine yönelik daha çok “iyi bir kiúi/aileden biri” olduklarÕna yönelik metaforlar ço÷unluktayken,
üniversite hocalarÕna yönelik metaforlarda ise hocalarÕn daha çok “bilgi, bilgiye sahip olma ve yol göstericilik”
yönleriyle ön plana çÕktÕklarÕ görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : metafor, lise ö÷retmeni, üniversite hocasÕ, ön lisans ö÷rencileri
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(12008) OKULLARDA SOSYAL ETKøNLøKLERøN, DøSøPLøN VE
AKADEMøK BAùARIYA ETKøSø (ANADOLU LøSESø ÖRNEöø)
AYDIN YÜCEL 1
felsefeaydin@gmail.com
Genelde, ö÷rencilerin e÷itim sürecinde sosyal etkinliklere a÷ÕrlÕk vermekten ziyade onlarÕ bir çeúit ‘bilgi
kumbarasÕ’ olarak görüldü÷ü yargÕsÕdÕr. Bu durum ö÷rencinin kendini gerçekleútirmesi ve toplum için de kaygÕ
vericidir. Okullarda yapÕlacak/yapÕlan ‘Bilim Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri’, ‘Bir Hobin Olsun Yüzün Gülsün’,
‘Benim Bir Fikrim Var’, ‘KÕsa MetrajlÕ Film HazÕrlama’ gibi etkinlikler ö÷rencilerin üzerinde etkisi araútÕrmaya
de÷er görülmüútür. Bu çalÕúmada amaç okullarda yapÕlmasÕ zorunlu olmayan Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri’,
‘Bir Hobin Olsun Yüzün Gülsün’, ‘Benim Bir Fikrim Var’, ‘KÕsa MetrajlÕ Film HazÕrlama’vb etkinliklerin
ö÷rencilere etkisini Bir Anadolu Lisesi ölçe÷inde araútÕrmaktÕr. AyrÕca belirlenen alt problemlerin cevabÕnÕ
bilimsel veriler ve bilimsel yöntemler kullanarak cevap bulmayÕ amaçlamaktadÕr. Bu araútÕrmada kullanÕlan
veriler, yüz yüze görüúme yöntemiyle, yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú bir görüúme formu kullanÕlarak toplanmÕútÕr. Veriler
içerik analizi kullanÕlarak analiz edilmiútir. AraútÕrmanÕn örneklemi AynÕ Lisesinde 10 yÕldan faza görev yapan 4
ö÷retmen, 4 yÕl aynÕ okulda olan 4 ö÷renci, 4 yÕl aynÕ okulda ö÷rencisi olan 3 veli ve aynÕ okluda 6 yÕldÕr görev
yapan 2 okul idarecisi oluúturmaktadÕr. Örneklem olarak alÕnan okulda, 2005-2014 yÕllarÕ arasÕnda yapÕlan
sosyal etkinlikler ile bu yÕllar arasÕ disiplin ve baúarÕ durumlarÕ mukayese edilmiú, sosyal etkinliklerin okulda
disiplin, akademik baúarÕ ve okul iklimine etkisinin oldu÷u yönündedir. Sosyal etkinliklerin okul içi iletiúim
iklimini, okul kültürünü olumlu yönde etkiledi÷i 2005 ile 2014 yÕlarÕna ait sosyal etkinlikler, okul disiplin
karalarÕ, ö÷renci akademik baúarÕsÕ ile ilgili olarak okulda yapÕlan doküman analizlerinden anlaúÕlmaktadÕr. Bu
analizler genelde sosyal etkinliklerin sayÕsÕ ile ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕ, disiplin olaylarÕ arasÕnda bir
ba÷lantÕ oldu÷u yönündedir. De÷erlendirme sürecinde öne çÕkan en önemli bulgular, ö÷rencilerin sosyal
etkinlikleri yaparken ö÷retmenlerinin ö÷rencilerini bu süreçte yeniden keúfetmeleridir
Anahtar Kelimeler : Sosyal Etkinlik, Disiplin,Akademik BaúarÕ

(12075) ÜNøVERSøTEDE OKUYAN YABANCI ÖöRENCøLERøN
YAùADIKLARI SORUNLAR VE SOSYAL DESTEK KAYNAKLARI
1

ELMAZøYE TEMøZ 1, ERSøN UZMAN 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
elmaziyetemiz@gmail.com

Küreselleúme sadece ekonomik alanda de÷il e÷itim alanÕnda da etkisini göstermektedir. Kendi ülkesi dÕúÕnda
ülkelerde yüksek ö÷renim hareketlili÷ine dahil olanlarÕn sayÕsÕ giderek artmaktadÕr. Bünyesine yabancÕ
ö÷rencileri katma yönünde üniversitelerin de istek ve çaba içinde olduklarÕ gözlenmektedir. Bir üniversiteye
olan talep ister içinde yer aldÕ÷Õ ülkeden olsun isterse uluslararasÕ düzeyde olsun “prestij ve kalite göstergesi”
olarak de÷erlendirilmektedir. Genel olarak alÕúÕk olunan sosyal çevreden ayrÕ geçirilen üniversite yaúamÕ ; genç
ö÷renciler için baúta uyum sorunu olmak üzere çeúitli problemleri de içinde barÕndÕrmaktadÕr. YabancÕ bir
ülkede olmak ise yaúanabilecek bu sorunlarÕ a÷ÕrlaútÕrabilmektedir. Bireyler varlÕklarÕnÕ devam ettirme veya
amaçlarÕna ulaúma yolunda, karúÕlaútÕklarÕ sorunlara yakÕn sosyal çevrelerinden baúlayarak destek, çözüm
ararlar. Sosyal bir varlÕk olan insan için yaúanan sorunlar yalnÕzca kendisini de÷il bireyin yakÕn ve uzak çevresini
de ilgilendirmektedir. YabancÕ ö÷renci devamlÕlÕ÷Õ ve ö÷renci baúarÕsÕ açÕsÕndan ö÷renci sorunlarÕnÕn ele
alÕnmasÕ ve müdahalesi kaçÕnÕlmazdÕr. Ancak yabancÕ ö÷rencilerin sorunlarÕnÕn çözümü için öncelikle
sorunlarÕn tespit edilmesi ve buna yönelik tedbirlerin alÕnmasÕ önemlidir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ ÇOMÜ
örneklemi üzerinden gerçekleútirilecek araútÕrma ile Türkiye’de devlet üniversitelerine devam
eden ö÷rencilerin yaúadÕklarÕ sorunlarÕ ve baúvurduklarÕ sosyal destek a÷larÕnÕ tespit etmektir. Elde
edilecek sonuçlarÕn, yabancÕ ö÷rencilerin yeni ortamlara uyum sa÷lamalarÕna ve dolaylÕ olarak kiúisel ve
akademik baúarÕlarÕnÕ arttÕrmaya yardÕmcÕ olmasÕ öngörülmektedir. AraútÕrma nitel bir çalÕúma olup, görüúme
tekni÷i ile toplanacak veriler, içerik analiz tekni÷i ile çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler : Üniversitede Okuyan YabancÕ Ö÷rencilerin YaúadÕklarÕ Sorunlar Ve Sosyal Destek
KaynaklarÕ.
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(11819) TAHAKKÜMSÜZLÜK OLARAK ÖZGÜRLÜK ETøöø
AÇISINDAN PøERRE BOURDøEU’NUN GÖRÜùLERøNøN EöøTøM
SOSYOLOJøSø PERSPEKTøFøNDEN OLASI AÇILIMLARI
1

ùEREF ULUOCAK 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
uluocaks@gmail.com

Pierre Bourdieu’nun “inúacÕ yapÕsalcÕlÕk” ya da “genetik inúacÕlÕk” olarak adlandÕrdÕ÷Õ yaklaúÕmÕ, sosyal bilimler
alanÕndaki temel dikotomik ayrÕmlarÕn aúÕlmasÕ yönündeki iliúkisel bir çaba ve bu çerçeve içinde geliútirdi÷i
“kültürel keyfiyet” ve “habitus” gibi uyarlanÕmcÕ kavramsallaútÕrmalar geliútirme baúarÕsÕ ile dikkat çekmektedir.
Durkheim’Õn “hür e÷itim yoktur” iddiasÕnÕ Bourdieu, sermaye türleri, habitus ve alan kavramsallaútÕrmalarÕ
üzerinden özellikle de e÷itim ve kültürel faktörler üzerindeki iúe dönük (operasyonel) ve ba÷lamsal vurgusu ile
e÷itim alanÕnÕ sorunsallaútÕrmÕú olmasÕ bu noktada önem taúÕmaktadÕr. Gerek kültürel keyfiyet ve gerekse daha
sonra geliútirmiú oldu÷u habitus kavramsallaútÕrmasÕ, iliúkisel bir sosyal bilim mantÕ÷Õ içinde Bourdiue’nun
metodolojisi açÕsÕndan uyarlanÕmcÕ bir kavramsal çerçeve olarak önem kazanmaktadÕr. Düúünümsel ve
dönüúümsel bir sosyolojik perspektif sergileyen Bourdieu’nun hem e÷itim kurumlarÕ hem de bilim olarak e÷itim
alanÕnÕn aktörlerinin di÷er alanlar ile olan iliúkilerini, söz konusu alanÕn kendine özgü sermaye, sermaye, doksa
ve di÷er alanlarÕ ile olan iliúkileri çerçevesinde sorunsal kÕlan bakÕú açÕsÕ, olmasÕ gereken üzerinden de÷il olanÕn
ampirik ve kuramsal iliúkiselli÷ini tarihsel ve ba÷lamsal olarak göz önünde bulunduran bir araútÕrma tasarÕmÕ
olarak dikkat çekicidir. Bu noktada bu sunum çerçevesinde literatür taramasÕna ba÷lÕ yorumsamacÕ bir
metodoloji çerçevesinde Bourdieu’nun yaklaúÕmlarÕnÕn e÷itim sosyolojisi prati÷i açÕsÕndan olasÕ açÕlÕmlarÕna
iúaret edilmektedir. Bu çalÕúma kapsamÕnda Literatür taramasÕna dayalÕ olarak, yorumsamacÕ (hermeneutik) bir
perspektiften Bourdieu’nun özellikle e÷itim alanÕnÕ sorunsallaútÕran eserlerinin de÷erlendirilmesine dayalÕ bir
araútÕrma deseni içinde bir araútÕrma programÕ olarak Bourdieu’nun araútÕrma tasarÕmÕnÕn, Türkiye’de e÷itim
alanÕ için daha sonra gerçekleútirilecek saha çalÕúmalarÕ için sa÷layabilece÷i katkÕlar tartÕúÕlmaktadÕr.
Bourdieu’nun gerek eúitsizlik biçimlerini deúifre eden rahatsÕz edici bir bilim olarak sosyoloji anlayÕúÕ ve gerekse
iliúkisel metodolojik görüúleri çerçevesinde sosyo-etik açÕdan bir toplum olma imkânÕnÕn sürdürülmesine
sa÷layabilece÷i katkÕlarÕn odak noktasÕ olarak e÷itim alanÕnÕn ve bu alanÕn özerklik derecesinin ön plana çÕktÕ÷Õ
de÷erlendirilmektedir. Bourdieu sosyolojisinin normalleútirilmiú, ola÷anlaúmÕú içindeki eúitsizlik ve tahakküm
biçimlerini deúifre etmeye yönelen perspektifinin “tahakkümsüzlük olarak özgürlük eti÷ine dayalÕ yurttaúlÕk”
imkânÕna sa÷layabilece÷i katkÕlar bu noktada önem kazanmaktadÕr. Sosyal gerçekli÷in toplum olma imkanÕnÕn
sürdürülebilirli÷i açÕsÕndan yeniden üretim kadar, açÕ÷a çÕkmÕú eúitsizlik biçimlerine karúÕ duyarlÕ ve tahakküm
biçimlerini ortadan kaldÕrarak bir yurttaúlar birli÷i olma imkanÕnÕ gerçekleútirmeye imkan verecek de÷iúme
dinamiklerine de ihtiyaç bulunmaktadÕr. E÷itim alanÕnÕn var olanÕ yeniden üretmeye mi yoksa deúifre olmuú
eúitsizlik biçimlerine duyarlÕ ve normalleútirilmiú eúitsizlik biçimlerini deúifre edebilecek düúünümsellik sahibi
bireyler yetiútirmeye yönelik sosyo-etik bir proje haline gelip gelemeyece÷i sorunsalÕ alanlar arasÕ iliúkiler
üzerinden anlam kazanacak bir analizin konusu olarak de÷erlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler : E÷itim sosyolojisi, inúacÕ yapÕsalcÕlÕk, habitus, kültürel keyfiyet, yeniden üretim, e÷itim ve
düúünümsellik, e÷itim ve sosyo-etik de÷erlendirme.

(12309) RELIGIOUS EDUCATION IN A SECULAR STATE: THE CASE
OF KORAN COURSES IN TURKEY
1

DENøZ AùKIN 1

ANADOLU ÜNøVERSøTESø
denizaskin13@gmail.com

This study aims at analyzing the process of Koran courses in Turkey. After the fall the Ottoman Empire and a
new secular state, Turkish Republic, was founded on the bases of secular principles, the elites and bureaucrats of
the new state was aware of the need of teaching Islamic culture and values to the people to some extent, as the
country’s unit significantly rest on the Sunni interpretation of Islam. In this context the first demand for this
requirement came from public around 1925. Although some institutions for teaching Islamic values were put into
service, they were closed at short notice due to the fact that Turkish Republic was a secular state. Despite some
breaks happened in the historical process, today there is an institution by which people are learning Koran and
some other related issues with that. In this regard, I will examine this institution in detail from a sociological
point of view.
Anahtar Kelimeler : Koran Courses, Madrasah, Secular State, Religious Education, Turkey.
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(10904) TÜRK EöøTøM TARøH VE DÖNÜM NOKTALARI
MUKADDER GÜNERø 1
mukadderguneri@gmail.com
ønsanÕn yaúamÕnÕ sürdürme zorunlulu÷u nedeniyle deneme ve yanÕlma yöntemiyle baúlatmÕú oldu÷u bireysel ve
toplumsal e÷itim ve ö÷retim, ihtiyaçlarÕna ve geliúmesine paralel olarak geliúmiú ve tarihi süreçte
kurumsallaúmÕútÕr. Ö÷renmenin asÕl sebebi olan maddi ve manevi ihtiyaçlar, bugün gerek teknolojik geliúmeler,
gerekse de÷iúen koúullar nedeniyle yeni bir boyut kazanmÕútÕr. Özellikle görsel, internet ve dijital ortamÕn sahip
oldu÷u geniú a÷, e÷itim-ö÷retimde zaman, yer, yaú gibi sÕnÕrlarÕ ortadan kaldÕrmÕútÕr. Öte yandan yo÷un bilgi
kirlili÷iyle karúÕ karúÕyadÕr. Bireyin, yaúamÕnÕn her evresinde kendini e÷itim-ö÷retim açÕsÕndan yenilemesi, bilgi
ve deneyimine yeni bilgi ve deneyimler katmasÕ ve bu durumu yaúam tarzÕ haline getirmesi, birey ve içinde
bulundu÷u toplumun yaúam kalitesinin artmasÕ ve korunmasÕ açÕsÕndan önemli hale gelmiútir. Günümüz
dünyasÕna e÷itim ve ö÷retim açÕsÕndan baktÕ÷ÕmÕzda, bugün toplumlarÕn ço÷u e÷itimsizli÷i toplumsal, ekonomik,
kültürel ve siyasi açÕdan, günlük yaúam ve gelecek için bir tehdit unsuru olarak görmektedirler. Bu nedenle,
e÷itim ve ö÷retimi gündemlerinden düúürmeyerek, de÷iúen koúullar dikkate alarak, daima yeni çözüm yollarÕ
aramaktadÕrlar. Türk e÷itim tarihine baktÕ÷ÕmÕzda, konum ve koúullara paralel olarak e÷itim- ö÷retimin uzun bir
tarihi süreç geçirdi÷i görülür. Geniú co÷rafyayÕ içine alan ve kabaca bin yÕllÕk geçmiúi sahip Türk e÷itim tarihi;
1. ølk Türk TopluluklarÕ ve Devletleri Dönemi, 2. Türklerin Müslüman OlmalarÕ SonrasÕ Kara HanlÕlar, 3.
Selçuklular ve Anadolu Beylikleri,4. OsmanlÕlar,5. Türkiye Cumhuriyeti, altÕ baúlÕk altÕnda ele alÕnarak, e÷itimö÷retim açÕsÕndan klasik bir yöntemle incelenmiútir. Bu bildiride, Türk e÷itim tarihinin dönüm noktalarÕ ve
e÷itim-ö÷retim açÕsÕndan neden ve sonuçlarÕ ortaya konulmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : E÷itim-ö÷retim, OsmanlÕ, Türk e÷itim tarihi, Yaúam, Yaúam kalitesi,

(11730) CENEVRE’DE MÜSLÜMANLAR øÇøN BøR OKUL AÇMA
TEùEBBÜSÜ: MEDRESE-ø ùARKøYYE VE PROGRAMI
MUHAMMET AHMET TOKDEMøR 1, ABDULKADøR COùKUN 2
1

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
2
BAùBAKANLIK OSMANLI ARùøVø
ahmet.tokdemir@erdogan.edu.tr

E÷itim nesilleri yetiútirmenin yanÕ sÕra onlara belli kültür ve inanÕúlarÕ vermek için kullanÕlan bir araç
durumundadÕr. Ülkemizde Fatih Sultan Mehmet’in østanbul’u fethinden sonra baúta Rumlar olmak üzere
Latinler, Ermeniler ve Yahudiler kendi inanÕúlarÕ do÷rultusunda okullar açmÕúlardÕr. O dönemlerde e÷itimin
dinden ayrÕ olarak düúünülmesi oldukça zordur. OsmanlÕ Devletinin son dönemlerine gelindi÷inde azÕnlÕk
okullarÕnÕn yanÕ sÕra yabancÕ devletler adÕna açÕlmÕú olan fakat yine dini misyonlarÕ bulunan yabancÕ okullarÕnÕn
açÕldÕ÷Õ görülmektedir. Bir kÕsmÕ Cumhuriyet döneminde de devam etmiú olan bu okullarÕn zamanla dini ve
ideolojik kaleler haline dönüútükleri görülmüútür. Ülkemizde açÕlmÕú olan azÕnlÕk ve yabancÕ okullara karúÕn
sÕnÕrlÕ da olsa Müslüman unsurlarÕn Avrupa’da çeúitli úehirlerde okul açma teúebbüsleri olmuútur. Cenevre’de
Medrese-i ùarkiyye ve Liverpool’da Medrese-i øslamiyye adlarÕyla açÕlmaya çalÕúÕlan okullar buna örnektir.
Kâmi Efendi tarafÕndan Cenevre’de açÕlmaya çalÕúÕlan Medrese-i ùarkiyye Cenevre’de bulunan Müslüman
çocuklarÕn bir yandan dini e÷itim almalarÕnÕ sa÷lamayÕ di÷er yandan da batÕ dilleri ba÷lamÕnda onlarÕ
desteklemeyi amaçlamÕútÕr. Okulun açÕlmak istenmesinin di÷er bir amacÕ da Müslüman Memleketlerden
ö÷rencilerin batÕda e÷itim almalarÕ için onlara dil e÷itimi vermektir. Bu bildiride Müslüman Türk unsurlarÕn
Avrupa’da okul açma teúebbüsleri Medrese-i ùarkiyye programÕ ba÷lamÕnda ele alÕnacaktÕr. ProgramÕn e÷itsel ve
kültürel iúlevleri ele alÕnacak ve Kâmi Efendi’nin bu teúebbüsünün sonuçlarÕna de÷inilecektir.
Anahtar Kelimeler : Medrese-i ùarkiyye, E÷itim Tarihi, Cenevre.
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(11731) 1925-28 YILLARINDA TALøM TERBøYE KURULU
KARARLARINDA DERS KøTAPLARI VE KABUL EDøLMEYEN
KøTAPLARIN RET GEREKÇELERø
1

MUHAMMET AHMET TOKDEMøR 1
RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
ahmet.tokdemir@erdogan.edu.tr

Talim ve Terbiye Kurulu, Cumhuriyetin kuruluúundan bu yana e÷itim politikalarÕnÕn planlanmasÕ,
programlanmasÕ, uygulanmasÕ ve denetlenmesi açÕsÕndan önemli görevleri yerine getiren bir kurumdur. Milli
E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn danÕúma ve karar organÕ olan kurumun temellerini OsmanlÕ Devleti’nin Maarif Nezareti ve
Maarif Meclisi’ne kadar geri götürmek mümkündür. E÷itim mevzuatÕ, ö÷retim programlarÕ, kademeler arasÕ
geçiú gibi konular baúta olmak üzere e÷itim ve ö÷retimle ilgili kararlar alan ve uygulamalarÕ denetleyerek gerekli
de÷iúiklikleri yapan kurulun aldÕ÷Õ kararlar arasÕnda ders kitaplarÕ ve ö÷retim araç gereçleri ile ilgili birçok karar
bulunmaktadÕr. Bu çalÕúma ile 1925’ten (Rumi 1341)’den 1928’e Latin harflerinin kabul ediliúine kadar yaklaúÕk
üç yÕllÕk sürede Talim ve Terbiye Heyeti ve onun öncülü Telif ve Tercüme Heyeti’nin aldÕ÷Õ kararlarÕn ders
kitaplarÕ ile ilgili olanlarÕ de÷erlendirilmiú, kabul edilen ve reddedilen ders kitaplarÕ tablolar halinde
gösterilmiútir. ÇalÕúmada günümüzde Talim Terbiye Kurulunca ders kitaplarÕnÕn incelenmesinde kullanÕlan
kriterler göz önünde tutularak reddedilen ders kitaplarÕnÕn ret gerekçeleri irdelenmiú, böylece geçmiú ve bu gün
arasÕnda ki benzerlik ve farklÕlÕklar ortaya konmuútur. YapÕlan çalÕúma e÷itim tarihi ba÷lamÕnda alana katkÕ
sa÷lamayÕ amaçlamaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Talim Terbiye Kurulu, Ders KitabÕ, Ret Gerekçeleri

(12046) ATATÜRK’ÜN EöøTøM POLøTøKASINDA TARøH EöøTøMø VE
TÜRK TARøH TEZø
1

YELDA TUTAR SERTER 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
yeldatutar@comu.edu.tr

Tarih biliminin uluslarÕ birleútirici etkisi her devlette oldu÷u gibi Türkiye Cumhuriyetinde de ulus devlet olma
yolunda bir araç olarak kullanÕlmÕú ve bu yönde çalÕúmalar gerçekleútirilmiútir. Ulus devlet olan Türkiye
Cumhuriyetinde Tarih e÷itimi toplumun kimli÷ini oluúturmada önemli bir unsur olmuútur. VatandaúlÕk
kimli÷inin oluúmasÕna büyük katkÕ sa÷layan tarih e÷itimi Atatürk için büyük öneme sahip olmuú ve bu durum
Türk Tarih Tezi’nin ortaya çÕkmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Bu tezin oluúturulmasÕnda yurttaúlarÕ ulus devlet çerçevesinde
birleútirmenin yanÕ sÕra tarih e÷itiminin nasÕl yapÕlaca÷Õ sorusuna da cevap aranmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Tarih
müfredatlarÕ yeni kurulan devletin politikasÕna uygun olarak yeniden düzenlenirken OsmanlÕ Devleti’ni esas alan
noktalar programdan çÕkarÕlmÕútÕr. Bu çalÕúma Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Türkiye’deki Tarih e÷itiminin
geçirdi÷i aúamalarÕ incelemekte, Atatürk’ün tarih e÷itimine bakÕúÕnÕ de÷erlendirmekte ve bu dönemdeki tarih
e÷itimini ele almaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Türkiye Cumhuriyeti, Tarih E÷itimi, Atatürk, Türk Tarih Tezi.
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(9856) CHANGE OF AGE AND COMMUNICATION EDUCATION:
CONTEMPORARY REQUIREMENTS
SEDAT CERECø 1, NURAT KARA 1
1

MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø
s.cereci@gmail.com

Modern age necessities more effort and different equipments for education. This study investigates character of
communication education, and evaluates communication need of people, and handles relation between
communication and contemporary requirements, and emphasizes contemporary requirements on communication
education. Industrial Revolution and technological developments also conributed communication technics and
proved numerous technological facilities for communication. Education in the world also use developed
technology in any department and communicaiton education especially necessities high technological facilities
in schools. Many high schools and universities have communication departmens and most of them use
contemporary technological facilities, but they are not sufficient. Communication departments in educational
organizations in Turkey have computer classrooms and monitors and cameras and microphones and telephones
and different softwares and others. But despite all this, technological facilities and teaching methods are not
sufficient because of contemporary developments. Technology developes rapidly due to hopes of people and
technological facilities in education can not catch developments and people always hope more. To provide
contemporary facilities is indispensable for contemporary education and providing contemporary facilities is
possible by contemporary approach.
Anahtar Kelimeler : Communication education, technology, contemporary requirements, technics

(9890) EöøTøM GÖSTERGELERøNøN ANALøZøNDE COöRAFø BøLGø
SøSTEMø’NøN (CBS) KULLANILABøLøRLøöø
MURAT POLAT 1, øSKENDER DÖLEK 1
1

MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø
muratpolatinfo@gmail.com

Bu çalÕúmanÕn temel amacÕ, e÷itime ait verilerin, e÷itimle ilgili göstergelerinin oluúturularak mekânsal bazda
analiz ve yorumlanmasÕ açÕsÕndan Co÷rafi Bilgi Sistemi (CBS) programÕnÕn kullanÕlabilirli÷inin sÕnanmasÕdÕr.
AraútÕrma betimsel bir tarama çalÕúmasÕdÕr. Bu kapsamda öncelikle, Türkiye østatistik Kurumu (TÜøK) ve Milli
E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn (MEB) 2015-2016 yÕllarÕna ait güncel örgün e÷itim verilerine ulaúÕlmÕútÕr. Bu e÷itsel
veriler CBS ortamÕnda oluúturulan sayÕsal haritalarla iliúkilendirilerek, sayÕsal altlÕk haritalara ait öznitelik
verilerine dönüútürülmüútür. Bu úekilde öznitelik verileri, CBS ortamÕnda e÷itsel göstergelerin oluúturulmasÕ,
oluúturulan göstergelere ait tematik haritalarÕn meydana getirilmesinde ve tematik haritalara ait grafiklerin
oluúturulmasÕnda kullanÕlabilecek hale getirilmiútir. Buna göre, CBS kullanÕmÕnÕn e÷itim göstergelerinin
hazÕrlanmasÕ, göstergelerin analiz edilmesi, yorumlanmasÕ ve raporlaútÕrÕlmasÕ açÕsÕndan büyük kolaylÕk
sa÷ladÕ÷Õ tespit edilmiútir. Özelikle istatistik verilerin görselleútirilerek mekânsal temelde farklÕlÕklarÕ da
yansÕtabilecek úekilde sunulmasÕnÕn yerel e÷itim politikalarÕnÕn üretilmesi, e÷itsel konularda hÕzlÕ ve do÷ru karar
alma sürecinde yöneticilere katkÕ sa÷layabilece÷i görülmüútür. Sonuçta, CBS’nin sadece bir e÷itim materyali
de÷il aynÕ zamanda e÷itimde bir tür karar destek mekanizmasÕ olarak yöneticiler tarafÕndan etkin bir úekilde
kullanÕlabilece÷i belirlenmiútir. Yani, istatistik veriler ve bu verilerden yararlanÕlarak üretilen göstergeler, CBS
aracÕlÕ÷Õyla ülke, bölge, il, ilçe hatta okul temelli analizler de hÕzlÕ ve do÷ru bir úekilde kullanÕlabilir. Böylece
e÷itim alanÕnda politika belirleyici, yürütücü ve uygulayÕcÕlarÕn karar verme süreçlerinde CBS temelinde e÷itime
ait verileri uluslararasÕ e÷itim göstergeleri ile kolaylÕkla kÕyaslayabilecekleri ve bu úekilde bir de÷erlendirmenin
de daha hÕzlÕ ve etkin e÷itsel kararlar verilmesine olanak sa÷layabilece÷i bu çalÕúmanÕn önemli sonuçlarÕndan
biridir. Di÷er yandan bu türden çalÕúmalarÕn daha fazla yaygÕnlaúmasÕ ve daha verimli hale dönüútürülebilmesi
açÕsÕndan farklÕ bilimsel alanlardan araútÕrmacÕlarÕn bir araya gelerek çalÕúmalarÕ gereklili÷inin, e÷itim alanÕna
multidisipliner bir bakÕú açÕsÕ kazandÕrma yolunda bariz katkÕlar sa÷ladÕ÷Õ bu araútÕrma özelinde bir kez daha
deneyimlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : E÷itim göstergeleri, E÷itsel verilerinin analizi, Co÷rafi Bilgi Sistemi (CBS).
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(10314) ZøHøNSEL YETERSøZLøöø OLAN ÖöRENCøLERE TABLET
BøLGøSAYAR ARACILIöI øLE SUNULAN ELDESøZ TOPLAMA
øùLEMøNøN ETKøLøLøöø
øSMAøL GEÇAL 1, MÜZEYYEN ELDENøZ ÇETøN 2
2

1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
ismailgecal@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, zihinsel yetersizli÷i olan ö÷rencilere tablet aracÕlÕ÷Õyla sunulan animasyon programÕnÕn
toplama iúleminin ö÷retimindeki etkilili÷ini, ö÷retim bittikten 1,3 ve 5 hafta sonra kalÕcÕlÕ÷ÕnÕ ve ö÷renileni ka÷Õt
kalem ile gerçekleútirip gerçekleútiremedi÷ini incelemektir. Bu amaçla zihinsel yetersi÷i tanÕsÕ almÕú biri kÕz, iki
erkek toplamda üç ö÷renci ile çalÕúma gerçekleútirilmiútir. Denekler 9-11 yaúlarÕnda olup özel e÷itim sÕnÕfÕna
devam etmektediler. AraútÕrma, tek denekli araútÕrma modellerinden denekler arasÕ yoklama evreli çoklu
yoklama modeli ile desenlenmiútir. Bu araútÕrmanÕn ba÷ÕmlÕ de÷iúkeni, zihinsel yetersizli÷i olan ö÷rencilerin
toplama iúlemini ö÷renme düzeyidir. AraútÕrmanÕn ba÷ÕmsÕz de÷iúkeni; zihinsel yetersizli÷i olan bireylere
toplama iúleminin ö÷retiminde tablet bilgisayar aracÕlÕ÷Õ ile sunulan animasyon programÕdÕr. AraútÕrma bulgularÕ,
deneklerin tablet bilgisayar aracÕlÕ÷Õ ile sunulan eldesiz toplama iúlemini ölçütü karúÕlar düzeyde edindiklerini;
edindikleri bu becerileri uygulama bittikten bir, üç ve beú hafta sonra koruduklarÕnÕ, farklÕ araç-gereçlerle
genelleyebildiklerini göstermiútir. Sosyal geçerlilik verileri ise deneklerin uygulama sürecinde çok mutlu
olduklarÕnÕ ve anne-babalarÕn çalÕúmadan çok memnun kaldÕklarÕnÕ göstermiútir.
Anahtar Kelimeler : Zihinsel Yetersizlik, Eldesiz Toplama øúlemi, Animasyon, Tablet Bilgisayar. E÷itim
Teknolojisi

(11125) EöøTøM TEKNOLOJøSø VE SANAT EöøTøMø BAöLAMINDA
FOTOöRAF ÖRNEKLERø øLE EYE TRACK TAKøP SøSTEMø
1

ERKAN ÇøÇEK 1
YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
fesiherkan@gmail.com

Bu çalÕúmada; Sanatsal foto÷raf örnekleriyle eye track takip sistemi, içeri÷i ve analitik maos takip sistemi
konusunu ele alÕnmÕútÕr. Eye Tracking nedir? Analitik Maos Takip Sistemi ve Nöropazarlama ana
baúlÕklarÕ içerisinde incelenen bu çalÕúmada göz takip teknolojisinin ortaya çÕkardÕ÷Õ gerçekler seçilen foto÷raf
örnekleri üzerinden incelenerek çözümlenmiútir. Günümüz dünyasÕnda teknolojik geliúmeler gün geçtikçe
ilerlemekte ve birçok alanda de÷iúim ve dönüúüme zemin hazÕrlamaktadÕr. ønsan ihtiyaçlarÕ ve gereksinimleri
teknolojinin de÷iúim ve dönüúümüne zemin hazÕrlamaktadÕr. Gerek ticari gerekse sa÷lÕk amaçlÕ ihtiyaçlarÕn
sonucunda ortaya çÕkan Göz Takip Sistemi insanlarÕn hizmetine sunulmuútur. Analitik Maos Sisteminin önemi
gün geçtikçe anlaúÕlarak birçok sektöre transfer edilmiútir. Çok uzun yÕllardÕr birbirinin ayrÕlmaz parçasÕ olarak
bilinen fare ve klavye ikilisinin yerini alan göz hareketleri; analitik maos sisteminin piyasaya yayÕlmasÕna neden
oluúturarak gelece÷in tarih de÷iútiren icatlarÕndan biri haline gelmiútir. Bu araútÕrmanÕn genel amacÕ sanat e÷itimi
ba÷lamÕnda göz takip teknolojisinin ortaya çÕkardÕ÷Õ gerçekleri foto÷raf örnekleri ile Eye Track Takip sistemi,
içeri÷i ve Analitik Maos Takip Sistemi ba÷lamÕnda incelemektir. Bu AraútÕrma sonuçlarÕ açÕsÕndan kapsamÕ ve
sÕnÕrlÕlÕ÷Õ, Göz takip teknolojisinin ortaya çÕkardÕ÷Õ gerçekleri foto÷raflar üzerinden okuyarak ele almaktÕr.
Buradan hareketle, AraútÕrmanÕn sÕnÕrlÕlÕ÷Õ çerçevesinde seçilen foto÷raf kareleri binlerce foto÷raf kareleri
içerisinden seçilerek çalÕúma içerisine dahil edilmiútir. ÇalÕúmanÕn tümünu anlamlandÕran bu foto÷raf kareleri
iletiúim ve anlam açÕsÕndan da bir anlam ifade etmektedir. Görsel örnekler inceleme, yorumlama ve uygulama
çalÕúmalarÕ ile sürdürülen bu çalÕúmanÕn yöntemi tarama modelinde betimsel bir araútÕrmadÕr. Tarama modeli,
var olan bir durumu, var oldu÷u úekliyle tanÕmlamayÕ amaçlayan araútÕrma yaklaúÕmÕ olarak tanÕmlanmaktadÕr
(Karasar,2005). Foto÷raf kareleri Betimsel açÕdan çözümlenmiú ve eye track takip sisteminin kullanÕlÕrlÕ÷Õ
açÕklanmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Sonuç olarak bu çalÕúmada, Sanatsal foto÷raf örnekleriyle eye track takip sistemi,
içeri÷i ve analitik maos takip sistemi konusunu ele ele alÕnarak, özellikle engelli olan bireylerin yaúam
savaúlarÕnda yetersiz olan yetilerini yada donanÕmlarÕnÕ kullanÕr hale getirmek için teknolojik araç ve gereçlerin
gereksinimi bir ihtiyaçtÕr ve gereksinimdir.
Anahtar Kelimeler : Sanat, Foto÷raf, øletiúim, Maos, Teknoloji.
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(11556) LøSE ÖöRENCøLERøNøN SANAL ZORBALIK FARKINDALIöI
VE SANAL ZORBALIKLA BAù ETME STRATEJøLERø BøLGø
DÜZEYLERøNøN øNCELENMESø
FURKAN AYDIN 1, MEHMET BARIù HORZUM 2, TUNCAY AYAS 2
1

KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø
2
SAKARYA ÜNøVERSøTESø
furkanaydin@live.com

Bu araútÕrma, Türkiye’deki liselerde ö÷renim gören ö÷rencilerin sanal zorbalÕk farkÕndalÕ÷Õ ve sanal zorbalÕk baú
etme stratejileri bilgi düzeylerinin incelenmesi amacÕyla yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya Türkiye østatistiki Bölge
Birimleri SÕnÕflamasÕndaki 12 bölgeden 8591 lise ö÷rencisi katÕlmÕútÕr. AraútÕrma 2 ölçek kullanÕlmÕútÕr. Bunlar
sanal zorbalÕk farkÕndalÕk farkÕndalÕ÷Õ ölçe÷i ve sanal zorbalÕkla baú etme ölçe÷idir. AraútÕrmada tarama
türlerinden kesitsel tarama modeli kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya katÕlan ö÷rencilerin %8’inin sanal zorbalÕk
farkÕndalÕk düzeylerinin düúük oldu÷u, %50’sinin orta düzeyde ve %42’sinin de yüksek düzeyde oldu÷u ortaya
çÕkmÕútÕr. Sanal zorbalÕkla baú etme stratejilerine bakÕldÕ÷Õnda, araútÕrmaya katÕlan ö÷rencilerin %28’i sanal
zorbalÕkla baú etme stratejileri bilgi düzeyinin düúük düzeyde oldu÷u, %60’ÕnÕn orta düzeyde ve %11’inin ise
yüksek düzeyde oldu÷u tespit edilmiútir. AraútÕrma sonucunda lise ö÷rencilerine sanal zorbalÕk farkÕndalÕk ve
sanal zorbalÕkla baú etme stratejileri düzeylerini arttÕrmak için çeúitli etkinlikler yapÕlabilir.
Anahtar Kelimeler : Sanal zorbalÕk; sanal zorbalÕk farkÕndalÕ÷Õ; sanal zorbalÕkla baú etme stratejileri.

(11557) SANAL ZORBALIK EöøTøMøNøN 6. SINIF ÖöRENCøLERøNøN
SANAL ZORBALIK FARKINDALIöINA ETKøSø
FURKAN AYDIN 1, MEHMET BARIù HORZUM 2
1

KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø
2
SAKARYA ÜNøVERSøTESø
furkanaydin@live.com

Bu araútÕrma, ortaokul 6. sÕnÕfta ö÷renim gören ö÷rencilere verilen sanal zorbalÕk e÷itiminin ö÷rencilerin sanal
zorbalÕk farkÕndalÕk düzeylerine etkisini belirlemek amacÕyla yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmada, yarÕ deneysel desenlerden
eúleútirilmiú desen kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma kapsamÕnda østanbul ili Sultangazi ilçesi merkez bir ortaokulun 6.
sÕnÕfÕnda ö÷renim görmekte olan ö÷rencilerden yansÕz olarak 3 grubu deney, 3 grubu kontrol olarak
eúleútirilmiútir. Bu ö÷rencilerden 101’i kÕz, 93’ü ise erkektir. Deney ve kontrol gruplarÕnda yer alan bu
ö÷rencilerin sanal zorbalÕk farkÕndalÕk düzeyleri deneysel iúlemlerden önce ve sonra ölçülmüútür. AraútÕrmada
veri toplama aracÕ olarak Sanal ZorbalÕk FarkÕndalÕk Ölçe÷i’nin (Ayas, AydÕn ve Horzum, 2015) madde havuzu
ortaokullara göre uyarlanarak kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada verilerin toplanmasÕ, geliútirilen Sanal ZorbalÕk
FarkÕndalÕk Ölçe÷i ö÷rencilere elden da÷ÕtÕlÕp toplama yoluyla elde edilmiútir. AraútÕrma kapsamÕnda toplanan
verilerin analizlerinde ölçe÷in faktörleri ve toplam farkÕndalÕk de÷iúkenlerinin tekrarlÕ ölçümler içermesi
nedeniyle tek faktörde tekrarlÕ ölçümler içeren ANOVA testi uygulanmÕútÕr. Elde edilen bulgularda; verilen sanal
zorbalÕk e÷itimini alan deney grubundaki ö÷rencilerin sanal zorbalÕ÷a yönelik farkÕndalÕk okul ve bilgi düzeyi
artmÕú olmasÕna ra÷men bu artÕúÕn istatistiksel olarak anlamlÕ düzeyde olmadÕ÷Õ ortaya çÕkmÕútÕr. Verilen sanal
zorbalÕk farkÕndalÕ÷Õ e÷itimini alan deney grubundaki ö÷rencilerin sorun faktör düzeyi azalmÕú olmasÕna ra÷men
bu azalmanÕn istatistiksel olarak anlamlÕ düzeyde olmadÕ÷Õ ortaya çÕkmÕútÕr. Deneysel iúlem olarak verilen
e÷itimin ö÷rencilerin sanal zorbalÕk farkÕndalÕk tanÕma faktör düzeyini artÕrdÕ÷ÕnÕ ortaya koymuútur. AraútÕrmaya
deney ve kontrol grubunda katÕlan ö÷rencilerin sanal zorbalÕk farkÕndalÕk düzeylerinin deneysel iúlemler
öncesinden sonrasÕna toplam farkÕndalÕk düzeyinde istatistiksel olarak anlamlÕ farklÕlÕk oluútu÷u ortaya çÕkmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Sanal ZorbalÕk, Sanal ZorbalÕk FarkÕndalÕ÷Õ, Sanal ZorbalÕk E÷itimi
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(11742) AÇIK DERS MALZEMELERø SøSTEMLERø øLE SANAL SINIF
UYGULAMALARI ENTEGRASYONU (ÇOMU ADM ÖRNEöø )*
CUMALø YAùAR 1, AHMET KEMAL ÖKMEN 1, SERHAT ÇOBAN 1, GÜNEY
HACIÖMEROöLU 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
cumali.yasar@gmail.com

Bilgi ve iletiúim teknolojilerinin geliúmesi beraberinde e÷itim teknolojilerindeki geliúmeleri tetiklemiú ve
kullanÕm alanlarÕ e÷itimin her kademesine yansÕmÕútÕr. Özellikle yaúam boyu ö÷renmenin bir ihtiyaç ve devlet
politikalarÕ haline gelmesi bunda büyük etken olmuútur. ønsanÕn ö÷renme ihtiyaç türlerinin çeúitlili÷i ö÷renme
faaliyetlerinin çeúitlili÷ini artÕrmÕútÕr. Ö÷renme çeúitli÷inin artmasÕ kitlesel çevrim içi sistemlerin do÷masÕna
sebep olmuútur. Kitlesel çevrim içi sistemler (MOOC) üzerinde ö÷renme faaliyetleri ile ilgili bir çok çalÕúma
süreci yürütülmüútür. Bu çalÕúmalarÕn baúÕnda ö÷renme nesneleri ambarÕ, mesleki e÷itim kurslarÕ gelmektedir.
Ancak çevrim dÕúÕ online web siteleri, ö÷renme yönetim sistemleri statik bir ortam sunduklarÕ için e÷itim
teknologlarÕ sürece sanal sÕnÕf uygulamalarÕnÕ, sohbet araçlarÕ, etkileúimli ö÷renme nesneleri, benzetim araçlarÕnÕ
entegre etmeye baúlamÕúlardÕr. Bu süreci dinamik bir hale getirmiútir ö÷renme hÕzlarÕ do÷rultusunda dinamiklik
de÷iúmiútir. Özellikle mobil teknolojilerin geliúmesiyle, kitlesel çevrim içi derslerdeki ö÷retim materyalleri
artÕrmÕútÕr. Teknolojik çeúitlili÷in artmasÕ, elektronik ticaretin geliúmesi, sosyal a÷lardaki yükseliúler,
mesleklerin gereksinimlerindeki de÷iúmeler ö÷renenlerin gereksinimlerini de÷iútirmiútir. Bu gereksinimleri
karúÕlamak için daha fazla kullanÕlmaya baúlamÕúlardÕr. Mobil teknolojilerin yaygÕn olarak kullanÕlmasÕ, sosyal
medya araçlarÕnÕn ve bulut biliúimin popülerlik kazanmasÕ mobil ö÷renme kavramÕnÕn geliúmesini sa÷lamÕú,
mobil ö÷renme süreçlerinin geliúmesiyle birlikte çevrim içi e÷itim hizmetlerinde yeni bakÕú açÕlarÕ ön plana
çÕkmÕútÕr. Kitlesel Çevrim øçi Kurs (Massive Open Online Course (MOOC)) terimi, ilk defa 2008 yÕlÕnda
kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Bu kavram e÷itim teknolojisinde çevrim içi ö÷renme ortamlarÕnÕn belirli bir türünü
tanÕmlamak için ortaya çÕkmÕútÕr. Kitlesel katÕlÕmcÕlara izin veren ve ücretsiz olarak herkes tarafÕndan eriúilebilen
açÕk çevrimiçi ders sistemi olarak tanÕmlanmaktadÕr. Bu tanÕmlama Kanada'daki akademisyenler Stephen
Downes ve George Siemens tarafÕndan geliútirildi ve 2008 yÕlÕnda 25 ö÷renciye sunuldu. 2011 yÕlÕnda, Stanford
Üniversitesi tarafÕndan geliútirilen birkaç dersin baúlamasÕndan sonra MOOC'ler daha fazla ilgi gördü ve binlerce
ö÷renci kaydoldu. Bu baúarÕdan kÕsa bir süre sonra, Coursera ve edX gibi MOOC platformlarÕ piyasaya çÕktÕ.
Son yÕllarda MOOC'lar pedagoji ve teknik uygulama açÕsÕndan hÕzla geliúti. Bugün, çok çeúitli ürünler MOOC
etiketini taúÕyor.FarklÕ pedagojik yaklaúÕmlarÕ birleútirmenin bir sonucu olarak, yeni MOOC türleri ortaya çÕktÕ:
Sunum temelli ö÷retim yaklaúÕmÕna dayalÕ ve bir üniversite dersine benzeyen fakat ek, iúbirlikçi faaliyetlerle
geniúletilen MOOC'yi (xMOOC) sistemler, YapÕcÕ MOOC (cMOOC) iúbirlikli ö÷renme yaklaúÕmÕna dayanan ve
bir etkileúim yada seminere benzeyen sistemler, SÕnÕf formatÕnÕn ve açÕk dersin bir kombinasyonunu temsil eden
harmanlanmÕú MOOC (bMOOC) ve di÷erleri Bu bildiride önerilen cMOOC sistemlerdir. Bu çalÕúmada sanal
sÕnÕf sistemlerinin entegrasyonu yapÕlmasÕ ve kullanÕmÕ hakkÕnda bilgi sunulmaktadÕr. *bu çalÕúma çanakkale
onsekiz mart üniversitesi bilimsel araútÕrma projeleri koordinasyon birimince desteklenmiútir (proje numarasÕ:
seg-2016-821).
Anahtar Kelimeler : MOOC, AçÕk Ders, Kitlesel Çevrim øçi Ders Sistemi, Sanal SÕnÕf, BigblueButton
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(11776) ÖöRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJø DESTEKLø
ÖöRETøM DøRENÇLERøNøN LEGO ROBOTøK ÖöRETøM
UYGULAMALARINI KABULLERøNE ETKøSø
GAMZE YAVUZ KONOKMAN 1, BARIù ÇUKURBAùI 1, BEKøR GÜLER 1
1

BARTIN ÜNøVERSøTESø
bcukurbasi@bartin.edu.tr

AraútÕrmada ö÷retmen adaylarÕnÕn teknoloji destekli ö÷retim dirençlerinin LEGO robotik ö÷retim uygulamalarÕnÕ
kabullerine etkisini belirlemek amaçlanmÕútÕr. Bu amaç do÷rultusunda çalÕúma iliúkisel tarama modelinde
tasarlanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn örneklemi amaçlÕ örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemesi dikkate alÕnarak
belirlenmiútir. Ö÷retmen adaylarÕnÕn teknoloji destekli ö÷retim uygulamalarÕ ile LEGO robotik ö÷retim
uygulamalarÕna iliúkin deneyim sahibi olmalarÕ ve çalÕúmaya gönüllü olarak katÕlmÕú olmalarÕ ölçüt olarak
belirlenmiútir. ÇalÕúma 2016-2017 ö÷retim yÕlÕnda BartÕn Üniversitesi E÷itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i
Lisans ProgramÕnda ö÷renim gören 177 ö÷retmen adayÕyla gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúma verileri “Teknoloji
Destekli Ö÷retim Direnci Ölçe÷i” ile “LEGO Robotik Ö÷retim UygulamalarÕnÕn Kabulü Ölçe÷i” yardÕmÕyla
elde edilmiútir. Teknoloji destekli ö÷retim direnci ölçe÷i isteksiz uyum, etkin direnç, tam uyum, çürütmeye
çalÕúma ve umursamama olarak adlandÕrÕlan beú bileúenli tek faktörlü bir yapÕ sergilemektedir. Ölçe÷in bütününe
iliúkin Cronbach alfa güvenirlik katsayÕsÕ .906 bulunmuútur ve beú bileúen varyansÕn %57, 136’sÕnÕ
açÕklamaktadÕr. LEGO robotik ö÷retim uygulamalarÕnÕn kabulü ölçe÷inin algÕlanan fayda, algÕlanan kullanÕm
kolaylÕ÷Õ, tutum ve kullanÕma yönelik niyet olarak adlandÕrÕlan dört bileúenli tek faktörlü bir ölçme aracÕ oldu÷u
görülmektedir. Ölçe÷in bütününe iliúkin hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayÕsÕ .956 dÕr. Ölçe÷in
de÷iúkenin %78.665’ini açÕkladÕ÷Õ görülmüútür. Ö÷retmen adaylarÕnÕn teknoloji destekli ö÷retim direnci
düzeyleri ile LEGO robotik ö÷retim uygulamalarÕnÕ kabullerinin teknoloji destekli ö÷retim uygulamalarÕna yer
verilen ders sayÕsÕ, teknolojinin ö÷retim amaçlÕ kullanÕmÕna yönelik algÕ, teknolojiyi ö÷retime entegre etme
yeterli÷i, yeni teknolojilere ilgi ve teknoloji destekli ö÷retime iliúkin tutum de÷iúkenlerine göre farklÕlaúma
durumu ortalamalar arasÕ fark testleriyle incelenmiútir. Ö÷retmen adaylarÕnÕn teknoloji destekli ö÷retim
dirençlerinin LEGO robotik ö÷retim uygulamalarÕnÕ kabullerine etkisine yönelik kurgulanan yapÕsal model path
analiziyle test edilmiútir. AraútÕrma sonucunda elde edilen bulgular incelendi÷inde ö÷retmen adaylarÕnÕn
teknoloji destekli ö÷retim yönelik direnç düzeylerinin (X =78.18; SS=.77) düúük oldu÷u, LEGO robotik ö÷retim
uygulamalarÕnÕ kabul düzeylerinin (X=67.80; SS=.68) yüksek oldu÷u görülmüútür. Ö÷retmen adaylarÕnÕn
teknoloji destekli ö÷retime yönelik direnç düzeylerinin teknoloji destekli ö÷retim uygulamalarÕna yer verilen
ders sayÕsÕ, teknolojinin ö÷retim amaçlÕ kullanÕmÕna yönelik algÕ, teknolojiyi ö÷retime entegre etme yeterli÷i
de÷iúkenlere göre farklÕlaúmadÕ÷Õ; yeni teknolojilere ilgi ve teknoloji destekli ö÷retime iliúkin tutum
de÷iúkenlerine göre farklÕlaútÕ÷Õ saptanmÕútÕr. Yeni teknolojilere ilgi düzeyi yüksek olan ö÷retmen adaylarÕnÕn
düúük olanlara kÕyasla teknoloji destekli ö÷retime yönelik direnç düzeylerinin daha düúük oldu÷u sonucuna
varÕlmÕútÕr. Bu ba÷lamda yeni teknolojilere ilgi düzeyindeki artÕúÕn teknoloji destekli ö÷retime dirençte düúüúe
neden oldu÷u görülmüútür. AyrÕca teknoloji destekli ö÷retime yönelik olumlu tutuma sahip ö÷retmen adaylarÕnÕn
daha az olumlu tutuma sahip olan ö÷retmen adaylarÕna kÕyasla teknoloji destekli ö÷retime yönelik direnç
düzeylerinde düúüú sa÷ladÕ÷Õ görülmüútür. Bu de÷iúkenlerin tümünün ö÷retmen adaylarÕnÕn LEGO robotik
ö÷retim uygulamalarÕnÕ kabullerinde farklÕlaúma oluúturmadÕ÷Õ görülmüútür. Ö÷retmen adaylarÕnÕn teknoloji
destekli ö÷retim dirençlerinin LEGO robotik ö÷retim uygulamalarÕnÕ kabullerine etkisine yönelik kurgulanan
yapÕsal modele iliúkin elde edilen yol analizi sonuçlarÕ incelendi÷inde, önerilen yapÕsal eúitlik modelinin yeterli
uyum iyili÷i de÷erleri üretti÷i söylenebilir. Yol analizi ile model veri uyumuna iliúkin hesaplanan istatistiklerden
CFI ve IFI’nin .95, NFI’nin .90, NNFI’nin .95, RMSEA de÷erinin .068 olmasÕndan modelin uyum sergiledi÷i
söylenebilir. AyrÕca ki-kare/serbestlik derece iúlemi sonuçlarÕnÕn (2153.81/1117=1.92) 3 de÷erinden küçük
çÕkmasÕna dayanarak modelin do÷rulandÕ÷Õ sonucuna varÕlabilir.
Anahtar Kelimeler : LEGO, robotik, teknoloji destekli ö÷retim direnci, teknoloji kabul modeli, teknoloji
destekli ö÷retim
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(11741) YENø øLETøùøM TEKNOLOJøLERø BAöLAMINDA AöLAR
ÜZERøNDE ÖöRENME: MODELLER VE UYGULAMALAR*
SERHAT ÇOBAN 1, CUMALø YAùAR 1, AHMET KEMAL ÖKMEN 1,
GÜNEY HACIÖMEROöLU 1
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ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
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Yeni iletiúim teknolojilerinin gündelik yaúamda farklÕ alanlarda kullanÕmÕnÕn giderek arttÕ÷Õ görülmektedir. Bilgi
toplumu, a÷ toplumu gibi kavramsallaútÕrmalar da aslÕnda iletiúim teknolojilerinin son yÕllarda toplumun farklÕ
alanlarÕndaki kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ sonucu üretilmiútir. Özellikle son yÕllarda internetin e÷itim alanÕnda
yaygÕn bir biçimde kullanÕlmasÕyla beraber a÷lar üzerinde farklÕ ö÷renme modellerinin de ortaya çÕktÕ÷Õ
görülmektedir. Bu anlamda bu çalÕúmada özellikle kitlesel açÕk çevrimiçi dersler üzerinde durulacak olup bu
derslere iliúkin geliútirilen modellemelerin bir betimlemesi yapÕlacaktÕr. Kitlesel açÕk çevrimiçi derslerin ilk
ortaya çÕkÕú biçimleri ile günümüzdeki son halleri arasÕnda ne gibi farklÕlÕk ya da benzerlikler bulundu÷u olgusu
da çalÕúmada irdelenecektir.
*bu çalÕúma çanakkale onsekiz mart üniversitesi bilimsel araútÕrma projeleri koordinasyon birimince
desteklenmiútir (proje numarasÕ: seg-2016-821).
Anahtar Kelimeler : e÷itim iletiúimi, yeni iletiúim teknolojileri, kitlesel açÕk çevrimiçi dersler, internet

(11809) KøTLESEL AÇIK ÇEVRøMøÇø DERS SøSTEMLERøNDE
KULLANILAN BAZI KøMLøK DENETLEME YÖNTEMLERø:
ARAùTIRMA VE UYGULAMA
AHMET KEMAL ÖKMEN 1, CUMALø YAùAR 1, SERHAT ÇOBAN 1, GÜNEY
HACIÖMEROöLU 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
kemalokmen@gmail.com

Yirminci yüzyÕlÕn sonlarÕnda ønternetin yaygÕnlaúmasÕ, yaúam boyu ö÷renme faaliyetleri ihtiyaçlarÕnÕn artmasÕ ve
geleneksel ö÷renme-ö÷retme yöntem ve faaliyetlerinin bu alanda yetersiz kalmasÕ sonucu Türkçe karúÕlÕ÷Õ
“Kitlesel AçÕk Çevrimiçi Ders” olan, “MOOC” (Massive Open Online Course)’lar ortaya çÕkmÕútÕr. MOOC’lar
son yÕllarda oldukça yaygÕnlaúmÕú ve hatÕrÕ sayÕlÕr bir kullanÕcÕ kitlesine ulaúarak önemli bir ö÷renme-ö÷retme
faaliyeti modeli olmuúlardÕr.Pek çok üniversite, kamu kurumu ve ticari kuruluú MOOC sunucular
gerçekleútirerek bu sunuculara kayÕt olan çok sayÕda kullanÕcÕya hizmet vermektedirler. Bu sunucularda
kullanÕcÕlarÕn yönetilmesi, kimlik denetleme yöntemleri ve veri güvenli÷i için çeúitli yöntemler kullanÕlmaktadÕr.
KullanÕcÕ kimlik denetleme yöntemleri; elle, e-posta temelli kendi kendine kayÕt ile, sosyal a÷ hesaplarÕ ile, ldap
sunucu hesabÕ ile, OpenId hesabÕ ile, RADIUS sunucu hesabÕ ile, PAM hesabÕ ile vb. olmak üzere çeúitlilik
göstermektedirler. Teknolojik geliúmeler ve güvenlik ihtiyaçlarÕnÕn de÷iúimine ba÷lÕ olarak bu yöntemlerin
kullanÕmÕ da de÷iúmektedir. Bu çalÕúmada Kitlesel AçÕk Çevrimiçi Ö÷renme (MOOC) sistemlerinde kimlik
denetleme yöntemleri ve buna ba÷lÕ olarak bilgi güvenli÷i ile ilgili yöntemler incelenecektir. Çeúitli MOOC
sunucularÕnda kullanÕlan kimlik denetleme yöntemleri, bunlarÕn kullanÕlma oranlarÕ, avantajlarÕ ve dezavantajlarÕ
araútÕrÕlacaktÕr. ÇalÕúma sonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kitlesel AçÕk Çevrimiçi Ders Sistemi
için bir kimlik denetleme modeli oluúturulacak ve uygulanacaktÕr.
*Bu çalÕúma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel AraútÕrma Projeleri Koordinasyon Birimince
Desteklenmiútir (Proje NumarasÕ: SEG-2016-821).
Anahtar Kelimeler : kitlesel açÕk çevrimiçi dersler, çevrimiçi dersler, kimlik denetleme, MOOC, veri güvenli÷i
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(11893) ÖöRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJø ENTEGRASYONU
øLE øLGøLø TUTUM VE øNANÇLARI
MUSTAFA NURø URAL 1, YAùAR AKKAN 1, MESUT ÖZTÜRK 2
1

GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø
2
BAYBURT ÜNøVERSøTESø
mnu23@yahoo.com

E÷itimin kalitesini artÕrmak için baúvurulan yöntemlerden biri de teknoloji kullanÕmÕdÕr. E÷itim fakültelerinde
okuyan bu ö÷retmen adaylarÕnÕn teknoloji entegrasyonuna yönelik tutum ve inançlarÕ ileride mesleklerini icra
ederken yapacaklarÕ çalÕúmalarÕ do÷rudan etkileyecektir. Bu tutum ve inançlarÕn bugünden belirlenmesi, varsa bu
konudaki eksiklik ve yanlÕúlÕklarÕn tespit edilmesi ve bu konuda çözüm önerileri geliútirilerek uygulanmasÕ
e÷itimin kalitesini korumak adÕna büyük önem arz etmektedir. øúte Bu çalÕúma ö÷retmen adaylarÕnÕn teknoloji
entegrasyonuna yönelik tutum ve inançlarÕnÕ belirlemek üzere gerçekleútirilmiútir. Alan yazÕndan elde edilen
bilimsel çalÕúmalardan faydalanÕlarak elde edilen maddeler Türkçe’ye çevrilerek veri toplama aracÕ
uyarlanÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Oluúturulan bu veri toplama aracÕ kiúisel bilgiler ve teknoloji kullanÕmÕna ait
verilerin yanÕ sÕra katÕlÕmcÕlarÕn hangi teknolojilere sahip olduklarÕ ve bunlarÕ kullanma sÕklÕklarÕnÕ da ölçmeye
yönelik bölümler içermektedir. Yetkinlik ile ilgili alt boyut 29 maddeden oluúurken tutum/inanç alt boyutunu
ölçmeye yönelik olarak hazÕrlanan bölüm ise 19 maddeden oluúmaktadÕr. Uygulama 2016-2017 e÷itim ö÷retim
yÕlÕnda e÷itim fakültesi ö÷rencileri üzerinde gerçekleútirilmiútir. Toplanan formlar SPSS paket programÕna
girilmiú ve betimsel istatistik teknikleri kullanÕlarak çözümlenmiútir. YapÕlan uygulama sonucu elde edilen
maddeler SPSS yazÕlÕmÕ kullanÕlarak raporlanacak ve tanÕmlayÕcÕ istatistikler yardÕmÕ ile sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Teknoloji Entegrasyonu, Ö÷retmen adaylarÕ, Tutum, ønanç, Teknoloji yeterlilik

(11894) ÖöRETøM ELEMANLARININ TEKNOLOJø ENTEGRASYONU
GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø MÜHENDøSLøK VE DOöA BøLøMLERø
FAKÜLTESø ÖRNEöø
MUSTAFA NURø URAL 1, YAùAR AKKAN 1, PINAR AKKAN 1
1

GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø
mnu23@yahoo.com

Teknoloji entegrasyonu e÷itimin kalitesini arttÕran bir unsurdur. Üniversitelerde ise teknoloji entegrasyonu ça÷Õn
gereklerini yakalamak için daha da önem arz etmektedir. Bu çalÕúma Gümüúhane Üniversitesi Mühendislik ve
Do÷a Bilimleri Fakültesi Ö÷retim elemanlarÕnÕn teknoloji entegrasyonu ile ilgili durumlarÕnÕ ortaya koymak için
yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúma 2015-2016 e÷itim ö÷retim yÕlÕ bahar yarÕyÕlÕnda gerçekleútirilmiútir. Literatürden elde edilen
teknoloji entegrasyonu ile ilgili veri toplama araçlarÕndan faydalanÕlarak Türkçe olarak veri toplama aracÕ
araútÕrmacÕlar tarafÕndan hazÕrlanmÕútÕr. HazÕrlanan veri toplama aracÕ temel olarak üç boyutu ölçmeye yönelik
toplam 58 adet likert türü soru içermektedir. ÇalÕúmaya Mühendislik ve do÷a Bilimleri Fakültesinden 43 ö÷retim
elemanÕ katÕlmÕútÕr. Formlar aracÕlÕ÷Õ ile toplanan bu veriler araútÕrmacÕlar tarafÕndan Excel elektronik tablolama
programÕna girilmiútir. Excel yardÕmÕ ile tablolaútÕrÕlan bu veriler analiz edilmiú ve elde edilen sonuçlar
raporlanmak üzere kelime iúlem yazÕlÕmlarÕna aktarÕlmÕútÕr. Ö÷retim elemanlarÕnÕn kaygÕlarÕ düúük çÕkmÕú
olmasÕna ra÷men bu teknoloji entegrasyonuna yansÕmamÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Teknoloji Entegrasyonu , Akademisyenler, Yüksek ö÷retimde teknoloji kullanÕmÕ
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(11910) ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖöRETMENLERøN
ETKøLEùøMLø TAHTA KULLANIMI KONUSUNDAKø ÖZ
YETERLøKLERøNøN øNCELENMESø
FATMA NUR AKSU 1, GÜLCAN ÖZTÜRK 1
1
BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
fatmanuraksu.bote@gmail.com

Bu çalÕúmada, ortaokullarda görev yapan ö÷retmenlerin etkileúimli tahta kullanÕmÕ konusundaki öz
yeterliklerinin hangi düzeyde oldu÷unun belirlenmesi ve etkileúimli tahta kullanÕmÕna yönelik öz yeterliklerin
cinsiyet, yaú, hizmet süresi, görev yapÕlan kurum tipi, branú, de÷iúkenleri açÕsÕndan farklÕlÕk gösterip
göstermedi÷i incelenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn örneklemini, Bursa’nÕn Karacabey ilçesindeki
ortaokullarda görev yapan ö÷retmenler oluúturmuútur. Örneklem, uygun örnekleme yöntemi kullanÕlarak
belirlenmiútir. AraútÕrma nicel araútÕrma yöntemlerinden iliúkisel tarama modeline uygun olarak yürütülmüú; veri
toplama aracÕ olarak da YalçÕnkaya ve Özkan (2014) tarafÕndan geliútirilmiú olan “Ö÷retmenlerin Etkileúimli
Tahta KullanÕmÕna Yönelik Öz Yeterlikleri Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada elde edilen veriler istatistik paket
programÕna girilerek analiz edilmiútir. Verilerin analizinde ö÷retmenlerin etkileúimli tahta kullanÕmÕna yönelik
öz yeterlik puanlarÕnÕn toplamlarÕ ve ortalamalarÕ incelenmiútir. Öz yeterlik puanlarÕnÕn cinsiyete ve görev
yapÕlan kurum tipine göre farklÕlaúÕp farklÕlaúmadÕ÷ÕnÕn belirlenmesi için ba÷ÕmsÕz örneklemlerde t-testi; hizmet
süresi, yaú ve branúa göre farklÕlaúÕp farklÕlaúmadÕ÷ÕnÕn belirlenmesi için iliúkisiz örneklemlerde F testi
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda elde edilen bulgulara göre ö÷retmenlerin etkileúimli tahta kullanÕmÕna
yönelik öz yeterliklerinin çok fazla yüksek olmadÕ÷Õ; erkek ö÷retmenlerin kadÕn ö÷retmenlere göre öz
yeterliklerinin daha yüksek oldu÷u; ö÷retmenlerin yaúlarÕ ve hizmet süreleri arttÕkça öz yeterliklerinin düútü÷ü
belirlenmiútir. Ö÷retmenlerin öz yeterlik puanlarÕnÕn görev yapÕlan kurum tipi ve branúlara göre anlamlÕ farklÕlÕk
göstermedi÷i de araútÕrmada elde edilen bulgular arasÕndadÕr. AraútÕrma sonucunda ö÷retmenlerin etkileúimli
tahta kullanÕmÕna yönelik öz yeterliklerinin artÕrÕlmasÕna ve gelecek araútÕrmalara yönelik olarak önerilerde
bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : etkileúimli tahta, akÕllÕ tahta, öz yeterlik, ortaokul ö÷retmenleri

(11915) BøLGøSAYAR DONANIM BøRøMLERø øLE øLGøLø
ETKøNLøKLER OLUùTURMA SÜRECø
ÇøSEM YAùAR 1, AYùEN KARAMETE 1
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
cisem.yasar@gratas.com.tr

Bu çalÕúmada, bilgisayar donanÕm birimleri ö÷retimi için çalÕúma yapraklarÕndan oluúan materyal oluúturulmasÕ
amaçlanmÕútÕr. Oluúturulan etkinlikler ile konunun pekiútirilmesi ve konu iúlenirken eksik kalan kÕsÕmlarÕn
tamamlanmasÕ beklenmektedir. ÇalÕúma yapraklarÕ, ADDIE ö÷retim tasarÕm modeli çerçevesinde, Web 2.0
araçlarÕndan olan LearningApps ile geliútirilmiútir. Öncelikle modelin analiz basama÷Õnda konu alanÕ
uzmanlarÕyla ve biliúim teknolojileri ö÷retmenleriyle iúbirli÷i içinde olunarak bilgisayar donanÕm birimleri
konusu seçilmiútir. TasarÕm aúamasÕnda, konuya uygun olabilecek web 2.0 araçlarÕ araútÕrÕlmÕú ve LearningApps
aracÕnÕn kullanÕlmasÕna karar verilmiútir. AynÕ zamanda çengel bulmaca, kelime yÕ÷ÕnÕ, serbest metinli cevaplar,
eúini bul, eúleútirme etkinlikleri modüllerinin kullanÕlmasÕna karar verilmiútir. Geliútirme aúamasÕnda bu
modülleri içeren çalÕúma yapraklarÕ oluúturulmuútur. ÇalÕúma yapraklarÕnÕn bir bütün olarak sunulmasÕ ve daha
kolay eriúimin sa÷lanmasÕ amacÕyla Wix platformundan bir úablon yardÕmÕyla ana sayfa oluúturulmuútur. Her bir
etkinlik için bir yönerge hazÕrlanarak, ö÷renciye o etkinlik süresince yapaca÷Õ görevleri içeren metinler
sunulmuútur. Gerek konuya karar verilirken gerekse de etkinlikler planlanÕrken uzman görüúü alÕnmÕútÕr.
Uygulama basama÷Õnda meslek yüksekokullarÕnÕn Bilgisayar øúletmenli÷i ve Operatörlü÷ü programÕ
ö÷rencilerinden 10 ö÷rencinin oluúturulan materyali kullanmalarÕ istenmiútir. Materyali kullanan ö÷renciler,
e÷lenerek ö÷rendiklerini, bu tip etkinlikleri di÷er derslerde de görmek istediklerini ifade etmiúledir.
Anahtar Kelimeler : web 2.0 araçlarÕ, donanÕm birimleri, ADDIE ö÷retim tasarÕm modeli
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(11920) EBEVEYNLERøN AKILLI CøHAZLARDAKø
UYGULAMALARLA øLGøLø FARKINDALIK DURUMLARININ
øNCELENMESø
FEYZA ùAHøN 1, GÜLCAN ÖZTÜRK 1
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
sahin.feyza@gmail.com

Son zamanlarda bilgi ve iletiúim teknolojilerindeki gerçekleúen geliúmeler sonucunda baúta akÕllÕ telefonlar
olmak üzere taúÕnabilir cihazlar her yaútan kullanÕcÕ tarafÕndan yo÷un bir úekilde kullanÕlmaya baúlamÕútÕr. Bu
cihazlara kurulabilen ve çocuklar tarafÕndan sÕklÕkla kullanÕlan uygulamalarla ilgili bir takÕm derecelendirme ve
içerik tanÕmlama standartlarÕ belirlenerek kullanÕma sunulmuútur. Bu araútÕrmanÕn amacÕ akÕllÕ cihazlardaki
uygulamalara iliúkin ebeveynlerin farkÕndalÕk durumlarÕnÕ incelemektir. AraútÕrmada nitel araútÕrma yaklaúÕmÕ
benimsenmiú, veriler yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme yöntemi kullanÕlarak toplanmÕútÕr. Görüúmeler 2016–2017
ö÷retim yÕlÕ ikinci döneminde BatÕ Anadolu’da bir úehir merkezinde ikamet eden 0–12 yaú aralÕ÷Õnda çocu÷u
olan ve akÕllÕ cihaza sahip ebeveynler ile gerçekleútirilmiútir. KatÕlÕmcÕlar amaçsal örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiútir. Görüúmelerden elde edilen veriler yazÕlÕ hale getirildikten sonra
içerik analizi yöntemi kullanÕlarak incelenip kodlanmÕú ve kodlamalara göre sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. YapÕlan analizler
sonucunda, ebeveynlerin ço÷unun yaú derecelendirmeleri ve içerik tanÕmlayÕcÕlarÕ (PEGI ve ESRB) hakkÕnda
fikirleri olmadÕ÷Õ görülmüútür. Ebeveynler, cihaz úifreleme, veli kontrol uygulamalarÕ, güvenlik önlemleri gibi
kÕsÕtlamalar getirmeden çocuklarÕn akÕllÕ cihazlarÕ kullanmalarÕ konusunda tedirginlik hissettiklerini belirtmiúler
ve uygulama marketlerinin aile kontrolü özelli÷ini kullanmadÕklarÕnÕ ifade etmiúlerdir. AraútÕrma sonucunda
akÕllÕ cihazlarÕn bilinçli kullanÕmÕna ve gelecek araútÕrmalara yönelik olarak birtakÕm önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : AkÕllÕ Cihazlar, Yaú Derecelendirmeleri, øçerik TanÕmlayÕcÕlar, Aile Kontrolü

(11922) ÇOK OYUNCULU ÇEVRøMøÇø ROL YAPMA OYUNLARININ
LøSE ÖöRENCøLERøNøN øLETøùøM BECERøLERøNE ETKøLERø
SÜMEYRA USTA 1, MEHMET EMøN KORKUSUZ 2

1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI 2 BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
smyrckr@hotmail.com

Neredeyse bilgisayar tarihi kadar eski olan bilgisayar oyunlarÕ internetin yaygÕnlaúmasÕyla biçim ve kapsam
de÷iútirerek özellikle gençlerin hayatÕnÕn bir parçasÕ haline gelmiútir. Macera, bulmaca, platform gibi farklÕ oyun
türleri tüm dünyadan katÕlan oyuncularla aynÕ zamanda kendi sosyal a÷ÕnÕ da oluúturmaktadÕr. Çevrimiçi çok
kullanÕcÕlÕ rol yapma oyunlarÕ (Massively Multiplayer Online Role Playing Game - MMORPG) 1997 yÕlÕndan
beri yaygÕnlaúan ve hemen hemen her yaú grubundaki insana hitap eden, en yaygÕn oyuncu kitlesine sahip
türlerden biri olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu oyunlarÕn tasarÕmÕ ve geliútirilmesinde sosyoloji, psikoloji,
antropoloji, e÷itim gibi birçok disiplinden yararlanÕlmaktadÕr. Akran gruplarÕyla birlikte oynanan MMORPG
oyunlarÕn, günün büyük kÕsmÕnÕ bu oyunlarda geçiren ö÷renciler üzerinde bÕraktÕ÷Õ etkileri ortaya koymak için
farklÕ araútÕrmalar yapÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmada, disiplinler arasÕ iú birli÷i içinde tasarlanarak geliútirilen,
milyonlarca insanÕ aynÕ platformda toplayarak iletiúim kurmalarÕna imkân tanÕyan çevrimiçi rol yapma
oyunlarÕn, lise ö÷rencileri üzerindeki iletiúim becerilerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma
örneklemini 2016-2017 E÷itim-Ö÷retim yÕlÕnda BalÕkesir HacÕilbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Ve
11.sÕnÕfta ö÷renim gören 126 ö÷renci (n=126) oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak Korkut
Owen ve Bugay (2014) tarafÕndan hazÕrlanan Cronbach Į katsayÕsÕ 0,88 olan Likert tipi ölçek kullanÕlmÕútÕr.
ÇalÕúma sonucunda ö÷rencilerin iletiúim becerileri cinsiyete ba÷lÕ olarak anlamlÕ farklÕlÕk gösterdi÷i ancak
MMORPG oynayan ve oynamayan ö÷rencilerin iletiúim becerilerinde anlamlÕ bir iliúki olmadÕ÷Õ sonucuna
varÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarÕ, iletiúim becerileri
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(11923) 6. SINIF DÜZEYøNDE ALGORøTMALAR VE AKIù ùEMALARI
KONUSUNDA MATERYAL GELøùTøRME SÜRECø
1

SÜMEYRA USTA 1, AYùEN KARAMETE 2

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI 2 BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
smyrckr@hotmail.com

Bu çalÕúmada programlama konusuna giriúte temel bilgileri içeren bir ö÷renme materyali tasarlanmasÕ
amaçlanmÕútÕr. Bu amaçla, biliúim teknolojileri dersinde kullanÕlmak üzere programlama konusunun ilk adÕmlarÕ
olan algoritma, akÕú úemalarÕ ve problem çözme kavramlarÕnÕn kazandÕrÕlmasÕ planlanmÕútÕr. Ö÷retim materyali,
müfredat planlamasÕnÕ oda÷a alan Morrison, Ross, Kemp ö÷retim tasarÕm modelinin basamaklarÕ temel alÕnarak
geliútirilmiútir. Literatür incelenerek ve zümre toplantÕlarÕnda di÷er Biliúim Teknolojileri Ö÷retmenlerine
danÕúÕlarak konu ile ilgili ö÷rencilerin anlamakta zorlandÕklarÕ kavramlarÕ somutlaútÕran etkinlikler ve örneklerle
gidermeye çalÕúan bir içerik planlamasÕ yapÕlmÕútÕr. Uygulamada Scratch yazÕlÕmÕ kullanÕlmÕútÕr. Birinci
aúamada; Bilgisayar Destekli Ö÷retim (BDÖ) yazÕlÕmÕnÕn geliútirilmesinde ö÷retim sürecinde ö÷retilmesi
hedeflenen içeri÷in ö÷rencinin gerçek yaúantÕsÕ ile ilgili olmasÕna, ö÷renme ortamÕnÕn ö÷renciye gerçek
deneyimler sunabilmesine ve ö÷renme ortamÕnda bilgi da÷ÕtÕmÕnÕn ö÷renci seviyesine uygun olarak
tasarlanmasÕna dikkat edilmiútir. Bu do÷rultuda, ö÷retim materyali tasarlanÕrken, konu içeriklerinin sunum
biçimi ve bunlarda kullanÕlan görseller mümkün oldu÷unca basitleútirilmiú, zor ve soyut bir kavram olarak
görülen algoritmalar konusu ö÷renciye gerçek yaúam problemlerini çözme fÕrsatÕ verecek úekilde düzenlenmiútir.
Temel kavramlar verildikten sonra eúleútirme oyunuyla ö÷renciden bir problemin çözümünü akÕú úemasÕnda
göstermesi beklenmiútir. AyrÕca ö÷renci için bireysel ö÷renme etkinliklerinde kullanÕlmak üzere etkileúim
düzeyleri birbirinden farklÕ problem tasarÕmlarÕ gerçekleútirilmiútir. Konu içinde 4 ayrÕ menü aracÕlÕ÷Õ ile
ö÷renme ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda gezinmelerine olanak sa÷lanmÕútÕr. Konu anlatÕmlarÕ metin ve ses ile
ö÷rencilere sunulmuútur. Etkinlikler, uygun dönütlerle zenginleútirilmiú sürükle-bÕrak, eúleútirme ö÷elerini
yerine getiren ö÷renciye olumlu pekiútireçler verilmiútir. økinci aúamada ise; materyalin Scratch Online on
Scratch sitesine yüklenerek di÷er ö÷retmen ve ö÷rencilerin kullanmasÕna ve hatta katkÕda bulunmasÕna olanak
tanÕnmÕútÕr. Pilot çalÕúmada ö÷rencilerin görüúleri alÕnmÕú ve gerekli düzeltmeler yapÕlarak eksiklikler
giderilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. AyrÕca tasarÕm sürecinde her basamakta de÷erlendirilmek üzere uzman görüúleri
alÕnmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Morrison, Ross, Kemp Ö÷retim TasarÕmÕ Modeli, Scratch, Algoritma

(11988) ÖöRETMEN ADAYLARININ ÇEVRøMøÇø TEKNOLOJøLERE
YÖNELøK ÖZ-YETERLøK ALGILARININ øNCELENMESø
øBRAHøM SÜNGER 1, GÜLCAN ÖZTÜRK 1
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
ibrahimsngr@gmail.com

Bu araútÕrma ile ö÷retmen adaylarÕnÕn çeúitli demografik özelliklerine göre çevrimiçi teknolojilere yönelik özyeterlik algÕlarÕnÕn incelenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma, nicel araútÕrma desenlerinden iliúkisel tarama desenine
uygun olarak yürütülmüútür. Veriler, Horzum ve ÇakÕr (2009) tarafÕndan Türkçe’ye uyarlanan “Çevrimiçi
Teknolojilere Yönelik Öz-yeterlik AlgÕsÕ Ölçe÷i” kullanÕlarak toplanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn katÕlÕmcÕlarÕ, 2016–
2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕ bahar yarÕyÕlÕnda BatÕ Anadolu’da bir üniversitenin e÷itim fakültesi son sÕnÕfÕnda
ö÷renim görmekte olan ö÷retmen adaylarÕdÕr. KatÕlÕmcÕlar, uygun örnekleme yöntemi kullanÕlarak belirlenmiútir.
ÇalÕúma kapsamÕnda toplanan veriler istatistik paket programÕna girilerek analiz edilmiútir. Verilerin analizinde
ö÷retmen adaylarÕnÕn çevrimiçi teknolojilere yönelik öz-yeterlik algÕ puanlarÕnÕn toplamlarÕ ve ortalamalarÕ
incelenmiútir. YapÕlan araútÕrma neticesinde bölümler arasÕ karúÕlaútÕrma yapÕldÕ÷Õnda Bilgisayar ve Ö÷retim
Teknolojileri E÷itimi bölümünde ö÷renim gören ö÷retmen adaylarÕnÕn çevrimiçi teknolojilere yönelik öz-yeterlik
algÕ puanlarÕnda, di÷er bölümlerdeki ö÷retmen adaylarÕnÕn puanlarÕna göre anlamlÕ bir farklÕlÕk oldu÷u
görülmüútür. Ö÷retmen adaylarÕnÕn günlük bilgisayar kullanÕm durumlarÕnÕn çevrimiçi teknolojilere yönelik özyeterlik algÕlarÕnÕ pozitif yönde etkiledi÷i belirlenmiútir. ønterneti aktif bir úekilde kullanan ö÷retmen adaylarÕ ile
az kullanan ö÷retmen adaylarÕ arasÕndaki kÕyaslamaya bakÕldÕ÷Õnda ise aktif kullanan ö÷retmen adaylarÕnÕn
çevrimiçi teknolojilere yönelik öz-yeterlik algÕlarÕnÕn daha yüksek oldu÷u görülmüútür. AraútÕrma sonucunda
bilgisayar ve internet kullanÕmÕnÕn arttÕ÷Õ oranda ö÷retmen adaylarÕnÕn da çevrimiçi teknolojilere yönelik özyeterlik algÕlarÕnÕn arttÕ÷Õ sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : çevrimiçi teknolojiler, ö÷retmen adayÕ, öz-yeterlik algÕsÕ
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(11995) EXCEL’DE OYUNLAùTIRMANIN MAKRO ÖöRENøME OLAN
KATKISININ øNCELENMESø
FEYZA ùAHøN 1, MEHMET EMøN KORKUSUZ 1
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
sahin.feyza@gmail.com

Günlük yaúam rutini içinde kalan; ciddi, sÕkÕcÕ ve hatta zorluklar barÕndÕran konu ve görevlerin çeúitli oyun
mekanikleri ve oyunsal düúünme ile daha e÷lenceli hale getirilmesi yöntemi olan oyunlaútÕrma çok farklÕ
alanlarda motivasyonun arttÕrÕlmasÕ amacÕ ile kullanÕlmaktadÕr. E÷itimde de elde edilen baúarÕlar karúÕlÕ÷Õnda
rozetler elde etmek, sorularÕ bulmacalar eúli÷inde çözmek, gizemli olaylarÕ aydÕnlatmak gibi farklÕ uygulamalar
e÷itimciler tarafÕndan sÕkça kullanÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmada hesap tablosu programÕnÕn kodlarla kontrol
edilmesini sa÷layan makro konusu ö÷retimi oyunlaútÕrÕlarak uygulanmaya çalÕúÕlmÕútÕr. BalÕkesir ilinde
BALMEK kurs merkezinde ileri Excel kursuna kayÕtlÕ olan kursiyerlerden ö÷renmiú olduklarÕ makro kodlarÕ ile
önceden belirlenmiú 3 oyunu tasarlamalarÕ beklenmiútir. Uygulama esnasÕnda; her oyun için kÕsÕtlÕ süre, farklÕ
baúarÕlar için çeúitli ödül kartlarÕ gibi oyunlaútÕrma unsurlarÕ dahil edilerek kursiyerlerin motivasyonlarÕna
olumlu katkÕ yapÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn örneklemini 2016-2017 yÕlÕnda, BalÕkesir ilinde BALMEK kurs
merkezinde ileri Excel kursuna kayÕtlÕ olan 18-25 yaúlarÕ arasÕndaki 13 katÕlÕmcÕ oluúturmaktadÕr. Uygulama
sonrasÕnda nitel araútÕrma yöntemlerinden olan görüúme yöntemi ile katÕlÕmcÕlarÕn görüúleri derinlemesine ortaya
çÕkartÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Görüúmelerden elde edilen veriler sayÕsal hale getirilmek üzere kategorilere ayrÕlmÕú
ve veri çözümleme yazÕlÕmÕ yardÕmÕ ile kodlanÕp, analiz edilerek sonuçlara ulaúÕlmÕútÕr AraútÕrma sonucunda
elde edilen bulgularda; derslerde oyunlaútÕrma yönteminin kullanÕmÕnÕn ilgi çekici oldu÷u ve ö÷renme üzerinde
olumlu etkiler gösterdi÷i sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. AyrÕca ö÷renciler oyunlaútÕrmanÕn yapÕldÕ÷Õ derslerde ödül
kartlarÕnÕn rekabet ortamÕ oluúturarak; baúarma iste÷ini arttÕrdÕ÷ÕnÕ ve kazanmÕú olduklarÕ ödül kartlarÕnÕn
kendilerini motive etti÷ini belirtmiúlerdir.
Anahtar Kelimeler : Excel Makro, OyunlaútÕrma, Ödül kartlarÕ(Rozetler), Motivasyon

(12001) LøSE ÖöRENCøLERøNøN DERSLERøNDE AKILLI TAHTA
KULLANIMINA YÖNELøK TUTUMLARININ ÇEùøTLø
DEöøùKENLER AÇISINDAN øNCELENMESø
SEMRA ERTEM 1, RIDVAN KETE 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
semra.ertem@deu.edu.tr

Günümüz dünyasÕnda bilgi ve iletiúim teknolojileri kullanÕmÕ ve üretimi hÕzla yayÕlmakta ve bu yeni teknolojiler
e÷itim de dahil olmak üzere uygulama alanlarÕnÕ hÕzla de÷iútirmektedir. Teknolojik geliúmeler e÷itim süreçlerine
yön vermekte, e÷itim ortam ve yöntemleri de teknolojilere odaklÕ zenginleútirilmektedir. Günümüzde yeni olarak
nitelendirilebilecek bu teknolojilerden biri de akÕllÕ tahtadÕr. Son yÕllarda akÕllÕ tahtalar, ya da bir baúka ifadeyle
elektronik beyaz tahtalar, dijital ö÷renme ortamlarÕ olarak yaygÕn bir úekilde kullanÕlmaktadÕr. FarklÕ donanÕmsal
özelliklere sahip birçok akÕllÕ tahta türü söz konusu olsa da özleri itibariyle etkileúimli tahtalarÕ çoklu ortam
özellikleri barÕndÕran e÷itsel içeri÷in yazÕlÕm, bilgisayar ve projektör yardÕmÕyla ö÷rencilere sunulmasÕnÕ
sa÷layan araçlar olarak tanÕmlayabiliriz. Bu çalÕúmada, lise ö÷rencilerinin etkileúimli tahta kullanÕmÕna yönelik
tutumlarÕnÕn belirlenmesine çalÕúÕlmÕútÕr. Bu araútÕrmanÕn amacÕ lise ö÷rencilerinin derslerinde akÕllÕ tahta
kullanÕmÕna yönelik tutumlarÕnÕn çeúitli de÷iúkenlere göre farklÕlaúÕp farklÕlaúmadÕ÷ÕnÕ incelemektir.
AraútÕrmanÕn evrenini 2016/2017 ö÷renim yÕlÕnda øzmir ilindeki çeúitli liselerde ö÷renim gören ö÷renciler
meydan getirmektedir. Örneklemi ise farklÕ okullardan random usulü seçilen 250 lise ö÷rencisi oluúturmaktadÕr.
Veri toplama aracÕ olarak Tataro÷lu ve Erduran (2010) tarafÕndan geliútirilen 5’li likert tipi “AkÕllÕ Tahta
KullanÕmÕna Yönelik Tutum Ölçe÷i” kullanÕldÕ. Verilerin bilgisayarda SPSS 21 programÕyla güvenirlik - madde
analizleri yapÕldÕ. Verilerin çözümlenmesinde ortalama, standart sapma, ba÷ÕmsÕz örneklem t-testi ve tek yönlü
varyans analizi kullanÕldÕ. Ölçekte kullanÕlan maddelerin demografik özelliklere (cinsiyet, bilgisayara sahip olma
durumlarÕ, bilgisayar kullanmaya baúlama yaúÕ bilgisayar kullanma sÕklÕ÷Õ ) göre karúÕlaútÕrÕlmalarÕ yapÕldÕ. Veri
analizleri ile elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler úeklinde gösterilerek, verilere ba÷lÕ olarak ortaya çÕkan
bulgulara ait tablo ve grafikler yorumlandÕ.
Anahtar Kelimeler : AkÕllÕ Tahta, Lise Ö÷rencisi, Tutum, De÷iúken
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(12019) EöøTøM FAKÜLTESø ÖöRENCøLERøNøN EöøTøMDE SOSYAL
Aö KULLANIMINA øLøùKøN GÖRÜùLERø
ÇøSEM YAùAR 1, GÜLCAN ÖZTÜRK 1
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
cisem.yasar@gratas.com.tr

Sosyal a÷lar, içerisinde barÕndÕrdÕ÷Õ etkileúim ve iletiúim araçlarÕnÕn yaygÕn kullanÕmÕ ve kullanÕcÕya bilgiyi
paylaúma ve paylaúÕlan bilgiyi geliútirme olana÷ÕnÕ sa÷lamasÕ nedeniyle günümüzde e÷itim alanÕnda da önemli
bir yer tutmaktadÕr. E÷itim ve ö÷retimde kullanÕlmasÕ için tasarlanmÕú e÷itimsel sosyal a÷ platformlarÕ sayesinde
ö÷renciler birbirleriyle ve ö÷retmenleriyle iletiúim kurabilmektedirler. Bu platformlarda ö÷retmenler de kendi
branúlarÕndaki ö÷retmenlerle iletiúim kurabildikleri gibi farklÕ branúlardan da ö÷retmenle iletiúime
geçebilmektedirler. Bu çalÕúmanÕn amacÕ derslerinde e÷itimsel sosyal a÷ kullanan üniversite ö÷rencilerinin
e÷itimde sosyal a÷larÕn kullanÕmÕna iliúkin görüúlerini belirlemektir. Nitel araútÕrma yaklaúÕmÕnÕn benimsendi÷i
çalÕúmada veriler yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme yöntemi ile toplanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn katÕlÕmcÕlarÕ 2016–2017
e÷itim ö÷retim yÕlÕnÕn bahar yarÕyÕlÕnda BatÕ Anadolu’da bulunan bir üniversite bulunan e÷itim fakültesinin 3.
sÕnÕf ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlar amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile
belirlenmiútir. Görüúmelerden elde edilen veriler yazÕlÕ hale getirilmiú ve içerik analizi uygulanarak incelenip
kodlanmÕútÕr. Kodlamalara göre sÕnÕflandÕrÕlan veriler sÕklÕklarÕna bakÕlarak yorumlanmÕútÕr. Elde edilen
bulgulara göre e÷itimde sosyal a÷larÕ kullanan ö÷rencilerin genelde olumlu görüúlerinin oldu÷u görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : uzaktan e÷itim, uzaktan ö÷renim

(12048) ÖöRETMEN ADAYLARININ øNTERNET TEKNOLOJøLERø
TERCøHLERøNDEKø DEöøùøMøN øNCELENMESø
BARIù ÇUKURBAùI 1, MÜBøN KIYICI 2
1

2

BARTIN ÜNøVERSøTESø
SAKARYA ÜNøVERSøTESø
bcukurbasi@bartin.edu.tr

AraútÕrmada Bilgisayar II dersi içeri÷ine ek olarak internet teknolojilerinden biri olan Web 2.0 araçlarÕ ile ilgili
yapÕlmÕú olan çalÕúmalar neticesinde, ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷retmen olduklarÕnda kullanmayÕ tercih edecekleri
teknolojilerin dönem baúÕnda ve dönem sonunda nasÕl de÷iúim gösterdi÷inin incelenmesi amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúma
kapsamÕnda nitel araútÕrma yöntemlerinden olgubilim kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma grubu uygun örnekleme yöntemi
ile belirlenmiú olup, araútÕrma 2014-2015 akademik yÕlÕ bahar döneminde Bilgisayar II dersini alan 86 ö÷retmen
adayÕnÕn katÕlÕmÕyla gerçekleútirilmiútir. Bu ba÷lamda ö÷retmen adaylarÕna dönem baúÕnda hiçbir müdahalede
bulunmadan ö÷retmen olduklarÕnda kullanmak istedikleri Web 2.0 araçlarÕ tercihleri sorulmuútur. ArdÕndan
dönem boyunca yeni Web 2.0 araçlarÕ tanÕtÕlmÕú, ö÷renme ö÷retme süreçlerinde bu teknolojilerin nasÕl
kullanÕlabilecekleri gösterilmiú ve ö÷retmen adaylarÕna uygulama yapma imkanÕ verilmiútir. Dönem sonunda
ö÷retmen adaylarÕna tercihleri tekrar sorulmuútur. Elde edilen veriler karúÕlaútÕrÕlarak incelenmiútir. AraútÕrmanÕn
sonucunda ö÷retmen adaylarÕnÕn dönem baúÕnda yaptÕklarÕ tercihlerde en çok internet sitesi hazÕrlama, video,
sosyal a÷ araçlarÕnÕ ve di÷er internet teknolojilerini tercih ettikleri, dönem sonunda ise animasyon, sunum,
karikatür ve ölçme ve de÷erlendirme araçlarÕnÕ en çok tercih ettikleri görülmüútür. Ö÷retmen adaylarÕnÕn en çok
tercih ettikleri Web 2.0 araçlarÕ incelendi÷inde; dönem baúÕnda içeri÷i hazÕr olarak bulunabilecek ya da hazÕr
olarak sunulabilecek araçlarÕn tercih edildi÷i; dönem sonunda ise animasyon, sunum, karikatür ve ölçme ve
de÷erlendirme materyallerini hazÕrlayabilecekleri araçlarÕ tercih ettikleri görülmüútür. DolayÕsÕyla Bilgisayar II
dersinin içeri÷inin güncellenmesi, internet teknolojileri ve yeni geliútirilen di÷er teknolojiler ile ilgili içeriklerin
eklenmesi, ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷retmen olduklarÕnda Web 2.0 araçlarÕ gibi internet teknolojilerini daha etkili
kullanmalarÕ ve derslerine girdikleri ö÷rencilerin düzeylerine göre ö÷retim amaçlÕ ürün oluúturabilmeleri
açÕsÕndan önemli oldu÷u düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : ö÷retmen adayÕ, web 2.0, internet teknolojileri, teknoloji tercihi
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(12109) SOSYAL MEDYA KULLANIM AMACI ÖLÇEöø: GEÇERLøK
VE GÜVENøRLøK ANALøZø
ERDOöAN TEZCø 1, MUSTAFA øÇEN 2
2

1
BALIKESøR UNøVERSøTESø
YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
erdogan.tezci@hotmail.com

Sosyal medya gün geçtikçe artan bir kullanÕma sahiptir. Her yaú grubundan bireylerin kullanÕcÕlarÕ olmakla
birlikte gençler arasÕnda kullanÕmÕ gittikçe daha da yaygÕnlaúmaktadÕr. Ö÷rencilerin sosyal medya kullanÕm
e÷ilimlerinin belirlenmesi hem bu alandaki yazÕlÕm çalÕúmalarÕna hem de e÷itimcilere katkÕ sunabilece÷i
düúüncesi bu çalÕúmada ö÷rencilerin sosyal medya kullanÕm e÷ilimlerini belirlemeyi amaçlayan bir ölçek
geliútirmek amaçlanmÕútÕr. Bu amaç çerçevesinde madde havuzu hazÕrlanmÕútÕr. HazÕrlanan maddeler uzman
görüúünden geçirildikten sonra 18 maddelik ölçek 5li likert olarak düzenlenmiútir. AçÕmlayÕcÕ ve Do÷rulayÕcÕ
Faktör Analizi için 370 lise ö÷rencisine uygulanmÕútÕr. Temel bileúenler analizine dayalÕ yapÕlan AçÕmlayÕcÕ
Faktör Analizi sonucunda 3 maddenin 1den fazla faktör altÕn yer almasÕ nedeni ile ölçekten çÕkarÕlmÕútÕr. Toplam
15 maddenin 2 faktör yapÕsÕna sahip oldu÷u belirlenmiútir. Do÷rulayÕcÕ Faktör analizi sonucunda 3 madde
arasÕnda yapÕlan modifikasyon ile mükemmel düzeyde uyum indeksi elde edilmiútir. Ölçe÷in iç tutarlÕk
ba÷lamÕnda güvenirli÷i hem genelinde (Cronbach’s Alpha=.86) hem de alt boyutlarda yüksek bulunmuútur.
Ölçek maddelerinin ayÕrt edici oldu÷u belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Medya, Lise Ö÷rencileri, Ölçek Geliútirme, Sosyal Medya KullanÕm AmacÕ

(12057) SCRATCH PROGRAMLAMA DøLø EöøTøMøNE YÖNELøK BøR
MOBøL UYGULAMANIN GELøùTøRøLMESø
MEHMET ALø SALAHLI 1, EMRE YILDIRIM 2
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø
emreyildirim_@hotmail.com

Bu çalÕúmada ortaokullarda kodlama ve algoritma e÷itimi ile ilgili sorunlar incelenmiú, Scratch programlama
dilinin daha etkin biçimde ö÷retilmesine yönelik bir uygulama geliútirilmiútir. Bu uygulamada ö÷rencilerin akÕllÕ
telefonlarÕ ile Scratch ve onun üzerinde yazarlarÕn geliútirilmiú oldu÷u yazÕlÕmlara akÕllÕ eriúimi sa÷lanmÕútÕr.
Mobil uygulamanÕn özellikleri göz önüne alÕnarak tasarlanan arayüz ile ö÷renciler yapmÕú olduklarÕ çalÕúmalarÕ
ve programlama becerileri ile ilgili ilerlemeleri mobil ö÷renme ortamÕnda takip edebilmektedirler. Bu uygulama
sayesinde, ö÷renciler scratch programlama diline ait kod bloklarÕnÕn nasÕl çalÕútÕ÷Õna dair e÷itim videolarÕnÕ
izleyebilmekte, kendisini de÷erlendirebilmekte ve hangi konularda eksi÷inin oldu÷unu görebilmektedir.
Ö÷rencilerin, programlamanÕn temel kavramlarÕnÕ ve programlama mantÕ÷ÕnÕ ö÷renmeleri ve mantÕksal düúünce
becerilerini geliútirmek için çeúitli zorluk seviyelerine uygun etkinlikler hazÕrlanmÕútÕr. Etkinliklerde ö÷rencilere
probleme yönelik hedefler verilmiú ve onlardan Scratch kod bloklarÕnÕ kullanarak hedefe ulaúmak için
algoritmalar oluúturulmasÕ istenmektedir. AlgoritmalarÕn yanlÕú oluúturulmasÕ durumunda uygulama yapÕlan
hatalarÕ yapay zeka yöntemleri kullanarak ö÷rencilere geri dönüt vermekte ve onlardan düzeltmesini
istenmektedir. Ö÷renciler etkinli÷i do÷ru bir úekilde tamamladÕktan sonra bir sonraki etkinli÷e geçebilmektedir.
Ö÷renciler uygulamada hangi etkinlikleri yaptÕklarÕnÕ, yani programlama becerilerinin hangi seviyede oldu÷unu
görebilmektedirler. AyrÕca ö÷renciler etkinliklerdeki ilerlemelerine göre motivasyonlarÕnÕ yüksek tutmak amaçlÕ
rütbeler kazanabilmektedirler. AraútÕrma sonuçlarÕnÕ de÷erlendirmek için çalÕúmada öntest sontest kontrol gruplu
yarÕ deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn grubunu KÕrklareli østiklal Ortaokulu 6. sÕnÕf kademesinde e÷itim
gören 94 ö÷renci oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmada ö÷renciler deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrÕlmÕútÕr. Deney
grubuna mobil uygulama destekli kodlama e÷itimi verilmiútir. Kontrol grubuna ise sadece yüz yüze kodlama
e÷itimi verilmiútir. ÇalÕúma toplam 5 hafta boyunca devam etmiútir. ÇalÕúma öncesinde ve sonrasÕnda
ö÷rencilere kodlama ve algoritma becerilerini ölçen akademik baúarÕ testi uygulanmÕútÕr. Veri analizlerinden
çÕkan bulgulara göre deney grubundaki ö÷rencilerin kodlama ve algoritma becerisi kontrol grubundaki
ö÷rencilerin baúarÕlarÕna göre olumlu yönde farklÕlÕk göstermeútir.
Anahtar Kelimeler : scratch, mobil ö÷renme, kodlama e÷itimi, algoritma becerisi
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(12163) TAùINABøLøR CøHAZLAR øÇøN OTOMATøK ANKET
OLUùTURUCU UYGULAMASI
CAN AKTAù 1, SEZGøN AYGÜN 1, HANøFE ESEN AYGÜN 1, MUSTAFA ùAHøN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
canaktas@comu.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn temel amacÕ, akademik, e÷itim, siyaset, ürün kalite, spor vb. alanlarda anket uygulamasÕ yapmak
zorunda olan kiúi ve/veya kuruluúlar için android iúletim sistemli taúÕnabilir platformlarda gerçekleútirilebilir
anketleri otomatik olarak tasarlayan ve uygulanmasÕna imkân sa÷layan ayrÕntÕlÕ bir android anket uygulamasÕ
geliútirmektir. Bu sayede anket uygulamasÕnÕn, bilgisayar ortamÕna aktarÕmÕnÕn ve verilerin analiz edilmesinin
hÕzlanmasÕ ve akademik, ticari ve di÷er amaçlar için kullanÕlan anket maliyetinin azaltÕlmasÕ hedeflenmektedir.
Anket uygulamalarÕ günlük hayatÕn içerisinde hemen hemen her yaú ve faaliyet alanlarÕnda sÕkça
kullanÕlmaktadÕr. Bu anketler genellikle kâ÷Õt üzerinde basÕlÕ bir ya da birden fazla sayfadan oluúmaktadÕr.
Bununla birlikte bir anketin uygulanmasÕnda ve yorumlanmasÕnda bazÕ temel problemler úu úekilde verilebilir;
uygulanacak anketin sayfa sayÕsÕnÕn artmasÕ anketin uygulanaca÷Õ kiúiyi olumsuz etkilemekte ve anketlere
verdi÷i yanÕtlarÕn do÷rulu÷unu de÷iúebilmektedir, anketin uygulanaca÷Õ kiúi sayÕsÕ arttÕkça kullanÕlacak ka÷Õt
miktarÕ ve anketin uygulanmasÕ için gerekli süre artacaktÕr, anketin çok fazla kiúiye uygulanmasÕnda elde edilen
veriler, ka÷Õtlar binlerce sayfa olabilmektedir. Bu durumda bunlarÕn güvenli ve düzenli úekilde saklanmasÕ
oldukça zor olmaktadÕr, verilerin bilgisayara aktarÕmÕ sÕrasÕnda, verilerin yanlÕú aktarÕmÕ, geçerlili÷inin kontrol
edilememesi v.b. nedenlerden anket verilerinin do÷rulu÷u de÷iúebilmektedir, anketin ka÷Õt üzerinde olmasÕ,
sayfa sayÕsÕnÕn artmasÕ ve analiz iúlemleri için anket verilerinin bilgisayara aktarÕlmasÕnÕn uzamasÕ nedeniyle
anketin uygulanaca÷Õ kiúi sayÕsÕnÕ otomatik düúürülmektedir. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayÕ android
iúletim sistemi üzerinde tamamlanan ve çalÕúan anket uygulama programÕmÕz aúa÷Õdaki çözümleri sunmaktadÕr:
tabletin kullanÕmÕnÕn kolay olmasÕ, sorulara cevap verme iúleminin basitli÷i ve hÕzlÕlÕ÷Õ ankette sorulacak olan
sorula do÷ru cevap verilmesini son derece olumlu etkiler, verilerin geçerlili÷i ve boú veri kontrolü vb.
uygulamalar otomatik olarak gerçekleútirilmektedir, ka÷Õt basÕm maliyeti olmamasÕ ve verilerin bilgisayara
aktarÕlmasÕ hÕzlÕ oldu÷u için istenilen sayÕda anket gerçekleútirilebilir, anket uygulamasÕnÕn zamansal
analizlerinin geliútirilmesi için verilen cevaplar zaman etiketleri ile merkezi veritabanÕn da saklanmaktadÕr. Bu
sayede geçmiúe yönelik bilgi analizi yapÕlabilmektedir. Bu çalÕúma yukarÕdaki unsurlar göz önüne alÕnarak farklÕ
bölümlere uygulanÕp, sonuçlar elde edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Anket UygulamasÕ, Android øúletim Sistemi, TaúÕnabilir Cihaz

(12169) STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE USE OF GEOGEBRA
DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE: MATH LESSON SAMPLE
ÖZLEM ÇAKIR 1, DENøZ MERTKAN GEZGøN 2, PINAR ÖZKAN 3
1

ANKARA ÜNøVERSøTESø
TRAKYA ÜNøVERSøTESø
3
ÖZEL øNCEK MAYA OKULLARI
mertkan@trakya.edu.tr
2

The purpose of this study is to examine student attitude towards learning math topics such as line, beam, line
segment, polygons (types of diagonal and triangles) presented in geometry unit of math lesson given in fifth
grade in primary schools by using the dynamic geometry software GeoGebra. In the study, GeoGebra Attitude
Scale was used to measure the attitude of students. Besides, semi-structured interview forms, which were
generated by researchers, were used to take the opinions of students about the use of GeoGebra software
program in math education. The study was formed with 41 students from fifth grade attending a private
secondary school in Ankara. While obtaining the findings, descriptive statistics were used for quantitative data
and descriptive analysis techniques were used for qualitative data that include student opinions. Based on the
findings, it was found that students had a positive attitude towards using dynamic geometry software program
GeoGebra in math lesson. Moreover, student opinions were given under semi-structured questions.
Anahtar Kelimeler : Math education, geogebra, computer-based education (CBE), secondary school
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(12268) ÖöRETøM YÖNTEM VE TEKNøKLERø KONUSUNA YÖNELøK
BøR ÇOKLU ORTAM ÖöRENME MATERYALøNøN GELøùTøRøLMESø
EYUP YÜNKÜL 1, GÜRHAN DURAK 1, SERKAN ÇANKAYA 1
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
eyunkul@hotmail.com

E÷itimde kullanÕlan çoklu ortam materyalleri ö÷renenlere gerçek yaúama yakÕnlÕk, kalÕcÕlÕk, dikkat çekicilik ve
esnek ö÷renme ortamlarÕ gibi avantajlar sunmaktadÕr. Ancak araútÕrmalar üretilen her çoklu ortam yazÕlÕmÕnÕn bu
úekilde etkili olamadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Bu durumda çoklu ortam uygulamalarÕnÕn belirli kuramlara
dayandÕrÕlarak bu kuramlarda yer alan tasarÕm ilkelerine göre yapÕlmasÕ gereklili÷i ortaya çÕkmÕútÕr. E÷itsel
amaçlÕ çoklu ortamlarÕnÕn hazÕrlanmasÕnda kuramsal dayanak oluúturabilecek olan “Çoklu Ortam Ö÷renme
Biliúsel Teorisi’ni” (ÇOÖBT) ortaya koyan Mayer çoklu ortamÕ, bir ö÷retim materyalinin görseller ve metinle
desteklenerek birden farklÕ formatta sunulmasÕ olarak tanÕmlamÕútÕr. ÇOÖBT'nin temelinde çalÕúan bellek
kuramÕ, biliúsel yük kuramÕ ve ikili kodlama kuramÕ yer almaktadÕr. Bu çalÕúmada ÇOÖBT’ de yer alan “içsel
yükü azaltan”, “konu dÕúÕ yükü azaltan” ve “etkili yükü azaltan” ilkeler göz önünde bulundurularak bir çoklu
ortam ö÷renme materyali hazÕrlanmÕútÕr. HazÕrlanan çoklu ortam materyalin “ö÷retim yöntem ve teknikleri”
konusunun ö÷retiminde etkilili÷i araútÕrÕlmÕú ve geleneksel ö÷retim ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : çoklu ortam, tasarÕm ilkeleri, biliúsel yük

(12270) WILD WEB WOODS OYUNUNUN ORTAOKUL
ÖöRENCøLERøNøN GÜVENLø øNTERNET KULLANIMLARINA
ETKøSø
GÜRHAN DURAK 1, EYUP YÜNKÜL 1, SERKAN ÇANKAYA 1
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
gurhan0207@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ Avrupa Konseyi tarafÕndan güvenli internet kullanÕmÕna yönelik olarak tasarlanmÕú Wild
Web Woods (WWW) adlÕ oyunun orta okul ö÷rencilerinin güvenli internet kullanÕmlarÕna etkisini araútÕrmaktÕr.
Bu do÷rultuda güvenli ve bilinçli internet kullanma durumlarÕnÕn belirlenmesi amacÕyla Türkiye’nin farklÕ
bölgelerinde yer alan okullardan toplam 504 ö÷renciye ulaúÕlmÕútÕr. Ö÷rencilere araútÕrmacÕlar tarafÕndan
geliútirilen 25 maddeden oluúan anket uygulanmÕú ve yapÕlan analizler sonucunda genel olarak ö÷rencilerin
güvenli ve bilinçli internet kullanma konusunda yeterli düzeyde olmadÕklarÕ görülmüútür. ÇalÕúmanÕn uygulama
basama÷Õnda BalÕkesir ilindeki bir orta okulda 5. ve 6. SÕnÕfta yer alan 28 ö÷renci yer almaktadÕr. Bu ö÷rencilere
WWW oyunu tanÕtÕlmÕú ve ö÷rencilerin kullanmalarÕ sa÷lanmÕútÕr. Daha sonra araútÕrmacÕlar tarafÕndan
geliútirilen senaryo tabanlÕ uygulama sorularÕ yöneltilmiútir. Veri çeúitlili÷inin sa÷lanmasÕ ve ö÷rencilerin
karúÕlaútÕklarÕ bu yeni uygulamayla ilgili görüúlerinin alÕnmasÕ amacÕyla ö÷rencilerle bireysel görüúmeler
yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúma sonucunda genel olarak ö÷rencilerin güvenli ve bilinçli internet kullanÕm düzeylerinde
geliúme oldu÷u görülmüútür. WWW oyunuyla bu e÷itimi alan ö÷rencilerin tamamÕna yakÕnÕ sorulan senaryo
tabanlÕ uygulama sorularÕna do÷ru yanÕt vermiúlerdir. Bireysel görüúmeler sonucu elde edilen veriler
“Yeniliklerin YayÕlmasÕ KuramÕ” kapsamÕnda yorumlanmÕú ve ilgili temalara ayrÕlmÕútÕr. Ö÷renciler bu oyunu
bir yenilik olarak görmüú, oyunu oynamaktan keyif almÕú ve bununla birlikte ileride kullanmak istediklerini
belirtmiúlerdir. Bu durum ilgili yenili÷in yayÕlmasÕ olarak açÕklanabilir.
Anahtar Kelimeler : Wild Web Woods, Güvenli ønternet KullanÕmÕ, Senaryo tabanlÕ Uygulamalar
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(12286) THE RELATIONSHIP BETWEEN CODING COMPETENCY
AND COMPLEX PROBLEM SOLVING SKILLS
SERKAN ÇANKAYA 1, EYUP YÜNKÜL 1, GÜRHAN DURAK 1
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
eyunkul@hotmail.com

Initiatives to integrate coding courses into school curricula are becoming increasingly popular worldwide.
Although there is an ongoing discussion about the potential benefits and cognitive outcomes of coding, empirical
findings on the issue are limited. The current study investigates the relationship between coding competency and
complex problem solving skills of college students. A web-based environment containing multiple
questionnaires and the announced Programme for International Student Assesment (PISA) 2012 test items
measuring complex problem solving is used for the data collection. The PISA test measures four processes of
complex problem solving: understanding and exploring, representing and formulating, planning and executing,
monitoring and reflecting. Coding self-concept scale items were adapted from PISA maths self-concept scale to
assess perceived coding competence of the participants.
Anahtar Kelimeler : Coding competency, problem solving skills, pisa test

(12301) SENKRON VE ASENKRON UZAKTAN EöøTøM
TASARIMLARI: BALIKESøR ÜNøVERSøTESø ÖRNEöø
TUNCAY SARITAS 1, ALø ERFøDAN 2
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
tuncaysaritas@gmail.com

Uzaktan e÷itimin yüksekö÷retime entegrasyonunda, teknolojik altyapÕ oluúturmak, ö÷retmen ve ö÷rencilere
dijital materyaller sunmak, ö÷rencinin kendi ö÷renme hÕzÕnda bireysel ve ba÷ÕmsÕz ö÷renmesini geliútirmek,
bilgiye ulaúÕlabilirli÷i kolaylaútÕrmak, bilginin paylaúÕlabilirli÷ini arttÕrmak gibi geliúmeler yer almaktadÕr. Buna
ba÷lÕ olarak bilgiye ihtiyaç halinde zaman ve mekândan ba÷ÕmsÕz olarak eriúimin önemi artmaktadÕr. Uzaktan
ö÷renme ö÷rencilere mekân ve zamandan ba÷ÕmsÕz ö÷renme ortamlarÕ oluúturmakta ve ö÷rencilerin bilgiye
hareket halinde bile ulaúabilme olana÷ÕnÕ sunmaktadÕr. Bu çalÕúmada, BalÕkesir Üniversitesi bünyesinde senkron
KPSS dersleri ve asenkron ortak zorunlu derslerin uzaktan e÷itim tasarÕm ve geliútirme süreçleri ve bu süreçler
hakkÕndaki son kullanÕcÕlarÕn görüúleri tartÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : zorunlu dersler, uzaktan e÷itim, online materyaller.

(12315) 5ø DERSLERøNø UZAKTAN EöøTøMLE ALAN
ÖöRENCøLERøN GÖRÜùLERø

GÜRHAN DURAK 1, SERKAN ÇANKAYA 1, EYUP YÜNKÜL 1, ARAS BOZKURT 2
1

2

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
ANADOLU ÜNøVERSøTESø
gurhan0207@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ Türkiye’de yüksek ö÷retim seviyesinde 5ø derslerini uzaktan e÷itimle alan ö÷rencilerinin
görüúlerinin belirlenmesidir. Bu do÷rultuda 23 maddeden oluúan çoktan seçmeli ve açÕk uçlu sorularÕn
bulundu÷u bir anket 3 farklÕ üniversitedeki ö÷rencilere gönderilmiútir. Toplam 640 ö÷renci anketi doldurmuútur.
ølgili ankette, ö÷renim durumu, bölümü, uzaktan e÷itimle kaç ders aldÕklarÕ ve bu dersleri hangi teknolojik
cihazlar üzerinden takip ettikleri gibi alanlar yer almaktadÕr. BunlarÕn yanÕnda ö÷rencilere, genel olarak iúlenen
derslerle ilgili ne tür araçlarÕn ve yazÕlÕmlarÕn kullanÕldÕ÷Õ ve derslerin uzaktan iúleniúi ile ilgili sorular
yöneltilmiútir. Ankette yer alan açÕk uçlu sorular genel olarak mevcut sistemdeki sÕkÕntÕlar, olumlu yönler ve
kiúisel motivasyonlarÕ hakkÕndadÕr. Elde edilen yanÕtlardan ö÷rencilerin en fazla bilgisayar ve cep telefonlarÕ
üzerinden dersleri takip ettikleri görülmüútür. En fazla kullanÕlan ö÷renme yönetim sistemi Moodle olurken,
canlÕ ders yazÕlÕmlarÕnda Adobe Connect’in öne çÕktÕ÷Õ görülmüútür. Ancak ö÷rencilerin %60’ÕnÕn hangi yazÕlÕmÕ
kullandÕklarÕnÕ bilmedikleri ortaya çÕkmÕútÕr. Derslerde en çok kullanÕlan materyallerin ders videolarÕ ve sunum
dosyalarÕ oldu÷u görülmüútür. Ö÷rencilerin %67’sinin ileride uzaktan e÷itimle ders almak istememeleri ve yüz
yüze e÷itimi tercih ettikleri yönündeki görüúleri mevcut sistemlerin sa÷lÕklÕ ve tatmin edici olmadÕ÷Õ úeklinde
yorumlanabilir.
Anahtar Kelimeler : 5ø dersleri, uzaktan e÷itim, sanal sÕnÕf uygulamalarÕ, ö÷renme yönetim sistemleri.
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(12379) MOBøL UYGULAMALARIN BEùøNCø SINIF
ÖöRENCøLERøNøN AKADEMøK BAùARILARINA, TEKNOLOJøYE
VE ÇEVREYE KARùI TUTUMLARINA ETKøSø: ÇEVRE EöøTøMø
ECEM KARASAÇ 1, FATMA ùAHøN 1
1

MARMARA ÜNøVERSøTESø
karasacecem@gmail.com

Günümüzde hayatÕmÕzÕn her alanÕnda teknolojiyle iç içe büyüyen bir nesil yetiúmektedir. Bu neslin
gereksinimleri de ve bu gereksinimleri ö÷renme tarzlarÕ da farklÕlaúmaktadÕr. E÷itim sisteminde her zaman nasÕl
daha iyi ö÷retilebilir sorgulanmakta ve yeni arayÕúlara girilmektedir. Klasikleúen ö÷retim modelleri ve metotlarÕ
teknoloji ça÷Õ çocuklarÕna bir úeyleri ö÷retmede artÕk yetersiz kalmakta ve onlarÕn ö÷renme tarzlarÕna ço÷u
zaman uymamaktadÕr. øúte bu ö÷renme tarzÕna ayak uydurma çabalarÕ içerisinde yeni bir ö÷renme olan mobil
ö÷renme (m-learning) kavramÕ ortaya çÕkmÕútÕr. Mobil ö÷renme kiúiye her yerde ve her koúulda istedi÷i bilgiye
kolayca ulaúma imkanÕ sa÷lamaktadÕr. Mobil ö÷renme, taúÕyabildi÷imiz ve iúlem yapabildi÷imiz bilgiye
ulaúabildi÷imiz e -ö÷renme araçlarÕ olarak tanÕmlanmaktadÕr. Yani mobil ö÷renme, ö÷rencilerin internet
üzerinden aradÕklarÕ e÷itim materyallerine eriúim ve ö÷renme kolaylÕ÷Õ sa÷layan araçlarla ö÷renmenin
sa÷lanmasÕdÕr. Mobil ö÷renmeyi tanÕmlayacak olursak cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar gibi aletlerle
kablosuz bilgi iúleme ve depolama araçlarÕyla gerçekleútirilen ö÷renmedir. E÷itimde mobil cihazlar ö÷retimin
sadece sÕnÕfla sÕnÕrlÕ kalmasÕnÕ ortadan kaldÕrÕp her an ve her yerde bilgiye ulaúma imkanÕ sa÷lamaktadÕr. SÕnÕftan
ve ortamdan ba÷ÕmsÕz olarak ö÷renci ö÷renmek istedi÷i úeylere kolayca ulaúabilmektedir. Teknolojinin bu
úekilde hÕzla geliúimi sayesinde her yerde e÷itim verilebilmekte kiúi istedi÷i bilgiye anÕnda ulaúabilmektedir.
Mobil ö÷renme, zamandan ve mekandan ba÷ÕmsÕz olarak ö÷renme fÕrsatÕ tanÕmasÕndan dolayÕ kiúiye zaman ve
mekânsal olarak tasarruf sa÷lamaktadÕr yani kiúiyi bir mekanla sÕnÕrlamamakta bilgiye her zaman ulaúabilme
fÕrsatÕ sunmaktadÕr. Mobil ö÷renmenin ö÷retimde de kolaylÕkla entegre edilmesi söz konusudur.
Küçüklüklerinden bu yana tablet bilgisayarlar ve akÕllÕ telefonlarla iç içe büyümekte olduklarÕ için onlara bir
úeyleri ö÷retme yaklaúÕmlarÕnda bu teknolojiyi kullanmak onlarÕn daha etkili ve iyi bir úekilde ö÷renebilmesine
katkÕ sa÷layabilmektedir. Okullarda ö÷retilmek istenilen bilgi ve beceriler de oyunlar, videolar, animasyonlar vb.
mobil uygulamalar ve mobil araçlar sayesinde daha e÷lenceli ve daha etkili bir úekilde ö÷retilebilmesine imkan
sa÷lamaktadÕr. Ö÷rencilerin alÕúÕk olduklarÕ bu teknolojik aletler ve uygulamalar (video, online oyun,
simülasyon, animasyon vb.) onlara bir úeyleri daha etkili ö÷retmek ve dersleri daha e÷lenceli bir hal aldÕrmak
adÕna büyük bir önem taúÕmaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ; mobil uygulamalarÕn beúinci sÕnÕf ö÷rencilerinin
akademik baúarÕlarÕna, teknolojiye ve çevreye karúÕ tutumlarÕna etkisini çevre konusunda incelemektir. ÇalÕúma
Silivri ilçesinde bulunan iki ayrÕ ortaö÷retim okulunda ki 5. SÕnÕf ö÷rencileri üzerinde uygulanmÕútÕr. ÇalÕúma
karma yöntem kullanÕlarak gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúmada iki ayrÕ ortaö÷retim okulunun 5. SÕnÕf ö÷rencileri
kullanÕlmÕú, bir okul deney grubunu temsil etmekte olup 27 ö÷renciyle uygulanmÕútÕr. Di÷er okul kontrol
grubunu temsilen 26 ö÷renciyle ön test-son testler uygulanmÕútÕr. 5. SÕnÕfa gitmekte olan ortaö÷retim
ö÷rencileriyle uygulanan bu çalÕúmada deney grubuyla çevre konusu üzerinde çalÕúÕlmÕú olup, dersler mobil
uygulamalarla ( video, online oyun, simülasyon, animasyon vb. ) iúlenmiútir. Veriler çevre konusunda hazÕrlanan
Akademik baúarÕ testi, Teknolojiye tutum ölçe÷i, Ö÷rencilerin çevreye tutum ölçe÷i olmak üzere araútÕrmanÕn
nicel kÕsmÕnÕn verilerini oluúturmakta, ö÷renci görüúlerinin yer aldÕ÷Õ sorular ve ö÷renci görüúlerinin yer aldÕ÷Õ
ses kayÕtlarÕ ise araútÕrmanÕn nitel kÕsmÕnÕn verilerini oluúturmaktadÕr. Veriler üzerinde yapÕlan analiz
sonuçlarÕna göre; deney grubunu temsil eden ö÷rencilerin ön-son test akademik baúarÕlarÕnda istatiksel olarak
anlamlÕ bir artÕú oldu÷u, kontrol grubunda ise istatiksel olarak anlamlÕ bir atÕú olmadÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Teknolojiye tutum ölçe÷i sonuçlarÕna göre de deney grubunda ki ö÷rencilerin tutumlarÕnda istatiksel olarak
anlamlÕ úekilde bir sonuç görülürken, kontrol grubunda bu görülmemektedir. Çevreye olan tutum ölçe÷inde de
deney grubu ö÷rencilerin çevreye olan tutumlarÕnda istatiksel olarak anlamlÕ artÕú tespit edilirken kontrol
grubunda bu görülmemektedir.
Anahtar Kelimeler : Mobil ö÷renme, Mobil uygulamalar, Mobil araçlar, Online oyun, Animasyon, Simülasyon,
Teknoloji, E÷itim, Çevre, Teknoloji- e÷itim entegrasyonu
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(9522) ÖöRETMENLERøN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL
KøMLøK ALGILARI ARASINDAKI øLøùKø
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MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
koroglu522@hotmail.com

AraútÕrmanÕn amacÕ ö÷retmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel kimlik algÕlarÕnÕ belirlemek ve bu iki de÷iúkene
yönelik görüúleri arasÕnda anlamlÕ iliúki olup olmadÕ÷ÕnÕ saptamaktÕr. øliúkisel tarama modelinde gerçekleútirilen
araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu Düzce ili KaynaúlÕ ilçesinde görev yapan 149 ö÷retmen oluúturmaktadÕr. Veri
toplama aracÕ olarak Örgütsel Adalet ve Örgütsel Kimlik Ölçekleri kullanÕlmÕútÕr. Verilere hangi testlerin
uygulanaca÷ÕnÕ belirlemek amacÕyla de÷iúkenlerin da÷ÕlÕmÕnÕn normalli÷i Kolmogorov- Smirnov testi ile
incelenmiútir. Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre tüm de÷iúkenlerin p<,05 normal da÷ÕlÕm göstermedi÷i
bulunmuú ve bu nedenle bu çalÕúmada nonparametrik testler kullanÕlmÕútÕr. Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna
göre cinsiyet ve branú de÷iúkenlerinde Mann-Whitney U testi, yaú ve kÕdem de÷iúkenlerinde Kruskal-Wallis
Testi, algÕ düzeylerini belirlemede ortalama, kiúisel de÷iúkenler için yüzde, frekans, örgütsel adalet ve örgütsel
kimlik algÕlarÕ arasÕndaki iliúkiyi belirlemek için Pearson korelasyon katsayÕsÕ yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn
bulgularÕna göre ö÷retmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel kimlik algÕlarÕnÕn yüksek düzeyde oldu÷u
saptanmÕútÕr. Cinsiyet ve branú de÷iúkenlerinin ö÷retmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel kimli÷e yönelik
algÕlarÕnda anlamlÕ fark ortaya çÕkarmadÕ÷Õ görülmüútür. Yaú de÷iúkeni ö÷retmenlerin örgütsel adalete iliúkin
görüúlerinde anlamlÕ fark ortaya çÕkarmazken, örgütsel kimli÷e yönelik görüúlerinde anlamlÕ fark ortaya
çÕkarmÕútÕr. Ö÷retmenlerin örgütsel kimli÷e yönelik algÕlarÕnÕn hangi yaú de÷iúkenler arasÕnda anlamlÕ fark
oldu÷unu bulmak için yapÕlan Mann-Whitney U Test sonucuna göre anlamlÕ farkÕn 20-30 yaú ve 31-40 yaú
gruplarÕ arasÕnda oldu÷u saptanmÕútÕr. Ö÷retmenlerin örgütsel adalete iliúkin görüúlerinde kÕdem de÷iúkeni
anlamlÕ fark ortaya çÕkarmazken; örgütsel kimlik algÕlarÕnda anlamlÕ fark ortaya çÕkarmÕútÕr. Örgütsel kimli÷e
yönelik algÕlarÕnÕn hangi kÕdem de÷iúkenleri arasÕnda anlamlÕ fark gösterdi÷ini bulmak için yapÕlan MannWhitney Test sonucunda anlamlÕ farkÕn 1-5 yÕl ile 6-10 yÕl ve 1-5 yÕl ve 16 yÕl ve üzeri kÕdeme sahip ö÷retmenler
arasÕnda oldu÷u görülmüútür. Ö÷retmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel kimlik algÕlarÕ arasÕnda orta düzeyde
pozitif yönlü ve anlamlÕ bir iliúki oldu÷u saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : örgütsel adalet, örgütsel kimlik, ö÷retmen

(9600) EöøTøMDE ÖRGÜT SAöLIöININ øNSAN KAYNAöININ
ÖRGÜTSEL YABANCILAùMASINA ETKøSø
VøCDAN ALTINOK 1
1

GAZø ÜNøVERSøTESø
valtinok@gazi.edu.tr

ÇalÕúma hayatÕnda yapÕlacak olan iúlere yönelik farklÕ yöntemlerin uygulanmasÕ, her geçen gün artan karmaúÕk
bürokratik süreçler, kiúinin süreci bütünlük içinde kavramasÕnÕ engellemekte, do÷al yaúamÕn iúleyiú düzenine
yabancÕlaúmasÕna neden olmaktadÕr. Bu olumsuz çalÕúma ortamÕ, çalÕúanÕn zihinsel, psikolojik ve biyolojik
sa÷lÕ÷ÕnÕn etkilenmesine neden olan örgütsel sa÷lÕk sorunudur. AraútÕrma, özellikle bir meslek alanÕna yönelik
e÷itim hizmeti veren üniversitelerdeki örgüt sa÷lÕ÷ÕnÕn, çalÕúanlarÕn iúgören yabancÕlaúma algÕsÕna ne ölçüde etki
yaptÕ÷ÕnÕ belirlemektir. AraútÕrmanÕn örneklemini Ankara ilindeki Gazi ve YÕldÕrÕm BeyazÕt Üniversitelerinde
çalÕúanlardan oluúmaktadÕr. AraútÕrmada iki adet veri toplama aracÕ kullanÕlmÕútÕr. Birincisi Korman ve
arkadaúlarÕ (1981) tarafÕndan geliútirilen øúgören YabancÕlaúma Ölçe÷i, ikincisi Lyden ve Klingele tarafÕndan
geliútirilen Örgütsel Sa÷lÕk ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma modelini, iliúkileri görebilmek ve ölçe÷in
geçerlili÷ini ortaya koymak amacÕyla yapÕsal eúitlik modeli (YEM) kullanÕlmÕútÕr. YapÕlan açÕmlayÕcÕ faktör
analizi (AFA) sonucunda øúgören YabancÕlaúma Ölçe÷inin tüm faktörlerinin toplam varyansÕn % 63.5’ini,
Örgütsel Sa÷lÕk Ölçe÷inin ise tüm faktörlerinin toplam varyansÕn %58.3’ünü açÕkladÕ÷Õ görülmüútür. AyrÕca
Örgütsel Sa÷lÕk Ölçe÷indeki tüm ifadelerin 0.74 ile 0.85 arasÕnda, øúgören YabancÕlaúmasÕ Ölçe÷inde ise tüm
ifadelerin 0.72 ile 0.83 arasÕnda faktör yükü aldÕ÷Õ tespit edilmiútir. AraútÕrmada örgütsel sa÷lÕk ile iúgören
yabancÕlaúmasÕ arasÕnda bir iliúkinin olup olmadÕ÷Õ varsayÕmÕna iliúkin durumu test etmek amacÕyla yapÕlan
korelesyon ve regresyon analiz sonuçlarÕ modelin do÷ru kuruldu÷unu (F =2,573, P< 0,000), araútÕrmaya
katÕlanlarÕn örgütsel sa÷lÕk algÕlamalarÕ ile örgütsel yabancÕlaúma algÕlarÕ arasÕnda ters yönlü ve orta düzeyde (r=
-0,683, p<,05) bir iliúkinin oldu÷u ortaya koymuútur.
Anahtar Kelimeler : universite, çalÕúan, örgüt sa÷lÕ÷Õ, örgütsel yabancÕlaúma
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Kamu, bir ülkedeki yurttaúlarÕ, kamu yönetimi ise kamu politikalarÕnÕ belirleme, uygulama ve denetleme
süreçlerine iliúkin yapÕyÕ ifade eder. Üniversite, Eflatun ve Aristo’nun hiçbir politik ve dinî baskÕ unsuru
olmadan ö÷rencileri ile felsefi tartÕúma yarattÕklarÕ ortamdan esinlenerek günümüze kadar gelen evrensel ölçekte
ba÷ÕmsÕz ve tüzel kiúili÷e sahip bilimsel kurumlarÕ ifade etmektedir. Üniversitelerde yönetim hizmetleri büyük
ölçüde akademik ve idari personel kategorisinde bulunan kiúiler eliyle yürütülür. Kamu hizmetlerinin süreklilik
arz etmesi ve bir kesintiye u÷ramadan yürütülmesi için gerek geçici, gerekse sürekli olarak boúalan kadrolara
"vekalet" yoluyla atamalar yapÕlmak suretiyle hizmetin aksamamasÕ sa÷lanmÕú olur. Son yÕllarda üniversitelerde
boú bulunan kadrolara büyük oranda vekâlet yoluyla atamalarÕn yapÕldÕ÷Õ gözlenmektedir. Son yÕllarda, genel
sekreterlik, fakülte dekanlÕ÷Õ, yüksekokul müdürlü÷ü gibi kadrolara atamalarÕn büyük oranda vekâlet yoluyla
yapÕldÕ÷Õ gözlenmektedir. Bu kadrolara ekseriyet üniversite rektör veya rektör yardÕmcÕlarÕnÕn vekâlet etti÷i
görülmektedir. Üniversite üst yöneticilerinin üzerinde, konumlarÕ gere÷i a÷Õr bir yetki ve sorumluluk olmasÕna
ra÷men, vekâleten yürüttükleri görevlerden dolayÕ iúlerini yürütemez, yetiútiremez konuma geldikleri ve iú
verimlerinin düútü÷ü bir gerçektir. Bu uygulama, varlÕk sebebi; yöresel, bölgesel ve küresel anlamda insanÕn
sosyal ve ekonomik refahÕnÕ yükseltmek olan ve toplumda önemli ve saygÕn bir yere sahip olmasÕ gereken
üniversitelerin hedeflerine üst düzeyde ulaúmasÕnÕ ciddi manada engellemektedir.
Anahtar Kelimeler : üniversite, yönetim, vekalet sistemi
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Lider kümenin bir üyesi olarak, di÷er üyeler üzerinde olumlu etkide bulunan, onlarÕ etkileyebilen kiúidir.
Liderlik konusu baúlangÕçta lider özellikleri açÕsÕndan ele alÕnmÕú, daha sonra liderin davranÕú boyutu da ele
alÕnmaya baúlamÕútÕr. Liderlik; belirli bir grup insanÕ, belirli amaçlar etrafÕnda toplayabilmek ve bu amaçlarÕ
gerçekleútirebilmek için onlarÕ harekete geçirme yönünde gerekli nitelik, yetenek ve tecrübeye sahip olmakla
ilgili özellikler bütünüdür. Ö÷retmenler, e÷itim örgütlerinde uygulanacak baúarÕlÕ de÷iúim giriúimlerinde önemli
roller üstlenmektedir. Ö÷retmenler davranÕúlarÕyla, düúünceleriyle ve de÷erleriyle ö÷rencilere model oluútururlar.
Ö÷retmenler, gerek içinde yer aldÕ÷Õ ö÷retmen grubunda gerekse birlikte oldu÷u ö÷renci grubu içinde bir liderlik
rolü üstlenmek durumundadÕr. Ö÷retmen, lider olarak sorumlu oldu÷u sÕnÕfÕ, okulu ve hizmet verdi÷i çevre ve
toplumu yönlendirmek ve aydÕnlatmakla da sorumludur. Gelece÷in ö÷retmenleri olarak ö÷retmen aday
adaylarÕnÕn da bu ba÷lamdaki görüúlerinin onlarda bir farkÕndalÕk oluúturma adÕna önemli oldu÷u
düúünülmektedir. Bu çalÕúmada ö÷retmen aday adaylarÕnÕn lider ö÷retmen algÕlarÕna iliúkin görüúleri ortaya
konulmaya çalÕúÕlacaktÕr. ÇalÕúma, nitel verilerin kullanÕldÕ÷Õ betimsel bir araútÕrmadÕr. ÇalÕúmada araútÕrmanÕn
amacÕna uygun olarak hazÕrlanmÕú yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu uygulanacaktÕr. Görüúme sorularÕnÕn
belirlenmesi için son sÕnÕfta ö÷renim gören E÷itim Fakültesi ö÷rencileri ile ön görüúme yapÕlmÕútÕr. Bu
görüúmelerden hareketle ve ilgili alanyazÕn ve belgeler taranarak görüúme formu düzenlenmiútir. AraútÕrmanÕn
çalÕúma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E÷itim Fakültesi’nde farklÕ anabilim dallarÕnda ö÷renim
gören son sÕnÕf ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. Elde edilecek veriler içerik analizi yapÕlarak çözümlenecek ve
yorumlanacaktÕr.
AraútÕrma görüúmelerin yapÕlmasÕ aúamasÕnda olup, bulgulara ve sonuçlara bildiride yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Lider, Liderlik DavranÕúÕ, Ö÷retmen AdayÕ, Lider Ö÷retmen
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SÕnÕf yönetimi ile ilgili ulusal tez çalÕúmalarÕnÕn de÷erlendirilmesini amaçlayan bu araútÕrma, doküman analizi
yöntemi kullanÕlarak 2005 yÕlÕndan 2016 yÕlÕna kadar sÕnÕf yönetimi ile ilgili yapÕlmÕú ve eriúime açÕk olan 93
lisansüstü e÷itim tezinin ( 83 yüksek lisans ve 10 doktora) taranmasÕ ile oluúturulmuútur. AraútÕrmalar eriúim
durumuna, çalÕúma türüne, ö÷renim düzeyine, araútÕrma yöntemine, araútÕrma modeline, konularÕna, araútÕrmanÕn
yapÕldÕ÷Õ kurum da÷ÕlÕmÕna, kullanÕlan ölçekler türlerine, kullanÕlan analiz teknikleri ve kaynak kullanÕmÕna göre
toplam 14 baúlÕk altÕnda incelenmiútir. YapÕlan bu araútÕrmadan elde edilen bulgular do÷rultusunda sonuç
olarak; 2005 ile 2016 yÕllarÕnda sÕnÕf yönetimi kapsamÕnda yapÕlan çalÕúmalarÕn en çok 1-4. sÕnÕflar düzeyinde
oldu÷u, sÕnÕf yönetimi becerileri ile di÷er beceriler arasÕndaki iliúkiler ve sÕnÕf yönetiminde ö÷retmenlerin rolleri
ve yeterlilikleri konularÕnda araútÕrmalarÕn yo÷unlaútÕ÷Õ görülmüútür. Yine 2005 ile 2016 yÕllarÕnda sÕnÕf
yönetimi kapsamÕnda yapÕlan araútÕrmalarÕn 71’i yüksek lisans ve 10’u ise doktora alanÕnda konu olarak ise
ö÷retmen merkezli olarak yapÕlmÕútÕr. En çok kullanÕlan araútÕrma yöntemi ise 69 yüksek lisans ve 5 doktora tezi
ile nicel araútÕrma yöntemi olarak belirlenmiútir. AyrÕca, araútÕrmada ulaúÕlan bulgulara dayalÕ olarak sÕnÕf
yönetimi alanÕnda doktora düzeyinde çalÕúmalarÕn az sayÕda gerçekleútirildi÷i yönünde olmuútur.
Anahtar Kelimeler : sÕnÕf yönetimi, lisansüstü, tez
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Geliúmiú ülkeler geliúme ve yenileúme hareketlerindeki süreklili÷i devam ettirebilmek için öncelikli olarak
e÷itime önem vermektedir. Bu ba÷lam e÷itime olan talebi arttÕrmÕú ve e÷itim kurumlarÕnÕn ço÷almasÕna neden
olmuútur. Ülkemizde ve dünyanÕn çeúitli ülkelerinde okullaúma sayÕlarÕnÕn artmasÕna ra÷men e÷itimde istenilen
nitelik yakalanmÕú de÷ildir. E÷itim sistemleri, de÷iúime ayak uydurabilmek ve e÷itim kurumlarÕnda süreklilik,
verimlilik ve nitelik gibi konularda ö÷retim ba÷lamÕnda farklÕ metotlara yönelmiúler ve geleneksel e÷itim
sisteminden farklÕ bir anlayÕúa sahip ‘’Uzaktan E÷itim’ gibi bir uygulama ile E÷itim programlarÕ kavramÕyla
uyumlu bir ekol oluúturmuúlardÕr. Buradan hareketle, uzaktan e÷itim yüksek lisans programlarÕnÕn etkilili÷i
konusunda ö÷retmen görüúlerini belirlemeyi amaçlayan bu araútÕrma, nitel yöntemle gerçekleútirilmiútir.
AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 2016- 2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕ Bursa ilindeki tek bir okul hedef alÕnmadan
de÷iúik branúlarda görev yapan okulöncesi, ilkö÷retim, ortaö÷retim, etüt merkezleri ve özel kurslarda görev
yapan 26 ö÷retmen oluúturmuútur. AraútÕrmada veriler görüúme formu ile toplanmÕú ve betimsel analiz tekni÷i ile
çözümlenmiútir. AraútÕrmadan elde edilen bulgulara dayalÕ olarak, ö÷retmenlerin uzaktan e÷itim kavramÕnÕ açÕk
ö÷retim ile karÕútÕrdÕklarÕ, uzaktan e÷itim hakkÕnda çok fazla bilgi kirlili÷ine sahip olduklarÕ ayrÕca
ö÷retmenlerin, uzaktan e÷itime örgün e÷itim için destekleyici bir sistemden öte bir misyon veremedikleri
görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Uzaktan E÷itim, betimsel analiz, nitel yöntem
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Günümüzde örgütler kaliteyi ve de÷iúim hÕzÕnÕ karúÕlayabilmek için yeni yönetim yaklaúÕmlarÕ arayÕúlarÕna
girmiúlerdir. Bu arayÕúlar sonucunda ortaya çÕkan yönetim yaklaúÕmlarÕndan birisi de Toplam Kalite Yönetimi (
TKY) yaklaúÕmÕdÕr. TKY felsefe ve ilkeler bütünü olma yanÕnda uygulama araçlarÕyla bir yönetim biçimidir.
Tüm yönetim biçimlerinde oldu÷u gibi TKY’de de yönetici kavramÕ önemli görülmektedir. Ancak günümüzde
yönetici kavramÕ tanÕmÕ yerini etkili yönetici kavramÕna bÕrakmÕútÕr. Etkili yöneticilik kavramÕ alan yazÕnda
liderlik olarak tanÕmlanmaktadÕr. Liderlik kavramÕ TKY uygulamalarÕ için önemli bir katalizör görevi
görmektedir. Örgütlerde de÷iúimin sa÷lanmasÕ yetki kullanÕmÕndan ziyade etki kullanÕmÕ ile oluúturulabilecektir.
Liderlik türleri içerisinde de etkinin ve rol model olmanÕn öne çÕktÕ÷Õ anlayÕú ise etik liderliktir. Etik liderlik,
liderli÷in ortak özelli÷i olan davranÕúlarÕna ek olarak özünde iyili÷i yaymaya çalÕúmak, baúkalarÕnÕn kiúisel
özelliklerine saygÕ göstermek, dürüstlük, güvenirlik, inanÕlÕrlÕk, samimilik, adalet, kiúilerarasÕ iliúkilerde beceri,
demokratik karar alma ve katÕlÕmÕ destekleme gibi kodlarÕ barÕndÕrmaktadÕr. Bu araútÕrmanÕn amacÕ; okullardaki
toplam kalite yönetimini uygulamalarÕ ve ö÷retmen algÕlarÕna göre okul müdürlerinin etik liderlik
uygulamalarÕnÕn toplam kalite yönetimine etkisini tespit etmektir. AraútÕrmada yöntem olarak saha araútÕrmasÕ,
veri toplama aracÕ olarak ise anket tekni÷inden yararlanÕlmÕútÕr. Bu araútÕrmanÕn sonucunda, ö÷retmen algÕlarÕna
göre yöneticilerin yönetim uygulamalarÕnda etik liderlik davranÕúlarÕ sergilemelerinin toplam kalite yönetimi
üzerindeki etkileri ortaya konulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Toplam Kalite Yönetimi, Liderlik, Ö÷retmen, Düzce
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SÕnÕf yönetimi, ö÷retmenin sÕnÕfta ö÷renme için gerekli düzeni sa÷lamak üzere, etkili bir ortam hazÕrlamak
amacÕyla yaptÕ÷Õ uygulamalardÕr (Celep, 1997). SÕnÕfÕ iyi yönetmek, baúarÕlÕ bir ö÷retmen olmak için ilk adÕm
olarak kabul edilmektedir (AkÕn ve Koçak, 2007). Temel görevi, belirlenen hedefler do÷rultusunda, ö÷rencilerde
istenilen yönde davranÕú de÷iúikli÷i meydana getirmek olan ö÷retmen, bu görevini yerine getirmek için etkili
sÕnÕf yönetimi becerilerine sahip olmalÕdÕr (ùahin, 2003). SÕnÕf yönetimi becerileri ö÷retimin baúarÕsÕnÕ
belirlemede birincil önem taúÕmaktadÕr (Celep, 2002). YapÕlan birçok çalÕúmada ö÷retmenlerin hizmet öncesi
e÷itimlerinde sÕnÕf yönetimi alanÕnda yeterince yetiútirilmedikleri vurgulanmaktadÕr. Özellikle de sÕnÕf yönetimi
dersinin uygulama boyutunun 2006-2007 e÷itim-ö÷retim yÕlÕndan itibaren kaldÕrÕlmasÕyla bu eksikli÷in daha da
fazla hissedildi÷i düúünülmektedir. Bu çalÕúmada ö÷retmen aday adaylarÕnÕn sÕnÕf yönetiminde olumlu ve
olumsuz ö÷retmen imajlarÕna yönelik görüúleri ortaya konulmaya çalÕúÕlacaktÕr. Bu do÷rultuda sÕnÕf yönetimi
dersi alan ö÷retmen aday adaylarÕna ö÷rencilik hayatlarÕ boyunca karúÕlaútÕklarÕ ö÷retmenleri sÕnÕf yönetiminde
ele alÕnan konular çerçevesinde olumlu ve olumsuz olarak de÷erlendirmeleri istenmiútir. Bu araútÕrmada yarÕ
yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu kullanÕlarak veriler toplanmÕútÕr. AraútÕrma, nitel verilerin kullanÕldÕ÷Õ betimsel
bir çalÕúmadÕr. ÇalÕúmada araútÕrmanÕn amacÕna uygun olarak hazÕrlanmÕú yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu
uygulanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E÷itim Fakültesi’nde farklÕ
anabilim dallarÕnda ö÷renim gören ve sÕnÕf yönetimi dersi alan ö÷renciler oluúturmaktadÕr. Elde edilen veriler
içerik analizi yapÕlarak çözümlenmiú ve yorumlanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf Yönetimi, Ö÷retmen AdayÕ, Ö÷retmen ømajÕ
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Supervision can be thought of as the function that draws together the discrete elements of instruction’s
effectiveness into whole school effectiveness. Supervision of teachers needed to purposefully merge the needs of
the individual teachers with the needs of the school. In this idea are the concepts of summative and formative
evaluation systems for teacher and organizational development. Teacher evaluation is among the most important
duties, which are required for administration of a desirable educational system. Educational leaders cooperate
with teachers and help them with educating in order to enhance teaching achievement, aiming at promotion of
quality of teachers’ performance and remove of their problems through professional cooperation. Aim of this
study is to determine the obstacles of school principals regarding teacher evaluation. Qualitative research
technique was used to collect, analyze and interpret data. Descriptive analysis and content analysis were used for
data analysis to determine opinions of school principals. Study group of this research consists of 45 school
principals who work for primary schools in Ankara. According to data, three themes were determined as
“Preparatory of Teaching Process, Teaching Process and Outcomes of Teaching Process”. According to data
obtained, main problem is insufficient knowledge of school principal regarding teacher evaluation. They should
be knowledgeable and able to apply ethical, regulatory and legal principles of profession. Also, it can be said that
teachers are not motivated enough and they don’t have a culture to be evaluated by trustworthy school principal.
It’s suggested that Ministry of National Education create a culture of teacher evaluation system via in-service
education and conferences. This implementation may help teachers and school principals to adapt new system.
Another suggestion is in-service education concerning teacher evaluation for school principals.
Anahtar Kelimeler : Teacher evaluation, school principal, primary school
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Günümüzde e÷itim sistemlerinin amaçlarÕ arasÕnda, vatandaúlÕk haklarÕ ve görevlerinin bilincine sahip,
özde÷erlendirme becerileri geliúmiú sosyal bireylerin yetiútirilmesi yer almaktadÕr. Bu durum toplumun refahÕ ve
sa÷lÕ÷Õ için önemli görülmektedir. De÷inilen niteliklere sahip bireylerin demokratik de÷erleri içselleútirmiú
okullardan yetiútirilece÷i düúünülebilir. Okullarda demokrasinin yansÕmalarÕndan birisi de ö÷rencilerin eleútirel
düúünme becerilerine sahip olmasÕdÕr. Ö÷rencilerin eleútirel düúünme becerilerinin yükselmesi okulun
demokratik davranÕúlarÕ benimseme düzeyinden etkilenebilir. Hatta okullardaki demokrasi algÕsÕ ve eleútirel
düúünce becerisi karúÕlÕklÕ olarak birbirlerinin geliúimine de hizmet edebilir. Bu do÷rultuda bu araútÕrmanÕn
amacÕ, ö÷rencilerin demokratik okul algÕlarÕnÕn eleútirel düúünce e÷ilimleri üzerindeki etkisi olarak
belirlenmiútir. øliúkisel tarama modelinde betimlenen bu araútÕrmanÕn, ba÷ÕmsÕz de÷iúkeni demokratik okul algÕsÕ
ve ba÷ÕmlÕ de÷iúkeni de eleútirel düúünme e÷ilimidir. AraútÕrma 557 ö÷renciden oluúan bir çalÕúma grubu
üzerinde gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak “Ortaokullarda Demokrasi AlgÕlarÕ Ölçe÷i”
ve “UF/EMI Eleútirel Düúünme E÷ilimi Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. Verilerin çözümlenmesinde frekans, aritmetik
ortalama, standart sapma gibi betimsel bilgiler ve korelasyon ile çoklu do÷rusal regresyon analizleri SPSS 22.0
programÕnda ve veri kümesinin geçerlili÷inin saptanmasÕnda da Lisrel 8.8 programlarÕndan yararlanÕlmÕútÕr.
AraútÕrma bulgularÕna göre, ö÷rencilerin demokratik okul algÕlarÕ (X=3.89) ve eleútirel düúünme e÷ilimleri
(X=3.95) görece yüksek düzeyde tespit edilmiútir. AyrÕca, ö÷rencilerin demokratik okul algÕlarÕ ile eleútirel
düúünme e÷ilimleri arasÕnda pozitif yönlü yüksek düzeyde anlamlÕ bir iliúki oldu÷u görülmüútür (r=.76, p<.01).
Son olarak ö÷rencilerin demokratik okul boyutlarÕ hep birlikte eleútirel düúünme e÷ilimlerinin toplam
varyansÕnÕn % 60’ÕnÕ açÕkladÕ÷Õ saptanmÕú ve tamamÕnÕn ö÷rencilerin eleútirel düúünme e÷ilimlerinin anlamlÕ
birer yordayÕcÕsÕ olduklarÕ ifade edilebilir (ȕ=.78, p<.05).
Anahtar Kelimeler : Demokratik okul, eleútirel düúünme, ö÷renci
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ønsan kaynaklarÕ ülkelerin geliúimine etki eden en önemli stratejik unsurlardan birisi olarak belirtilebilir.
Günümüzde, insan kaynaklarÕnÕn niteli÷i ülkelerin gelece÷ine de yön vermektedir. Bu nedenle ülkeler; e÷itimsel
yeterlili÷i yüksek, küresel dünyanÕn de÷erlerini benimsemiú ve sürekli ö÷renmeyi içselleútirmiú bireylerin
yetiútirilmesi için politikalar üretmektedir. Ancak nitelikli bireylerin yetiútirilmesi okullarÕn etkilili÷i ve baúarÕlÕ
bir yönetim sayesinde gerçekleútirilebilir. 21. yüzyÕl boyunca süregelen etkili okul tartÕúmalarÕnda yönetimin,
ö÷retmenlerin, okul ortamÕnÕn ve velilerin önemi ayrÕca vurgulanmÕútÕr. OkullarÕn etkilili÷i ise etik ilkelere sahip,
politik ve yönetimsel yeterlili÷i yüksek stratejik liderlik özelli÷i gösteren okul yöneticileri ile sa÷lanaca÷Õ
belirtilebilir. Bu nedenle, stratejik liderlik özelliklerini barÕndÕran okul yöneticilerinin okullarÕnÕn etkilili÷ine
katkÕ sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir. Bu do÷rultuda bu araútÕrmanÕn amacÕ, ö÷retmenlerin bakÕú açÕsÕndan okul
yöneticilerinin stratejik liderlik davranÕúlarÕnÕn etkili okullar ile iliúkisinin incelenmesidir. AraútÕrma iliúkisel
tarama modeli çerçevesinde yürütülmüútür. AraútÕrmada örneklem belirlenmemiú çalÕúma grubu üzerinden
gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúma grubu 242 ö÷retmenden oluúmaktadÕr. AraútÕrma verileri “Etkili Okul Ölçe÷i” ve
“Stratejik Liderlik Ölçe÷i” ile toplanmÕútÕr. Veriler SPSS 22.0 ve Lisrel 8.8 programÕ ile çözümlenmiútir.
AraútÕrma bulgularÕna göre, ö÷retmenlerin etkili okul (X=3.43) ve stratejik liderlik (X=3.45) algÕlarÕ görece
yüksek düzey olarak saptanmÕútÕr. AyrÕca ö÷retmenlerin etkili okul ile stratejik liderlik algÕlarÕ arasÕnda pozitif
yönlü, orta düzeyde anlamlÕ bir iliúki tespit edilmiútir (r=.48, p<.01). Ö÷retmenlerin okul yöneticilerinin
sergiledi÷i stratejik liderlik algÕsÕ ise etkili okul algÕlarÕnÕn toplam varyansÕnÕn % 25’ini açÕklamaktadÕr. Son
olarak etik uygulamalarÕn etkili okul algÕsÕnÕn anlamlÕ bir yordayÕcÕsÕ oldu÷u tespit edilmiútir (ȕ=.25, p<.05).
Anahtar Kelimeler : Etkili okul, stratejik liderlik, ö÷retmen
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Önemsenmeme ve dâhil edilmeme (Willams, 2007) olarak tanÕmlanan örgütsel dÕúlanma kavramÕ, yaygÕn ve her
yerde görülebilen bir olgudur (Williams & Sommer, 1997). Örgüt içindeki bir bireyin di÷erleri tarafÕndan ona
karúÕ so÷uk davranÕúlar sergilenerek istenmemesi yönünde kendini gösteren (Keklik, SaygÕn, & Oral Kara, 2013)
örgütsel dÕúlanma, ço÷unlukla toplu yapÕlar olan iú yerlerinde görülüp çalÕúanlarÕn sosyal ve psikolojik
davranÕúlarÕnÕ, sosyal iliúki ve etkileúimlerini etkileyebilmektedir (Balliet & Ferris, 2011; Zhao, Peng, & Sheard,
2013). Örgütsel dÕúlanma kavramÕnÕ genel olarak tanÕmlamak gerekirse; örgütte yer alan bir kiúi ya da grubun
farkÕnda olarak ya da olmayarak di÷erlerince görmezden gelinmesi, örgüt içinde yokmuú gibi davranÕlmasÕ, örgüt
süreçlerine dâhil edilmeme, sa÷ladÕ÷Õ katkÕlarÕ önemsememe sürecidir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ e÷itim
kurumlarÕndaki örgütsel dÕúlanma davranÕúlarÕnÕ incelemek ve de÷erlendirmektir. ÇalÕúma e÷itim alanÕnda pek
de÷inilmemiú olmasÕ bakÕmÕndan önem taúÕmasÕ ve ilgili alan yazÕnÕna sa÷ladÕ÷Õ katkÕ bakÕmÕndan ileride bu
konuda araútÕrma yapacaklara yarar sa÷layacaktÕr. Bu çalÕúma nitel araútÕrma yöntemi ile yapÕlmÕútÕr. Bu
kapsamda e÷itim alanÕnda daha önceden pek fazla de÷inilmemiú olan örgütsel dÕúlanmanÕn daha iyi
incelenebilmesi için bir nitel araútÕrma yöntemi olan görüúme yöntemi kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda yarÕ
yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu hazÕrlanarak katÕlÕmcÕlara uygulanmÕútÕr. ÇalÕúmada 2016-2017 e÷itim-ö÷retim
yÕlÕnda BartÕn ili merkez ilçesinde görevli ö÷retmenler yer almÕútÕr. KatÕlÕmcÕlarla gönüllülük esasÕna dayalÕ
olarak daha önceden randevu alÕnarak görüúmeler yapÕlmÕútÕr. Görüúme yapÕlan katÕlÕmcÕlarÕn adlarÕ ve
çalÕútÕklarÕ kurumlar gizli tutulmuú ve katÕlÕmcÕlarÕn her biri için Ö1, Ö2, … úeklinde kodlama
yapÕlmÕútÕr. YapÕlan görüúmeler daha sonra yazÕya dökülmüútür. KatÕlÕmcÕlardan elde edilen veriler incelenerek
elde edilen verilen çözümlenmesinde içerik analizi kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda katÕlÕmcÕ ö÷retmenlere
yöneltilen sorular úunlardÕr: Sizce okul ortamÕnda maruz kalÕnan örgütsel dÕúlanma davranÕú(lar)Õ nelerdir?
Sizce okul ortamÕnda kim tarafÕndan kime karúÕ örgütsel dÕúlanma davranÕú(lar)Õ sergilenmektedir? Neden? Yeni
göreve baúladÕ÷ÕnÕz bir okulda di÷er paydaúlarÕn (ö÷retmen, yönetici, veli …) size mesafeli (so÷uk) davranmalarÕ
durumunda nasÕl hissedersiniz? Neden? Ö÷retmenler odasÕna girdi÷inizde sohbet eden ö÷retmenler sohbeti
bitirirlerse ya da konuyu de÷iútirirlerse nasÕl hissedersiniz? Neden? Okulunuzdaki ö÷retmen arkadaúlarÕnÕz hafta
sonu için bir etkinlik planlÕyorlar, ancak size bu etkinlik ile ilgili davet gelmemesi durumunda nasÕl
hissedersiniz? Neden? Sizin görüúleriniz sorulmadan ders programlarÕ hazÕrlanÕrsa nasÕl hissedersiniz? Neden?
Bu bölümde ö÷retmenlerle yapÕlan görüúmelerden elde edilen verilerden ortaya çÕkacak bulgular yer alacaktÕr.
Bu bulgular ÕúÕnda yapÕlacak çÕkarÕmlar sayesinde ö÷retmenlerde örgütsel dÕúlanma ilgili sonuçlara
ulaúÕlabilecektir. AraútÕrma kapsamÕnda elde edilen verileri ö÷retmenlerle yapÕlan görüúme metinlerinden
ulaúÕlacak olan içerik ve kodlara yer verilecektir. AyrÕca görüúme metinlerinden alÕnacak birebir alÕntÕlar da yer
alacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : örgütsel dÕúlanma, ö÷retmen, okul
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Gerek dünyada, gerekse Türkiye’de kadÕnlar çalÕúma hayatÕna katÕlÕmda ve yönetim seviyelerine yükselmekte
sorunlar yaúamaktadÕrlar (Besler ve Oruç, 2010). Bu sorunlar çeúitlilik göstermekle birlikte bir kÕsmÕ cinsiyetten
kaynaklanmaktadÕr (Özdemir ve Aras, 2015). Cinsiyetten kaynaklanan bu engellerin arasÕnda cam tavan
sendromu bulunmaktadÕr. Cam tavan sendromu, kadÕnlar ile üst yönetim arasÕnda yer alan ve onlarÕn baúarÕ ve
liyakatlarÕna bakÕlmaksÕzÕn ilerlemelerini engelleyen, açÕkça görülmeyen, aynÕ zamanda aúÕlamayan engelleri
nitelendirmektedir (Aytaç, 1997:27-28). Cinsiyetten kaynaklÕ bu sorun, kadÕn çalÕúanlarÕn erkek çalÕúanlara
oranla kariyer basamaklarÕnÕ çÕkmalarÕnÕ zorlaútÕrmaktadÕr. AraútÕrmanÕn amacÕ cinsiyete dayalÕ engeller arasÕnda
yer alan “Cam Tavan Sendromu” hakkÕnda kadÕn ve erkek ö÷retmenlerin görüúlerini belirlemektir. AyrÕca
belirlenen bu görüúler arasÕnda cinsiyete ba÷lÕ görüú benzerlikleri veya farklÕlÕklarÕnÕn olup-olmadÕ÷Õ analiz
edilecektir. AraútÕrmanÕn amacÕ do÷rultusunda araútÕrma modeli olarak nitel araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕútÕr.
Nitel araútÕrma yöntemleri, derinlemesine ve ayrÕntÕlÕ bilgileri gerektiren türden araútÕrma problemlerini
incelemede e÷itim araútÕrmacÕlarÕna önemli çÕkÕú noktalarÕ sunmaktadÕr (YÕldÕrÕm, 1999). AraútÕrma, nitel
araútÕrma yaklaúÕmÕnda olgubilim (fenomenoloji) araútÕrmasÕ olarak desenlenmiútir. AraútÕrmada, görüúme
yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Veri toplama aracÕ görüúme formu ile elde edilen veriler içerik analizi tekni÷i ile
incelenmiútir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 2016–2017 ö÷retim yÕlÕnda BartÕn il merkezindeki ilkokullarda
görev yapan kadÕn ve erkek toplamda 27 ö÷retmenden oluúmuútur. ÇalÕúma grubu belirlenirken gönüllülük esasÕ
dikkate alÕnmÕútÕr. Veri toplama aracÕ hazÕrlanmadan önce amaca uygun gerekli literatür taramasÕ yapÕlarak
uygun bir form elde edilmiútir. KatÕlÕmcÕlara dört sorudan oluúan görüúme formu uygulanmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlardan
elde edilen bu görüúme formlarÕ incelenerek elektronik ortama aktarÕlmÕútÕr. Bu veriler araútÕrmada temel veri
kayna÷Õ olarak kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma kapsamÕnda görüúülen ilkokul ö÷retmenlerinin cam tavan sendromu ve
özelliklerine yönelik görüúleri alÕnmÕútÕr. Yönetim kademelerinde görev yapan kadÕn ve erkek yöneticilerin
yönetim úekillerinde duygusal ve davranÕú boyutlarÕnda farklÕlÕk oldu÷u saptanmÕútÕr. Görüúme yapÕlan
ö÷retmenlerin ço÷u kadÕnlarÕn yönetim kademelerine yükselmekte zorluk çektiklerini belirtmiútir. Elde edilen
sonuçlar ÕúÕ÷Õnda hem uygulayÕcÕlara hem de araútÕrmacÕlara çeúitli öneriler sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Cam Tavan, Cam Tavan Sendromu, Ö÷retmen, ølkokul, Yönetim
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OkullarÕn baúarÕlarÕ ve geliúimleri üzerine yürütülen araútÕrmalar, okulun var olan iklimini çeúitli yönleriyle
güçlendirerek ve pozitif bir okul kültürü yaratarak, okullarÕn akademik baúarÕ ve geliúimlerinin yükseltilebilece÷i
görüúünde birleúmektedir. Bu ba÷lamda, okulda ö÷renci, ö÷retmen, yönetici ve çalÕúanlar arasÕndaki etkileúimin
gerçekleúti÷i ve e÷itim-ö÷retim programlarÕnÕn uygulandÕ÷Õ fiziksel mekânlarÕn, iklim bakÕmÕndan kültürün
de÷iúiminde merkezi nitelikteki önemi ortaya çÕkmaktadÕr. Okul iklimini oluúturan unsurlardan biri olan gürültü
olgusunu araútÕran birçok çalÕúma, nicel yollarla okullarda gürültünün varlÕ÷Õndan söz etmektedir. Buna karúÕn,
okul ikliminde gürültü olgusunun ö÷renciler yoluyla tanÕmlanmasÕna, anlamlandÕrÕlmasÕna ve bu yollarla
gürültünün okul ikliminde nasÕl bir rol oynadÕ÷Õna de÷inen nitel çalÕúmalarÕn eksikli÷i fark edilmektedir. Bu
çalÕúma ile okullarda gürültü kirlili÷ine karúÕ bilinç oluúturabilmek üzere hazÕrlanan programÕn, okul ikliminin
de÷iúiminde nasÕl rol oynadÕ÷Õ ve ö÷rencilerce nasÕl anlamlandÕrÕldÕ÷Õ sorularÕna yanÕtlar aranmÕútÕr. Nitel
araútÕrma yöntemlerinden fenomenolojik araútÕrma ile yaúanmÕú deneyimleyenlerin ifade ediliúlerinden, anlam ve
anlamlandÕrmalar yoluyla tümevarÕmsal tanÕmlamalar ve betimlemelere varmak amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmada
deneyimleyenlerin ortak biçimde yaúadÕklarÕ olgu, okulda gürültü ve buna yönelik deneyimledikleri e÷itim
programÕdÕr. ÇalÕúma grubu, iki farklÕ tipte okulda ölçüt örneklem yoluyla 3. ve 4. SÕnÕfa devam eden 10
ö÷renciden oluúmuútur. AraútÕrmada temel veri setini; ö÷rencilerle gerçekleútirilen görüúme dökümleri
oluúturmakta, programÕn uygulanmasÕna yönelik verilen seminer gözlemleri, uygulamalar sonrasÕ resim, afiú gibi
uygulamalarÕn dokümanlarÕ ve ayrÕca ö÷renci ve ö÷retmen davranÕúlarÕna yönelik gözlem verileri, fenomene
derinlik ve çeúitlilik kazandÕrmak amacÕyla kullanÕlmÕútÕr. Bir araya gelen veriler, fenomenolojik bir bakÕúla
tematik analizle çözümlenmiú ve beú tema elde edilmiútir. Bu temalar; “TanÕmlama YollarÕ”, “Gürültü
OdaklarÕ”, “Gürültünün AnlamlandÕrÕlmasÕ”, “Geliúimsel Çatlaklar”, “Proje øzlenimleridir”. Bu temalar
kapsamÕnda sunulan bulgularda, gürültü kirlili÷ine yönelik bilinç kazandÕrmasÕ hedeflenen bu program yoluyla,
okul ikliminde gürültünün varlÕ÷Õ, tanÕmÕ ve odaklarÕna iliúkin rolleri görülebilmektedir. Ö÷rencilerden elde
edilen verilerden önemli di÷er sonuçlar ise gürültünün nasÕl anlamlandÕrÕldÕ÷Õ ve programÕn ö÷rencinin
etkileúimde oldu÷u okul kültüründe nasÕl roller üstlendi÷i üzerinedir. Sonuç olarak, okullarda gürültü kirlili÷ine
karúÕ bilinç kazandÕrma amacÕyla uygulamaya koyulan bir programÕn, öncelikle okul ikliminde ve sonrasÕnda dÕú
etkenlerle bir bütün olan okul kültüründe pozitif yönde de÷erlendirilebilecek çeúitli roller oynadÕ÷Õ söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Fenomenoloji, Okul kültürü, Okul iklimi, Gürültü, Gürültü Kirlili÷i.
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Çevre, insan faaliyetleri sonucu ortaya çÕkar ve insanla beraber geliúir. Çevre insan davranÕúlarÕnÕ etkiledi÷i gibi
insan davranÕúlarÕ sonucunda da çevre úekillenmektedir. Özellikle 20.yüzyÕlla beraber sanayileúme, hÕzlÕ nüfus
artÕúÕ, kentleúme ve bunlara ba÷lÕ olarak do÷al kaynaklarÕn hÕzlÕ bir úekilde kullanÕlmasÕ geliúmiú olsun veya
olmasÕn tüm dünya ülkelerinde çevre sorunlarÕnÕ ortaya çÕkarmÕútÕr. Bu sorunlarÕ hava kirlili÷i, su kirlili÷i, toprak
kirlili÷i, radyoaktif kirlilik ve gürültü kirlili÷i úekilde sÕralayabiliriz. Gürültü ülkemizde hava, toprak, nükleer
kirlili÷i gibi çevre sorunlarÕ arasÕnda pek fark edilmeyen ve üzerinde daha az durulan bir çevre sorunudur. Oysa
gürültünün insan sa÷lÕ÷Õ üzerine pek çok olumsuz etkileri vardÕr. Bunlar: fiziksel etkiler, fizyolojik etkiler,
psikolojik etkiler ve performansa yönelik etkilerdir. YapÕlan araútÕrmalar okulda gürültü kirlili÷inin çok önemli
boyutlara ulaútÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Okullar, nesilleri e÷itmek amacÕyla kurulmuú e÷itim-ö÷retim kurumlarÕdÕr.
SÕnÕflar ise ö÷retmenler ve ö÷renciler arasÕnda e÷itsel amaçlara ulaúabilmek için bilgi ve yaúantÕlarÕn paylaúÕldÕ÷Õ
ortamlardÕr. Bu amaçlara ulaúabilmek için ö÷retmen ve ö÷renciler arasÕnda kurulan iletiúimin kalitesi büyük
önem arz etmektedir. Okulun bu görevini yerine getirebilmesi için etkili bir iletiúimi sa÷layacak yapÕya sahip
olmasÕ gerekmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ okullarda ölçülen gürültü düzeylerini e÷itim-ö÷retim ortamlarÕ için
belirlenen gürültü limitleri ile karúÕlaútÕrmaktÕr. YapÕlan bu çalÕúma ‘tanÕmlayÕcÕ (durum saptayÕcÕ-betimleyici)’
tipte bir araútÕrma örne÷i olup, çalÕúmadan elde edilecek olan veriler nicel yöntemler kullanÕlarak analiz
edilecektir. AraútÕrmanÕn evrenini Türkiye genelindeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler, örneklemini ise Bursa ili
Orhangazi ilçesinde seçilen 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lise olmak üzere toplam 10 okul oluúturmaktadÕr. Verilerin
elde edilmesinde ‘Brüel&Kjaer Hand-held Analyzer Type 2250-L’ cihazÕ kullanÕlmÕútÕr. Bina içinde teneffüs
esnasÕnda pencereler açÕk ve ders esnasÕnda pencereler kapalÕ konumda ölçümler yapÕlmÕútÕr. AynÕ úekilde
bahçedeki ölçümler de ders ve teneffüs esnasÕnda gerçekleútirilmiútir. Elde edilen gürültü ölçüm verilerinin
yönetmelikte belirtilen gürültü limitleri karúÕlaútÕran t-tesi analizleri yapÕlmÕútÕr. Ders esnasÕnda bina içinde
yapÕlan ölçümlerde hem tenefüs hem de ders sÕrasÕnda yapÕlan ölçümlerin tümü okullardan elde edilen veriler
yönetmelikte belirtilen limitlerin çok üzerinde bulunmuútur. AraútÕrmanÕn sonuçlarÕnÕn okullar için yansÕmalarÕ
konferansta tartÕúÕlacaktÕr. *Bu sözlü bildiri 114K738 nolu "Okulda Gürültü Kirlili÷i: Nedenleri, Etkileri ve
Kontrol Edilmesi" adlÕ TÜBøTAK 1001 projesinden esinlenerek ve katkÕ alÕnarak yapÕlan yüksek lisans tez
çalÕúmasÕndan üretilmiútir. Tez adÕ: Bir Çevre Kirlili÷i Türü Olarak Gürültünün Okullardaki Düzeyinin Tespiti
Anahtar Kelimeler : Okulda gürültü, gürültü düzeyi karúÕlaútÕrÕlmasÕ, gürültü standartlarÕ
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Yüksek lisans e÷itimi almaya karar vermiú bir lisans mezununun tezli ve tezsiz yüksek lisans e÷itimlerinden
hangisini seçece÷i ve verdi÷i bu karar sonucunda beklentilerini ne oranda karúÕlayabilece÷i konusunda bazÕ
etkenler rol oynamaktadÕr. Bu araútÕrmaya tezsiz yüksek lisans e÷itimin avantajlarÕnÕ ve dezavantajlarÕnÕ
saptamak için ihtiyaç duyulmuútur. Bu araútÕrmayla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E÷itim Bilimleri
Enstitüsü E÷itim Yönetimi Teftiúi PlanlamasÕ ve Ekonomisi bölümünde tezsiz yüksek lisans e÷itimine devam
eden ö÷rencilerin bu e÷itimden beklentilerinin ve mezun olmuú ö÷rencilerin kazandÕklarÕ bireysel, sosyal ve
ekonomik getirilerinin ne boyutta oldu÷unun saptanmasÕ amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmada örnek olay tarama modeli
kullanÕlmÕútÕr. E÷itim bilimleri tezsiz yüksek lisans programÕna olan bireysel talebi inceleyen bu çalÕúmada, mevcut durum oldu÷u hâliyle, e÷itim bilimleri tezsiz yüksek lisans ö÷rencilerinin görüúlerinden hareketle
belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn evreni Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi E÷itim Bilimleri Enstitüsü
E÷itim Yönetimi Teftiúi PlanlamasÕ ve Ekonomisi ikinci ö÷retim tezsiz yüksek lisans bölümüne 2015-2016
e÷itim ö÷retim yÕlÕ güz dönemi itibariyle kayÕtlÕ olan ö÷rencilerden oluúmaktadÕr. AraútÕrmanÕn örneklemi ders
seçimi yapmÕú 35 kiúi üzerinden oransÕz eleman örneklemeyle 25 kiúi seçilmiútir. AyrÕca EYTPE ikinci ö÷retim
tezsiz yüksek lisans e÷itimini bitiren ve alanÕnda önemli pozisyonlarda olan 5 kiúiyle bu e÷itimin kariyer
geliúimlerine katkÕsÕ konusunda görüúme yapÕlmÕútÕr. Ankette 16 soru yer almÕútÕr. økinci bölümde yüksek lisans
tercihlerinin nedenlerini inceleyen ve beklentilerinin ölçümüne yönelik 7 soru vardÕr. Anket, KasÕm ayÕnda
uygulanmÕútÕr. Toplanan anketler araútÕrmacÕ tarafÕndan incelenmiú ve elde edilen verilerin yüzdelik de÷erleri
hesaplanmÕútÕr. Böylelikle verilen cevaplarÕn yüzdelik olarak bütünde yer alÕú durumu incelenmiú ve elde edilen
sonuçlar tablolaútÕrÕlmÕútÕr. Buna göre ö÷rencilerin genelinin ekonomik durumlarÕ orta ve ortanÕn üstünde ve
úehir merkezlerinde yaúayan kiúilerdir. Yüksek oranda akademik beklentilerle bu e÷itimi almaya karar
vermiúlerdir.
Anahtar Kelimeler : Tezsiz yüksek lisans, e÷itimin getirileri.

(12130) ÖRGÜTSEL ÖöRENME ENGELLERø øLE ÖöRENEN OKUL
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1
TRAKYA ÜNøVERSøTESø
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Bu çalÕúma ile, ilkö÷retim okullarÕnda görev yapan ö÷retmen ve okul yöneticilerinin görüúlerine göre, okullarÕnÕn
ö÷renen örgüt olma özelli÷i gösterip göstermedi÷ini ortaya koymak; örgütsel ö÷renme engelleri ile ö÷renen okul
algÕsÕ arasÕndaki iliúkiyi belirlemek ve bu özelliklerin yaú, ö÷renim durumu, görev, cinsiyet, branú ve mesleki
kÕdem de÷iúkenlerine göre farklÕlaúÕp farklÕlaúmadÕ÷Õ saptamak amaçlanmÕútÕr. Bu araútÕrmada iliúkisel tarama
modeli kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2016–2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda østanbul il sÕnÕrlarÕ
içerisindeki Büyükçekmece ølçesi’nde Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ devlet ilkö÷retim okulunda görev yapan
15 yönetici ve 95 ö÷retmen oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak Watkins ve Marsick (1997)
tarafÕndan geliútirilen ve Türkçeye uyarlamasÕ BasÕm vd. (2007) tarafÕndan yapÕlan “Ö÷renen Örgüt BoyutlarÕ
Ölçe÷i (ÖÖBA)” kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada elde verilerin analizinde istatistik paket programÕ kullanÕlmÕútÕr.
AraútÕrmanÕn amacÕna uygun olarak verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, ba÷ÕmsÕz örneklem t-testi,
Anova testi, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucu elde edilen bulgulara
göre; örgütsel ö÷renme engelleri ile ö÷renen örgüt algÕsÕ arasÕnda negatif bir iliúki saptanmÕútÕr. Örgütsel
ö÷renme engelleri azaltÕlarak okullarda ö÷renen örgüt algÕsÕ arttÕrÕlabilir. KatÕlÕmcÕlarÕn demografik özellikleri ile
örgütsel ö÷renme engellerli ve ö÷renen örgüt algÕlarÕ arasÕnda anlamlÕ bir iliúki saptanmamÕútÕr. Ö÷renen örgüt
algÕsÕ içerisindeki iliúki düzeyi en yüksek boyutlar “güçlendirilmiú çalÕúanlar” boyutu ile “takÕm halinde
ö÷renme” boyutlarÕ arasÕnda oldu÷u belirlenmiútir. [1] Bu çalÕúma, ikinci yazarÕn danÕúmanlÕ÷Õnda ilk yazarÕn
2017 yÕlÕnda tamamladÕ÷Õ “ølkö÷retim KurumlarÕnda Yönetici ve Ö÷retmenlere Göre Örgütsel Ö÷renme
Engelleri øle Ö÷renen Okul AlgÕsÕnÕn øncelenmesi” baúlÕklÕ tezsiz yüksek lisans projesinden üretilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷renme, Örgüt, Ö÷renen Okul, Ö÷renme Engelleri



Sayfa 102

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(12168) ÖöRETMEN ALGILARI AÇISINDAN OKUL MÜDÜRLERøNøN
DENETøM ROLLERø
MEHMET AKøF ERDENER 1, ÜNAL DENøZ 2
1

2

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
makiferdener@hotmail.com

Günümüz dünyasÕndadenetim örgütler için nitelikli bir ürün elde etmenin temel koúullarÕndan biri olarak
görülmektedir. Bu denetime her örgüt gibi e÷itim örgütleri de gereksinim duyar. Özellikle günümüzde
toplumlarÕn birbirleriyle daha nitelikli insan yetiútirme yarÕúÕna girdi÷i gerçe÷i göz önünde bulundurulursa
gerçekleútirilen denetimlerin biçimi ve amacÕ daha da önem kazanmaktadÕr. YapÕlan bu araútÕrmayla ülkemizde
okul müdürleri tarafÕndan 2015-2016 e÷itim-ö÷retim yÕlÕyla birlikte uygulanmaya baúlanan sÕnÕf denetimlerinin
ö÷retmenlerin algÕlarÕna göre çeúitli de÷iúkenler açÕsÕndan incelenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma bu kapsamda
BalÕkesir ilinde resmi ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 306 ö÷retmen aracÕlÕ÷Õyla yürütülmüútür. Nicel bir
desen benimsenen araútÕrmada mevcut durumu ortaya koyma amacÕyla yapÕlan tarama modelitercih edilmiútir.
AraútÕrmaya ait veriler øl÷an (2014) tarafÕndan geliútirilen “Okul Müdürünün Ö÷retimsel Denetim DavranÕúlarÕ
Ölçe÷i” ile sa÷lanmÕútÕr. Verilere öncelikli olarak, Lisrel programÕ aracÕlÕ÷Õyla do÷rulayÕcÕ faktör analizi (DFA)
uygulanmÕú olup, ardÕndan SPSS 24 programÕ kullanÕlarak çoklu varyans analizi (MANOVA) uygulanmÕútÕr.
Elde edilen sonuçlar, ö÷retimi ve ö÷retmeni geliútirme alt boyutunda ortaokul ö÷retmenlerinin hem ilkokul hem
de lise ö÷retmenlerine, sÕnÕf ziyaretleri ve geri bildirim sunma alt boyutunda ise yine ortaokul ö÷retmenlerinin
ilkokul ö÷retmenlerine nazaran okul müdürlerinin sÕnÕf denetimlerinde gösterdi÷i ö÷retimsel liderlik davranÕúlarÕ
algÕlarÕnÕn daha yüksek oldu÷u görülmüútür. Bunun yanÕ sÕra ö÷retimi ve ö÷retmeni geliútirme alt boyutunda 2130 yaú arasÕnda bulunan ö÷retmenler 31-40 ve 41-50 yaú arasÕnda bulunan ö÷retmenlere, sÕnÕf ziyaretleri ve geri
bildirim sunma alt boyutunda ise 21-30 ve 31-40 yaú arasÕnda bulunan ö÷retmenler 41-50 yaú arasÕnda bulunan
ö÷retmenler arasÕnda okul müdürlerinin gösterdi÷i ö÷retimsel liderlik davranÕúlarÕ algÕlarÕ konusunda anlamlÕ
farklÕlÕklar bulunmuútur.
Bu çalÕúma BalÕkesir Üniversitesi tarafÕndan desteklenmiútir, BAP Proje No: 2015/001
Anahtar Kelimeler : okul, ö÷retimsel denetim, ö÷retimsel liderlik, ö÷retmen algÕlarÕ, BalÕkesir
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FIRAT ÜNøVERSøTESø
ipeksseda@hotmail.com

Üniversitelerde doktora ö÷rencilerinin potansiyel akademik personel olmalarÕ sebebiyle yetenek yönetimi
ba÷lamÕnda bu ö÷rencilerin perfomanslarÕnÕn de÷erlendirilmesi önem teúkil etmektedir. Bu sebeple bu
araútÕrmada doktora ö÷rencilerinin lisans ortalamasÕ, yüksek lisans ortalamasÕ, Akademik Personel ve Lisansüstü
E÷itimi Giriú SÕnavÕ (ALES) ve yabancÕ dil puanlarÕ dikkate alÕnarak hesaplanan akademik puanlarÕ ile akademik
yayÕn puanlarÕnÕn ne düzeyde; hangi aralÕkta oldu÷unu ve bu puanlarÕn enstitü de÷iúkenine göre durumlarÕnÕ
tespit etmek amaçlanmÕútÕr. Bu amaçla araútÕrmada betimsel tarama modeli kullanÕlmÕútÕr. AmaçlÕ örnekleme
yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanÕlarak belirlenen araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, FÕrat
Üniversitesi’ne ba÷lÕ Sosyal Bilimler Enstitüsü, E÷itim Bilimleri Enstitüsü, Sa÷lÕk Billimleri Enstitüsü ve Fen
Bilimleri Enstisüsü’nde 2015-2016 e÷itim ö÷retim yÕlÕ içerisinde ö÷renim gören yeterlik sÕnavÕnÕ geçmiú doktora
ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. ÇalÕúma grubunda yer alan doktora ö÷rencilerinden veri elde etmek amacÕyla
akademik potansiyel belirleme formu oluúturulmuú ve bu form söz konusu ö÷rencilere uygulanmÕútÕr. Uygulama
sonucunda elde edilen veriler üzerinden betimsel istatistikler yapÕlarak doktora ö÷rencilerinin akademik
performanslarÕ ortaya koyulmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Yetenek Yönetimi, Doktora Ö÷rencileri, Akademik Perfomans
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Zihinsel pozitif enerjinin varlÕ÷Õ olan öznel zindelik yaklaúÕmÕ canlÕ, neúeli, uyarÕlmÕú, enerji dolu ve diri
bireyleri ifade etmektedir. Di÷er bir ifadeyle bireylerin canlÕlÕk ve uyanÕklÕk hali ile kendili÷inden var olan
enerjisinin göstergesi olarak kabul edilen bu yaklaúÕm, son zamanlarda pozitif psikolojinin önemli çalÕúma
konularÕndan biri olmuútur. Bireyin en önemli unsur oldu÷u e÷itim alanÕnda da psikoloji ile ilgili çalÕúmalarÕn bu
alandaki yansÕmasÕnÕ belirlemek kaçÕnÕlmazdÕr. E÷itimin temel taúÕ olan ö÷retmenin hayata pozitif ve enerji dolu
bakmasÕ ve mesle÷inde de aynÕ olumlu duygularÕ yansÕtmasÕ bu açÕdan önem taúÕmaktadÕr. Bu ba÷lamda
ö÷retmen olma niyetiyle formasyon programÕna baúvuran ö÷retmen adaylarÕnÕn öznel zindelik durumlarÕnÕn
belirlenmesi araútÕrmanÕn amacÕnÕ oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada amaçlÕ örnekleme yöntemi kullanÕlarak 20162017 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda FÕrat Üniversitesi'ne ba÷lÕ E÷itim Bilimleri Bölümün'de formasyon ö÷renimi gören
50 ö÷renci belirlenmiútir. Ö÷rencilerin görüúleri alÕnmak üzere yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú bir görüúme formu
oluúturulmuútur. Oluúturulan form çalÕúma grubuna uygulanmÕú ve veriler toplanmÕútÕr. Elde edilen verilerin
çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Ö÷renci görüúlerine göre elde edilen bulgular ve
sonuçlara yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Öznel Zindelik, E÷itim, Ö÷retmen adayÕ
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AmacÕ insan yetiútirme olan Türk E÷itim Sistemi, bireylerin ilgi ve yeteneklerini geliútirmenin yanÕnda
toplumsal kalkÕnmayÕ da sa÷layan önemli bir araçtÕr. E÷itimden beklenen fayda, kÕsa vadede sa÷lanamamakla
birlikte ülkenin sosyal ve ekonomik kalkÕnmasÕnÕ sa÷layan insan gücünü yetiútirmesi bakÕmÕndan önem
taúÕmaktadÕr. E÷itimin herhangi bir basama÷Õnda yaúanan sorunlar hem önceki basamaklarda hem de sonraki
basamaklarda istenilen çÕktÕlarÕn oluúmasÕnÕ engellemektedir. Son yÕllarda e÷itim çÕktÕlarÕnÕn istenilen düzeyde
olmamasÕ e÷itim sisteminde yaúanan sorunlarÕn belirlenmesinin önemini ortaya koymaktadÕr. AraútÕrmada Milli
E÷itim yapÕsÕ içinde; sistem, okul ve sÕnÕf yönetimi ba÷lamÕnda yaúadÕklarÕ sorunlarÕn neler oldu÷unun
belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. Bu ba÷lamda, hazÕrlanan üç adet açÕk uçlu soru görüúleri alÕnmak üzere Tunceli il
merkezinde ve ilçelerinde görev yapan ö÷retmenlere sorulmuútur. Nitel araútÕrma paradigmasÕ içerisinde
tasarlanan çalÕúmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn analizleri
devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Türk E÷itim Sistemi, okul yönetimi, sÕnÕf yönetimi, sorunlar, ö÷retmen
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(12222) EöøTøM ÖRGÜTLERøNDE DEöøùøM YÖNETøMø
MUKADDER BOYDAK ÖZAN 1, SEDA GÜNDÜZALP 2,
ZÜBEYDE YARAù 3, FATøH MEHMET YILDIRIM4
1

2

FIRAT ÜNøVERSøTESø
MUNZUR ÜNøVERSøTESø
3
MEB
zyaras@hotmail.com

Örgütlerin de÷iúim sürecinden soyutlanmasÕ mümkün olmamakla birlikte, de÷iúimin gereklerini yerine
getiremeyen de÷iúime direnç gösteren örgütlerin istenilen noktada olmasÕ beklenemez. Bu nedenle örgütler için
de÷iúim süreci, de÷iúimi etkili yönetebilmek önemli olmaktadÕr. Bu noktadan hareketle bu çalÕúmada e÷itim
örgütleri için de÷iúim yönetiminin önemini, okul yöneticilerinin de÷iúimi etkili yönetebilmek için gerekli kiúilik
özelliklerinin belirlenebilmesi ve de÷iúim karúÕsÕnda direnç faktörlerinin neler olabilece÷ini ö÷retmen
görüúlerine göre ortaya koymak amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmada nitel araútÕrma yöntemlerinden olgubilim
“fenomology” deseni kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu FÕrat Üniversitesi E÷itim Bilimleri
Enstitüsü’nde tezsiz yüksek lisans ö÷renimi gören 30 ö÷retmen oluúturmaktadÕr. AraútÕrmanÕn veri kayna÷ÕnÕ,
araútÕrmacÕlar tarafÕndan oluúturulan dört adet açÕk uçlu sorudan oluúan görüúme formu oluúturmaktadÕr. Nitel
verilerin analizinde “içerik analizi” yöntemi kullanÕlmakta, verilerin analizi devam etmektedir. Elde edilen
veriler do÷rultusunda sonuç, tartÕúma ve önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : yönetim, de÷iúim, de÷iúim yönetimi, e÷itim örgütleri

(12300) MERKEZø SINAVLARIN OKUL KÜLTÜRÜNE
YANSIMALARININ DEöERLENDøRøLMESø
SøBEL YILMAZ 1, TUNCER BÜLBÜL 2
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
2
TRAKYA ÜNøVERSøTESø
sibelcikyilmaz@outlook.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ kademeler arasÕ geçiúte uygulanan merkezi sÕnavlarÕn, ortaö÷retim kurumlarÕnÕn
kültürüne yansÕmalarÕnÕ kültürel biçimler, de÷erler ve temel varsayÕmlar düzeylerinde; davranÕúlar, iç paydaúlarla
iliúkiler ve çevre ile iliúkiler boyutlarÕnda yönetici, ö÷retmen ve veli görüúlerine dayanarak belirlemektir.
AraútÕrma deseni olarak bütüncül çoklu durum deseni seçilmiútir. Veriler altÕ farklÕ okuldan yirmi dört kiúi ile
gerçekleútirilen görüúmelerden elde edilmiútir. Merkezi sÕnavlarÕn okulun amaç ve hedefleri, yönetim anlayÕúÕ,
okuldaki baúarÕya yönelik de÷erler, yönetici-ö÷retmen-ö÷renci iliúkileri ve okul-çevre iliúkileri üzerindeki
etkilerine iliúkin sorular yöneltilmiútir. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiútir. ÇalÕúmanÕn
bulgularÕ merkezi sÕnavlarÕn meslek liseleri dÕúÕndaki ortaö÷retim kurumlarÕnda rekabet kültürünün oluúumuna
neden oldu÷unu göstermektedir. Bu durumun, okullardaki ö÷rencilerin ruhsal durumlarÕnÕ ve davranÕúlarÕnÕ
etkiledi÷i, aralarÕndaki iliúkilere olumsuz biçimde yansÕdÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. Toplumun beklentileri
ö÷retmenlerin üzerinde baskÕ ve stres oluúturdu÷undan, ö÷retmenlerin ö÷retim ve ölçme-de÷erlendirme
süreçlerini merkezi sÕnavlara uyumlu hale getirdi÷i, çok fazla özveride bulunduklarÕ, kendilerini yorgun ve
tükenmiú hissettikleri belirtilmektedir. Merkezi sÕnavlarla ilgili gerçekleútirilen düzenlemelerin çok sayÕda
ö÷rencinin temel liselere geçiú yapmasÕ ile sonuçlandÕ÷Õ, okulda açÕlan destekleme ve yetiútirme kurslarÕnda
dershanelerin model alÕndÕ÷Õ ifade edilmektedir. AraútÕrma sonuçlarÕndan, Türkiye’de yüksekö÷retime geçiúte
uygulanan merkezi sÕnavlarÕn okullarÕn kültürleri üzerinde olumsuz yansÕmalarÕnÕn oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Örgüt Kültürü, Okul Kültürü, Ortaö÷retimden Yüksekö÷retime Geçiú
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(12321) EöøTøM YÖNETøMøNDE FONKSøYONEL DENETøM,
DÜNDEN YARINA
1

ADEM YAMAN 1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ademyaman@comu.edu.tr

E÷itim yönetiminde her úey siyah ya da beyaz de÷ildir ve gri alanlar her zaman var olmuútur. O nedenle söz
konusu gri alanlarda, kamu görevlilerinin karúÕlaútÕklarÕ sorunlarÕn çözümünde kolaylÕk sa÷layacak, olasÕ
problemlerin çözümünde alternatif bakÕú açÕlarÕ sa÷layacak dahasÕ yönetim birimlerine önleyici hekimlik rolüyle
katkÕ sa÷layacak bir denetim mekanizmanÕn oluúturulmasÕ çok önemlidir. Etik ilke ve anlaúÕúÕn tesis edildi÷i
fonksiyonel denetim mekanizmasÕ, yeni úekillenen e÷itim yapÕ ve anlayÕúÕn kültürünün oluúumunda önemli
katkÕlar sa÷layacaktÕr. Milli E÷itim BakanlÕ÷Õnda, ilgili mevzuatlarÕyla rol ve sorumluluk verilen denetim
birimlerindeki çalÕúma anlayÕúÕ ve kurumsal yapÕya iliúkin istatistiki veriler ele alÕnarak, e÷itim kurumlarÕna
yönelik yapÕlan denetim ve rehberlik faaliyetleri denetçi/denetmen/maarif müfettiúi ve denetlenen birimler
gözüyle nitel boyutta yapÕlan çalÕúma do÷rultusunda de÷erlendirmeler yapÕlacaktÕr. Belirtilen çalÕúma sonucunda,
yapÕlan denetimlerin kurumsal yönetim sürecine yaptÕ÷Õ marjinal katkÕ hakkÕnda saptama ve de÷erlendirmeler
paylaúÕlacaktÕr. Kamu kaynaklarÕnÕn (kamu insan kayna÷Õ, kamu mallarÕ, kamu mesaisi… vb.) israf edilmeden ve
israfa yol açacak faktörlerin oluúumunu engelleyen mekanizmalarÕn tesis edilmesinde fonksiyonel denetimin
önemli katkÕlar sa÷layaca÷Õ muhakkaktÕr. Bu süreçte kamu kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕnda ekonomiklik ve etkilili÷i
önemseyen ve kamusal amaçlara ulaúÕlmasÕ sürecinde optimal seçenekler sunan “fonksiyonel ve proaktif
denetim” uygulamalarÕ, kurumsallaúma ve denetim kültürünün oluúumunda önemli katkÕlar sa÷layacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : E÷itim yönetimi, denetim, maarif müfettiúi, BakanlÕk müfettiúi, fonksiyonel denetim.

(12406) HøZMET øÇø EöøTøMLERDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
OLUùTURMAYA YÖNELøK TAKIM OYUNLARI VE ROLÜ
1

ARZU BAYINDIR 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
arzubayindir@hotmail.com

Örgütler farklÕ kültür mozai÷ine sahip bireylerden oluúmaktadÕr. Toplumda bir grubun veya kuruluúun üyesi
olmak o toplulu÷a uyum sa÷lamayÕ gerektirir. Uyum sa÷lamanÕn, grup ya da kuruluú tarafÕndan benimsenmenin
temel koúulu ise, ortak amaçlar, standart ve de÷erler ile alÕúkanlÕklar, felsefe ve ideolojileri paylaúma gere÷ini
ortaya koyar. Üyelerin benzer davranÕú tutum ve iú birli÷i içinde hareket edebilmeleri için bu gerekli bir
husustur. TakÕmlar çeúitli beceri, deneyim ve muhakeme isteyen görevlerde tek bir bireyin yapabilece÷inden
daha baúarÕlÕ olmaktadÕrlar. TakÕmlar, bireylerin bir gruba ait olma yani sosyalleúme güdülerini besler ve bu da
motivasyon artÕúÕna neden olur. Bu çalÕúmanÕn amacÕ; takÕm oyunlarÕ ile kurum içi uyumu sa÷lamaya ve
arttÕrmaya yönelik “BaúarÕlÕ Bir Yönetici Olmak ve øletiúim” konulu hizmet içi e÷itim programÕna katÕlan 108
kurum çalÕúanÕ katÕlÕmcÕ üzerindeki kurum kültürüne etkisini belirlemek ve katÕlÕmcÕ görüúlerini ortaya
çÕkarmaktÕr. TakÕm çalÕúmasÕna yönelik yapÕlan etkinliklerde katÕlÕmcÕlarÕn davranÕúlarÕ ve söylemleri
kaydedilmiú, etkinlik sonrasÕ görüúülen on kiúi ile etkinli÷in etkilili÷i görüúmeleri yapÕlmÕútÕr. Gözlem ve
görüúme kayÕtlarÕndan elde edilen bulgular, çalÕúmanÕn etkili oldu÷unu, e÷lenerek ö÷rendiklerini benzer
çalÕúmalara istekliliklerini ortaya çÕkarmaktadÕr. Yetiúkin ö÷renmesinde drama temelli e÷itim uygulamalarÕnÕn
hizmet içi e÷itimlerinin verimlili÷ine katkÕsÕ yüksek olabilecektir.
Anahtar Kelimeler : Hizmet içi e÷itim, örgüt kültürü, takÕm çalÕúmasÕ, takÕm oyunlarÕ, drama.
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(11836) GELENEKSEL ÖLÇME VE DEöERLENDøRMEDEN
ALTERNATøF ÖLÇME VE DEöERLENDøRMEYE GEÇøùø
METAFORLARLA ANLAMAK
1

OYA TANERø 1
CANKøRø KARATEKøN UNøVERSøTESø
sezoya@gmail.com

De÷erlendirmenin e÷itimle bütünleúmiú oldu÷unu herkes kabul etmesine ra÷men bunun nasÕl gerçekleútirilece÷i
konusundaki tartÕúmalar sürmektedir. E÷itim programlarÕnÕn herhangi bir bileúeninde gerçekleútirilen de÷iúim
programÕn tüm ögeleri gibi ölçme ve de÷erlendirmeyi de de÷iútirmektedir. Yenilen e÷itim programlarÕnda
ilerlemeci felsefe ve yapÕlandÕrmacÕ yaklaúÕmÕn benimsenmesiyle birlikte geleneksel ölçme ve de÷erlendirme
yöntemlerinin yanÕ sÕra alternatif/otantik ölçme ve de÷erlendirme yöntemleri de kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr.
Geleneksel ölçme ve de÷erlendirmede, çoktan seçmeli testler, açÕk uçlu sorular, boúluklarÕ doldurma, do÷ruyanlÕú, eúleútirme gibi e÷itimde yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr. Ö÷rencilerin sÕnavÕ tamamlamalarÕ için bir cevap
seçmeleri veya hatÕrlama bilgisini kullanmalarÕ gerekmektedir. Bu sÕnavlar yerel düzeyde, ülke genelinde veya
uluslararasÕ düzeyde uygulanabilir ve standartlaútÕrÕlabilir. Geleneksel bir de÷erlendirme yaparken, bir
ö÷rencinin hangi davranÕúlarÕ gösterece÷i, testi geliútiren kiúi / kiúiler tarafÕndan dikkatli bir úekilde
yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. Ö÷rencinin dikkati, sÕnav üzerine odaklanmÕú ve sÕnav sorularÕyla sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr.
Ö÷rencilerin gerçek yaúamla ilgili bir durumda anlamlÕ davranÕúlar sergileyip sergilemedi÷i, di÷er bir deyiúle
kazanÕmlarÕ edinip edinmedi÷inin göstergeleri dolaylÕ yollardan orta konmaktadÕr. Bunun aksine, alternatif
de÷erlendirmeler, yeterlili÷in/ baúarÕnÕn kanÕtÕ olarak neyin sunulaca÷ÕnÕn belirlenmesinde ö÷rencinin seçim
yapmasÕna olanak sa÷lar. Alternatif de÷erlendirmeler, bilginin gerçek yaúamda anlamlÕ bir úekilde
uygulanmasÕna ve inúasÕna yönelik do÷rudan kanÕtlar sunar. KÕsacasÕ, alternatif ölçme ve de÷erlendirmede
ö÷rencilerin gerçek dünyada anlamlÕ görevler üstlenmeleri, bir ürün oluúturmalarÕ veya performans sergilemeleri
beklenmektedir. Yenilen e÷itim programlarÕnÕn de÷erlendirilmesini konu alan pek çok çalÕúmada yenilenen
programlarÕn uygulanmasÕ sÕrasÕnda en çok ölçme ve de÷erlendirme konusunda sÕkÕntÕlar yaúandÕ÷Õ tespit
edilmiútir. Pek çok araútÕrmada Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn hizmet içi e÷itimler (HøE) yoluyla bu sorunu çözmesi
önerisinde bulunulmuútur. Bu ba÷lamda, bu çalÕúmada, 2016-2017 E÷itim-Ö÷retim yÕlÕ úubat ayÕnda Yalova HøE
Enstitüsü’nde düzenlenen 30 saatlik ölçme ve de÷erlendirme seminerinin ö÷retmenlerin alternatif ölçme ve
de÷erlendirme konusundaki anlayÕúlarÕ üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya yön veren
iki soru úunlardÕr: (1) Alternatif ölçme ve de÷erlendirme konusunda ö÷retmenlerin kavramsal metaforlarÕ
nelerdir? ve (2) Ö÷retmenler, özellikle sÕnÕfta uç sÕnÕrlarÕnda baúarÕ gösteren ö÷rencilerin baúarÕlarÕnÕn daha
geçerli ve güvenilir biçimde de÷erlendirilmesini sa÷layacak alternatif de÷erlendirme araçlarÕ geliútirebilir mi? Bu
sorulara cevap verebilmek için ö÷retmenlerin alternatif ölçme ve de÷erlendirmeyi nasÕl anlamlandÕrdÕklarÕnÕ ve
bu konuya iliúkin deneyimlerini tanÕmlayan tematik iliúkileri vurgulamak amacÕyla metaforlardan
yararlanÕlmÕútÕr. Biliúsel dilbilimcilere göre metaforlar yalnÕzca dilin bir parçasÕ de÷ildir; aynÕ zamanda
bireylerin düúünme, akÕl yürütme ve hayal etme biçimlerinin de temelini yansÕtÕr. AraútÕrmacÕlar, metaforik dil
aracÕlÕ÷Õyla hem yeni kavramsal ve estetik olasÕlÕklarÕ fark ederler hem de yaygÕn deneyim türlerini ortaya
çÕkarÕrlar. Bu çalÕúmada ö÷retmenlerden, kavramsal metaforlar yoluyla alternatif ölçme ve de÷erlendirme
konusuna derinlemesine bakmalarÕ istenmiútir. Nitel araútÕrma desenlerinden fenomonolojik desenin kullanÕldÕ÷Õ
bu çalÕúmaya, gönüllülük esasÕna dayalÕ olarak, 42 ö÷retmen katÕlmÕútÕr. Tespit edilen 38 metafordan çÕkarÕlan 7
tema eleútirel metafor analizi yoluyla çözümlenmiútir. Bu temalar sÕrasÕyla; gerçek yaúam, süreç, ö÷renci
merkezlilik, çeúitlilik, kapsayÕcÕlÕk, alÕúÕlmÕúÕn dÕúÕnda olma ve esnekliktir. ÇalÕúmanÕn bulgularÕ katÕlÕmcÕlarÕn
alternatif ölçme ve de÷erlendirme ile ilgili temel kavramlarla ilgili hatalÕ bir anlayÕúlarÕnÕn olmadÕ÷ÕnÕ
göstermektedir. Ö÷retmenler alternatif ölçme ve de÷erlendirme yöntemlerinin, ö÷rencilere kendi ö÷renmeleri ile
ilgili kanÕtlarÕ seçme ve üst düzey ö÷renme fÕrsatÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ düúünmektedir. AyrÕca, alternatif ölçme ve
de÷erlendirmenin gerçek yaúam gibi oldu÷unu, ö÷rencilerin bilgi ve becerilerini anlamlÕ bir úekilde
kullanmalarÕna iliúkin daha do÷rudan kanÕtlar sa÷ladÕ÷ÕnÕ belirtmiúlerdir. Bulgulara göre ö÷retmenler alternatif
ölçme ve de÷erlendirmenin bütün ö÷rencileri kapsama ve herkesi aydÕnlatma konularÕnda önemli bir adÕm olarak
gördükleri anlaúÕlmaktadÕr. Son olarak, ö÷retmenlerin alternatif ölçme de÷erlendirme yöntemlerine aúina
olmamalarÕna ra÷men yeni yöntemleri kullanma ve alternatif ölçme de÷erlendirme araçlarÕ geliútirme konusunda
istekli, kararlÕ ve bilgi sahibi olduklarÕ gözlenmiútir. Sonuç olarak alternatif ölçme ve de÷erlendirme konusunda
verilen hizmet içi e÷itim seminerinin ö÷retmenlerin alternatif ölçme ve de÷erlendirme konusunda do÷ru bir
anlayÕú kazanmalarÕnda olumlu etkileri oldu÷u görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Kavramsal metaforlar, eleútirel metafor analizi, alternatif ölçme ve de÷erlendirme, hizmet
içi e÷itimin etkilili÷i
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(11994) FORMASYON ÖöRETMEN ADAYLARININ ÖLÇMEDEöERLENDøRME DERSøNE AøT TUTUMLARININ DEMOGRAFøK
ÖZELLøKLERE GÖRE øNCELENMESø
SEMRA ERTEM 1, RIDVAN KETE 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
semra.ertem@deu.edu.tr

E÷itim ve ö÷retimin temel amacÕ, ö÷rencilerde istenilen davranÕú de÷iúikli÷ini oluúturmaktÕr. ToplumlarÕn geliúip
úekillenmesi e÷itim ile gerçekleúmektedir. Uygulanan etkili e÷itim programlarÕyla ne derecede ve hangi
ö÷rencilerde istenilen hedeflerin kazandÕrÕldÕ÷ÕnÕ belirlemek ancak ölçme ve de÷erlendirme iúlemlerinin
uygulanmasÕ ile sa÷lanabilir. Ö÷rencilerin kazanÕmlarÕnÕ belirlemede klasik sÕnavlarÕn yanÕnda, tamamlayÕcÕ
(alternatif) ölçme de÷erlendirme etkinlikleri son düzenlenen e÷itim programlarÕnÕn temel felsefesi olarak yer
almaktadÕr. Ö÷retmenlerin ölçme ve de÷erlendirme ilkelerini, e÷itim amaçlarÕ do÷rultusunda kullanabilmesi,
ölçme ve de÷erlendirme ile ilgili yeterliliklerini ifade eder. Ö÷retmenlerin lisans e÷itimindeki ölçme
de÷erlendirme dersinin etkinli÷i, ölçme de÷erlendirmeye yönelik tutum geliútirmeleri ve istekli olmalarÕ
kendilerini geliútirmelerini etkileyen önemli faktörlerdendir. Ö÷retmenler kendi alanÕnda ne kadar donanÕmlÕ,
deneyimli, alÕúkanlÕklar kazanmÕú ve istekli olurlarsa istenilen nitelikli ö÷renci yetiútirmeleri söz konusudur.
Ülkemizde son yÕllarda yaygÕnlaúan e÷itim fakülteleri mezunlarÕnÕn dÕúÕnda farklÕ fakültelerden mezunlarÕn
formasyon e÷itimi ile ö÷retmenlik hakkÕ verilmektedir. Bu e÷itim sürecindeki ö÷retmen adaylarÕ ölme
de÷erlendirme yeterlili÷ine sahip olabiliyor mu? Bu ba÷lamda; “Formasyon ö÷retmen adaylarÕnÕn ölçme
de÷erlendirme dersine ait tutumlarÕnÕn bazÕ de÷iúkenlerle karúÕlaútÕrÕlmasÕ” bu araútÕrmanÕn amacÕnÕ
oluúturmaktadÕr. Formasyon ö÷retmen adaylarÕnÕn ölçme de÷erlendirme dersine ait tutumlarÕnÕn bazÕ
de÷iúkenlerle karúÕlaútÕrÕlmasÕnÕ araútÕran bu çalÕúma betimsel nitelikte bir çalÕúmadÕr. AraútÕrmanÕn evrenini
2016/2017 ö÷retim yÕlÕnda DEÜ Buca E÷itim Fakültesinde pedagojik formasyon e÷itimine katÕlan ö÷retmen
adaylarÕ oluúturmaktadÕr. Örneklemi ise, bu sÕnÕflardan rastgele seçilen farklÕ 7 lisans alanÕna sahip 40’ar
(toplan:280) ö÷retmen adayÕ meydana getirmektedir. Ölçme aracÕ olarak; Yaúar (2014) tarafÕndan geliútirilen 20
maddelik, Cronbach Alfa iç tutarlÕlÕk katsayÕsÕ Į=.94 olan “E÷itimde Ölçme ve De÷erlendirme Dersine Yönelik
Tutum Ölçe÷i” kullanÕldÕ. Elde edilen veriler SPSS 21 hazÕr paket programÕ ile analizleri yapÕldÕ.Buradaki analiz
sonuçlarÕnda; de÷iúkenlere göre elde edilen bulgularÕn tablo ve grafikleri oluúturularak karúÕlaútÕrmalarÕ yapÕldÕ.
Bulgulara ba÷lÕ olarak ö÷retmen adaylarÕnÕn geliúen e÷itim ve teknolojinin yanÕnda ö÷renci kazanÕmlarÕnÕ
ölçmedeki yeterlilikleri tartÕúÕldÕ.
Anahtar Kelimeler : Ölçme-de÷erlendirme, ö÷retmen adayÕ, formasyon, tutum

(11947) SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇøù øLE MESLEK
YÜKSEKOKULLARINA YERLEùEN ÖöRENCøLERøN BAùARI
DURUMLARININ øNCELENMESø
EZGø SEYFøOöLU 1, GENCAY SAATCI 2, ÖZGE GÜDÜ DEMøRBULAT 3
2

1
MUöLA ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
3
BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
ozgegudu@hotmail.com

Meslek yüksekokullarÕ, belirli mesleklere yönelik olarak nitelikli insan gücü yetiútirmeyi amaçlayan
yüksekö÷retim kurumlarÕdÕr. Türkiye’de, mesleki ve teknik ortaö÷retim kurumlarÕndan mezun
olacaklarÕn/olanlarÕn istedikleri takdirde, bitirdikleri programÕn devamÕ niteli÷inde veya buna en yakÕn
programlarÕn uygulandÕ÷Õ, öncelikle kendi mesleki ve teknik e÷itim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi
dÕúÕndaki meslek yüksekokullarÕ ile açÕkö÷retim önlisans programlarÕna sÕnavsÕz olarak yerleútirme iúlemleri
4702 sayÕlÕ Kanun uyarÕnca yürütülmektedir. Önlisans programlarÕna; mesleki ve teknik ortaö÷retim kurumlarÕ
mezunlarÕ sÕnavsÕz geçiú haklarÕyla, di÷erleri ise yüksekö÷retime geçiú sÕnavÕ (YGS) ile yerleútirilmektedir.
YapÕlan bu çalÕúma ile Mu÷la SÕtkÕ Koçman Üniversitesi Yata÷an Meslek Yüksekokulu’nda ö÷renim gören
ö÷rencilerin baúarÕ durumlarÕnÕn incelenmesi amaçlanmÕútÕr. Bu do÷rultuda; Yata÷an Meslek Yüksekokulu’na,
sÕnavsÕz geçiú ile yerleúen ö÷renciler ve sÕnavsÕz geçiú sistemiyle yerleúen ö÷rencilerin baúarÕ durumlarÕ
kÕyaslanarak, elde edilen bulgular tartÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu, SÕnavlÕ/SÕnavsÕz Geçiú, Ö÷renci BaúarÕsÕ
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(12017) øLKÖöRETøM 6, 7 ve 8. SINIF ÖöRENCøLERøNøN MEDYA
OKURYAZARLIöI DERSøNE BAKIùI
ALø KORKMAZ 1

1
ERCøYES
alikorkmaz@erciyes.edu.tr

Günümüzde insanlar yo÷un bir úekilde medya mesajlarÕna maruz kalmaktadÕr. Medya formlarÕnÕn ve araçlarÕnÕn
çok çeúitlenmiú olmasÕ, insanlarÕn ço÷u zaman farkÕnda bile olmadan medya mesajlarÕnÕn hedefi haline
gelmesine neden olmaktadÕr. Bu durumda, medyadan etkilenme sürecinin her zaman insanlarÕn bilinci dâhilinde
gerçekleúmedi÷ini; insanlarÕn her zaman bilinçli úekilde karsÕlaúmayÕ tercih etti÷i medya içeriklerine maruz
kalmadÕ÷ÕnÕ iddia edebiliriz. Bilinçli tercihlerden oluúmayan medya tüketimi ise, medya izleyicilerini iletiúim
araçlarÕ karsÕsÕnda pasif kullanÕcÕlar konumuna düúürmektedir. Ancak bu konumdan kurtulup medya
mesajlarÕnÕn aktif alÕcÕlarÕ haline gelmek mümkündür. Bunun için de medya üzerinde daha fazla kontrole sahip
olunmasÕ gerekmektedir. Böylelikle, gerçekten tercih edilen etkiler içselleútirilmiú; istenilmeyen etkilerden de
kaçÕnÕlmÕú olur. Bilinçli medya tüketicileri olabilmek için, medya mesajlarÕ aracÕlÕ÷Õ ile neye maruz kalÕndÕ÷ÕnÕn
farkÕna varÕlmasÕ ve maruz kalÕnan mesajlara eleútirel bir úekilde yaklaúÕlarak sorgulanabilmesi gereklidir. Bu
farkÕndalÕ÷Õn ve eleútirel bakÕú açÕsÕnÕn kazandÕrÕlmasÕ yolunda en etkili araç ise e÷itimdir. Bu noktada, batÕlÕ
ülkelerde 1980’li yÕllardan beri tartÕúÕlÕp uygulamaya konulan medya okuryazarlÕ÷Õ projeleri önem
kazanmaktadÕr. Uzun vadeli bir bilinçlendirme projesi olarak medya okuryazarlÕ÷Õ e÷itimi; ne istedi÷ini bilen,
medyadan gelen mesajlarÕ ve bu mesajlarÕn üretim süreçlerini aktif biliúsel iúlemlerden geçirerek
de÷erlendirebilen ve bu de÷erlendirmeler sonucunda medyaya yönelik taleplerini oluúturabilen bilinçli
izleyicilerin oluúturulmasÕnda öncelikli bir rol üstlenmektedir. ÇalÕúma 6, 7 ve 8. sÕnÕf ö÷rencilerinin medya
okuryazarlÕ÷Õ dersine olan bakÕúÕnÕ belirlemek amacÕyla yapÕlmÕútÕr. Kayseri’nin Talas ilçesine ba÷lÕ 3 ilkö÷retim
okulunun 6, 7 ve 8. sÕnÕf ö÷rencilerine konuyla ilgili anket sorularÕ sorulmuútur. ÇalÕúmaya yalnÕzca medya
okuryazarlÕ÷Õ dersini alan 6, 7 ve 8. sÕnÕftaki 215 ö÷renci dâhil edilmiútir. Elde edilen bulgular sonucunda
ö÷rencilerin medya tutumlarÕ belirlenip ardÕndan medya okuryazarlÕ÷ÕnÕn dersinin bu tutumlara etkisi
de÷erlendirilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Medya okuryazarlÕ÷Õ, Medya MesajlarÕ, Medya E÷itimi, Medya Tüketimi.

(12031) TÜRK MøLLø EöøTøM SINAV SøSTEMøNDE AÇIK UÇLU VE
ÇOKTAN SEÇMELø SORULAR øKøLEMø
1

BENGø BøRGøLø 1

MEF ÜNøVERSøTESø
birgilib@mef.edu.tr

E÷itimde ölçme ve de÷erlendirme, ö÷retim uygulamalarÕna destek veren bir geri dönüt sürecidir ve bu süreç
boyunca ö÷retimin kalitesi, amaçlanan sonuçlarÕn baúarÕlÕ olup olmadÕ÷Õna karar vermek için kullanÕlmaktadÕr
(Baykal, 2016; Özçelik, 2013). Günümüzün ö÷retme ve ö÷renmede acilen ilgilenilmesi gereken önemli
problemlerinden birisi de ö÷renme ürünü olarak adlandÕrÕlan çÕktÕnÕn düzgün ölçümüdür (Berbero÷lu ve øúGüzel, 2013; Temel, 2010). Ancak sÕnav sistemimizde ölçme ve de÷erlendirmenin hÕzlÕ de÷iúiklikler içerdi÷i
gözlemlenmektedir. Örne÷in, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ (MEB) tarafÕndan ileri sürülen sonuçtan ziyade sürece
odaklanan yeni bir sÕnav ortaya çÕkmÕú (TRTHaber, 2013; Vatan, 2013; Tartano÷lu, 2013) ve bu de÷iúimle
birlikte alternatif sÕnavlarÕn eski sÕnavlara gerçekten alternatif olup olmadÕ÷Õ sorusu gündeme gelmiútir. Hiçbir
sÕnavÕn tek baúÕna mükemmel olamayaca÷Õ ve yine en do÷ru sonuç belirleyicisi olamayaca÷Õ hatÕrlanmasÕ
gereken bir noktadÕr. AynÕ zamanda çoktan seçmeli sorular ve bu tip sorularÕn ezber ölçtü÷üne iliúkin basma
kalÕp yargÕlar olmakla birlikte (Baykal, 2013), alternatif olarak açÕk uçlu sorularÕn Türkiye’de geniú ölçekli
sÕnavlarda kullanÕlmak istenmesi e÷itim camiasÕnda ve medyada 2013 yÕlÕndan beri gündem olmaya devam
etmektedir. Ancak ülkemiz açÕsÕndan herhangi bir bilimsel araútÕrma yapÕlÕp sonuçlarÕ paylaúÕlmadan tamamen
açÕk uçlu sorulara geçiú yapÕlmak istenmesi soru iúaretlerini beraberinde getirmiútir. Bu nedenle çalÕúmanÕn
amacÕ, açÕk uçlu ve çoktan seçmeli sorularÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ ba÷lamÕnda, ö÷rencilerin soru çözümü esnasÕnda
üstbiliúel düúünüúlerini nasÕl çalÕútÕrdÕ÷Õ ve duyuúsal olarak nasÕl hissettirdi÷ini deneyimler ÕúÕ÷Õnda ortaya
koymaktÕr. Olgu bilim çalÕúmasÕ olarak tasarlanan bu araútÕrma çalÕúmasÕna 10 ö÷renci, 16 branú ö÷retmeni ve
alanda uzman 6 ö÷retim üyesi katÕlmÕú olup, yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler sonucunda önceden belirlenmiú
temalar ÕúÕ÷Õnda yirmi üç kategori ortaya çÕkmÕútÕr. AraútÕrma sonuçlarÕna göre, her iki soru türü de biliúsel
yapÕlandÕrmaya farklÕ stratejilerle olanak sa÷lamaktadÕr. Ö÷rencilerin yaúadÕ÷Õ endiúe duygusunun ise soru
türüne de÷il, sÕnav sistemine karúÕ oldu÷u ve soru türü ne olursa olsun bu endiúenin devam edebilece÷i ortaya
çÕkmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : AçÕk uçlu sorular, Çoktan seçmeli sorular, Ölçme ve de÷erlendirme, SÕnav sistemi
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(12133) ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIùMALARI: AFA VE DFA
UYGULAMALARI
1

FATøH ORÇAN 1
KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTE
fatihorcan@ktu.edu.tr

Ölçek uyarlama ve geliútirme süreçlerinde AçÕmlayÕcÕ Faktör Analizi (AFA) ve Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi
(DFA) teknikleri yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr. Ölçek uyarlama çalÕúmalarÕnda AçÕmlayÕcÕ ve Do÷rulayÕcÕ
Faktör Analizlerinin kullanÕmÕnda farklÕlÕklar oluúmaktadÕr. Faktör analizlerinin kullanÕm sÕrasÕ sonuçlarÕn
de÷iúmesine sebep olabilir. AyrÕca, bir veri setine birden fazla do÷rulayÕcÕ faktör analizi modeli uyum
sa÷layabilir. Bu çalÕúmada suni olarak oluúturulmuú veri setleri üç farklÕ modele göre test edilmiútir. Sonuçlar
göre veri setlerinin %64’ü her üç modele göre de uyum göstermektedir. Bunun yanÕ sÕra bir veri seti do÷rulayÕcÕ
ve açÕmlayÕcÕ faktör analizine tabi tutulmuútur. Sonuçlar göstermiútir ki, do÷rulayÕcÕ faktör analizi sonuçlarÕ en
iyi uyum gösteren modeli belirlemede yetersiz kalmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Ölçek Uyarlama, Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi, AçÕmlayÕcÕ Faktör Analizi

(12194) Kø-KARE TESTø VE ÖöRETøMDE KULLANIMI
TALøHA KELEù 1, MURAT ALTUN 2
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ULUDAö ÜNøVERSøTESø
talihak@hotmail.com

2

Ki-kare testi parametrik olmayan testler içinde en çok kullanÕlan ve uygulama kolaylÕ÷Õ nedeniyle de tercih
edilen bir testtir. Ki-kare testi, verilen bir olayda elde edilen frekanslar ile beklenen frekanslar arasÕndaki farkÕn
istatistik olarak anlamlÕ olup olmadÕ÷ÕnÕ test etmek için kullanÕlÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ ki-kare istatisti÷inin
kuramsal da÷ÕlÕmÕnÕ tanÕtmak ve uyum testi olarak e÷itim alanÕndaki kullanÕmÕnÕ örneklemektir. Ki-kare
istatisti÷inin kuramsal da÷ÕlÕmÕ formülü ile, “Bir paranÕn 10 kere atÕldÕ÷Õ varsayÕlarak” elde edilmiútir. Bu
çalÕúmada ki-kare istatisti÷i ö÷renciler arasÕnda “Bir test sÕnavÕnda sorularÕ okumadan rastgele iúaretlemek
suretiyle yapÕlan cevaplamada C seçene÷inin daha avantajlÕ oldu÷u” savÕ test edilmiútir. Okunmadan rastgele
iúaretlenmiú 90 soruluk 5 úÕklÕ bir testin cevaplarÕndan oluúan bir veri tablosunu kullanarak istatistiksel analiz
gerçekleútirilmiú ve sonuçlar yorumlanmÕútÕr. østatistiksel çalÕúmalarda ki-kare testi için hazÕr yazÕlÕmlar
kullanÕlmakta ve bu tekni÷in teorisi ve farklÕ uygulamalarÕ üzerine çok fazla açÕklamaya yer verilmemektedir. Bu
do÷rultuda bu çalÕúmanÕn ki-kare istatisti÷inin kuramsal da÷ÕlÕmÕnÕn daha iyi tanÕnmasÕna ve ö÷retimdeki
kullanÕmlarÕnda niteli÷in artaca÷Õ ümit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Ki-Kare Testi, Kuramsal Da÷ÕlÕm, Ki-Kare Uyum Testi, Ö÷retim UygulamalarÕ



Sayfa 111

EöøTøMDE
REHBERLøK
VE
PSøKOLOJøK
DANIùMANLIK

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(9789) OPINIONS OF SCIENCE EDUCATION TEACHER
CANDIDATES CONCERNING THE CONTRIBUTION OF THE
COURSE OF GUIDANCE FOR TEACHERS
1

SÜLEYMAN BALCI 1
KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø, EöøTøM FAKÜLTESø
meb.suleyman@gmail.com

Teachers play crucial role in classroom and positively influence students’ learning and individual behaviors.
Purpose of this study is to describe opinions of science education teacher candidates (n=62) concerning the
contribution of the course of guidance for teachers, who are seniors in science education department at education
faculty in 2016-2017 academic calender. Purposeful sampling technique were used to determine the participants
and the opinions of science education teacher candidates were analysed qualitatively. An open-ended question
were asked to participants and their responses were taken in written form in order to collect necessary data.
Moreover, after analysing their written responses, content of written responses were clustered into groups and
themes. Subsequently, frequency value of each group and each theme were calculated. Eventually, themes about
the opinions of science education teacher candidates concerning the contribution of the course of guidance for
teachers were interpreted by supporting discussions from literature and opinions of teacher candidates. Results of
this study show that the contribution of the course of guidance for science education teachers have been seen
generally positive.
Anahtar Kelimeler : Science Education Teacher Candidates; Opinions of Science Education Teacher
Candidates; The Course of Guidance

(10093) FORMASYON EöøTøMøNE DEVAM EDEN ÖöRETMEN
ADAYLARINDA BENLøK SAYGISI VE UMUT DÜZEYøNøN
øNCELENMESø
YUNUS ALTUNDAö 1, SEFA BULUT 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
yunusaltundag14@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ formasyon e÷itimine devam eden ö÷retmen adaylarÕnÕn benlik saygÕsÕ ve umut düzeylerinin
incelenmesidir. ÇalÕúmanÕn verileri 2016-2017 yÕlÕnda Abant øzzet Baysal Üniversitesi pedagojik formasyon
e÷itimine devam eden 233 adaydan elde edilmiútir. KatÕlÕmcÕlarÕn 51’i erkek, 182’si kadÕndÕr. Veri toplama
aracÕ olarak Beck Umutsuzluk Ölçe÷i (Durak ve PalabÕyÕko÷lu, 1994) ve øki Boyutlu Benlik SaygÕsÕ(Do÷an,
2011) ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. YapÕlan betimsel istatistiklerde katÕlÕmcÕlarÕn 107’si mezun, 126’sÕ son sÕnÕfa devam
ederken 44 kiúi evli ve 189 kiúi ise bekardÕr. Verilerin analizinde Mann Whitney-U, Kruskal Wallis gibi nonparametrik tekniklerin yanÕnda, t-testi ve Anova gibi parametrik teknikler de kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn
sonucunda formasyon e÷itimine devam eden aday ö÷retmenlerin umutsuzluk ve benlik saygÕ düzeylerinin
cinsiyet ve medeni duruma göre farklÕlaúmadÕ÷Õ bulunmuútur. Ancak ö÷retmen olarak atanmaya iliúkin sahip
olunan inanca göre ise umutsuzluk ve benlik saygÕsÕ açÕsÕndan anlamlÕ fark vardÕr. Buna göre,
“Atanabilece÷inize inanÕyor musunuz?” sorusuna verilen “evet, kÕsmen ve hayÕr” cevaplarÕna göre bakÕldÕ÷Õnda;
hayÕr cevabÕnÕ verenlerin umutsuzluk düzeyinin daha yüksek ve benlik saygÕlarÕnÕn daha düúük oldu÷u
bulunmuútur. Bunun yanÕnda atanmaya iliúkin beklentilerini en iyi açÕklayan seçene÷in hangisinin oldu÷unu
soran ifadeye “imkansÕz, çok zor, orta, kolay ve çok kolay” seçeneklerinden birisini seçmesi istenmiútir.
KatÕlÕmcÕlarÕn hiçbirisi çok kolay seçene÷ini seçmemiútir. Di÷er dört seçene÷i seçen katÕlÕmcÕlarda ise,
atanmasÕnÕn imkansÕz oldu÷unu düúünenlerin di÷er seçenekleri iúaretleyenlerden daha çok umutsuz oldu÷u ve
daha düúük benlik saygÕsÕ düzeyine sahip oldu÷u bulunmuútur. Elde edilen bulgular de÷erlendirildi÷inde
atanmaya iliúkin beklenti ve inanç düútükçe ö÷retmen adaylarÕnÕn umut ve benlik saygÕsÕ düzeyleri de
düúmektedir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen adayÕ, benlik saygÕsÕ, umutsuzluk, atanma beklentisi
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(10094) ADAY SINIF ÖöRETMENLERøNDE PROBLEMLø AKILLI
TELEFON KULLANIMININ ÇEùøTLø DEöøùKENLER AÇISINDAN
øNCELENMESø
YUNUS ALTUNDAö 1, SEFA BULUT 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
yunusaltundag14@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ aday sÕnÕf ö÷retmenlerinin problemli akÕllÕ telefon düzeylerinde cinsiyet, bilgi ve iletiúim
araçlarÕnÕn bilinçli kullanÕp kullanma durumu ile günlük olarak internet, sosyal medya ve görüúme dÕúÕ akÕllÕ
telefon kullanÕm sürelerine göre anlamlÕ bir farklÕlÕk olup olmadÕ÷ÕnÕ tespit etmektir. Bu kapsamda çalÕúma 20152016 e÷itim-ö÷retim döneminde Abant øzzet Baysal Üniversitesinde yürütülmüútür. ÇalÕúmaya 294 ö÷renci(72
Erkek/221 KÕz) katÕlmÕútÕr. Verilerin toplanmasÕnda kiúisel bilgi formu ve AkÕllÕ Telefon Ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ Ölçe÷iKÕsa Formu kullanÕlmÕútÕr. østatistiksel analiz olarak ise iki kategorili de÷iúkenlerde Non-Parametrik tekniklerden
Mann Whitney-U testi ile ikiden fazla kategorili de÷iúkenlerde Kruskal Wallis testleri yapÕlmÕútÕr. Bunun
yanÕnda gruplar arasÕndaki farkÕn hangi gruplardan kaynaklandÕ÷ÕnÕ tespit etmek için de Mann Whitney-U testine
baúvurulmuútur. YapÕlan analiz sonucunda kÕz ö÷rencilerin erkeklere, bilinçli kullanmadÕ÷ÕnÕ ifade edenlerin
bilinçli kullananlara, bilinçli kullanÕm konusunda e÷itime ihtiyacÕ oldu÷unu ifade edenlerin e÷itime ihtiyacÕ
olmadÕ÷ÕnÕ ifade edenlere kÕyasla daha fazla problemli akÕllÕ telefon kullanÕm düzeyine sahip olduklarÕ
bulunmuútur. AyrÕca günlük sosyal medya, internet ve akÕllÕ telefon kullanÕm süreleri yükseldikçe problemli
akÕllÕ telefon kullanÕm düzeyinin de arttÕ÷Õ görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Problemli AkÕllÕ Telefon KullanÕmÕ, Aday SÕnÕf Ö÷retmeni, Üniversite Ö÷rencisi,
Cinsiyet, Günlük KullanÕm Süresi

(10240) PERCEPTIONS OF PRESERVICE SCHOOL COUNSELORS
CONCERNING THE CONTRIBUTION OF THE COURSE OF SPECIAL
NEEDS EDUCATION FOR SCHOOL COUNSELORS
1

SÜLEYMAN BALCI 1
KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø, EöøTøM FAKÜLTESø
meb.suleyman@gmail.com

Because of their influence on students emotionally, school counselors possess important roles in helping
students. Purpose of this study is to describe opinions of preservice school counselors (n=58) concerning the
contribution of the course of special needs education for school counselors, who are seniors in Guidance and
Psychological Counseling department in 2015-2016 academic calender. Purposeful sampling technique were
used to determine the participants and the opinions of preservice school counselors were analysed qualitatively.
An open-ended question were asked to participants and their responses were taken in written form in order to
collect necessary data. Moreover, after analysing their written responses, content of written responses were
clustered into groups and themes. Subsequently, frequency value of each group and each theme were calculated.
Eventually, themes about the opinions of preservice school counselors concerning the contribution of the course
of special needs education for school counselors were interpreted by supporting discussions from literature and
opinions of preservice school counselors. Results of this study show that the contribution of the course of special
needs education have been seen generally positive for school counselors.
Anahtar Kelimeler : Preservice School Counselors, Perceptions of Preservice School Counselors, Course of
Special Needs Education
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(11078) LøSE ÖöRENCøLERøNøN SOSYAL GÖRÜNÜù
KAYGILARININ ÇEùøTLø DEöøùKENLER AÇISINDAN
øNCELENMESø
1

HANøFE AKGÜL 1

ERCøYES ÜNøVERSøTESø
hanifeakgul38@gmail.com

Kiúiler yaúamlarÕ süresince, gerek meslek hayatlarÕnda gerekse sosyal hayatlarÕnda baúkalarÕnÕn gözünde nasÕl
göründükleri ve onlarda nasÕl izlenim bÕraktÕklarÕnÕ önemseler. Her kez baúkalarÕnÕn gözünde hoú, be÷enilir,
çekici, güzel, yakÕúÕklÕ olma arzusu taúÕr. Bu sebeple bireyler daha güzel ve iyi görünmek için u÷raúÕrlar. Bu
çalÕúmanÕn amacÕ, lise ö÷rencilerinin sosyal görünüú kaygÕlarÕnÕn belirlenmesidir. AraútÕrma betimsel araútÕrma
olup araútÕrmada genel tarama modeli kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn evrenini 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda
Kayseri ilinde çeúitli liselerde okuyan ö÷renciler oluúturmaktadÕr. AraútÕrmanÕn örneklemini ise tabakalÕ seçkisiz
örnekleme yöntemi ile belirlenmiú 550 ö÷renci oluúturmuútur. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak “Sosyal
Görünüú KaygÕsÕ Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. Ölçek 16 maddelik, 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçek tek boyuttan
oluúmaktadÕr. Sosyal görünüú kaygÕsÕ ölçe÷i, bireylerin görünüú kaygÕlarÕ ile ilgili biliúsel, emosyonel ve
davranÕúsal ifadelerden oluúan, özbildirim (self-report) tarzÕ bir ölçektir. Ölçekten alÕnan puanÕn yükselmesi
görünüú kaygÕsÕnÕn yüksek oldu÷u anlamÕna gelmektedir. Ölçe÷in Cronbach alpha iç tutarlÕk katsayÕsÕ .93, test
tekrar-test güvenirlik katsayÕsÕ .85 ve test yarÕlama yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayÕsÕ .88 olarak
bulunmuútur. Ölçe÷in benzer ölçek geçerlilik katsayÕsÕnÕn .60 oldu÷u saptanmÕútÕr. Ölçekten elde edilen veriler
SPSS 20.00 programÕ ile analiz edilmiútir. Ölçekten elde edilen verilerin cinsiyet de÷iúkenine göre
de÷erlendirilmesinde normal da÷ÕlÕma uygunluk testi (Levene Testi) yapÕlmÕútÕr ve varyanslarÕn homojenli÷i test
edilmiútir. ö÷rencilerin sosyal görünüú kaygÕ düzeyleri frekans analizi, cinsiyete göre farklÕlaúma olup
olmadÕ÷ÕnÕ belirlemede ba÷ÕmsÕz gruplar t testi, yaú, sÕnÕf, bölüm, okul, baúarÕ ortalamasÕ de÷iúkenine göre
yapÕlan karúÕlaútÕrmalarda ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistik teknikleri kullanÕlmÕútÕr. Bu
araútÕrma ile lise ö÷rencilerinin sosyal görünüú kaygÕsÕ düzeylerinin belirli de÷iúkenler açÕsÕndan incelenmesi
amaçlanmÕútÕr. Toplanan veriler analiz edilerek ö÷rencilerin sosyal görünüú kaygÕsÕ düzeyleri incelenmiú,
cinsiyet, bölüm, sÕnÕf, baúarÕ, okul de÷iúkenleri açÕsÕndan farklÕlÕk olup olmadÕ÷Õ sorgulanmÕútÕr. AraútÕrma
sonuçlarÕ do÷rultusunda çeúitli önerilerde bulunulmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Görünüú KaygÕsÕ, Lise, Lise Ö÷rencisi.
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(11097) LøSANS SON SINIF ÖöRENCøLERøNøN AKADEMøK
ÖZYETERLøKLERø, DENETøM ODAKLARI øLE
MÜKEMMELøYETÇøLøK DÜZEYLERøNøN KARùILAùTIRILMASI
ÜZERøNE
YÜCEL KILIÇ 1, SÜMEYYE KOÇ 2
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ykilic6185@gmail.com

Bu araútÕrma lisans son sÕnÕf ö÷rencilerinin akademik özyeterlikleri ve denetim odaklarÕnÕn mükemmeliyetçilik
düzeylerini yordayÕp yordamadÕ÷ÕnÕ ve bir meslekte baúarÕ ve uzmanlaúma olan kariyer geliúimine; bireylerin
e÷itim çÕktÕsÕnÕn göstergelerinden biri olabilece÷i düúünülen akademik özyeterlilik düzeylerini, davranÕmlarÕn
kayna÷ÕnÕn atfedilen lokasyonlarÕna isim olabilecek dÕú kontrol odaklarÕnÕ ortaya koymayÕ ve bu ikilinin
mükemmeliyetçi özelliklerle etkileúiminin tartÕúÕlmasÕnÕ amaçlamaktadÕr. AraútÕrmanÕn örneklemini, østanbul’da
bulunmakta olan bir üniversitede ö÷renim görmekte olan 207 (120 kadÕn ve 87 erkek) lisans son sÕnÕf ö÷rencisi
oluúturmaktadÕr. Bu çalÕúmada; Bilgi Formu, Mükemmeliyet Kiúilik Ölçe÷i Düzenlenmiú Formu (MKÖDF),
Akademik Özyeterlik Ölçe÷i (CASES), Rotter øç- DÕú Kontrol Oda÷Õ Ölçe÷i (RøDKOÖ) olmak üzere dört ölçme
aracÕ kullanÕlmÕútÕr. Mükemmeliyetçilik ile akademik özyeterlilik arasÕnda orta güçlükte pozitif iliúki, dÕú kontrol
oda÷Õ ile zayÕf güçlükte negatif iliúki oldu÷u gözlenmiútir. Akademik özyeterlilik algÕsÕ arttÕkça mükemmeliyetçi
e÷ilimler görülme oranÕnÕn arttÕ÷Õ, dÕútan kontrollülü÷ün artÕúÕnda ise mükemmeli÷i azaltÕcÕ etkisi oldu÷u
söylenebilir. Akademik özyeterli÷in altboyutlarÕ sosyal statü, biliúsel uygulamalar ve teknik beceriler ile
mükemmeliyetçilik altboyutlarÕndan hatalardan endiúe duyma, davranÕúlardan kuúkulanmak, tertip/düzen ve
kiúisel standartlar arasÕnda anlamlÕ iliúki oldu÷u gözlemlenmiútir. DÕú kontrol oda÷Õ ile mükemmeliyetçili÷in
hatalardan endiúe duyma, kiúisel standartlar altboyutu arasÕnda ve akademik özyeterli÷in tüm altboyutlarÕ ile
olumsuz yönde anlamlÕ iliúki varlÕ÷Õ mevcuttur. Bireylerinin yaúamlarÕ ile ilgili yapmÕú olduklarÕ öznel
de÷erlendirmeler ile kendileri ile yapÕlan ve çevreden etkilenmenin sonucu olarak tanÕmlanabilecek olan
de÷erlendirmelerin bireylerin akademik özyeterlik derecesi ile mükemmeliyetçi davranÕúlarÕ arasÕndaki iliúkinin
varlÕ÷ÕnÕ yordamasÕ kavramlarÕn içerdikleri tanÕmlamalar ile örtüúmektedir. Kontrol oda÷ÕnÕn içselleúmesinin
sÕnÕrlarÕ zorlamasÕ ile ortaya çÕkabilme olasÕlÕ÷ÕnÕn yüksek oldu÷u düúünülen mükemmeliyetçilikte bireysel
hedeflerin öncelikli yönlendiricili÷i ve bireyin kendisini ulaúÕlabilir hedeflerin ötesinde görme arzusu
mükemmeliyetçilik düúüncesinde eúiktir. Bireylerin kendilerini mükemmeliyetçi görme ve baúkalarÕ tarafÕndan
mükemmeliyetçi olarak tanÕmlanmalarÕ üzerine yapÕlan incelemede de akademik özyeterlilik ile orta güçlükte,
dÕú kontrol oda÷Õ arasÕnda zayÕf güçlükte anlamlÕ iliúki vardÕr. Bu çerçevede bireylerin kendilerini
mükemmeliyetçi görme ve baúkalarÕ tarafÕndan mükemmeliyetçi olarak tanÕmlanmalarÕ arasÕndaki
düúüncelerinin yüksek düzeyde anlamlÕ pozitif iliúkili oldu÷u mükemmeliyetçili÷in bireyin özbeninden yola
çÕkarak çevrede özbeni konumlandÕrmaya do÷ru gidebilece÷i olarak de÷erlendirilebilir. Okul baúarÕ algÕsÕ
de÷iúkeni ile bireylerin kendilerini mükemmeliyetçi görme ve baúkalarÕ tarafÕndan mükemmeliyetçi olarak
tanÕmlanmalarÕ arasÕnda pozitif anlamlÕlÕk, akademik özyeterlikleri ve mükemmeliyetçilik düzeyleri arasÕnda
negatif anlamlÕlÕk, dÕú kontrol oda÷Õ arasÕnda pozitif anlamlÕlÕk vardÕr. Bu çerçevede okul baúarÕnÕn
mükemmeliyetçi düúünüú ile iliúkisinin varlÕ÷ÕnÕn biliúsel anlamda bireyin hazÕrbulunuúlu÷una hizmet etti÷i
yorumu yapÕlabilir. DÕú kontrol odaklÕlÕ÷Õn bireyin kendisine mükemmeliyetçi sÕnÕrlar belirledi÷i takdirde okul
baúarÕsÕna pozitif anlamda, baúkalarÕ tarafÕndan mükemmeliyetçi olarak de÷erlendirmeler yapmasÕ gerekti÷i
takdirde ise negatif anlamda iliúki oldu÷u gözlemlenmiútir. DÕú kontrol odaklÕlÕ÷Õn bireyin kendisini mükemmel
olarak de÷erlendiriliúinde okul baúarÕsÕna pozitif anlamda etki etmesi bireysel gücün etkilili÷in tartÕúÕlmasÕ
açÕsÕndan önemlidir. Bireyin hedef belirlemeden öznel de÷erlendirmeleri ile belirlemiú oldu÷u çalÕúma tarzÕnÕn
etkilerinin sonuçlarÕ olarak da yorumlayabilece÷imiz bu bulgu baúkalarÕnÕn birey üzerinde tanÕmladÕklarÕ
mükemmeliyetçi sÕnÕrlarÕn baúarÕyÕ olumsuza çevirdi÷i biçiminde sonuçlanmaktadÕr. Son olarak cinsiyet
de÷iúkeninin mükemmeliyetçilik ile dÕú kontrol odaklÕlÕ÷Õn erkek açÕsÕndan anlamlÕ oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Toplumsal yükün erkek cinsine veriliúinin yansÕmasÕ olarak de÷iúkenler arasÕ iliúkiyi de÷erlendirdi÷imizde yerel
kültürün etkisinin anlamlÕlÕk açÕsÕndan ataerkil bakÕúÕ da destekledi÷i söylenebilir. AraútÕrmanÕn bulgularÕna
genel anlamda bakÕldÕ÷Õnda de÷iúkenler arasÕndaki iliúkiselli÷in literatürde yapÕlan çalÕúmalarÕ destekler nitelikte
oldu÷u, özellikle mükemmeliyetçili÷in birey ve baúkalarÕ açÕsÕndan de÷erlendiriliúinin üzerinde önemli
durulmasÕ gereken bölüm oldu÷u yinelenebilir. Buradan hareketle benli÷in özerk ve iliúkisel boyutlarÕ ile
araútÕrma de÷iúkenleri arasÕndaki iliúkinin incelenmesi ve toplumsal bakÕú açÕsÕnÕn de÷erlendirilmesi açÕsÕndan
önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Akademik özyeterlik, iç-dÕú kontrol oda÷Õ, mükemmeliyetçilik.
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(11673) ULUSLARARASI ÖöRENCøLERøN TOPLUMSAL CøNSøYET
ROLLERøNE øLøùKøN ALGILARI
MUHARREM KOÇ 1, ÖZLEM HASKAN-AVCI 2, ÖZNUR BAYAR 2
1

HACETTEPE ÜNøVERøTESø
HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
muharremkoccpdr@gmail.com

2

Her toplumda bireylerden uymalarÕ beklenen bazÕ toplumsal cinsiyet rolleri bulunmaktadÕr. Ataerkil sistemin ve
erkekli÷in ön planda oldu÷u Türkiye gibi ülkelerde, genel olarak kadÕnlar, “anne, ev hanÕmÕ, çocuk bakÕcÕsÕ” gibi
rollerle anÕlmakta ve bir kadÕnÕn “, ev iúlerinden anlayan, iyi yemek yapan, çok fazla konuúmayan” bireyler
olmasÕ beklenmekte iken, erkeklerden de “güçlü olmak, duygusuz olmak, paralÕ olmak, evin reisi olmak, ev
geçindirmek” gibi görevleri üstlenmeleri beklenmektedir. Peki, bu durum baúka kültürlerde nasÕl
algÕlanmaktadÕr? Bu do÷rultuda, bu çalÕúmada, Türkiye’nin çeúitli üniversitelerinde ve bölümlerinde ö÷renim
görmekte olan 36 kadÕn, 66 erkek olmak üzere toplam 102 uluslararasÕ ö÷rencinin, toplumsal cinsiyet rollerine
iliúkin algÕlarÕnÕn incelenmesi amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda, sosyo-demografik bilgileri ve “Her toplumda
kiúilerden cinsiyetlerine göre bazÕ davranÕúlar beklenir. Buna toplumsal cinsiyet rolü denmektedir. Do÷du÷unuz
ülke ve Türkiye’deki yaúantÕlarÕnÕzÕ bu açÕdan karúÕlaútÕrÕr mÕsÕnÕz?”, “Toplumun cinsiyetlere bakÕú açÕsÕ
konusunda do÷du÷unuz ülke ile Türkiye'yi kÕyaslarsanÕz neleri avantajlÕ ve dezavantajlÕ bulursunuz?” úeklinde
iki açÕk uçlu bir soruyu içeren anket formu düzenlenmiútir. AçÕk uçlu soruya verilen cevaplar içerik analizi ile
analiz edilmiútir. Cevaplardan her bir ifade araútÕrmanÕn analiz birimini oluúturmuútur. Her bir araútÕrmacÕ
tarafÕndan veri seti okunarak ba÷ÕmsÕz kodlama yapÕlmÕútÕr. Kodlardan yola çÕkarak verileri genel düzeyde
açÕklayabilen ve kodlarÕ belirli kategoriler altÕnda toplayabilen temalar belirlenmiú ve bulgular yorumlanmÕútÕr.
YapÕlan bu çalÕúma sonucunda, uluslararasÕ ö÷rencilerin ders programlarÕna toplumsal cinsiyet ile ilgili derslerin
eklenmesi, toplumsal cinsiyet ve kadÕn-erkek eúitli÷i konusunda ö÷rencilerini farkÕndalÕklarÕnÕn arttÕrÕlmasÕna
yönelik çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ gerekti÷i düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Toplumsal cinsiyet rolleri, uluslararasÕ ö÷renciler, üniversite ö÷rencileri

(11763) øDEAL ÖöRENCø ÖLÇEöø GELøùTøRME ÇALIùMASI
HANøFE AKGÜL 1, BÜLENT SÖYLEYøCø 1, RAZøYE PEKùEN AKÇA 1, EMøNE
KÜBRA FøDAN 1
1

ERCøYES ÜNøVERSøTESø
hanifeakgul38@gmail.com

Birey yetiútirmek, gerek bireysel, gerekse toplumsal düzeyde tarih boyunca e÷itimin en önemli sorunlarÕndan
birisidir. E÷itim açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda yarÕnÕn dünyasÕnÕ oluúturacak insanlarÕn bu gün hangi idealler u÷runa
hangi özelliklerle donatÕlaca÷Õ ve bu iúin kimler tarafÕndan gerçekleútirilece÷i e÷itim açÕsÕndan cevabÕ aranan bir
sorundur. ødeal ö÷renci tipi denildi÷inde genel olarak bir ö÷rencide bulunmasÕnÕ arzuladÕ÷ÕmÕz kiúilik
özelliklerinin idealize edilmiú hali anlaúÕlmaktadÕr.
Bu açÕlmanÕn amacÕ lise branú ö÷retmenlerinin ideal ö÷renci tipini ölçecek bir ölçek geliútirmektir. Öncelikle
alan yazÕn incelenerek, anket yoluyla uzman ve ö÷retmenlerin fikirleri alÕnarak, 126 maddeden oluúan madde
havuzu oluúturulmuútur. Oluúturulan madde havuzu Kayseri rehberlik araútÕrma merkezindeki 21 psikolojik
danÕúman ve 15 branú ö÷retmeninin görüúleri alÕnarak 110 maddeye indirilmiútir. AraútÕrmanÕn evrenini 20162017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda Kayseri ilinde ve ilçesinde ki liselerde çalÕúan branú ö÷retmenleri oluúturmaktadÕr.
AraútÕrmanÕn örneklemini ise tabakalÕ seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiú 990 branú ö÷retmeni
oluúturmuútur. Bu oluúturulan 110 maddelik taslak 990 branú ö÷retmenine uygulanmÕútÕr. Ölçegin geçerlilik ve
güvenirlik çalÕúmasÕ elde edilen veriler üzerinde SPSS 20.00 programÕ ile analiz edilerek gerçekleútirilmiútir.
Geliútirme çalÕúmasÕnda açÕmlayÕcÕ faktör analizine baúvurulmuú, madde ayÕrt edicilikleri belirlenmiú, Cronbach
Alpha güvenirlik sayÕsÕ hesaplanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Ölçek, ölçek geliútirme, ideal ö÷renci ölçe÷i.



Sayfa 117

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(11898) SINIF REHBER ÖöRETMENLERøNøN DøöER
ÖöRETMENLERLE øùBøRLøöøNøN ÖöRENCø BAùARISINA ETKøSø
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1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
sinemkaratas1207@gmail.com

Günümüzün e÷itim sisteminin vazgeçilmez bir parçasÕ olan rehberlik hizmetleri toplumun gereksinimlerine göre
sürekli de÷iútirilip, topluma yararlÕ hale getirilmektedir. Bu yönde tasarlamalar yapÕlmaktadÕr. Ça÷ÕmÕzda
toplumun yapÕsÕ rehberlik hizmetinin okullarda daha yaygÕn hale gelmesini gerekli kÕlmakta ve bu hizmetin
kapsamÕnÕ etkilemektedir. Rehberlik hizmetlerinin yeni anlayÕúÕ ö÷rencilerin yaúadÕklarÕ probleme çözüm
bulmalarÕ de÷il, kiúiliklerinin bir bütün olarak geliútirilmesi yönünde örgütlenmektir. Buradan hareketle rehberlik
anlayÕúÕnÕn e÷itim ve ö÷retim hizmetlerinde giderek öneminin arttÕ÷Õ görülmektedir. Rehberlik, gizli kalmÕú
güçleri ve özellikleri anlamasÕ ve bunlarÕn toplumsal uyum içinde yaúamasÕ için bireye e÷itim yoluyla yapÕlan
sistematik ve bir yardÕmdÕr. Peters ve Shertzer (1969), rehberli÷i bireyin kendini ve çevresini anlamasÕ kendi
gizli güçlerinin farkÕna varmasÕ ve bu güçlerini kullanabilmesi için yapÕlan yardÕm süreci olarak
tanÕmlamaktadÕr. Tan (1992) rehberli÷i profesyonel bir yardÕm süreci olarak düúünmektedir. Kuzgun (1992) ise
rehberli÷i, “bireye kendini anlamasÕ, çevresindeki olanaklarÕ tanÕmasÕ ve do÷ru karar vererek özünü
gerçekleútirebilmesi için yapÕlan sistematik ve profesyonel yardÕm süreci” olarak tanÕmlamaktadÕr. Bir baúka
tanÕmda ise rehberlik, “bireyin kendini anlamasÕ, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar almasÕ, kapasitelerini
geliútirmesi, çevresi ile dengeli ve sa÷lÕklÕ uyum içinde olmasÕ ve böylece kendini gerçekleútirmesi için uzman
kiúilerce yapÕlan psikolojik yardÕmlar” olarak ifade edilmektedir. Rehberlik hizmetlerini geliútiren bazÕ
yaklaúÕmlar vardÕr. 1.Parson Modeli: Parson rehberlik bürosunu, bir iú bulmak için baúvuruda bulunan bireylerin
hangi mesleklere yerleútirilebilece÷ine karar vermek için açmÕútÕr. Ancak bu durum rehberli÷i mesle÷e yöneltme
olarak geliútirmiútir. Parson’un bu giriúimi sonradan birçok alana yayÕlmÕútÕr. Bu yaklaúÕm e÷itim ve ö÷retim
mesleki rehberli÷in uygulanmaya baúlamasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. 2. KaynaútÕrÕlmÕú Rehberlik AnlayÕúÕ:. Bireylerin iúe
yerleútirilmeleri sÕrasÕnda yapÕlan yardÕmÕn yeterli olmadÕ÷Õ anlaúÕlmÕútÕr. Bu anlayÕú ise bireylere e÷itimleri
sÕrasÕnda sa÷lanacak mesleki anlamda rehberlik yapÕlmasÕnÕ gündeme getirmiútir. 3. Bu yaklaúÕm klinik
yaklaúÕm olarak da adlandÕrÕlÕr. Bu yaklaúÕma göre bireyin özllikleri anlaúÕlmadan ö÷rencilere yardÕm edilemez.
E÷itim ve ö÷retim hizmetlerinde bireysel farklÕlÕklarÕn dikkate alÕnmasÕ, rehberlik hizmetlerinin öneminin
giderek daha çok anlaúÕlmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. 4. Karar Verme Sürecinde Rehberlik: Bu yaklaúÕm rehberlik
hizmetini bireylerin karar verme sürecinde ihtiyaç duyacaklarÕ yardÕm olarak tanÕmlanmaktadÕr. 5. Geliúimsel
Rehberlik: Geliúimsel yaklaúÕma göre, di÷er yaklaúÕmlarÕn kabul etti÷i rehberlik anlayÕúlarÕnÕ yetersizdir.
Rehberlik hizmetinin sadece program veya meslek seçimi sorunlarÕ ile sÕnÕrlÕ tutulmasÕna, bunalÕm durumlarÕnda
çare bulucu iúlevlerine tepki olarak geliúmiútir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ sÕnÕf rehber ö÷retmenlerinin o sÕnÕfa giren
di÷er ö÷retmenlerle olan iúbirli÷inin ö÷renci baúarÕsÕna etkisini araútÕrmaktÕr. AraútÕrma 2013-2014 E÷itimÖ÷retim YÕlÕ’nÕn 2. Döneminde bir devlet ortaokulunda 7-D sÕnÕfÕnda ö÷renim görmekte olan 42 ö÷renciyle
yürütülmüútür. Bu sÕnÕfta bulunan ö÷rencilerin ikinci döneme ait ilk yazÕlÕ notlarÕnÕn ortalamasÕ alÕnmÕútÕr. Daha
sonra sÕnÕf rehber ö÷retmeni bu sÕnÕfa giren di÷er branú ö÷retmenleriyle iúbirli÷inde bulunmuútur. øúbirli÷inde
bulunma iúlemlerinde devamsÕz ö÷rencileri tespit etme, bu ö÷rencilerin branú ö÷retmenleri tarafÕndan aranmasÕ,
problem yaúanÕlan dersin ö÷retmeniyle ö÷renci bazlÕ görüúme yapma, gelecek yÕl girecekleri TEOG sÕnavÕ
hakkÕnda bilgilendirme yaparak ö÷rencileri motive etme, ö÷rencileri rehberlik servisine yönlendirme, meslekler
hakkÕnda bilgilendirmeler yapma gibi çalÕúmalar yer almÕútÕr. 2013-2014 E÷itim-Ö÷retim YÕlÕ’nÕn ikinci
döneminde ö÷rencilerin tüm derslerden aldÕklarÕ birinci yazÕlÕ puanlarÕ ortalamasÕ alÕnmÕútÕr. Her ders için belirli
bir puan ortalamasÕ tespit edilmiútir. Bu iúbirli÷inde bulunma çalÕúmalarÕndan sonra ö÷rencilerin okula daha az
devamsÕzlÕk yaptÕklarÕ tespit edilmiútir. AyrÕca bunun sonucu olarak ö÷rencilerin yazÕlÕ puanlarÕnda artÕúlar
gözlenmiútir. Birey olarak e÷itmek ve e÷itilmek, ö÷retmek ve ö÷retilmek gerçekten zor bir görevdir. Hele
günümüzde teknoloji bu kadar hayatÕmÕza girmiúken ve ço÷umuzu esir almÕúken, bunlardan kurtulup ö÷retim
düzeyimizi arttÕrmak karmaúÕk hale gelmiútir. Ama úu var ki; her canlÕ ilgilenildi÷inde de÷iúim gösterir.
Özellikle direk insanla u÷raúan biz ö÷retmenlerin ö÷rencilerimizle daha etkili úekilde ilgilenmemiz onlara
özgüven, cesaret ve farkÕndalÕk aúÕlayacaktÕr. Bu da beraberinde baúarÕyÕ getirecektir. SÕnÕf rehber ö÷retmenleri
sÕnÕfÕndaki ö÷rencilerle daha yakÕndan ve etkili ilgilenirse, do÷ru zamanda do÷ru kararlar alabilirse baúarÕnÕn
daha da artaca÷Õ söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf rehber ö÷retmen, baúarÕ, e÷itim-ö÷retim
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(11900) ÜNøVERSøTELø ERGENLERDE OLUMLU-OLUMSUZ
MÜKEMMELøYETÇøLøK, BøLøùSEL ESNEKLøK, DEPRESYON,
ANKSøYETE VE STRES ARASINDAKø øLøùKøLER
HATøCE ODACI 1, NESLøHAN BOLAT 2, FATMA øREM DEöERLø 1,
SøNEM HAYALø EMøR 3
1

2
KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø
3
øSTANBUL ÜNøVERSøTESø
neslihanbolat_07@yahoo.com.tr

Bu araútÕrma ile üniversite e÷itimine yeni baúlamÕú ergenlerin olumlu-olumsuz mükemmeliyetçilik, biliúsel
esneklik ve depresyon, anksiyete, stres düzeyleri arasÕndaki iliúkinin belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn
araútÕrma grubu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesinde mühendislik, temel bilimler,
sosyal bilimler ve sa÷lÕk alanÕnda e÷itimine devam etmekte olan 1. sÕnÕf ö÷rencileridir. AraútÕrmada veri
toplamak amacÕyla kullanÕlan ölçeklerden ilki, bireylerin mükemmeliyetçi tutumlara sahip olup olmadÕ÷ÕnÕ ve
mükemmeliyetçili÷in olumlu-olumsuz özelliklerini ayÕrt etmeyi amaçlayan APS Mükemmeliyetçilik Ölçe÷i;
Slaney, Rice, Mobley, Trippi ve Ashby (2001) geliútirmiú ve Sapmaz (2006) tarafÕndan Türkçeye uyarlanmÕútÕr.
Bireylerin olumsuzluklar yaúadÕklarÕnda alternatif, uyumlu ve dengeli düúünceler üretebilme becerisini ölçmek
amacÕyla geliútirilen Biliúsel Esneklik Envanteri ise, Dennis ve Vander Wal tarafÕndan (2010) geliútirilmiú,
Türkçeye uyarlama çalÕúmasÕnÕ ise Gülüm ve Da÷ (2012) gerçekleútirmiútir. AraútÕrmada son olarak bireylerin
depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini belirlemek amacÕyla Lovibond ve Lovibond tarafÕndan (1995)
geliútirilen, AkÕn ve Çetin’in (2007) Türkçeye uyarlama çalÕúmasÕnÕ yaptÕklarÕ Depresyon, Anksiyete ve Stres
Ölçe÷i (DASS) kullanÕlmÕútÕr. Ölçme araçlarÕ ile veriler toplanmÕú olup bilgisayar ortamÕna aktarÕlma süreci
devam etmektedir. Analizler SPSS paket programÕ ile de÷erlendirilecek olup sonrasÕnda ulaúÕlan sonuçlar,
literatür do÷rultusunda tartÕúÕlacak ve öneriler geliútirilecektir.
Anahtar Kelimeler : Olumlu-olumsuz mükemmeliyetçilik, biliúsel esneklik, depresyon, anksiyete, stres.

(11902) BøR GRUP MÜDAHALESø: KARøYER KARARI VERME
YETKøNLøöø
NESLøHAN BOLAT 1, HATøCE ODACI 2
1

2

AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø
KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
neslihanbolat_07@yahoo.com.tr

Üniversitelerde e÷itim gören ö÷rencilerin meslek edinmeye yönelik önemli bir adÕm attÕ÷Õ düúünülse dahi
bireylerin yaúlarÕ göz önünde bulunduruldu÷unda iú yaúamÕnda uzun bir gelecek onlarÕ beklemektedir. Bireylerin
kariyerleri ile ilgili farklÕ alternatifleri görmesi, kendilerine en uygun olan seçene÷i belirlemesi ve bu do÷rultuda
donanÕmlarÕnÕ geliútirmesi gerekmektedir. Bu çalÕúmada problem çözme becerilerinin geliútirilmesinin üniversite
ö÷rencilerinin kariyer kararÕ verme yetkinlik düzeylerine etkisi araútÕrÕlmÕútÕr. AraútÕrma 2015-16 e÷itim-ö÷retim
yÕlÕ bahar döneminde Ahi Evran Üniversitesi, E÷itim Fakültesinde ö÷renimlerine devam eden 3. sÕnÕf ö÷rencileri
ile yürütülmüútür. AraútÕrmada deney ve kontrol gruplarÕ oluúturulmuútur (n=32). AraútÕrma kontrol gruplu ön
test-son test araútÕrma modeline uygun úekilde planlanmÕútÕr. Uygulama 10 oturum yürütülmüú, 3 ay sonra
izleme amacÕ ile problem çözme becerileri ve kariyer kararÕ verme yetkinli÷i ile ilgili ölçümler tekrarlanmÕútÕr.
Ölçümler için Problem Çözme Envanteri (ùahin, ùahin ve Heppner, 1993), Kariyer KararÕ Yetkinlik Beklentisi
Ölçe÷i KÕsa Formu (IúÕk, 2010) ve kiúisel bilgi formu kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen veriler SPSS paket programÕna
aktarÕlmÕútÕr. Analiz sürecinde ba÷ÕmsÕz gruplar t testi, ortak de÷iúkenli tek yönlü varyans analizi (Ancova) ve
çoklu varyans analizi (Mancova) gibi istatistiksel analizlerden yararlanÕlmasÕ planlanmakta olup, ulaúÕlan
sonuçlar literatür do÷rultusunda tartÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Problem çözme becerisi, kariyer kararÕ yetkinli÷i, grup müdahalesi.
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(11907) KARANLIK KøùøLøK ÖZELLøKLERø: KARANLIK ÜÇLÜ
ÖLÇEöø KISA FORMU’NUN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
HATøCE ODACI 1, FATMA øREM DEöERLø 1, NESLøHAN BOLAT 2
1

KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
2
AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø
iremdegerli@gmail.com

Kiúilik özelliklerinden makyavelcilik, narsisizm ve psikopati literatürde KaranlÕk Üçlü olarak adlandÕrÕlmaktadÕr
(Paulhus ve Williams, 2002). KaranlÕk Üçlü Ölçe÷i KÕsa Formu Jones ve Paulhus (2014) tarafÕndan kiúili÷in
karanlÕk yönü olarak ele alÕnan bu üç kiúilik özelli÷inin düzeylerini belirlemek amacÕyla geliútirilmiútir. Bu
araútÕrmanÕn amacÕ KaranlÕk Üçlü Ölçe÷i KÕsa Formu’nun Türkçeye uyarlanmasÕ, geçerlik ve güvenirli÷inin
incelenmesidir. Ölçe÷in orijinali, 5’li Likert tipinde olup toplam 27 maddeden oluúmaktadÕr. Makyavelcilik,
narsisizm ve psikopati úeklinde 3 alt boyuta sahip olup her bir alt boyut 9’ar madde içermektedir. Uyarlama
çalÕúmasÕ için gerekli izinler alÕnmÕú; dil ve alan uzmanlarÕ ile çeviri geçerli÷i ve dil, anlam geçerli÷i çalÕúmalarÕ
yapÕlmÕútÕr. KaranlÕk Üçlü Ölçe÷i Türkçe KÕsa Formu’nun oluúturulmasÕnÕn ardÕndan veri toplama aúamasÕna
geçilmiútir. Bu aúamada KaranlÕk Üçlü Ölçe÷i Türkçe KÕsa Formu’nun yanÕ sÕra Kiúisel Bilgi Formu, Levenson
Psikopati Ölçe÷i (Levenson, Kiehl ve Fitzpatrick, 1995; Engeler ve YargÕç, 2004), Narsistik Kiúilik Envanteri
(Ames, Rose ve Anderson, 2006; Atay, 2009) ve Makyavelizm Ölçe÷i (Christie ve Geis, 1970; Demirtaú ve
Biçkes, 2014) kullanÕlmÕútÕr. Veri analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : KaranlÕk üçlü, makyavelizm, narsisizm, psikopati, ölçek uyarlama.

(11967) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN YAù, CøNSøYET VE
PSøKOLOJø DERSø ALIP ALMAMA DURUMLARINA GÖRE EMPATø
VE ÖZGECø DAVRANIù DÜZEYLERø
øBRAHøM KISAÇ 1, BÜùRA AYDEMøR 1, LEYLA ÖZDEMøR 1, ZEYNEP ÖZMEN 1
1

GAZø ÜNøVERSøTESø
ikisac@yahoo.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, üniversite ö÷rencilerinin empati ve özgeci davranÕú düzeylerinin yaú, cinsiyet ve
psikoloji dersi alÕp almama durumuna göre incelenmesidir. AraútÕrmanÕn örneklemini Ankara’da farklÕ
üniversitelerden rastgele seçilen 331 üniversite ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olarak, empati
düzeyini belirlemek amacÕyla Kaya ve Çolako÷lu tarafÕndan 2015 yÕlÕnda uyarlanan “Empati Düzeyi Belirleme
Ölçe÷i” ve Özgeci davranÕú düzeyini belirlemek için ise, Hasta ve Tekeú (2015) tarafÕndan uyarlanan “Özgecilik
Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde ba÷ÕmsÕz gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmÕútÕr.
AraútÕrma sonucunda elde edilen bulgular, ö÷rencilerin yaúÕ arttÕkça empati ve özgeci davranÕú düzeylerinin
yükseldi÷ini, ancak bu yükselmenin anlamlÕ olmadÕ÷Õ göstermiútir. AyrÕca, ö÷rencilerin cinsiyetlerine ve
psikoloji dersi alÕp almama durumlarÕna göre empati ve özgecilik düzeyleri arasÕnda anlamlÕ bir fark olmadÕ÷Õ
bulunmuútur.
Anahtar Kelimeler: Empati, özgeci davranÕú, üniversite ö÷rencileri.
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(11983) OKUL REHBERLøK VE PSøKOLOJøK DANIùMA
HøZMETLERø YILLIK ÇERCEVE PLANLARINDA SOSYAL VE
DUYGUSAL ÖöRENME KAZANIMLARININ øNCELENMESø
1

TARIK TOTAN 1
ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø
tariktotan@gmail.com

Okul rehberlik ve psikolojik danÕúma hizmetleri ça÷daú e÷itimin ayrÕlmaz bir parçasÕ olarak geçti÷imiz elli yÕl
içerisinde önemli bir yere sahip oldu. Baúlarda, mesleki farkÕndalÕk ve yönlendirme hizmeti olarak görev yaptÕ÷Õ
düúünülen hizmetler, artÕk ö÷rencileri farklÕ geliúim alanlarÕnda destekleyen güçlü içeri÷e sahiptir. Bu ilerleme
okullardaki rehberlik ve psikolojik danÕúma hizmetlerinin geliúimsel yaklaúÕmÕ benimsemesi gereklili÷ini ortaya
çÕkarmÕútÕr. Ülkemizde de yürütülen rehberlik ve psikolojik danÕúma hizmetlerinin kapsamlÕ geliúimsel model
çercevesinde hazÕrlanmasÕ ve uygulanmasÕ esastÕr. Özellikle, ABD’de hÕzla geliúen bir yaklaúÕm olarak sosyal ve
duygusal ö÷renmede okul rehberlik ve psikolojik danÕúma hizmetlerinde kullanÕlan bir modeldir. Bu yaklaúÕm,
okul öncesi e÷itimden baúlayarak lise sona kadar ö÷rencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin arttÕrÕlmasÕnÕ
amaçlamaktadÕr. Bununla birlikte okullarda yürütülen sosyal ve duygusal ö÷renme programlarÕnÕn ö÷rencilerin
pek çok farklÕ becerisini arttÕ÷Õna yönelik bilimsel kanÕtlar gün geçtikçe alan yazÕnda yer almaktadÕr. Sosyal ve
duygusal ö÷renme becerilerinin; öz-farkÕndalÕk, sosyal farkÕndalÕk, öz-yönetim, iliúki kurma becerileri ve
sorumlu karar verme becerileri olarak beú ana bileúenden oluútu÷u düúünülmektedir. Ancak, bu beú ana beceri
kümesinin kapsamÕnda pek çok beceri de alt kazanÕmda yer almaktadÕr. Bu beceriler arasÕnda; duygularÕ fark
etme ve duygularÕnÕ kontrol etme, çevresindeki insanlarÕn duygu durumuna farkÕndalÕk gösterme, akademik
görev sorumluluklarÕnÕ yerine getirme, çatÕúma çözme becerilerini kullanma, baúkalarÕna saygÕ duyma, kiúisel
sorumluluklarÕnÕ alma ve riskli davranÕúlardan kaçÕnma gibi aslÕnda okul rehberlik ve psikolojik danÕúma
hizmetleri çerceve planlarÕnda yer alan kazanÕmlardÕr. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, öz-farkÕndalÕk, sosyal farkÕndalÕk,
öz-yönetim, iliúki kurma becerileri ve sorumlu bir úekilde karar verme baúlÕklarÕnda toplanan sosyal ve duygusal
ö÷renme becerilerinin 2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕllÕ okul rehberlik hizmetleri çerceve planlarÕndaki yerini
incelemektir. Bu amaçla, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ Özel E÷itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlü÷ünün hazÕrladÕ÷Õ özel e÷itim uygulama okullarÕ, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki
rehberlik ve psikolojik danÕúma hizmetleri yÕllÕk çerceve planlarÕ incelenmiútir. Bir e÷itim ö÷retim yÕlÕ içerisinde
her okul türünde yaklaúÕk olarak 120 adet kadar kazanÕma yönelik faaliyet programlanmÕútÕr. Bu kazanÕmlar;
sosyal ve duygusal ö÷renme becerileri açÕsÕndan incelendi÷inde sosyal ve duygusal ö÷renmenin beú bileúenine
%87 oranÕnda uyum göstermektedir. AraútÕrma sonucuna göre her ne kadar yÕllÕk çerceve planlar farklÕ bir
yaklaúÕmla geliútirilmiú olsa da, sosyal ve duygusal ö÷renme yaklaúÕmda yer alan beú temel bileúeni içinde
bulundurmaktadÕrlar. Sonuç olarak geliúimsel yaklaúÕm, her ne kadar sosyal ve duygusal ö÷renme yaklaúÕmÕndan
ba÷ÕmsÕz olsa da, ö÷rencilerin farklÕ yaúlardaki geliúimsel ihtiyaçlarÕna duyarlÕ olmasÕndan dolayÕ örtük olarak
sosyal ve duygusal ö÷renme kazanÕmlarÕnÕ da içermektedir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal ve duygusal ö÷renme, rehberlik, geliúimsel model
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(11984) SANAL ORTAMDA ÇOCUK øSTøSMARININ ÖNLENMESø
ÇALIùTAYI
NECMø ÖZEN 1, ÖZDEN AKKAYA 1, BURAK KARAKAYA 1, YASEMøN TÜMKAYA
KARAKAYA 1, HATøCE BUKET ÖZKAN 1
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
buketgurel@hotmail.com

Eskiúehir’de 4-6 Mart 2014 tarihlerinde “Yerel Düzeyde Çocuk østismarÕnÕn Önlenmesi ÇalÕútayÕ”
düzenlendi. ÇalÕútayda dile getirilen önerilerden birisi de sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ olmuútur.
Sürdürebilirli÷in sa÷lanmasÕ amacÕyla protokol düzenlendi. Kurumlar arasÕ iúbirli÷i ve sekretaryalÕ÷Õn yapÕlmasÕ
amacÕyla Eskiúehir øl Milli E÷itim Müdürlü÷ü’nde Çocuk øhmalini ve østismarÕnÕ Önleme Komisyonu kuruldu.
Komisyon aracÕlÕ÷Õyla her sene farklÕ konularda önlemeye yönelik çalÕútaylar düzenlenmektedir. Son çalÕútayda
sanal ortamda çocuk ihmalinin ve istismarÕnÕn önlenmesi ele alÕnmÕútÕr. Sanal ortamda çocuk istismarÕnÕn
önlenmesi konusunda sorunlarÕ tespit etmek ve öneriler geliútirmektir. 2016 yÕlÕnda Sanal Ortamda Çocuk
østismarÕnÕn Önlenmesi ÇalÕútayÕ’na 77 kurum ve kuruluútan 120 temsilci katÕlmÕútÕr. ÇalÕútayÕn ilk gününde
konu ile ilgili paneller düzenlemiútir. Panellerde katÕlÕmcÕlara; Dijital VatandaúlÕk, Sanal ZorbalÕk, Online
Ortamda Ticari Sömürü, ønternet OrtamÕnda Çocuk østismarÕyla ølgili Mevzuat ve Uygulamalar, ønternet
OrtamÕnda Mevcut Durum ve ÇocuklarÕn Rehabilitasyonu, Çocuk østismarÕnÕ Önleme ÇalÕúmalarÕ, Milli E÷itim
BakanlÕ÷ÕnÕn YaptÕ÷Õ ÇalÕúmalar, UluslararasÕ Düzeyde Çocuk østismarÕyla Mücadeleye BakÕú, Avrupa Konseyi
Düzenlemeleri KapsamÕnda Dijital Ortamda ÇocuklarÕn HaklarÕ konularÕnda çeúitli üniversitelerden ve bakanlÕk
uzmanlarÕ tarafÕndan bilgilendirmeler yapÕlmÕútÕr. ÇalÕútayÕn ikinci günü katÕlÕmcÕlar tartÕúma gruplarÕna
ayrÕlmÕúlardÕr. Sanal Ortamda Çocuk øhmalini ve østismarÕnÕ Önleme E÷itim, Sanal Ortamda Çocuk øhmalini ve
østismarÕnÕ Önleme Di÷er Kurumlar, Sanal Ortamda Çocuk øhmalini ve østismarÕnÕ Önleme Hukuk TartÕúma
gruplarÕnda çalÕúmalarÕnÕ yürütmüúlerdir. TartÕúma gruplarÕnda alan uzmanlarÕ ve çalÕúanlarÕn yanÕ sÕra veli ve
farklÕ yaú gruplarÕndan çocuklarÕn da görüúleri alÕnmÕútÕr. TartÕúma gruplarÕnda önce var olan sorunlar tartÕúÕlmÕú,
sonrasÕnda da sorunlarÕn çözümüne yönelik öneriler geliútirilmiútir. Gruplarda 83 öneri geliútirilmiú olup
bunlarÕn yerel düzeyde çözümlenmesi için çalÕúmalara baúlanmÕútÕr. Geliútirilen önerilerden bazÕlarÕ ise; güvenli
internet, sanal ortamda çocuk istismarÕnÕn önlenmesi konusunda bilgilendirmeler yapÕlmasÕ, sosyal ve kültürel
faaliyetlerin güçlendirilmesi ve arttÕrÕlmasÕ gibidir.
Anahtar Kelimeler : çocuk, ihmal ve istismar, sanal ortam

(12003) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN KADINLIK ROLÜ
NORMLARI ALGISI
øBRAHøM KISAÇ 1, ASLIHAN ÖZKAN 1, ERTUöRUL SAöLAM 1, IùILAY DOöMUù 1,
ALø ÜNVER 1, MERVE SIRCAN 1
1

GAZø ÜNøVERSøTESø
ikisac@yahoo.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, üniversite ö÷rencilerinin kadÕnlÕk rolü normlarÕ algÕlarÕnÕn yaú, cinsiyet ve anne-baba
e÷itim durumlarÕna göre incelenmesidir. AraútÕrmanÕn örneklemini Ankara’da farklÕ üniversitelerden rastgele
seçilen 296 üniversite ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olarak, “KadÕnlÕk Rolü NormlarÕ Envanteri”
kullanÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde ba÷ÕmsÕz gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmÕútÕr.
AraútÕrma sonucunda elde edilen bulgular, ö÷rencilerin yaúlarÕna ve anne-baba e÷itim durumlarÕna göre kadÕnlÕk
rolü normlarÕ algÕsÕnda anlamlÕ farklÕlÕk olmadÕ÷ÕnÕ göstermiútir. Ancak, ö÷rencilerin cinsiyetlerine göre yapÕlan
analiz sonucunda, kadÕn ö÷rencilerin kadÕnlÕk rolü normlarÕ puanlarÕnÕn erkek ö÷rencilerden anlamlÕ olarak daha
yüksek oldu÷u bulunmuútur. Bu sonuç, kadÕn üniversite ö÷rencilerinin kadÕnlÕk rolü normlarÕna iliúkin algÕlarÕnÕn
erkeklerden daha az geleneksel oldu÷unu göstermiútir.
Anahtar Kelimeler : KadÕnlÕk rolü normlarÕ, üniversite ö÷rencileri
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(11985) ZORBALIöI ÖNLEMEDE BøLøùSEL DAVRANIùCI
YAKLAùIMIN KULLANIMINA YÖNELøK BøR MODEL ÖNERøSø
1

TARIK TOTAN 1
ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø
tariktotan@gmail.com

Ö÷rencilerin kendilerini güvende ve korunaklÕ hissetmeleri gereken okul içinde ve okulun çevresinde
gerçekleúen zorbalÕk, ö÷rencilerin akademik, sosyal ve fiziksel geliúimleri olumsuz etkiler. Günümüz okullarÕnÕn
en yaygÕn sorunlarÕ arasÕnda baúÕ çeken zorbalÕk, sadece maruz kalanÕ de÷il, aynÕ zamanda ona tanÕk olan di÷er
ö÷renciler, e÷itimciler ve aileler içinde tehdit oluúturmaktadÕr. Pek çok birey ve maruz kalan üzerinde olumsuz
etkisi uzun süre devam eden zorbalÕ÷Õ önleme, azaltma ve zorbalÕ÷a erken müdahale gibi hizmetler okul
psikolojik danÕúmanlÕ÷Õ için önem taúÕyan görevlerdir. Ancak psikolojik danÕúma ve rehberlik hizmetlerinde
önleme veya müdahale amacÕyla sunulan hizmetlerin planlamasÕ ve içeri÷i birbirinden oldukça farklÕ olmak
durumundadÕr. Önleme, hali hazÕrda ortaya çÕkmamÕú bir sorunu ya da daha önceki deneyimlerden dolayÕ ortaya
çÕkma olasÕlÕ÷Õ bulunan sorunu daha belirmeden engellemek amacÕyla yürütülür. Di÷er bir ifadeyle önleme risk
oluúmadan ortaya çÕkmasÕ olasÕ risk kaynaklarÕnÕ ortadan kaldÕrmaktadÕr. Oysa müdahale ise var olan bir
problemle yüzleúmeyi ve ona dâhil olmayÕ gerektirmektedir. Müdahale bu anlamda bir kriz durumunu azaltma
ya da ortadan kaldÕrma oldu÷u için krize müdahale olarak da anÕlmaktadÕr. Bununla birlikte biliúsel davranÕúçÕ
yaklaúÕm, çocuklarÕn saldÕrganca davranmalarÕna neden olan örtük biliúlerini ortaya çÕkarmayÕ amaçladÕ÷Õ için
okul psikolojik danÕúma ve rehberlik programlarÕnda zorbalÕ÷Õ önleme amacÕyla sÕklÕkla kullanÕlmaktadÕr. Bu
araútÕrmanÕn amacÕ hali hazÕrda okullarda gözlenen zorbalÕ÷Õ azaltmada kullanÕlan ve bilimsel raporlarda sunulan
biliúsel davranÕúçÕ kurama dayanan müdahale ve önleme programlarÕnÕ gözden geçirerek kültüre duyarlÕ bir
model önerisi sunmaktÕr. AraútÕrma kapsamÕnda incelenen programlarÕnÕn büyük ço÷unlu÷unda ö÷retmenlere ait
hatalÕ biliúlerin düzenlendi÷i, zorbalÕ÷a yönelik ebeveynlere farkÕndalÕk kazandÕrÕlmasÕnÕn hedeflenildi÷i,
ö÷rencilere ise zorbalÕ÷a duyarlÕ olmalarÕ, zorbalÕ÷a maruz kalanlarla empati kurmalarÕ ve tanÕk olduklarÕ
zorbalÕ÷a tolerans göstermemeleri yönünde psiko-e÷itim programlarÕnÕn düzenlendi÷i belirlenmiútir. Ancak,
programlarÕn büyük kÕsmÕnÕn önleme düzeyinde kaldÕ÷Õ, müdahaleye yönelik planlamalarÕn sÕnÕrlÕ oldu÷una
ulaúÕlmÕútÕr. AraútÕrma kapsamÕnda planlanan program bu sebeple önleme ve müdahale adÕmlarÕnÕn birlikte ele
alÕnmasÕyla oluúturulmuútur. Biliúsel davranÕúçÕ yaklaúÕma dayanan psiko-e÷itim programÕ ortaokul ve lise
düzeyinde kullanÕlabilecek yapÕda úekillendirilmiútir. Programa ait kazanÕmlar ö÷retmen, ebeveyn ve ö÷renci
ayaklarÕnda yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. AyrÕca, temel önlemeden ikincil ve üçüncül önlemeye kadar tüm paydaúlara
yönelikte görevler planlanmÕútÕr. ProgramÕn olasÕ katkÕsÕ ve sÕnÕrlÕlÕklarÕ bulunmakla birlikte gelecek
araútÕrmalarda ortaokul ve lise düzeyinde programÕn etkili÷inin incelenmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler : ZorbalÕk, önleme, müdahale, biliúsel davranÕúçÕ yaklaúÕm

(12005) ÜNøVERSøTE GENÇLøöøNDE ERKEKLøK ROLÜ
NORMLARI ALGISI
øBRAHøM KISAÇ 1, AYSER ÖZBEY 1, ÖZLEM YEL 1, CANAN MAKARNACI 1,
YAöMUR GÜNEù 1, TURAN UYANIK 1
1

GAZø ÜNøVERSøTESø
ikisac@yahoo.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, üniversite gençlerinin erkeklik rolü normlarÕ algÕlarÕnÕn yaú, cinsiyet ve anne-baba e÷itim
durumlarÕna göre incelenmesidir. AraútÕrmanÕn örneklemini Ankara’da farklÕ üniversitelerden rastgele seçilen
288 üniversite ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olarak, “Erkeklik Rolü NormlarÕ Envanteri”
kullanÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde ba÷ÕmsÕz gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmÕútÕr.
AraútÕrma sonucunda elde edilen bulgular, ö÷rencilerin yaúlarÕna ve anne-baba e÷itim durumlarÕna göre erkeklik
rolü normlarÕ algÕsÕnda anlamlÕ farklÕlÕk olmadÕ÷ÕnÕ göstermiútir. Ancak, ö÷rencilerin cinsiyetlerine göre yapÕlan
analiz sonucunda, kadÕn ö÷rencilerin erkeklik rolü normlarÕ puanlarÕnÕn erkek ö÷rencilerden anlamlÕ olarak daha
yüksek oldu÷u bulunmuútur. Bu sonuç, kadÕn üniversite ö÷rencilerinin erkeklik rolü normlarÕna iliúkin algÕlarÕnÕn
erkeklerden daha az geleneksel oldu÷unu göstermiútir.
Anahtar Kelimeler : Erkeklik rolü normlarÕ, üniversite, gençler
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(12035) OKUL PSøKOLOJøK DANIùMANLARININ OKULLARDA
YÜRÜTÜLEN “PSøKOLOJøK DANIùMA” HøZMETøNø
DEöERLENDøRMELERø
ÖZLEM HASKAN-AVCI 1, ÖZNUR BAYAR 1, MUHARREM KOÇ 2
1

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
HACETTEPE ÜNøVERøTESø
muharremkoccpdr@gmail.com
2

Bu çalÕúmada okul psikolojik danÕúmanlarÕnÕn çalÕútÕklarÕ okullarda “psikolojik danÕúma” hizmetini ne düzeyde
yürütebildiklerinin de÷erlendirilmesi amaçlanmÕútÕr. Bir problem durumu olarak; okul psikolojik
danÕúmanlarÕnÕn psikolojik danÕúma hizmetini yürütmede, di÷er hizmetlere kÕyasla zorlandÕklarÕ görülmektedir.
Psikolojik DanÕúma ve Rehberlik lisans programlarÕnda yer alan uygulama dersleri gere÷i okul psikolojik
danÕúmanlarÕ ile ba÷lantÕ kurulmakta; kendilerinin okul ortamÕnda psikolojik danÕúma yapma ile ilgili çeúitli
güçlüklerden söz ettikleri görülmektedir. AyrÕca uygulama için okullara giden lisans ö÷rencilerinin okul ortamÕ
ve PDR hizmetleri ile ilgili geribildirimleri de dikkate alÕnmaktadÕr. Okul psikolojik danÕúmanlarÕnÕn psikolojik
danÕúma yapma konusunda yaúadÕklarÕ güçlükleri daha derinlemesine belirlemek ve psikolojik danÕúma
yapmalarÕnÕn önündeki engelleri daha ayrÕntÕlÕ biçimde ortaya koymak amacÕyla, bu çalÕúmada okul psikolojik
danÕúmanlarÕ ile görüúmeler yapÕlacak ve kendilerine açÕk uçlu sorular sorulacaktÕr. AçÕk uçlu sorularÕ ve
demografik bilgileri içeren yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú bir görüúme formu oluúturulacaktÕr. Formda yer alacak açÕk uçlu
sorular, “Okulunuzda psikolojik danÕúma hizmeti yürütebiliyor musunuz?”, “Psikolojik danÕúma hizmeti
yürütebiliyorsanÕz, sÕklÕ÷Õ nedir?”, “Psikolojik danÕúma hizmeti yürütemiyorsanÕz, bu durumun nedenleri ve bu
konuda yaúadÕ÷ÕnÕz engeller nelerdir?” úeklinde olacaktÕr. KatÕlÕmcÕlar, sorularÕ ayrÕntÕlÕ ve içten bir biçimde
cevaplamalarÕ konusunda motive edileceklerdir. KatÕlÕmcÕlarÕn verdi÷i cevaplar içerik analizi yöntemi ile
incelenecektir. Benzer cevaplardan yola çÕkÕlarak kodlar ve temalar oluúturulacak ve ulaúÕlan temalar betimsel
istatistik yoluyla de÷erlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler : Okul psikolojik danÕúmanÕ, psikolojik danÕúma ve rehberlik, psikolojik danÕúma hizmeti
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(12037) TOPLUMSAL CøNSøYET ROLÜ STRESø ÖLÇEöø’NøN
GELøùTøRøLMESø, GEÇERLøK VE GÜVENøRLøK ÇALIùMASI:
KADIN VE ERKEK FORMLARI
ÖZNUR BAYAR 1, MUHARREM KOÇ 2, ÖZLEM HASKAN-AVCI 1
1

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
HACETTEPE ÜNøVERøTESø
muharremkoccpdr@gmail.com
2

Toplumsal cinsiyet kadÕn ve erke÷in toplum tarafÕndan algÕlanÕúÕna iúaret etmektedir. Ço÷u zaman bireyler,
toplumsal cinsiyet rollerine uygun hareket etmek durumunda kalmaktadÕrlar. Toplumsal cinsiyet rolüyle ilgili
beklentilerin bireylerde yarattÕ÷Õ stresliteratürde “toplumsal cinsiyet rolü stresi” olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. FarklÕ
kültürlerde toplumsal cinsiyet rolü stresini ölçme amacÕyla geliútirilmiú (Gillispie ve Eisler, 1992) ve uyarlanmÕú
(Tang ve Lau, 1995; Well, Kolk ve Arrindell, 2005) ölçme araçlarÕna rastlanmÕútÕr. Türkiye’de ise, toplumsal
cinsiyet rolü stresini ölçen bir ölçme aracÕna rastlanmamÕútÕr. KadÕn ve erkeklerden beklenen rollerin ve farklÕ
roller karúÕsÕnda kadÕn ve erke÷in yaúadÕ÷Õ stresin de÷iúebilmesi nedeniyle toplumsal cinsiyet rolü stresinin
ölçülmesi amacÕyla kadÕn ve erkekler için iki ayrÕ form geliútirilmesine karar verilmiútir. Buradan hareketle, bu
çalÕúmanÕn bir amacÕ, KadÕn Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçe÷i’nin (KTCRSÖ) geliútirilmesidir. Bir di÷er
amacÕ ise Erkek Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçe÷i’nin (ETCRSÖ) geliútirilmesidir. KadÕn formunun
geliútirilmesi için yürütülen araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu Türkiye’de ö÷renim görmekte olan 721 kadÕn
üniversite ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. KTCRSÖ’nün yapÕ-kavram geçerli÷i AçÕklayÕcÕ Faktör Analizi ve
Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi yoluyla incelenmiútir. AyrÕca kapsam geçerli÷inin sa÷lanmasÕ için uzman görüúü
alÕnmÕútÕr. Ölçe÷in ölçüt ba÷ÕntÕlÕ geçerli÷i, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçe÷i (TCRTÖ- Zeynelo÷lu ve
Terzio÷lu, 2008) ile incelenmiútir. Elde edilen sonuçlar incelendi÷inde, ölçe÷in toplam 4 faktörden oluúan ve
toplam varyansÕn %64,059’ünü açÕklayan bir yapÕsÕ oldu÷u görülmüútür. Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi sonuçlarÕ da
4 faktörlü yapÕnÕn do÷rulandÕ÷Õna iúaret etmektedir (Ȥ²/df=3,18, RMSEA=,08, SRMR=,04, GFI=,87, AGFI=,83,
CFI=,98 ve NNFI=,98). Ölçüt ba÷ÕntÕlÕ geçerlik sonuçlarÕna göre TCRTÖ ile KTCRSÖ arasÕnda pozitif yönde
anlamlÕ bir korelasyonvardÕr (r=.68, p<.01). KTCRSÖ’nün güvenirlik sonuçlarÕna bakÕldÕ÷Õnda, Cronbach Alpha
iç tutarlÕk katsayÕsÕnÕn .93 ile istenilen düzeyde oldu÷u görülmektedir. Buna ek olarak ölçe÷in güvenirli÷i testi
yarÕlama yöntemi ile sÕnanmÕútÕr ve test yarÕlama güvenirli÷inin .97 oldu÷u görülmüútür. Toplam 20 maddeden
oluúan KTCRSÖ’nün ters kodlanan maddesi bulunmamaktadÕr. Ölçek “1=Benim için hiç stres verici de÷il” ile
“Benim için çok stres verici” arasÕnda derecelendirilen beúli likert tipi derecelendirmeye sahiptir. Ölçekten
alÕnabilecek en düúük puan 20 ve en yüksek puan 100’dür. Elde edilen yüksek puan bireyin, toplumsal cinsiyet
rolü stresini daha çok yaúadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Erkek formunun geliútirilmesi için yürütülen araútÕrmanÕn
çalÕúma grubunu Türkiye’de ö÷renim görmekte olan 545 erkek üniversite ö÷rencisi oluúturmaktadÕr.
ETCRSÖ’nün yapÕ-kavram geçerli÷i AçÕklayÕcÕ Faktör Analizi ve Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi yoluyla
incelenmiútir. AyrÕca kapsam geçerli÷inin sa÷lanmasÕ için uzman görüúü alÕnmÕútÕr. Ölçe÷in ölçüt ba÷ÕntÕlÕ
geçerli÷i, Erkekli÷e Yönelik Tehdit AlgÕlama Ölçe÷i (EYTAÖ)’nin KadÕnlardan Aúa÷Õ Kalmak (KAK) ve Sert
Görünmeye Yönelik Tehdit (SGYT) alt ölçekleri ile korelasyonlarÕna bakÕlarak incelenmiútir. Elde edilen
sonuçlar incelendi÷inde, ölçe÷in toplam 7 faktörden oluúan ve toplam varyansÕn %60,11’ini açÕklayan bir yapÕsÕ
oldu÷u görülmüútür. Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi sonuçlarÕ da 7 faktörlü yapÕnÕn do÷rulandÕ÷Õna iúaret etmektedir
(Ȥ²/df=2,03, RMSEA=,06, SRMR=,06, GFI=,83, AGFI=,79, CFI=,95 ve NNFI=,94). Ölçüt ba÷ÕntÕlÕ geçerlik
sonuçlarÕna göre ETCRSÖ ile EYTAÖ’nün alt ölçe÷i olan KAK arasÕnda .607 ve ETCRSÖ ile EYTAÖ’nün alt
ölçe÷i olan SGYT arasÕnda .574 anlamlÕ (p<.01) korelasyonlar bulunmuútur. ETCRSÖ’nün güvenirlik
sonuçlarÕna bakÕldÕ÷Õnda, Cronbach Alpha iç tutarlÕk katsayÕsÕnÕn .90 ile istenilen düzeyde oldu÷u görülmektedir.
Buna ek olarak ölçe÷in güvenirli÷i Spearman Brown testi yarÕlama yöntemi ile sÕnanmÕútÕr ve test yarÕlama
güvenirli÷inin .85 oldu÷u görülmüútür. Toplam 27 maddeden oluúan ETCRSÖ’nün ters kodlanan maddesi
bulunmamaktadÕr. Ölçek “1=Benim için hiç stres verici de÷il” ile “Benim için çok stres verici” arasÕnda
derecelendirilen beúli likert tipi derecelendirmeye sahiptir. Ölçekten alÕnabilecek en düúük puan 27 ve en yüksek
puan 130’dur. Elde edilen yüksek puan bireyin, toplumsal cinsiyet rolü stresini daha çok yaúadÕ÷ÕnÕ
göstermektedir. Bu çalÕúmada toplanan veriler SPSS 23.0 ve LISREL 8.8 programlarÕ kullanÕlarak
çözümlenmiútir. Elde edilen bulgulardan hareketle, KTCRSÖ’nün kadÕn üniversite ö÷rencilerinin toplumsal
cinsiyet rolü stresini ölçmede; ETCRSÖ’nün ise erkek üniversite ö÷rencilerinin toplumsal cinsiyet rolü stresini
ölçmede geçerli ve güvenilir olarak kullanÕlabilecek ölçme araçlarÕ olduklarÕna karar verilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolü, toplumsal cinsiyet rolü stresi, kadÕn toplumsal
cinsiyet rolü stresi, erkek toplumsal cinsiyet rolü stresi.
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(12043) PSøKOLOJøK DANIùMANLARIN ÇOKKÜLTÜRLÜ
PSøKOLOJøK DANIùMA YETERLøK ALGILARININ øNCELENMESø
KENAN DEMøREL 1, BøNNUR YEùøLYAPRAK 1
1
ANKARA ÜNøVERSøTESø
kenandemirel88@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn temel amacÕ, psikolojik danÕúmanlarÕn çokkültürlü psikolojik danÕúma yeterlik algÕlarÕnÕn çeúitli
de÷iúkenlere göre incelenmesidir. Bu kapsamda; "Psikolojik danÕúmanlarÕn çokkültürlü psikolojik danÕúma
yeterlik algÕlarÕ cinsiyet, etnik köken, dini inanÕú, ö÷renim düzeyi ve mesleki kÕdemlerine göre anlamlÕ bir
farklÕlÕk göstermekte midir?", "Psikolojik danÕúmanlarÕn çokkültürlü psikolojik danÕúma yeterlilik algÕlarÕ ile
etnikmerkezcilik düzeyleri arasÕnda anlamlÕ bir iliúki var mÕdÕr?" ve "Cinsiyet, etnik köken, dini inanÕú, ö÷renim
düzeyi, mesleki kÕdem ve etnikmerkezcilik de÷iúkenleri psikolojik danÕúmanlarÕn çokkültürlü psikolojik danÕúma
yeterlik algÕlarÕnÕ yordamakta mÕdÕr?" sorularÕna cevap aranmÕútÕr. AraútÕrma grubunu, Türkiye'de çalÕúan ve
çalÕúma kapsamÕnda ulaúÕlabilen 300 psikolojik danÕúmandan oluúmuútur. ÇalÕúmada etnik köken, dini inanÕú gibi
de÷iúkenler incelendi÷i için farklÕ úehirlerden veri toplanmasÕ tercih edilmiútir. AraútÕrmada, katÕlÕmcÕlarÕn
çokkültürlü psikolojik yeterlik algÕlarÕnÕ belirlemek amacÕyla Çokkültürlü Psikolojik DanÕúma Yeterlikleri
Ölçe÷i ve etnikmerkezcilik düzeylerini belirlemek amacÕyla Etnikmerkezcilik Ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma
grubunu oluúturan psikolojik danÕúmanlarÕn Çokkültürlü Psikolojik DanÕúma Yeterlikleri Ölçe÷i puanlarÕnÕn
cinsiyet ve ö÷renim düzeylerine göre anlamlÕ bir farklÕlÕk gösterip göstermedi÷ini incelemek için ba÷ÕmsÕz
gruplar için t-testi, etnik köken, dini inanç ve mesleki kÕdemlerine göre anlamlÕ bir farklÕlÕk gösterip
göstermedi÷i incelemek için ise, ikiden fazla gruplar için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanÕlarak analiz
edilmiútir. Analizin sonucunda, psikolojik danÕúmanlarÕn çokkültürlü psikolojik danÕúma yeterlik algÕlarÕnÕn
cinsiyetlerine, ö÷renim düzeylerine ve mesleki kÕdemlerine göre anlamlÕ bir farklÕlÕk göstermedi÷i, etnik
kökenlerine ve dini inançlarÕna göre anlamlÕ bir úekilde farklÕlaútÕ÷Õ görülmüútür. KatÕlÕmcÕlarÕn Çokkültürlü
Psikolojik DanÕúma Yeterlikleri Ölçe÷inden aldÕklarÕ puanlar ile Etnikmerkezcilik Ölçe÷inden aldÕklarÕ puanlar
arasÕndaki iliúkiyi ortaya koymak amacÕyla Pearson Korelasyon KatsayÕlarÕ hesaplanmÕútÕr. Psikolojik
danÕúmanlarÕn çokkültürlü psikolojik danÕúma yeterlik algÕlarÕ ile etnikmerkezcilik düzeyleri arasÕnda orta
düzeyde, negatif ve anlamlÕ bir iliúki oldu÷u ortaya konmuútur. Son olarak; cinsiyet, etnik köken, dini inanç,
ö÷renim düzeyi, mesleki kÕdem ve etnikmerkezcilik de÷iúkenlerinin, psikolojik danÕúmanlarÕn çokkültürlü
psikolojik danÕúma yeterlik algÕlarÕnÕ yordama derecesini belirlemek amacÕyla AúamalÕ Çoklu Regresyon
(stepwise) analizi yapÕlmÕútÕr. Analizin sonucunda; etnikmerkezcilik, etnik köken ve dini inanç de÷iúkenlerinin
birlikte çokkültürlü psikolojik danÕúma yeterlik algÕlarÕnÕ anlamlÕ düzeyde yordadÕklarÕ görülmüútür. Cinsiyetin,
ö÷renim düzeyinin ve mesleki kÕdemin ise psikolojik danÕúmanlarÕn çokkültürlü psikolojik danÕúma yeterlik
algÕlarÕnÕ anlamlÕ düzeyde yordamadÕklarÕ tespit edilmiútir. YapÕlan araútÕrmanÕn sonucunda elde edilen bulgular
ilgili alanyazÕn ÕúÕ÷Õnda tartÕúÕlmÕú, alan uygulayÕcÕlarÕna ve araútÕrmacÕlara yönelik önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Çokkültürlülük, Çokkültürlü Psikolojik DanÕúma, Çokkültürlü Psikolojik DanÕúma
Yeterlik AlgÕlarÕ
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BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
BALIKESøR UNøVERSøTESø
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BALIKESIR UNIVERSITY
fahrisezer23@hotmail.com

Ö÷renme ö÷retme sürecinde en önemli de÷iúkenlerden biri de ö÷retmenin sÕnÕf yönetimine iliúkin becerileri ve
sÕnÕf yönetimine yönelik bakÕú açÕsÕdÕr. SÕnÕf yönetimi konusunda demokratik tavÕr gösteren ö÷retmenlerin
sÕnÕflarÕnda pozitif bir ö÷renme ikliminin geliúti÷i, ö÷renmeye yönelik motivasyonun arttÕ÷Õ, ö÷renciler arasÕnda
iúbirli÷inin geliúti÷i ve ö÷renme hedeflerine ulaúma düzeyinin daha yüksek oldu÷u görülmektedir. Bireylerin
sahip olduklarÕ kiúilik tipi onlarÕn yaúam stillerini etkiledi÷i gibi yaúam stilinin de ö÷retmenlerin sÕnÕf yönetimine
iliúkin profillerini etkiledi÷i düúünülmektedir. Bu ba÷lam içinde bu çalÕúmanÕn amacÕ ö÷retmenlerin sahip
olduklarÕ yaúam stilleri ile sÕnÕf yönetimi profilleri arasÕndaki iliúkileri ortaya koymaktÕr. ÇalÕúmada ö÷retmen
adaylarÕn yaúam stillerini belirlemek amacÕyla, Kern and Cummins (1996) tarafÕndan geliútirilmiú Yaúam stilleri
envanteri ve olarak Bosworth (1997a) tarafÕndan geliútirilen SÕnÕf Yönetim Stili Ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmanÕn örneklem grubunu Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’nda 7 farklÕ co÷rafi bölgede ö÷retmen olarak çalÕúan
yaúlarÕ 27 ile 54 arasÕnda de÷iúen toplam 306 ö÷retmen oluúturmuútur. Bunlardan 123’ü bayan (% 40.2), 183’ü
erkektir (% 59.8)(SD= .49). çalÕúma sonucunda ö÷retmenlerin yaúam stillerinin sÕnÕf yönetiminde kullandÕklarÕ
stiller ile ilikili oldu÷u belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Yaúam Stili, SÕnÕf Yönetim Profili, Ö÷retmen

(12129) THE ASSESSMENT OF THE PROBLEM AREAS OF MøDDLE
SCHOOL STUDENTS
MEHMET AKøF ERDENER 1, FAHRø SEZER 1, ERDOöAN TEZCø 1, SÜMER AKTAN 1
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
makiferdener@hotmail.com

The purpose of this study is to investigate the problem areas of middle school students. The data is collected via
the problem scanning lists that are often used within the scope of the guidance services as a data collection tool
to determine the problem areas of the students. The survey include 82 questions into the six factors: health &
body, school-class & teacher, family, community relations, job concern and personality. The sample of the
research is composed of a total of 3444 middle school students from 28 middle schools. The percent and
frequency values are used in the analysis of the data obtained as a result of this process. The results of the study
show the problem areas about "I have a headache and pimply face" in body & health factor, "my class is too
crowded, class materials and social activities are not enough, courses are not interesting for me" in school-class
& teacher factor, "nobody help my homework" in family factor. As it is evident from this study, the most
significant problems is decision-making about secondary education "I am timid person and concern about not to
go to a high ranking high school" and "I am nervous and shy, and get quickly get excited" in personality factor.
Anahtar Kelimeler : Student problems, guidance services, elementary education
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FORMUNUN GEÇERLøK VE GÜVENøRLøK ÇALIùMASI
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BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
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Bu araútÕrmanÕn amacÕ ö÷retmenlerin sÕnÕf yönetimi stillerini belirlemek için geliútirilen SÕnÕf Yönetimi Stilleri
Ölçe÷i’nin (SYSÖ) Türkçeye uyarlanmasÕdÕr. Uygun örneklemenin kullanÕldÕ÷Õ araútÕrmaya halen Millî E÷itim
BakanlÕ÷Õnda çalÕúan farklÕ branúlarda 306 ö÷retmen katÕlmÕútÕr. AraútÕrma kapsamÕnda ölçme aracÕ Türkçeye
çevrilerek psikometrik özellikleri incelenmiútir. Ölçme aracÕnÕn yapÕ geçerlili÷i AçÕmlayÕcÕ Faktör Analizi
(AFA) ve Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi (DFA) ile gerçekleútirilmiútir. Faktör analizi öncesinde, analiz için gerekli
olan eksik, hatalÕ de÷erler, normallik varsayÕmlarÕ test edilmiútir. Elde edilen bulgulara göre DFA ile test edilen
12 maddelik ve dört boyutlu ölçe÷in yeterli uyum iyili÷i indekslerine sahip oldu÷u görülmüútür. Madde
analizleri yapÕlan ölçe÷in maddelerinin yeterli ayÕrt edicilik gücüne sahip oldu÷u belirlenmiútir. SYSÖ alt
boyutlarÕ arasÕndaki iliúkiler için Pearson Korelasyon KatsayÕsÕ, ölçe÷in iç tutarlÕlÕk katsayÕsÕnÕn belirlenmesinde
ise Cronbach Alpha katsayÕsÕ kullanÕlmÕútÕr. Ölçe÷in iç tutarlÕlÕk düzeylerinin alt boyutlar ve genel düzeyde
kabul edilebilir aralÕklarda oldu÷u tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf yönetimi • SÕnÕf yönetimi stilleri• SÕnÕf yönetim stilleri ölçe÷i• Do÷rulayÕcÕ faktör
analizi• Ölçek uyarlama
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2
BAKÜ DEVLET ÜNøVERSøTESø
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The aim of this research was to investigate a model of adolescent involvement of seeing online videos and to
recognise the character such involvement might performance in touching self-identify improvement. The work
was grounded in Erik Erikson’s theory of personality development. Research was conducted with 60 students,
studied in an Anatolian high school in Rize during 6 (six) months. These students will be divided into two
groups as neutral, with practice and control. When selected the groups, factors such as sex, social-economic level
etc. were considered. The students were chosen from non-random sampling methods through purposeful
sampling way. For collected data, the prepotency and parametric analysis were completed; each group has been
determined to have at least 30 students. Applicants reached in age from 15 to 18 ages. Group dialogues were
noted. The talk narratives were transcribed, analysed, and implied for themes. Moreover, each participant
completed a brief questionnaire that was made by the investigator. Data from the questionnaire were totalled and
analysed. The significances of this study indicate that observing YouTube videos does play a role in personality
improvement for some adolescents. It would seem that watching virtual videos allows some adolescents to
discover and show with their sense of self and their residence in the world. A amount of applicants indicated that
observing online videos assisted them with one or additional personality materials: management feelings,
rational nearby their activities and characters in lifetime, discovering individual and job benefits, seeing how
they appropriate in with peers and civilization, or sense more associated with others. Sex and age may be kerbing
elements that influence seeing practice, though further investigation is needed to know this more. Optimistically
the results from this study will help repair givers and professionals join with adolescents everywhere watching of
connected videos, making stronger appearances of message and cumulative provision for personality
improvement for the period of youth. Additionally, psychologists have long focused on quality of relationships
in the context of counselling their clients. Given the drastic increases in YouTube usage, psychologists will now
need to become well-versed in understanding the use of YouTube by their clients so as to get a better grasp of
the broader social life and relationship status. Relationship management will become more central to the clinical
process, and in particular educational system.
Anahtar Kelimeler : Sense of Self; Psychology of Media; Educational Psychology
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Antisocial behavior is an inhabiting attention in the social-psychological works. One stimulating method to
observe antisocial behavior is to discover the associations among personality styles and the appearance of
antisocial behavior. H. Eysenck suggested three main dimensions of personality on which people can be
categorized: extraversion, neuroticism and psychoticism. Though psychoticism has been dependably connected
with antisocial behaviors in a amount of investigation variables, it has yet to be methodically connected in the
investigation by psychopathy. In adding the outcomes concerning extraversion and antisocial behavior have
been unpredictable. The current study surveyed the prognostic power of the Eysenck personality dimensions
designed for self-stated, parent-reported, and educator stated antisocial behavior in a public example of kids from
schools. Parents, kids and teachers filled out pertinent surveys in the setting of a study. Significant reliant on
variables in the examines Involved criminal actions, sensitive violent behavior, proactive violence, hyperactivity
and universal expressing behavior problems. The consequences maintained the association among psychoticism
and antisocial behavior, crossways reporters. In adding, there was a important communication among
psychoticism and extraversion in the forecast of proactive violence, proposing that extraversion may show a
defensive character in the attendance of in height stages of psychoticism. Though, there was a important change
in the predictive power of the personality variables. Lastly, the connection between what kids are reporting and
what Adults distinguish approximately these behaviors is as hitherto undecided. Very petite investigation to
period talks this subject, but what experimental and subjective works there is proposes a difference among what
kids are doing and what the adults in their be alive distinguish approximately their behavior. Obviously coming
investigation must emphasis on this inconsistency, as well as in what way the alterations in reporting may be
moving the public and social relations. By the world’s fear increasing at the improved frequency of violence
committed via apparently normal teenagers, the investigation works will essential to discover the elements causal
to parent illiteracy of antisocial performances as well as the opinion at which this illiteracy via adults ends to be
share of the normal knowledge.
Anahtar Kelimeler : eysenck, antÕsocÕal behavÕor, ÕnvestÕgatÕon, personalÕty styles
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Bu araútÕrmanÕn amacÕ, Fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn kuvvet ve hareket ünitesi konusunda ortaokul merkezi
sÕnavlarda çÕkmÕú sorularÕ çözme durumlarÕnÕ ortaya çÕkarmaktÕr. ÇalÕúmada deneysel olmayan karúÕlaútÕrma
yöntemi kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma grubunu amaçlÕ örnekleme yöntemiyle ordu üniversitesi e÷itim fakültesine
2014-2016 yÕllarÕnda fen bilgisi ö÷retmenli÷i bölümüne yerleúmeyi hak eden ö÷renciler oluúturmaktadÕr.
ÇalÕúmanÕn veri analizinde, ba÷ÕmsÕz t –testi, tek yönlü anavo kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma sonucunda fen bilgisi
ö÷retmen adaylarÕnÕn kuvvet ve hareket konusundaki bilgi düzeylerinin oldukça düúük oldu÷u tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Kuvvet ve Hareket, Merkezi SÕnav
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ORDU ÜNøVERSøTESø
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ikramettindasdemir@gmail.com
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Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ortaokul ö÷rencilerinin farklÕ sÕnÕflardaki (5.6. ve 7.) fen bilimleri dersindeki
baúarÕlarÕnÕn farklÕ de÷iúkenler açÕsÕndan incelenip,aralarÕndaki korelasyonu tespit etmektir. ÇalÕúma deneysel
olmayan iliúkisel ve karúÕlaútÕrma yöntemidir. ÇalÕúma grubunu amaçlÕ örnekleme yöntemiyle ordu ili merkez
ilçelerinde ö÷renim gören ö÷renciler oluúturmaktadÕr. Verilerin analizinde ba÷ÕmlÕ t-testi, ba÷ÕmsÕz t –testi, tek
yönlü anavo, korelasyon kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda ö÷rencilerin farklÕ yÕllardaki fen baúarÕlarÕnÕn
arasÕnda yüksek bir iliúkinin oldu÷u tespit edilmiútir. AyrÕca ö÷rencilerin fen bilimleri dersindeki baúarÕlarÕna
farklÕ de÷iúkenlerin etki etti÷i tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Fen bilimleri baúarÕsÕ
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DünyamÕz, son yÕllarda hÕzlÕ geliúim ve de÷iúim gösteren mühendislik ve teknolojik ilerlemelerle üst düzeyde
karmaúÕk hale gelmiútir. Bu nedenle e÷itimciler gelecek nesillerin “neleri bildikleri” yerine “neleri
yapabileceklerine” odaklanÕlmasÕ gerekti÷ine inanmÕú ve ö÷renciyi merkeze alan yaklaúÕmlarÕ benimsemiúlerdir.
Günümüzdeki e÷itim sistemi; zorlu problemleri çözmek için bilgi ve becerileri arttÕrmak, kanÕt toplamak ve
mantÕk çerçevesinde toplanan kanÕtlarÕ de÷erlendirmek için fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM)
gibi dört önemli disiplini içeren disiplinler arasÕ bir ö÷retim yaklaúÕmÕna odaklanmaktadÕr. Bununla birlikte,
ö÷retmenler mühendislik tasarÕm süreci ile ilgili tam bir anlayÕúa sahip olmamalarÕ nedeniyle STEM tabanlÕ
ö÷retim yaklaúÕmÕnÕ normal sÕnÕfta uygulamakta zorlanmaktadÕrlar. AyrÕca, ilkokul ve ortaokul düzeyinde,
STEM alanlarÕna güçlü ve uzun vadeli ilgi gösterecek olan bireyleri teúvik edecek mühendislik ve teknoloji
okuryazarlÕ÷ÕnÕ geliútirmek için uygun çabalar bulunmamaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Ankara'da bir
ortaö÷retim sÕnÕfÕnda ö÷renim gören ö÷rencilerin mühendislik becerilerinin geliútirilmesi için STEM tabanlÕ
ö÷renme ortamÕnÕn tasarlanmasÕdÕr. Bu çalÕúma da TasarÕma DayalÕ AraútÕrma (Design-Based Research) yöntemi
benimsenmiútir. Bu yöntem çeúitli döngülerden meydana gelmektedir. Genellikle bu yöntem uzun soluklu
çalÕúmalarda kullanÕlmaktadÕr. Bu çalÕúma bir dönemlik bir süreyi içerdi÷inden bu yöntemin sadece bir döngüsü
gerçekleútirilecektir. Ortaokul ö÷rencileri fen ve matemati÷e olan ilgisine göre amaçlÕ örnekleme kullanÕlarak
seçilmiútir. Etkinlik tasarlanmaya baúlamadan önce, ö÷rencilerin mühendislik tasarÕm ilkelerinin kullanÕmÕnÕ ve
anlayÕúlarÕnÕ belirlemek amacÕyla on test uygulanmÕútÕr. Daha sonra yurtdÕúÕ literatür göz önüne alÕnarak
kullanÕlan “Engineering is Elementary (EIE) ilkeleri” do÷rultusunda ö÷renciler ask (soru sorma), imagine (hayal
etme), plan (planlama), create (yaratma) ve improve (geliútirme) için teúvik edilmiútir. EiE'nin mühendislik
tasarÕm süreci, aktivitenin tasarlanmasÕ ve geliútirilmesi aúamalarÕnÕn da bilgi vermek ve bu süreçte ö÷rencilerin
geleneksel bilimsel araútÕrmalardaki bilimsel yöntemlere benzer bir süreç olarak mühendislik anlayÕúÕnÕ arttÕrmak
için kullanÕlacaktÕr. Bu ö÷renme ekolojisinden elde edilen verileri analiz etmek için teorik bir çerçeve olarak,
Bandura'nÕn Sosyal Ö÷renme Teorisi (SÖT) kullanÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Ortaokul, Mühendislik becerileri, STEM
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FeTeMM e÷itimi, ö÷rencilere yaratÕcÕ problem çözme yöntemlerini benimseten bütünleúmiú bir yaklaúÕmdÕr. Öz
yeterlik ise kiúilerin herhangi bir konuda performanslarÕnÕ göstermesi için, kiúinin kendi seviyesine olan inancÕnÕ
ifade etmektedir. YapÕlan çalÕúmalar incelendi÷inde bireyin öz yeterlik algÕsÕ ne kadar yüksek ise yaratÕcÕlÕ÷Õ ve
baúarÕsÕ o derece artmaktadÕr. Bu sebeple ÇalÕúmanÕn amacÕ ortaokul ö÷rencilerinin Fen e÷itimine yönelik öz
yeterlik inançlarÕnÕn ve FeTeMM e÷itimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi úeklinde belirlenmiútir. YapÕlan
araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2016/2017 1. Dönem e÷itim ö÷retim yÕlÕnda BalÕkesir’in BandÕrma ilçesinden 140
ö÷renci, Hakkari ilinden 95 ö÷renci ve Çanakkale ilinden 39 ö÷renci olmak üzere toplam 274 ö÷renci
oluúturmaktadÕr. Ö÷rencilerin 148’si kÕz, 126’sÕ erkektir. Bu çalÕúmada nicel araútÕrma yöntemlerinden biri olan
anket yöntemi kullanÕlmÕútÕr. YapÕlan bu çalÕúma iki bölümden oluúmaktadÕr. AraútÕrmada ö÷rencilerin Fen
e÷itimine iliúkin öz yeterlik inançlarÕnÕ ölçmek amacÕyla ‘Fen e÷itimi öz düzenleme inanç ölçe÷i’ ve FeTeMM
yaklaúÕmÕna yönelik düúüncelerini ölçmek amacÕyla ‘FeTeMM e÷itimi ölçe÷i’ kullanÕlmÕútÕr. Bu uygulama
sonucunda ölçe÷in bütününe yönelik hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayÕsÕ .93 çÕkmÕútÕr. AraútÕrmada
uygulanan öz düzenleme ölçe÷inde yapÕlan güvenirlik testi Cronbach’s Alpha katsayÕsÕ .76 FeTeMM e÷itim
ölçe÷inde yapÕlan güvenirlik testi Cronbach’s Alpha katsayÕsÕ .92 çÕkmÕútÕr. ÇalÕúma sonucunda elde edilen
sonuçlara göre ortaokul ö÷rencilerinin Fen Bilgisi e÷itimi öz-yeterlik inançlarÕ ve FeTeMM e÷itim yaklaúÕmÕna
cinsiyet, anne ve baba e÷itim durumu, yaúanÕlan úehir, sÕnÕf düzeyi, Fen Bilgisi not ortalamasÕ ve evlerinde
bilgisayar olup olmamasÕ durumlarÕnÕn etki etti÷i ve aralarÕnda anlamlÕ istatistiksel farklÕlÕklar oldu÷u
belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: Fen Bilgisi e÷itimi, öz-yeterlik, FeTeMM e÷itimi
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Bilim ve teknolojinin hÕzla geliúmesi çevresel uyaranlarÕn farklÕlaúmasÕnÕ, bireylerin ilgilerinin, isteklerinin ve
dikkatlerinin de÷iúmesine neden olmuútur ( ønel Ekici, Kaya & Mutlu, 2014). Fen e÷itiminin hedeflerine
bakÕldÕ÷Õnda sadece biliúsel ö÷elerden oluúmadÕ÷Õ duyuúsal ö÷elerinde önemli bir yere sahip oldu÷u
görülmektedir. Bu durum okullarda ö÷rencilerin yaúam boyu ö÷renme becerilerinin, yetenek ve e÷ilimlerinin
geliúimi açÕsÕndan motivasyonun önemini artÕrmÕútÕr (Harlen & Crick, 2003). Ö÷rencilerin konularÕ
ö÷renmelerinde motivasyon eksikli÷i önemli bir noktada bulunmaktadÕr. Bu yüzden yaúanÕlan problemin
çözümü için motivasyonun anlaúÕlmasÕ, bireylerin motivasyon düzeylerinin belirlenmesi ve yükseltilmesine
yönelik çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ gerekmektedir ( ønel Ekici & ark., 2014). Fen e÷itimimin hedefleri
düúünüldü÷ünde biliúsel hedefler kadar duyuúsal hedeflerinde önemli oldu÷u görülmektedir. Ö÷rencilerin yaúam
boyu ö÷renme becerilerinin geliúmesi açÕsÕndan motivasyon önemli bir yer tutmaktadÕr. Bu çalÕúma, ö÷rencilerin
fen ö÷renmeye yönelik motivasyonlarÕna bazÕ de÷iúkenlerin etkisini belirlemeyi amaçlamÕútÕr. Belirlenen amaç
do÷rultusunda cinsiyet, sÕnÕf düzeyi, fen bilimleri ders notu, ebeveyn e÷itim düzeyi, ailenin aylÕk geliri, en uzun
süre yaúanÕlan yer durumlarÕna göre incelenmiútir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2015-2016 e÷itim ö÷retim
yÕlÕnda 307 ilkö÷retim 6.,7. ve 8. sÕnÕf ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olarak Dede ve Yaman
(2008) tarafÕndan geliútirilen ‘‘Fen Ö÷renmeye Yönelik Motivasyon Ölçe÷i (FBKÖ)’’ kullanÕlmÕútÕr. 5 alt
faktörden oluúan ölçek için bu araútÕrmada, Cronbach’s alpha de÷eri (.90) olarak belirlenmiútir. Elde edilen
veriler; ba÷ÕmsÕz-t testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve Kruskal- Wall H testi ve Mann Whitney U testi
yapÕlarak de÷erlendirilmiútir. Verilerin analizi sonucu araútÕrmaya katÕlan ö÷rencilerin fen ö÷renmeye yönelik
motivasyonlarÕ cinsiyet, sÕnÕf düzeyi, fen bilimleri ders notu, ailenin aylÕk gelir düzeyi ve en uzun süre yaúanÕlan
yere göre istatistiki olarak anlamlÕ (p<0.05) bir fark oluútu÷u, ebeveyn e÷itim düzene göre ise anlamlÕ (p>0.05)
bir fark olmadÕ÷Õ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Motivasyon, fen ö÷renme, fen ö÷renme motivasyonu, ortaokul ö÷rencisi
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Çevreyi oluúturan canlÕ ve cansÕz faktörler arasÕndaki var olmasÕ gereken dengenin bozulmasÕn beraberinde çevre
sorunlarÕnÕn oluúmasÕna neden olmuútur. YaúanÕlan çevre sorunlarÕnÕn temelinde insanÕn davranÕúlarÕnÕn olmasÕ,
bireylerin çevre konusunda bilinçlendirilmesinin önemini ortaya çÕkarmÕútÕr (Erten, 2004). Çevreyi korumak
sadece bugün için de÷il, gelecek içinde oldukça önemlidir. Bunun için çevre e÷itimiyle, bireylerin çevreye
yönelik etik tutum, algÕ, bilinç ve farkÕndalÕklarÕnÕn artÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Çünkü çevre e÷iti, insanlarÕn
do÷a, do÷ayÕ oluúturan faktörler ya da çevreyle ilgili karar verirken önemsedi÷i her türlü tutum ve davranÕúlarÕ
inceleyen kuramsal bir disiplindir (Karaca, 2007). Bu araútÕrmada, fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn çevre eti÷ine
yönelik tutumlarÕ incelenmiútir. Belirlenen amaç do÷rultusunda cinsiyet, sÕnÕf düzeyi, akademik baúarÕ düzeyi, en
uzun süre yaúanÕlan yer, çevre dersi alma durumu de÷iúkenlerine göre fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn çevreye
yönelik etik tutumlarÕ incelenmiútir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2015-2016 akademik yÕlÕnda KSÜ ö÷renim
gören 94 fen bilgisi ö÷retmen adayÕ oluúturmadÕr. Verilerin toplanmasÕnda Gürbüzo÷lu YalmancÕ (2015)
tarafÕndan geliútirilen ‘‘Çevreye yönelik etik tutum ölçe÷i’’ kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada ölçe÷in Cronbach’s alpha
de÷eri (.808) olarak belirlenmiútir. Elde edilen veriler IBM SPSS 21 paket programÕ kullanÕlarak ba÷ÕmsÕz-t testi,
tek yönlü varyans analizi (Anova) yapÕlarak de÷erlendirilmiútir. Fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn çevreye
yönelik etik tutumlarÕnda çevre dersi almak, sÕnÕf düzeyi, en uzun süre yaúanÕlan yer ve akademik baúarÕ
düzeyine göre istatistiki anlamlÕ fark (p>0.05) oluúmadÕ÷Õ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Çevre eti÷i, tutum, fen bilgisi ö÷retmen adayÕ
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Argument Driven Inquiry (ADI) as one of the most novel instructional model includes eight interrelated steps,
namely identification of task, generation and analysis of data, production of a tentative argument, argumentation
session, explicit and reflective discussion, creation of written investigation report, double-blind peer- review of
the reports, and revision of report (Sampson, Grooms and Walker, 2013). Researchers showed that ADI enables
students to engage in science laboratories more effectively than they do in traditional instructional techniques.
The main of this study is to investigate preservice science teachers’ views about ADI. 14 pre-service teachers
participated the study. They conducted 5 ADI activities related to density, reaction rate, solubility, germination
and brightness of lamp. At the end of the semester pre-service teachers were asked to evaluate ADI by answering
the four questions in written. The questions are about the pre-service teachers’ views about the weakest and
strongest points of ADI, their suggestion for the improvement of ADI and their intention to use ADI in their
future careers. The results of the study showed that most of the participants thought that developing their own
method and sharing their finding with classmates are the strongest points of ADI. Except 2 participants, who
thought that writing report is the weakest part, none of them stated the weakest point of ADI. To improve the
efficacy of ADI implementation, pre-service teachers recommended that it should be applied to all labs and there
should be a brief training about writing report. Lastly, the entire participant stated that they want to use ADI in
their future career.
Anahtar Kelimeler : Teachers’ views, Argument-Driven Inquiry
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Self-efficacy can be defined as one’ s belief about his capacity to achieve specific task (Pajares 1996). Bandura
(1977) stated that one’s belief is important to perform on the task and succeed in this area. That refers the belief
effect individual behaviours, efforts and insistence. Thus, it is vital to increase teachers’ science teaching
efficacy belief to achieve teaching. The purpose of this study is to increase pre-service teachers’ science
teaching efficacy beliefs. For the purpose of the study, Argument-Driven Inquiry (ADI) was used to increase
pre-service teachers’ self efficacy in teaching. ADI is a new laboratory instructional method that give students
oppurtunity to involve actively in laboratory. The quasi-experimental design was utilized in this study. The
experimental and control groups were ramdomly assigned. There were 24 pre-service science teachers in the
experimental group while 23 pre-service science teachers in the control group. The experimental group
performed 5 ADI laboratory activies which included electrochemistry, solubility , acid-base, molarity and
reaction rate concepts. The control group performed same concepts with traditional method. After laboratory
activities, the outcomes of interest were measured with Science Teaching Efficacy Belief Instrument (STEBI)
(Riggs & Enochs, 1990). This instrument includes 25 items with Likert-type scale from (1) strongly agree, (2)
agree, (3) undecided (4) disagree, and (5) strongly disagree options. The results showed that the experimental
group students’ science efficacy beliefs are higher than that of the control group. Thus, it may be stated that ADI
positively impact on science teachers’ teaching efficacy beliefs.
Anahtar Kelimeler : Teacher education, Science teaching efficacy beliefs
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Bireylerin kendileri için belirlemiú olduklarÕ hedefleri, bu hedeflere ulaúmak için ne kadar gayret sarf edecekleri,
hedeflerine ulaúmak için karúÕlaútÕklarÕ zorluklara ne kadar sabredecekleri ve baúarÕsÕzlÕk karúÕsÕndaki
tepkilerinin öz-yeterlilik inançlarÕ ile ilgili oldu÷u bilinmektedir. Öz-yeterlilik inancÕnÕn bireylerin
motivasyonlarÕnÕ, hislerini, fikirlerini ve davranÕúlarÕnÕ etkiledi÷i söylenebilir. Scherbaum vd. (2006)’ne göre özyeterlilik, bireyin yeteneklerine olan inancÕdÕr. Problem ile karúÕlaúÕldÕ÷Õnda, öz-yeterlilik inancÕ kuvvetli olan bir
bireyin, öz-yeterlilik inancÕ zayÕf olan bir bireye göre problemi çözme yönünde daha fazla mücadele edece÷i
açÕktÕr. AynÕ úekilde ö÷rencinin bir derse iliúkin öz-yeterlilik inancÕnÕn yüksek olmasÕ o dersteki baúarÕsÕnÕ
artÕracak, düúük olmasÕ ise o dersteki baúarÕsÕnÕ düúürecektir. Bu nedenle, ö÷rencilerin bir derse iliúkin özyeterlilik inançlarÕnÕn belirlenmesi önemlidir. Bu çalÕúmada, makine mühendisli÷i bölümü ö÷rencilerinin fizik
dersine iliúkin öz-yeterlilik inançlarÕnÕn belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 2016-2017
Ö÷retim YÕlÕ Güz YarÕyÕlÕnda AdÕyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli÷i Bölümü’nde
ö÷renimlerine devam eden gönüllü 51 ö÷renci oluúturmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olarak Maskan (2010)
tarafÕndan geliútirilen “Fizik Öz-yeterlik ønanç” ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. Toplanan veriler puanlanÕp, kodlanarak
bilgisayar ortamÕna aktarÕlmÕú ve “SPSS” paket programÕ ile verilerin analizi yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn bulgularÕ
incelendi÷inde, makine mühendisli÷i ö÷rencilerinin fizi÷e iliúkin öz-yeterlilik inançlarÕnÕn iyi düzeyde oldu÷u
(x= 41) belirlendi. ÇalÕúmaya katÕlan 45 ö÷rencinin (% 88) “fizi÷i günlük yaúamÕmda etkin olarak
kullanabildi÷imi düúünüyorum” ve 42 ö÷rencinin (% 82) “günümü veya zamanÕmÕ planlarken fizik mantÕ÷Õ ile
düúünürüm” maddelerine yönelik inançlarÕnÕn oldukça yüksek düzeyde oldu÷u saptandÕ. Bu sonuç makine
mühendisli÷i ö÷rencilerinin fizik dersinde ö÷rendiklerini günlük yaúamlarÕnda kullanabildiklerini göstermesi
bakÕmÕndan önemlidir. “Fizikte yeni bir durumla karúÕlaútÕ÷Õmda nasÕl davranmam gerekti÷ini bilirim” maddesi
ile ilgili araútÕrmaya katÕlan ö÷rencilerin % 35 inin olumsuz inanca sahip olduklarÕ görüldü. Sonuç olarak makine
mühendisli÷i ö÷rencilerinin fizik ile ilgili problem çözme, fizi÷i günlük yaúam ile iliúkilendirme konusunda iyi
düzeyde olduklarÕ ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler : Öz-yeterlilik, Makine mühendisli÷i ö÷rencileri, Fizik e÷itimi.
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Kavramlar, yaúadÕ÷ÕmÕz çevreye iliúkin meselelerin ifadesindeki karmaúÕklÕ÷Õ azaltÕr, bireyler arasÕ iletiúimi
kolaylaútÕrÕr ve bilgilerin sistematik bir úekilde gruplanmasÕnÕ sa÷lar. Bu nedenle, tüm bilim dallarÕnda oldu÷u
gibi fen bilimlerinde de kavram ö÷renmenin ve ö÷retiminin önemli oldu÷u ifade edilebilir. YapÕlan çalÕúmalar,
kavram ö÷renme ve ö÷retmedeki en büyük engelin kavram yanÕlgÕlarÕnÕn oldu÷unu göstermiútir. Kavram
yanÕlgÕlarÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ için öncelikle yanÕlgÕlarÕn belirlenmesine yönelik çalÕúmalar yapÕlmasÕ
gerekmektedir. Bu çalÕúmada, fizi÷in temel kavramlarÕndan olan kütle ve a÷ÕrlÕk kavramlarÕ ile ilgili lise 10.
sÕnÕf ö÷rencilerinin sahip oldu÷u kavram yanÕlgÕlarÕnÕn belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma
grubunu, 2016-2017 E÷itim-Ö÷retim YÕlÕ I. YarÕyÕlÕnda AdÕyaman ølindeki bir lisede ö÷renim görmekte olan 61
gönüllü 10. sÕnÕf ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olarak, araútÕrmacÕlar tarafÕndan uzman görüúleri
alÕnarak hazÕrlanan 3 açÕk-uçlu sorudan oluúan bir test kullanÕldÕ. Elde edilen veriler nitel olarak analiz
edildi. Ö÷rencilerin vermiú olduklarÕ yanÕtlar benzerliklerine göre sÕnÕflandÕrÕldÕ, frekans ve yüzdelerine
ayÕrÕlarak tabloya iúlendi. AraútÕrmada elde edilen bulgulardan, lise 10. sÕnÕf ö÷rencilerinin büyük bir
ço÷unlu÷unun (% 78) kütle kavramÕyla a÷ÕrlÕk kavramÕnÕ aynÕ kavramlarmÕú gibi algÕlayÕp birbiri yerine
kullandÕklarÕ saptandÕ. Bu bulgu, ö÷rencilerin günlük yaúamlarÕnda bu kavramlarÕ birbiri yerine kullandÕklarÕ ve
ö÷retimin önceki aúamalarÕnda (ilkokul ve ortaokul) düzeltilemedi÷ini göstermesi bakÕmÕndan
önemlidir. Kavram yanÕlgÕlarÕ ile ilgili yapÕlan birçok çalÕúmada da ö÷renim seviyesinin artmasÕna ra÷men
ö÷rencide daha önce var olan yanÕlgÕlarÕn devam etti÷i görülmüútür. AyrÕca, çok az ö÷rencinin (%5) kütlenin
skaler, a÷ÕrlÕ÷Õn vektörel bir büyüklük oldu÷unu ifade etti÷i tespit edilmiútir. Bu durum ö÷rencilerin bu
kavramlar ile ilgili bilgi eksikliklerinin de var oldu÷unu göstermektedir. AraútÕrmanÕn sonuçlarÕ ÕúÕ÷Õnda,
ö÷rencilerin fizik kavramlarÕnÕ anlamlÕ bir úekilde ö÷renmeleri için ö÷retmenin, ö÷rencinin sÕnÕfa getirdi÷i kendi
fiziksel dünyasÕna ait daha önceden var olan ön kabullerini ve kavram yanÕlgÕlarÕnÕ ortaya çÕkarmasÕnÕn yararlÕ
olaca÷Õ söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Kavram yanÕlgÕlarÕ, Kütle ve a÷ÕrlÕk, Lise ö÷rencileri, Fizik e÷itimi.
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Bu araútÕrmada ortaokul (5, 6, 7 ve 8.sÕnÕf) ö÷rencilerinin fen konularÕna yönelik ilgisinin, yaúadÕ÷Õ yere ve sÕnÕf
düzeyine göre incelenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma Çanakkale merkez okullarÕ, Çanakkale’nin Yenice ilçesi ve
øzmir’in Kiraz ilçesinde 5.SÕnÕflarda 142 ö÷renci, 6.SÕnÕflarda 128 ö÷renci, 7.SÕnÕflarda 85 ö÷renci ve
8.SÕnÕflarda 98 ö÷renciye uygulanmÕútÕr. ølde 203 ö÷renci ilçe de 250 ö÷renci olmak üzere toplamda 453
ö÷renciye uygulanmÕútÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak ùimúek Laçin ve Nuho÷lu’nun (2009) da
geliútirdi÷i “Fen KonularÕna Yönelik ølgi Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma betimsel tarama modeli kullanÕlarak
yapÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde ba÷ÕmsÕz örneklemler için t testi kullanÕlmÕú ve tek yönlü varyans analizi(anova)
yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn sonuçlarÕna göre ö÷rencilerin fen dersine olan ilgilerinin yaúadÕ÷Õ yerleúim birimine
göre anlamlÕ bir fark göstermedi÷i ancak sÕnÕf düzeyleri arasÕnda anlamlÕ bir fark göstedi÷i tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Fen bilimleri, Fen konularÕ, Fen E÷itimi, ølgi, Tutum
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(9985) FEN BøLGøSø ÖöRETMEN ADAYLARININ FøZøKSEL VE
KøMYASAL DEöøùøM KONUSUNU ANLAMA DÜZEYLERø
YUSUF ZORLU 1, FULYA ZORLU 2
2

1
ATATÜRK ÜNøVERSøTESø
BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
fulya.zorlu@beun.edu.tr

Fen kavramlarÕnÕn makro özelliklerinin yanÕnda mikro ve varsa sembolik özelliklerinin istenilen düzeyde
bilinmesi birçok kavramÕn ö÷renilmesine yardÕmcÕ olmaktadÕr. Bu do÷rultuda gerçekleútirilen araútÕrmanÕn
amacÕ; Fen Bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn Fiziksel ve Kimyasal De÷iúim konusunu makro, sembolik ve mikro
seviyede anlama düzeylerinin belirlenmesidir. ÇalÕúmada nitel araútÕrma yöntemlerinden durum çalÕúmasÕ
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn örneklemini bir devlet üniversitesinin fen bilgisi ö÷retmenli÷i bölümünün ikinci
sÕnÕfÕnda ö÷renim gören 100 Fen Bilgisi ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada, Fiziksel ve Kimyasal
De÷iúim konusunda ö÷rencilerin makro, sembolik ve mikro düzeylerini belirlemek amacÕyla görüúme formu
kullanÕlmÕútÕr. Görüúme formu araútÕrmacÕlar tarafÕndan hazÕrlanmÕú ve bu süreçte alanda uzman iki ö÷retim
üyesinin görüúleri de alÕnarak ilgili forma son hali verilmiútir. Formun son halinde her biri dört kÕsÕmdan
meydana gelen 10 soru bulunmakta ve makro, sembolik ve mikro boyutlar hakkÕnda kÕsa bilgiler ile örnekler de
yer almaktadÕr. Görüúme formundan elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiútir. Formlardaki de÷iúim
kÕsmÕ do÷ru-yanlÕú, di÷er kÕsÕmlar ise do÷ru-eksik-yanlÕú olacak úekilde de÷erlendirilmiútir. AraútÕrmada elde
edilen verilere göre fiziksel veya kimyasal de÷iúimler 6. ve 7. soru hariç %81-96 arasÕnda, 6. ve 7. sorular ise
%60-72 arasÕnda do÷ru olarak bilinmektedir. AynÕ úekilde 6. soru hariç makro boyut ile ilgili kÕsÕmlar % 42-75
arasÕnda yani ö÷retmen adaylarÕnÕn yaklaúÕk yarÕsÕndan fazlasÕ tarafÕndan do÷ru olarak bilinmektedir. Sembolik
kÕsÕmda 2., 4., 6. ve 10. sorular %14-30 arasÕndaki bir oranda do÷ru olarak bilinmektedir. Formdaki 2., 4. ve 6.
sorular yorumlanarak sembolik yapÕlarÕn yazÕlaca÷Õ, 10. soru ise sembolleri verilmiú maddelerin kimyasal
tepkimelerinin yazÕlaca÷Õ niteliktedir. Mikro seviyede birinci soru hariç di÷er sorular ö÷retmen adaylarÕnÕn
yaklaúÕk dörtte biri tarafÕndan do÷ru olarak bilinmiútir. ÇalÕúmanÕn sonucuna göre ö÷retmen adaylarÕnÕn Fiziksel
ve Kimyasal De÷iúim konusunu bildikleri; ama sembolik ve mikro seviyede ifade edemedikleri
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Fen E÷itimi, Fiziksel ve Kimyasal de÷iúim, Makro, Sembolik, Mikro
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(10029) LøSELERDE TEKNOLOJø DESTEKLø FøZøK EöøTøMøNDE
ÖöRETMENLERøN MESLEKø GELøùøM GEREKSøNøMø: YÖNETøCø
GÖRÜùLERø
GÜRCAN UZAL 1, AYTEKøN ERDEM 1, YAùAR ERSOY 2
2

1
NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø
ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø
guzal@nku.edu.tr

Liselerde teknoloji destekli fizik e÷itiminin gerçekleútirilebilmesi için okul yöneticilerinin ö÷retmenlere
teknoloji liderli÷i yapabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yöneticilerin, ö÷retmenlerin teknoloji destekli fizik
e÷itimi ile ilgili mesleki geliúim gereksinimleri hakkÕndaki görüúlerininbelirlenmesi önem kazanmaktadÕr.
AraútÕrmanÕn amacÕ, liselerdeki teknoloji destekli fizik e÷itimi konusunda ö÷retmenlerin mesleki geliúim
gereksinimleri ile ilgili yönetici görüúlerinin belirlenmesidir. Liselerde teknoloji destekli fizik e÷itimi konusunda
ö÷retmenlerin mesleki geliúim gereksinimleri nelerdir? sorusu araútÕrmanÕn problemini oluúturmaktadÕr.
AraútÕrmanÕn yöntemi tarama modelindedir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, Kocaeli ilçe merkezinde ve bazÕ
illerdeki liselerde görev yapmakta olan 88 okul yöneticisi (Müdür/Müdür YardÕmcÕsÕ) oluúturmaktadÕr.
Yöneticilerin görüúlerini belirleyebilmek için, beú seçenekli (Likert), iki faktör altÕnda toplanan ve sekiz
maddeden oluúan bir ölçek geliútirilmiútir. Ölçe÷in güvenirlik katsayÕsÕ 0.87’dir. Ölçekten elde edilen veriler
betimsel istatistik tekni÷i ile analiz edilerek, aúa÷Õdaki bazÕ sonuçlara ulaúÕlmÕútÕr.Yöneticilerin; teknoloji
ürünlerinin etkin kullanÕmÕ ve ölçme-de÷erlendirme ölçütleri faktörü altÕnda bulunan “LCD Panelinin
(etkileúimli tahta) ders konularÕnÕn ö÷retiminde kullanÕlmasÕ ” görüúüne tamamen katÕldÕklarÕ, “Etkileúimli
(akÕllÕ) tahtayÕ dersliklerde etkin biçimde kullanma”, “Teknoloji destekli ö÷retimde ölçme ve de÷erlendirme
ölçütleri”, “Tablet PC”den fizik derslerinde yararlanma ve “Tablet PC”yietkin kullanma”, “Mobil bilim
laboratuarÕnÕ (Nova vb.) ö÷retimde kullanma ”, görüúlerine katÕldÕklarÕ, teknoloji destekli fizik ö÷retimi ve
deneylerinin gerçekleútirilmesi faktörü altÕnda bulunan “Teknoloji destekli fizik ö÷retimi için temel bilgi ve
beceriler”, “Teknoloji destekli deneyleri gerçekleútirebilme bilgi ve becerileri”, “Fizik ders yazÕlÕmlarÕnÕ
ö÷retim/ö÷renme etkinliklerinde kullanma” görüúlerine katÕldÕklarÕ bulunmuútur.Bu sonuçlara paralel olarak,
liselerdeki fizik laboratuvarlarÕnÕn daha donanÕmlÕ hale getirilmeleri ve teknoloji destekli fizik e÷itimi konusunda
ö÷retmenlerin mesleki geliúimleri sa÷lanmalÕdÕr.
Anahtar Kelimeler : Fizik E÷itimi; Yönetici Görüúleri; Ö÷retmen Gereksinimi; Fizik Ö÷retim YazÕlÕmlarÕ;
Teknolojik Ürün ve Cihazlar
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(10032) LøSELERDE FøZøK EöøTøMøNø øYøLEùTøRME YÖNÜNDE
TEKNOLOJøNøN KULLANILMASI øLE øLGøLø YÖNETøCø
GÖRÜùLERø
AYTEKøN ERDEM 1, GÜRCAN UZAL 1, YAùAR ERSOY 2
2

1
NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø
ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø
aerdem@nku.edu.tr

Fizikteki geliúmeler kÕsa bir süre içinde teknolojiye yansÕdÕ÷Õndan,ö÷rencilerin fizi÷i ö÷renirken teknolojiyi de
yakÕndan tanÕmalarÕ, fizik-teknoloji iliúkisini bilmeleri ve fizi÷i teknoloji destekli olarak ö÷renmeleri gittikçe
önem kazanmaktadÕr. Bu nedenle, liselerde teknoloji destekli fizik ö÷retiminin iyileútirilmesine yönelik
önlemlerin alÕnmasÕ gerekmektedir. Bu önlemlerin alÕnmasÕ ile ilgili olarak ö÷retmenlerin mesleki geliúimlerinin
sa÷lanmasÕ veteknoloji destekli ö÷renmeortamÕnÕn hazÕrlanmasÕ sorumlulu÷u okul yöneticilerinin görev alanÕna
girmektedir. Bu do÷rultuda, okul yöneticilerinin fizik e÷itiminin iyileútirilmesine yönelik görüúlerinin
belirlenmesi önem kazanmaktadÕr. AraútÕrmanÕn amacÕ, liselerdeki fizik e÷itiminin iyileútirilmesi yönünde
teknoloji kullanÕlmasÕ ile ilgili yönetici görüúlerinin belirlenmesidir. Fizik e÷itimini iyileútirme yönünde
teknoloji kullanÕlmasÕ ile ilgili yönetici görüúleri nelerdir? sorusu araútÕrmanÕn problemini oluúturmaktadÕr.
AraútÕrmanÕn yöntemi tarama modelindedir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, Kocaeli ilçe merkezinde ve bazÕ
illerdeki liselerde görev yapmakta olan 114okul yöneticisi (Müdür/Müdür YardÕmcÕsÕ) oluúturmaktadÕr.
Yöneticilerin görüúlerini belirleyebilmek için, beú seçenekli(Likert), iki faktör altÕnda toplanan ve 13 maddeden
oluúan bir ölçek geliútirilmiútir. Ölçe÷in güvenirlik katsayÕsÕ 0.91’dir. Ölçekten elde edilen veriler betimsel
istatistik tekni÷i ile analiz edilerek aúa÷Õdaki bazÕ sonuçlara ulaúÕlmÕútÕr.Yöneticilerin; ö÷retmen yetkinli÷ine ve
teknoloji destekli konu iúlenmesine yönelik öneriler faktörü altÕnda bulunan “Ö÷retmenlerin derslerde teknoloji
kullanma konusunda bilgileri/becerileri geliútirilmeli”, “Derslerde LCD panel (etkileúimli tahta) kullanÕlmalÕ”,
“CanlandÕrma (Animasyon-Flash vb) e÷itim yazÕlÕmcÕklarÕndan (applets) yararlanÕlmalÕ”, “E÷itim
teknolojilerinin her birinden daha çok yararlanÕlmalÕ ”, “Internet a÷Õnda yazÕlÕ ve görsel metinlerden
yararlanÕlmalÕ” vb.görüúlerine tamamen katÕldÕklarÕ, teknoloji destekli laboratuvar etkinliklerinin
gerçekleútirilmesine
yönelik
öneriler
faktörü
altÕnda
bulunan
“Daha
donanÕmlÕ teknoloji
desteklilaboratuarkullanÕlmalÕ” görüúüne tamamen katÕldÕklarÕ, “Mikrobilgisayar destekli laboratuvardan (MBLMicrocomputerBasedLaboratory) yararlanÕlmalÕ”, “Mobil bilim laboratuvarÕ (Nova 5000 vb) kullanÕlmalÕ ”,
“Konu iúleniúlerinde Tablet PC’den yararlanÕlmalÕ”, “øleri (grafik ve CAS) hesap makineleri kullanÕlmalÕ”
görüúlerine katÕldÕklarÕbulunmuútur.Bu sonuçlara paralel olarak, liselerdeki fizik laboratuvarlarÕnÕn daha
donanÕmlÕ hale getirilmeleri ve teknoloji destekli fizik ö÷retimi konusunda ö÷retmenlerin yetkinli÷iartÕrÕlmalÕdÕr.
Anahtar Kelimeler : Fizik E÷itimi; Yönetici Görüúleri; Ö÷retmen Yetkinli÷i;Fizik Ö÷retim YazÕlÕmlarÕ;
Teknolojik DonanÕm

(10039) TEMEL EöøTøM I. VE II. KADEME ÖöRENCøLERøNøN FEN
VE TEKNOLOJø DERSøNE VE FEN DENEYLERøNE YÖNELøK øLGø
VE TUTUMLARIN KARùILAùTIRILMASI
1

HALøL SAYIT 1, BETÜL TøMUR 2
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø
halsay611@gmail.com

Bu araútÕrmada ilkö÷retim I. Kademesinde ö÷renim gören ö÷rencilerle ilkö÷retim II. Kademesinde ö÷renim
gören ö÷rencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine ve Fen Deneylerine Yönelik ølgi ve TutumlarÕnÕn KarúÕlaútÕrÕlmasÕ
amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma Çanakkale’nin Yenice ølçesi ve øzmir’in Kiraz ølçesinde Temel E÷itim I Kademede
(3.sÕnÕf ve 4.sÕnÕf) 242 ö÷renci ve II. Kademede (5, 6, 7, 8.sÕnÕf) 138 ö÷renci olmak üzere toplam 380 ö÷renciye
uygulanmÕútÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik 13, Fen Deneylerine
Yönelik 8 Tutum maddesinden oluúan 5’li Likert tipi Ölçek kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma betimsel tarama modeli
kullanarak yapÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde ba÷ÕmsÕz örneklemler için t testi kullanÕlmÕú ve tek yönlü varyans
analizi (anova) yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn sonucunda Temel E÷itim I Kademe ve II Kademe ö÷rencileri arasÕnda I
Kademe ö÷rencilerinin lehine anlamlÕ bir fark oldu÷u tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Fen ve Teknoloji, Fen Deneyleri, ølgi, Tutum, Fen E÷itimi
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(10052) FEN BøLGøSø ÖöRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJøK
PEDAGOJøK ALAN BøLGøSøNE YÖNELøK ÖZ-YETERLøK
DÜZEYLERøNøN øNCELENMESø
SAKøNE SERAP AVGIN 1, FERHAT KARAKAYA 1, ELøF GÖMLEK 1, YUNUS
KARABULUT 1
1

KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø
ferhatk26@gmail.com

Ö÷retmenlerin meslek hayatlarÕndaki baúarÕlarÕnÕ ve ulaúmak istedikleri hedefleri etkileyen en önemli
faktörlerden biri öz-yeterliktir. Öz-yeterlik düzeyi yüksek olan ve düúük olan ö÷retmenler kÕyaslandÕ÷Õnda her
ikisinin de bilgisini ö÷renciye sunma ve sorunlara yönelik çözüm bulma kabiliyetleri arasÕnda oldukça önemli
farklar oldu÷u dikkat çekmektedir. Ö÷retim sürecine entegre edilen teknolojinin de ö÷retmenler tarafÕndan etkin
bir úekilde kullanÕmÕ yine öz-yeterlikle yakÕndan iliúkilidir. Bu nedenle çalÕúmamÕzda fen bilgisi ö÷retmen
adaylarÕnÕn teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadÕr.
ÇalÕúma 2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda Kahramanmaraú Sütçü ømam Üniversitesi E÷itim Fakültesinde
ö÷renim gören Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i ö÷rencileri ile birlikte yürütülmüútür. Verilerin toplanmasÕnda Kiray
(2016), tarafÕndan geliútirilen TPAB-Fen Öz Yeterlik Ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. Yedi alt boyuttan oluúan ölçekte
toplam 55 soru bulunmaktadÕr. AraútÕrmaya katÕlan ö÷retmen adaylarÕnÕn ölçek sorularÕnao iliúkin algÕ
düzeylerini ölçmek için: (1) Hiç Bilmem, (2) Az Düzeyde Bilirim, (3) Orta Düzeyde Bilirim, (4) øyi Düzeyde
Bilirim, (5) Çok øyi Düzeyde Bilirim seçenekleri yer almaktadÕr. Kiray (2016), geliútirmiú oldu÷u ölçe÷in
Cronbach's alpha de÷erini .96 olarak bulmuútur. ÇalÕúma; cinsiyet, akademik baúarÕ puanÕ, sÕnÕf düzeyi, bölüme
isteyerek gelme durumu, teknoloji kullanÕm sÕklÕ÷Õ ve teknoloji kursuna katÕlma durumu de÷iúkenleri açÕsÕndan
ele alÕnmÕútÕr. Verilerin analizinde IBM SPSS 21 istatistik programÕ kullanÕlmÕútÕr. De÷iúkenlere göre elde edilen
verilerin istatistiki anlamlÕlÕklarÕnÕn belirlenmesinde ba÷ÕmsÕz t testi, tek yönlü varyans analizi testlerinden
yararlanÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : TBAP, öz yeterlik, fen bilgisi ö÷retmen adayÕ

(10156) ARAùTIRMA-SORGULAMA TEMELLø UYGULAMALARIN 5.
SINIF ÖöRENCøLERøNøN TARTIùMAYA YÖNELøK TUTUMLARINA
ETKøSø
BÜùRA NUR ÇAKAN AKKAù 1, ESRA KABATAù MEMøù 1
1

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
busra.n.c.321@gmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, araútÕrma-sorgulama temelli uygulamalarÕn ilkö÷retim 5. SÕnÕf ö÷rencilerinin tartÕúmaya
yönelik tutumlarÕna etkisini incelemektir. Bu amaç do÷rultusunda Kastamonu ili Milli E÷itime ba÷lÕ bir
ortaokulun 2016-2017 e÷itim yÕlÕ güz döneminde bir ö÷retmenle ö÷renim gören iki farklÕ 5. sÕnÕfta yer alan 77
ö÷renci çalÕúma kapsamÕna dahil edilmiútir. Uygulama öncesi, sÕnÕflardan biri deney grubu (37 ö÷renci) di÷eri
ise kontrol grubu (40 ö÷renci) olarak rastgele belirlenmiútir. Deney grubu ö÷rencileri derslerini 5-6 kiúiden
oluúan 7 küçük grupta gerçekleútirmiúlerdir. Her iki grupla da birbiri takip eden iki ünite kapsamÕnda 10 haftalÕk
bir çalÕúma süresinde yürütülmüútür. Uygulama kontrol grubu ile daha çok ö÷retmenin aktif oldu÷u geleneksel
ö÷retim etkinlikleri ile gerçekleútirilirken deney grubunda ise araútÕrma-sorgulamayÕ temel alan argümantasyon
etkinlikleri ile gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúmada veri toplama aracÕ olarak “TartÕúmacÕ Tutum Ölçe÷i” etkinliklere
baúlamadan ön test ve etkinliklerin tamamlanmasÕ ile birlikte son test olarak uygulanmÕútÕr. Analiz sonucunda
elde edilen bulgular; kontrol ve deney grubu ö÷rencilerinin tartÕúmaya yönelik tutumlarÕnda, deney grubu
ö÷rencilerinin lehine istatistiki olarak anlamlÕ bir farklÕlÕk oldu÷unu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: AraútÕrma-Sorgulama, Argümantasyon, TartÕúmacÕ Tutum
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(10176) STEM EöøTøMøNDE RUBRøK (DERECELø PUANLAMA
ANAHTARI) øLE ÖLÇME VE DEöERLENDøRME
MUSTAFA TALHA SOYSAL 1
1

SAKARYA ÜNøVERSøTESø
mustafatalhasoysal@gmail.com
Günümüz teknolojisi hÕzla geliúmekte ve kas gücünden çok bilgiyi üreten insan gücüne olan ihtiyaçta hÕzla
artmaktadÕr. Bu amaçla e÷itim daha da önem kazanmÕútÕr. Çünkü e÷itimin temel amacÕ günümüz koúullarÕnÕn
gereklerine uygun olarak insanlar yetiútirmektir. Geliúmiú ülkeler toplumun kariyer bilincini ve inovasyon
yetene÷ini geliútirerek hem teknolojiye hem de ülke ekonomisine katkÕ sa÷lamaktadÕr. ønovasyon kabiliyetine
sahip bir nesil yetiútirme amacÕ güden ülkelerin gündeminde STEM e÷itimi yer almaktadÕr. STEM; Bilim
(Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) alanlarÕnÕn
disiplinler arasÕ entegrasyonu sonucu ele alÕnmasÕyla yabancÕ kelimelerinin baú harflerinin kÕsaltÕlmalarÕyla
oluúmuútur. YapÕlan çalÕúmalar incelendi÷inde STEM e÷itiminin ö÷rencilerin kavramsal etkilerini artÕrdÕ÷Õna
yöneliktir. Uygulanan STEM e÷itimlerinin etkileri incelenmiú fakat STEM e÷itiminin uygulanmasÕnda ölçme
de÷erlendirme aracÕ kullanÕlmamÕútÕr. Ölçme ve de÷erlendirme yaklaúÕmlarÕyla, ö÷rencinin ö÷renmenin
sonucunda ortaya koydu÷u üründen çok ö÷renme sürecinin de de÷erlendirilmesi gerekmektedir. STEM e÷itimi
hem süreç hem de ürün odaklÕ bir e÷itimdir. STEM e÷itiminde kullanÕlan ölçme de÷erlendirme yaklaúÕmlarÕ da
süreç ve ürün odaklÕ olmalÕdÕr. Süreç ve ürün odaklÕ ölçme araçlarÕndan biri de Rubrik ( dereceli puanlama
anahtarÕ) dir. Bu çalÕúma ile STEM e÷itiminde kullanÕlabilecek Rubrik ölçme de÷erlendirme aracÕ
önerilmektedir. Bu çalÕúma betimsel bir çalÕúmadÕr ve doküman incelemesi yapÕlmÕútÕr. Bu amaç ile Türkiye’de
Fen Bilimleri dersinde STEM e÷itime yönelik yapÕlan çalÕúmalar incelenmiútir. 2014-2016 yÕllarÕ arasÕnda
Türkiye’de yapÕlmÕú çalÕúmalarÕn sistematik bir incelemesi ile STEM e÷itimine yönelik EBSCO, ERIC, Google
Akademi, Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarÕ incelenerek 24 çalÕúma, betimsel tarama modeli kullanÕlarak analiz
edilmiútir. STEM e÷itimine yönelik yapÕlan incelemelerde daha çok bilimsel süreç becerileri, kavram
algÕlamalarÕ ve ö÷renci tutumlarÕ üzerindeki çalÕúmalar daha a÷Õr basmaktadÕr. STEM e÷itimine uygun ölçme
de÷erlendirme çalÕúmasÕ yapÕlmamÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Rubrik, STEM, STEM E÷itimi
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(10426) øLKOKUL FEN BøLøMLERø DERSøNDE ÖöRENENLERøN
BøLøM KURGU ÖYKÜ YAZMASINA YÖNELøK UYGULAMA
ÖRNEKLERø VE ÖöRENCø GÖRÜùLERø
SEVAL ORAK 1, DøDEM GÜLER 2, ERSøN KARADEMøR 3
1
BURSA YÖNDER OKULU
ATAùEHøR YÖNDER KOLEJø
3
ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø
sevalorakyonder@gmail.com
2

Bilim kurgu, gelece÷in dünyasÕnÕ düú gücüyle tasarlarken, pozitif bilimleri ve edebiyatÕn ölçülerini temel alan bir
edebiyat türüdür. Bilim ve teknolojideki geliúmeler bilimkurgunun ana dayana÷ÕdÕr. AsÕl kaygÕsÕ ise mantÕksal
tutarlÕlÕk ve neden-sonuç iliúkisi içinde gelece÷i yorumlamaktÕr. Bilim kurgu, gerçek dünyada karúÕlaúÕlan
sorunlarÕ gelece÷in de÷iúik dünyasÕnda tartÕúÕr; yeni düúünceler ve çözümler üreterek ço÷u zaman bugünün
eleútirisini yapar. Bilim kurgu öykü hayal gücünün ürünü olup, ö÷renenlerin yaratÕcÕ düúünme becerisini
geliútirir. Ülkemizde bilimkurgu öykü türü fazla geliúmemiútir. Bu çalÕúmanÕn hedefi; ilkokul fen bilimleri
dersinde ö÷renenlerin bilim kurgu öykü yazmasÕna yönelik uygulama örneklerini ve ö÷renci görüúlerini
incelemektir. ÇalÕúma kapsamÕnda ö÷renenler; ølkokul Fen Bilimleri dersinde geçen önemli bilim insanlarÕmÕzÕ
kahraman olarak seçip bilim kurgu öyküleri yazmÕúlar ve bu öyküleri e-kitapla bir araya getirip yayÕnlanmasÕnÕ
sa÷layarak, ülkemizde bilim kurgu öykü edebiyat türünü canlandÕrmÕúlardÕr. Ö÷renenler internette tasarladÕ÷Õ
resimlerle bilimkurgu öykülerini zenginleútirmiúlerdir. Ürün çÕktÕsÕ olarak e-kitap seçilmesinin nedeni do÷ayÕ
korumak ve günümüz teknolojisinin pratik ve güçlü etkisinden yararlanmaktÕr. Birden çok disiplini içeren bu
çalÕúma; etkili fen ve teknoloji okur yazarlÕ÷Õna katkÕ vermesinin yanÕ sÕra yaratÕcÕ yazÕ yazma hususunda Türkçe
dersini de desteklemektedir. AraútÕrmada nitel araútÕrma desenlerinden eylem araútÕrmasÕ deseni kullanÕlmÕútÕr.
AraútÕrma 2015-2016 e÷itim- ö÷retim yÕlÕnda Bursa ilinde yürütülmüú olup, kolay ulaúÕlabilir durum
örneklemesiyle seçilen 15 erkek, 7 kÕzdan oluúan 22 ö÷renci araútÕrmanÕn örneklemini oluúturmuútur. AraútÕrma
verileri yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú açÕk uçlu sorulardan oluúan görüúme formundan elde edilmiútir. Ö÷rencilerin sesli
olarak görüú bildirdikleri bu formla ilgili uzman görüúleri alÕnmÕú ve gerekli düzenlemeler yapÕlmÕútÕr.
Görüúmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiú ve yorumlanmÕútÕr. Verilerin analiz
sürecinde kodlar oluúturulmuú ve bu kodlara dayalÕ temalar elde edilmiútir. Nitel analiz yoluyla elde edilen
verilerin frekans ve yüzdeleri bulunmuútur. AraútÕrma sonunda ö÷renciler, bilim kurgu öykü yazmasÕnÕn zevkli
oldu÷unu, bilim kurgu öyküsü yazarken hayal dünyalarÕnÕn geliúti÷ini, bilime ilgi duymaya ve Fen Bilimleri
dersini daha çok sevmeye baúladÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir.
Anahtar Kelimeler : bilimkurgu öykü, bilimsel merak, fen bilimleri, yaratÕcÕlÕk, hayal gücü

(10552) YEREL BAZLI STEM ETKøNLøKLERøNøN ÖöRENCøLERøN
PROBLEM ÇÖZME BECERøLERøNE ETKøLERøNøN øNCELENMESø
1

GÜLSEN KARABULUT 1
ÖZEL MøLAS ÖZGE ORTAOKULU
gulsenkarabulut@msn.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, yerel bazlÕ STEM etkinliklerinin ö÷rencilerin problem çözme becerilerine etkilerinin
incelenmesidir. AraútÕrma nitel bir araútÕrmadÕr. Durum çalÕúmasÕ yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma
grubunu Özel Milas Özge Ortaokulu 7. SÕnÕf ö÷rencilerinden 17 kÕz ve 18 erkek ö÷renci oluúturmaktadÕr. AçÕk
uçlu sorular kullanÕlarak elde edilen veriler, içerik analizi tekni÷i kullanÕlarak analiz edilmiútir. Bu araútÕrmada
kullanÕlan açÕk uçlu sorularda ö÷rencilerden, günlük yaúantÕlarÕnda karúÕlaútÕklarÕ problemleri belirlemeleri, bu
problemlere çözüm üretmeleri ve ürettikleri çözüme yönelik bir makine tasarlamalarÕ beklenmiútir. AraútÕrma
sonucunda, akademik baúarÕsÕ yüksek olan erkek ö÷rencilerde teknolojinin do÷asÕnÕ açÕklayabilme, temel bilgi ve
becerileri kullanarak mühendislik alanÕnda yaratÕcÕ fikirler geliútirebilme gibi olumlu davranÕúlarÕn, akademik
baúarÕsÕ yüksek olan kÕz ö÷rencilerden ve akademik baúarÕsÕ düúük olan di÷er ö÷rencilerden belirgin bir farklÕlÕk
gösterdi÷i tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : STEM, problem çözme, teknolojinin do÷asÕ, yaratÕcÕlÕk, yöntem, tasarÕm.
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(10683) LøSANS ÖöRENCøLERøNøN BøLøMSEL TEORø VE KANUN
KAVRAMLARINA øLøùKøN ALGILARININ BELøRLENMESø
1

YURDAGUL BOGAR 1
ORTADOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø
yurdagul-bogar@hotmail.com

Fen e÷itiminde “Bilimin do÷asÕnÕ anlamak” mutlak ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Bilimin do÷asÕ ile
kastedilen; bilimin ne oldu÷u, bilimsel bilginin nasÕl oraya çÕktÕ÷Õ, nasÕl geliúti÷i ve hangi faktörlerden etkileúmiú
olabilece÷i gibi sorulara verilen cevaplarÕn tümünü oluúturmaktadÕr. Bilimin do÷asÕ çeúitli alt boyutlardan
oluúmaktadÕr. Bu boyutlardan bir tanesi de bilimsel teoriler ve bilimsel kanunlar ile ilgilidir. Bu çalÕúmada lisans
ö÷rencilerinin bilimsel teori ve kanun kavramlarÕna iliúkin algÕlarÕnÕn belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar;
Orta Do÷u Teknik Üniversitesi E÷itim Fakültesi, Fen ve Teknoloji Ö÷retmenli÷i programÕ 3. sÕnÕfta ö÷renim
görmekte olan toplam 32 lisans ö÷rencisidir. Veri toplama aracÕ olarak; araútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilmiú,
bilimsel teori ve bilimsel yasa kavramlarÕ ile ilgili sorular kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmacÕ tarafÕndan ö÷rencilere
toplam 6 soru sorulmuútur. Bu sorulardan 5 tanesinde ö÷rencilere bilimsel teori ve bilimsel kanun ile ilgili
verilen ifadelerin do÷ru ya da yanlÕú olup olmadÕ÷ÕnÕn yazÕlmasÕ istenmiú son soruda ise ö÷rencilere “Bilimsel bir
teori ile bilimsel bir yasanÕn nasÕl birbirinden ayrÕldÕ÷ÕnÕ açÕklayÕnÕz” diye sorulmuútur. ÇalÕúmadan elde edilen
veriler betimsel bir analize tabi tutulmuútur. AraútÕrmanÕn sonuçlarÕ, fen ve teknoloji ö÷retmenli÷i 3. sÕnÕf
ö÷rencilerinin bilimsel teori ve kanun kavramlarÕna iliúkin bazÕ yanlÕú anlamalara sahip olduklarÕnÕ
göstermektedir. Örne÷in; 2. soruda “Bilimsel bilgi do÷ada olan úeyleri açÕklar” diye bir ifade verilmiú ve
ö÷rencilerden bu ifadenin do÷ru ise baúÕna (D) harfi koymalarÕ, yanlÕú ise baúÕna (Y) harfi koymalarÕ istenmiútir.
Bu ifade do÷ru bir ifadedir ve 25 ö÷renci bu ifadeyi do÷ru bularak baúÕna (D) harfi koymuú olmalarÕna ra÷men 7
ö÷renci ise bu ifadeyi yanlÕú bulmuúlardÕr. Yani ö÷rencilerin %78’i bu ifadeyi bilmiúken, %22’si bilememiútir.
AçÕk uçlu olarak sorulan son soruda ise, ö÷rencilerin %75’i bilimsel teori ile bilimsel kanunun birbirinden nasÕl
ayrÕldÕ÷ÕnÕ açÕklayabilirken %25’i bunu ya tam açÕklayamamÕútÕr ya da hiçbir açÕklamama getirememiútir.
AraútÕrmacÕ tarafÕndan bazÕ önerilerde de bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Lisans ö÷rencileri, Bilimsel teori, Bilimsel kanun, Bilimin do÷asÕ

(10806) BøLøùøM TEKNOLOJøLERø VE UYGULAMALARI øLE
øùLENEN FEN DERSLERøNøN ÖöRENCøLERøN AKADEMøK BAùARI
DÜZEYLERø ÜZERøNE ETKøSø
ÖNDER ùENSOY 1, HALøL øBRAHøM YILDIRIM 1
1
GAZø ÜNøVERSøTESø
onder.sensoy@gmail.com

Bu çalÕúma, biliúim teknolojileri ve uygulamalarÕnÕn ortaokul ö÷rencilerinin fen bilimleri dersine yönelik
baúarÕlarÕ üzerine etkisini araútÕrmak amacÕyla yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn uygulama basama÷Õ 2015–2016 e÷itimö÷retim yÕlÕnda ÇankÕrÕ ili merkezinde bulunan bir ortaokulun 6. sÕnÕf ö÷rencileri üzerinde yürütülmüútür.
AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunda yer alan ö÷rencilerin sayÕsÕ toplam 57’dir. Bu ö÷rencilerin 28 tanesi deney
grubunda, 29 tanesi ise kontrol grubunda yer almaktadÕr. AraútÕrmanÕn örnekleme yöntemi amaçlÕ örneklemedir.
AraútÕrmada deney ve kontrol gruplu yarÕ deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. Kontrol grubunda mevcut programda
öngörülen yaklaúÕmlara göre düzenlenen bir ö÷retim ortamÕna göre uygulamalar ve ö÷retim gerçekleútirilirken,
deney grubunda ise buna ek olarak biliúim teknolojileri ve uygulamalarÕ ile geliútirilen etkinlikler yapÕlmÕútÕr.
AraútÕrmada 6. sÕnÕf Fen Bilimleri dersinde birbirini takip eden “Elektri÷in iletimi” ve “DünyamÕz, Ay ve Yaúam
Kayna÷ÕmÕz Güneú” “ünitelerinde, biliúim teknolojileri ve uygulamalarÕnÕn etkilerini ölçmek için deney ve
kontrol gruplarÕna iki üniteyi de kapsayan “Akademik baúarÕ testi” uygulanmÕútÕr. AraútÕrma sürecinin baúÕnda ve
sonunda deney ve kontrol gruplarÕna veri toplama araçlarÕ uygulanmÕú ve elde edilen veriler SPSS programÕnda
analiz edilerek de÷erlendirilmiútir. AraútÕrmanÕnÕn sonucunda biliúim teknolojileri ve uygulamalarÕnÕn
ö÷rencilerin fen bilimleri dersine yönelik baúarÕlarÕna olumlu etkileri görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Fen e÷itimi, Biliúim teknolojileri ve uygulamalarÕ, baúarÕ
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(10808) FEN BøLøMLERø DERSø DÜNYA VE EVREN ÖöRENME
ALANININDA KULLANILAN ÜÇ BOYUTLU GÖRSEL
MATERYALLERøN ÖöRENCø BAùARISINA ETKøSø
ÖNDER ùENSOY 1, HALøL øBRAHøM YILDIRIM 1
1
GAZø ÜNøVERSøTESø
onder.sensoy@gmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, ortaokul fen bilimleri dersi kapsamÕnda Dünya ve Evren ö÷renme alanÕ içerisinde yer alan,
6.sÕnÕf DünyamÕz, Ay ve Yaúam Kayna÷ÕmÕz Güneú ünitesinin ö÷retiminde üç boyutlu görsel materyal
kullanÕmÕnÕn ö÷rencilerin akademik baúarÕsÕna etkisini araútÕrmaktÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 2015-2016
e÷itim ö÷retim yÕlÕnda Ankara ili sÕnÕrlarÕ içerisinde bulunan bir ortaokulda yer alan 59 ö÷renci oluúturmuútur.
Bu ö÷rencilerin 29 tanesi deney grubunda, 30 tanesi ise kontrol grubunda yer almaktadÕr. AraútÕrmada öntestsontest kontrol gruplu yarÕ deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn örnekleme yöntemi amaçlÕ örneklemedir.
AraútÕrmada kontrol grubunda mevcut programda öngörülen yaklaúÕmlara göre düzenlenen bir ö÷retim ortamÕ ile
dersler gerçekleútirilirken, deney grubunda ise buna ek olarak soyut ve anlaúÕlmasÕ güç olan DünyamÕz, Ay ve
Yaúam Kayna÷ÕmÕz Güneú ünitesine yönelik hazÕrlanmÕú üç boyutlu, ö÷renci ile etkileúimli görsel materyaller ile
desteklenerek konular iúlenmiútir. Dersler iki grupta da 5 hafta süresince ders ö÷retmeni tarafÕndan
yürütülmüútür. AraútÕrmanÕn verileri “Akademik BaúarÕ Testi” ile toplanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn sonunda DünyamÕz,
Ay ve Yaúam Kayna÷ÕmÕz Güneú ünitesinin ö÷retiminde üç boyutlu görsel materyal kullanÕmÕnÕn ö÷rencilerin
akademik baúarÕ düzeylerinin geliúiminde anlamlÕ seviyede etkili oldu÷u belirlenmiútir. AyrÕca araútÕrma
tamamlandÕktan üç ay sonra deney grubundaki ö÷rencilerin baúarÕ düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlÕ
seviyede yüksek oldu÷u tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Fen e÷itimi, üç boyutlu görsel materyal, baúarÕ, astronomi

(11205) MYO VE MÜHENDøSLøK ÖöRENCøLERøNøN KÜTLE VE
AöIRLIK MERKEZø KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERø
MURAT AYDIN 1, KADøR GÜÇLÜER 1, ADEM BÜYÜK 2
1

2

ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
maydin@adiyaman.edu.tr

Teknik bilimler alanÕnda ö÷renim gören ö÷rencilerin çalÕúma alanlarÕnda, problemler ile karúÕlaútÕklarÕnda
analitik düúünerek pratik ve do÷ru çözümler üretebilmeleri için temel kavramlarÕ anlamlÕ düzeyde ö÷renmiú
olmalarÕ son derece önemlidir. Kütle ve a÷ÕrlÕk merkezi kavramlarÕnÕ, hem inúaat programÕ hem de inúaat
mühendisli÷i ö÷rencilerinin tam ve do÷ru biçimde ö÷renmiú olmalarÕ statik, mukavemet, dinamik gibi dersleri
anlayabilmelerini kolaylaútÕracaktÕr. Bu çalÕúmada, inúaat programÕ ve inúaat mühendisli÷i ö÷rencilerinin kütle
ve a÷ÕrlÕk merkezi konusundaki kavram yanÕlgÕlarÕnÕ ve bilgi eksikliklerini belirlemek amaçlanmÕútÕr.
AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 2016-2017 Ö÷retim YÕlÕ Güz YarÕyÕlÕnda AdÕyaman Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu ønúaat ProgramÕnda ö÷renimine devam eden 51 ö÷renci ve aynÕ üniversitenin ønúaat
Mühendisli÷i Bölümünde ö÷renim gören 27 ö÷renci oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada, veri toplama aracÕ olarak
literatür taramasÕ yapÕlarak araútÕrmacÕlar tarafÕndan hazÕrlanan 3 açÕk-uçlu sorudan oluúan bir test kullanÕldÕ.
Ö÷rencilerin verdikleri yanÕtlar nitel olarak analiz edildi ve benzerliklerine göre gruplandÕrÕlarak frekans ve
yüzdelerine ayrÕldÕ. AraútÕrmadan elde edilen bulgular, inúaat programÕ ve inúaat mühendisli÷i ö÷rencilerinin
kütle merkezi ile ilgili geometrik úekillerin tam orta noktasÕ, cismin kütlesinin tam ortasÕ ve cismin tam orta
merkezi úeklinde benzer yanÕlgÕlara sahip olduklarÕ görüldü. Benzer olarak a÷ÕrlÕk merkezi ile ilgili cismin orta
noktasÕdÕr, cismin denge noktasÕdÕr, cismin kütle merkezi ile aynÕ úeydir úeklinde yanÕlgÕlara sahip olduklarÕ
belirlendi. Bu kavramlarla ilgili, inúaat programÕ ö÷rencilerinin bilgi eksiklikleri ve kavram yanÕlgÕlarÕnÕn yüzde
oranÕnÕn inúaat mühendisli÷i ö÷rencilerinin yüzde oranÕndan oldukça fazla oldu÷u saptandÕ. AraútÕrma sonuçlarÕ,
her iki programda okumakta olan ö÷rencilerin kütle ve a÷ÕrlÕk merkezi kavramlarÕnÕn bilimsel anlamlarÕyla ilgili
sorunlar yaúadÕklarÕnÕ ve çeúitli kavram yanÕlgÕlarÕna sahip olduklarÕnÕ göstermektedir. Bu çalÕúmada elde edilen
sonuçlardan, kütle ve a÷ÕrlÕk merkezi kavramlarÕ ile ilgili inúaat programÕ ve inúaat mühendisli÷i ö÷rencilerinde
var olan yanÕlgÕlarÕ ve bilgi eksikliklerini tespit etmedeki amaca hizmet etti÷i söylenebilir. Ancak çalÕúmanÕn
örnekleminin geniú olmamasÕndan dolayÕ elde edilen sonuçlar ve yorumlar bu çalÕúmanÕn örnekleminden elde
edilen bulgularla sÕnÕrlÕdÕr. Bu nedenle, kütle ve a÷ÕrlÕk merkezi kavramlarÕ ile ilgili ülkemizin farklÕ
üniversitelerinde ve daha büyük örneklemde gerçekleútirilen çalÕúmalar yapÕlmasÕnÕn yararlÕ olaca÷Õ ifade
edilebilir.
Anahtar Kelimeler : Kütle merkezi, A÷ÕrlÕk merkezi, Fizik e÷itimi, Kavram YanÕlgÕlarÕ¸ MYO ve mühendislik
ö÷rencileri.
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(11451) BøÇøMLENDøRøCø DEöERLENDøRME YÖNTEMøNøN 7. SINIF
ÖöRENCøLERøNøN "GÜNEù SøSTEMø VE ÖTESø: UZAY
BøLMECESø" ÜNøTESøNDEKø KAVRAMSAL ANLAMA
DÜZEYLERøNE ETKøSøNøN øNCELENMESø
KÜBRA ùAHøN TOPÇU 1, NERMøN BULUNUZ 2
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ULUDAö ÜNøVERSøTESø
nermin.bulunuz@gmail.com
2

Ülkemizde de÷iúen e÷itim programlarÕ ile birlikte biçimlendirici de÷erlendirme yöntemi derslerde uygulanmasÕ
beklenen de÷erlendirme yöntemleri arasÕnda yerini almÕútÕr. Biçimlendirici de÷erlendirme yöntemi ö÷retimin
baúÕnda ve ö÷retim sürecinde uygulanarak ö÷rencilerin neyi ö÷rendikleri, nerelerde eksikliklerinin oldu÷u ve bu
eksiklerini nasÕl giderebilecekleri hakkÕnda ö÷retmene önemli bilgiler sunar. Biçimlendirici de÷erlendirme
yönteminde kullanÕlabilecek pek çok strateji vardÕr. Bunlardan biri de biçimlendirici yoklama sorularÕdÕr. Bu
çalÕúma bir yüksek lisans tezinden türetilmiútir. AraútÕrmanÕn birinci amacÕ: yedinci sÕnÕf ö÷rencilerinin Fen
Bilimleri programÕnÕn "Güneú sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi" adlÕ ünitesi hakkÕndaki kavramsal anlama
düzeylerini biçimlendirici yoklama sorularÕ yardÕmÕ ile tespit etmek; ikinci amacÕ ise mevcut olan kavram
yanÕlgÕlarÕnÕ azaltmak için “biçimlendirici de÷erlendirme yöntemini” kullanarak dersi yeniden úekillendirmek,
ilk bilgiler ÕúÕ÷Õnda yanlÕú ve eksik bildikleri konular hakkÕndaki bilgi seviyelerini arttÕrmaktÕr. Tezin tümünde
dört yoklama sorusu kullanÕlmÕútÕr fakat bu çalÕúmada sadece iki soru ele alÕnacaktÕr. Sorular kazanÕmlarla
uyumlu olarak Keeley ve Sneider (2012)’Õn Uncovering Student Ideas In Astronomy adlÕ kitabÕndan
seçilmiútir. AraútÕrma 2012-2013 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda Bursa øline ba÷lÕ Gaziakdemir ve Tophane
ortaokullarÕnda 47 yedinci sÕnÕf ö÷rencisine uygulanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn birinci yazarÕ ö÷rencilerin Fen Bilimleri
ö÷retmenidir. Biçimlendirici yoklama sorularÕ ünitenin ö÷retimi öncesi ön test olarak her iki okuldaki
ö÷rencilere uygulanmÕútÕr. Ö÷rencilerin sahip olduklarÕ ilk bilgiler temel alÕnarak ünitenin ö÷retimi
biçimlendirici de÷erlendirme yöntemine göre planlanmÕú ve farklÕ etkinlikler uygulamÕútÕr. Ö÷rencilerden
geribildirim alÕnmÕú ve geribildirimler do÷rultusunda ö÷retim gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúma iki yedinci sÕnÕf
úubesinde toplam altÕ hafta sürmüútür. AynÕ yoklama sorularÕ ö÷rencilere son test olarak ikinci kez sorulmuú ve
ö÷rencilerin kavramsal anlama düzeylerindeki de÷iúimlerin gözlenebilmesi için ön test ile son teste verdikleri
cevaplar nitel ve nicel açÕdan karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. “Güneú ne kadar uzakta?” adlÕ birinci yoklama sorusunda
ö÷rencilerin Dünya ve Güneú arasÕndaki göreceli mesafenin büyüklü÷ü hakkÕndaki kavramsal anlama
düzeylerini tespit etmek hedeflenmiútir. Her iki okuldan verilen cevaplar incelendi÷inde ö÷rencilerin en uzak
mesafenin oldu÷u ve “yanlÕú” olan çeldirici seçene÷i “do÷ru” olarak iúaretledikleri görülmüútür. Ö÷rencilerde
genel olarak var olan algÕ “Güneú Dünya’dan çok uzaktÕr.” úeklindedir. Bu cümlenin alternatif kavram olarak
kabul edilmesinin sebebi ö÷rencilerin herhangi bir oranlama yapmadan seçenekler arasÕndan gördükleri “en uzak
mesafeyi” iúaretlemeleridir. Ö÷rencilerin bu soruya verdikleri cevaplar arasÕndan seçilen en yaygÕn alternatif
kavramlar: “Güneú’in Dünya’dan çok uzak oldu÷u”, “Güneú Dünya’ya yakÕn olursa Dünya’yÕ yakabilir veya
eritebilir” úeklindedir. “Gezegenlerin Güneú etrafÕndaki yörüngesi nasÕldÕr?” adlÕ ikinci biçimlendirici yoklama
sorusu ö÷rencilerin Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin Güneú’in etrafÕndaki
yörüngelerinin nasÕl oldu÷u konusundaki kavramsal anlama düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadÕr. Bu
sorunun açÕk uçlu kÕsmÕna yazÕlan açÕklamalarda sÕklÕkla rastlanan alternatif kavramlarÕn: “gezegenler tek sÕra
oldu÷unda kÕyamet kopar.”, “gezegenler úerit gibi düzgün durur” ve “Dünya’nÕn etrafÕnda gezegenler
döner” biçiminde oldu÷u görülmüútür. Ön test bulgularÕ ö÷rencilerin bu kavramlar ile ilgili olarak yeterli
bilimsel bilgiye sahip olmadÕklarÕnÕ ve bilimsel içerik taúÕmayan alternatif kavramlarÕ oldu÷unu göstermektedir.
AraútÕrmaya katÕlan ö÷rencilere biçimlendirici de÷erlendirme yöntemi ile zenginleútirilmiú bir ö÷retim programÕ
uygulanmÕútÕr. Bu kapsamda kavram haritalarÕ, tanÕlayÕcÕ dallanmÕú a÷aç etkinli÷i, kavram karikatürleri, videolar
ve çevrimiçi etkinlikler uygulanmÕú ve bu etkinliklerin uygulanmasÕ sÕrasÕnda araútÕrmacÕ ö÷retmen sÕnÕf içinde
detaylÕ gözlemler yapmÕútÕr. Böylece ö÷rencilerin yoklama sorularÕna ilk verdi÷i cevaplarda tespit edilen yanlÕú
ve alternatif kavramlar bilimsel olanlar ile de÷iútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Analizler sonucunda her iki okuldaki
ö÷rencilerin iki biçimlendirici yoklama sorusuna ön ve son testte verdikleri cevaplar arasÕnda istatistiksel açÕdan
anlamlÕ fark oldu÷u tespit edilmiútir (p < 0.05). Uygulama sonucunda ö÷rencilerde ön testte tespit edilen bilimsel
içerik taúÕmayan alternatif kavramlarÕn oran ve çeúidinde azalma olmuútur. Buna karúÕn ön testte olmayan fakat
son testte ortaya çÕkan yeni alternatif kavramlara da rastlanmÕútÕr. Ö÷rencilerin yeni bir konuyu ö÷renmeden
önce biçimlendirici yoklama sorularÕyla karúÕlaúmalarÕnÕn, konu hakkÕnda daha kapsamlÕ düúünmelerini sa÷ladÕ÷Õ
söylenebilir. Yoklama sorularÕnÕn alternatif kavramlarÕ tespit etmede kullanÕlabilecek etkili bir araç, yöntemin ise
“ö÷renmek ve ö÷retmek” için yapÕlan etkili bir yöntem oldu÷u düúünülmektedir. Sonuçlardan hareketle
biçimlendirici de÷erlendirme uygulamalarÕnÕn fen ö÷retim programlarda yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ önerilmiútir.
Anahtar Kelimeler : biçimlendirici de÷erlendirme yöntemi, biçimlendirici yoklama sorularÕ, kavram yanÕlgÕlarÕ,
kavramsal anlama düzeyi
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KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
iorhan@kastamonu.edu.tr

Bu çalÕúmada, yapÕlandÕrmacÕ yaklaúÕma uygun olarak geliútirilen etkinliklerin okul öncesi ö÷retmen adaylarÕnÕn
fen ö÷retimine yönelik ilgilerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma, 2013-2014 e÷itim-ö÷retim yÕlÕ
güz yarÕyÕlÕnda Kastamonu Üniversitesi E÷itim Fakültesi ølkö÷retim Bölümü Okul Öncesi Ö÷retmenli÷i Ana
Bilim DalÕ üçüncü sÕnÕflarÕn birinci ve ikinci ö÷retiminde okuyan ve uygun yöntemlerle belirlenen 9 ö÷retmen
adayÕ ile yürütülmüútür. ÇalÕúmada, fen ö÷retimine yönelik ilgilerini belirlemek için, baúarÕlarÕna göre yüksekorta-düúük olmak üzere üç grubu ayrÕlan ve her gruptan üçer ö÷retmen adayÕnÕn katÕlÕmÕyla oluúturulan toplam 9
ö÷retmen adayÕ ile görüúme yapÕlmÕútÕr. Bu görüúme formunda ö÷retmen adaylarÕna fenle ilgili düúünceleri, feni
sevme ya da sevmeme nedenleri, fen e÷itiminin nasÕl yapÕlmasÕ ile ilgili düúünceleri, fen kavramlarÕ ile ilgili
bilgileri, kaygÕ ve endiúeleri sorulmuútur. Uygulanan YarÕ YapÕlandÕrÕlmÕú Görüúme sonuçlarÕna göre, yapÕlan
etkinliklerin ö÷retmen adaylarÕnÕn fen ö÷retimine yönelik ilgisizliklerini ve olumsuz tutumlarÕnÕ giderdi÷i ve
azalttÕ÷Õ, fen kavram bilgilerini arttÕrdÕ÷Õ ve var olan hatalÕ bilgilerini düzelttikleri sonuçlarÕna varÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Fen ö÷retimi, yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme, fen kavramlarÕ, bilgi, okul öncesi ö÷retmen
adaylarÕ
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Bu çalÕúmanÕn amacÕ, fen bilimleri ö÷retmenlerinin ve ortaokul ö÷rencilerinin fen bilimleri derslerinde akÕllÕ
tahta kullanÕmÕna iliúkin görüúlerini belirlemek ve bu derslerin gözlemlenerek akÕllÕ tahta kullanÕmÕnÕn
yansÕmalarÕnÕ ortaya koymaktÕr. ÇalÕúma, Çanakkale ilinde iki farklÕ ortaokulda görev yapan altÕ fen bilimleri
ö÷retmeni ve bu okullardan rastgele seçilen 8. sÕnÕfÕnda ö÷renim gören altÕ ö÷rencinin katÕlÕmÕyla
gerçekleútirilecektir. ÇalÕúmanÕn verileri, yapÕlandÕrÕlmamÕú gözlem ve yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme teknikleri
ile toplanacaktÕr. YapÕlan analizler sonucunda, ö÷retmenlerin ve ö÷rencilerin fen bilimleri dersinde akÕllÕ tahtayÕ
teknik anlamda kullanmada sÕkÕntÕ yaúayÕp yaúamadÕklarÕ, ö÷retmenlerin akÕllÕ tahtayÕ amacÕna uygun
olarak kullanÕp kullanmadÕklarÕ, akÕllÕ tahtanÕn ö÷rencileri olumsuz yönde etkileyip etkilemedi÷i gibi konularda
cevaplar aranacaktÕr. Bu anlamda ö÷rencilerin fen bilimleri dersindeki teknoloji kullanÕmÕnÕn örneklerinden
birisi olan akÕllÕ tahtanÕn iúlevleri ve yaúanÕlan sorunlarÕn tespiti çalÕúmada ortaya konmaya çalÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : AkÕllÕ Tahta, Fen Bilimleri, Teknoloji kullanÕmÕ
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GAZø ÜNøVERSøTESø
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Bilim, günlük hayatÕmÕzda önemli bir etkiye sahiptir. Bilim e÷itimi olmadan bilimsel ve teknolojik geliúme
düúünülemez. Bilim e÷itiminde ve bilimsel geliúmede ilerleme kaydetmek için çocuklarÕn bilime ve bilim
insanÕna yönelik geliútirdikleri tutumlar önemlidir. AyrÕca MEB 2013 Fen Bilimleri Dersi Ö÷retim ProgramÕnda
ö÷rencilerde geliútirilmesi hedeflenen beceriler arasÕnda tutuma yer verilmiú, fen bilimlerine yönelik olumlu
tutum geliútirilmesi ve ö÷renme-ö÷retme sürecinde teknolojiye de yer verilmesi gerekti÷i vurgulanmÕútÕr.
Teknolojik Uygulamalarla Destekli Fen Ö÷retimi (TUDFÖ) de ö÷renme–ö÷retme sürecini zenginleútirebilecek
ve bilime yönelik olumlu tutum geliútirebilecek teknoloji temelli ö÷renciyle etkileúimli uygulamalarÕ
içermektedir. Bu ba÷lamda araútÕrmanÕn; ö÷renme-ö÷retme sürecinin zenginleútirilmesine, tutum düzeyinin
geliútirilmesine ve ö÷retim programÕnÕn amaçlarÕna ulaúmasÕna katkÕ sa÷layabilece÷i düúünülmektedir. Bu
gerekçelere dayanarak bu araútÕrma, TUDFÖ’nün ortaokul 7. sÕnÕf ö÷rencilerinin bilime yönelik tutum
düzeylerine etkisini incelemek amacÕyla yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmada yarÕ deneysel yöntem ve öntest–sontest kontrol
gruplu deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. 13 hafta süren araútÕrma, 2015-2016 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda Ankara’daki
bir devlet ortaokulunda ö÷renim gören 7. sÕnÕf ö÷rencileri üzerinde yürütülmüútür. Kontrol grubunda 42, deney
grubunda 41 ö÷renci olmak üzere, toplam 83 ö÷renci araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu oluúturmuútur. Veri toplama
aracÕ olarak “Bilime Yönelik Tutum Ölçe÷i” öntest, sontest ve izleme testi olarak uygulanmÕútÕr. 5’li likert
dereceleme yapÕsÕndaki ölçe÷in Cronbach Alpha (a) güvenirlik katsayÕsÕ 0,89’dur. Veriler Ba÷ÕmsÕz Gruplar øçin
t-Testi ve TekrarlÕ Ölçümler øçin Tek Faktörlü ANOVA analizleri ile çözümlenmiútir. AraútÕrmanÕn uygulama
basama÷Õ, kontrol ve deney grubunda fen bilimleri dersinde aynÕ ö÷retmen tarafÕndan gerçekleútirilmiútir.
Kontrol grubunda deneysel bir iúlem uygulanmamÕú, Fen Bilimleri Dersi Ö÷retim ProgramÕna uygun ve ö÷renci
merkezli ö÷retim yapÕlmÕútÕr. Deney grubunda, TUDFÖ uygulamalarÕna (Kahoot, Socrative, Plickers, Algoodo,
Toondoo, Powtoon, ønspration, Eclipse Croosword, Sanal SÕnÕf vb ) yer verilmiútir. AraútÕrmanÕn sonunda deney
grubundaki ö÷rencilerin tutum düzeylerinin anlamlÕ seviyede arttÕ÷Õ ve araútÕrma tamamlandÕktan üç ay sonra bu
artÕúÕn korundu÷u görülmüútür. Bu sonuçlara dayanarak, ö÷renme-ö÷retme sürecini zenginleútirmek ve tutum
düzeyini geliútirmek amacÕyla ö÷renme ortamlarÕnda teknoloji temelli ö÷retim uygulamalarÕna da yer verilmesi
gerekti÷i söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Teknoloji, tutum, fen ö÷retimi, teknoloji destekli fen ö÷retimi
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Derse yönelik ilgi, dersle ilgili konularÕn ö÷renilmesinde önemli bir etkendir. Ö÷rencilerin ilgi duyduklarÕ
derslerdeki baúarÕsÕ ve ö÷renme hÕzÕ daha yüksek, ö÷rendikleri konularÕn kalÕcÕlÕ÷Õ ise daha uzun sürelidir.
AyrÕca MEB 2013 Fen Bilimleri Dersi Ö÷retim ProgramÕ’nÕn amaçlarÕ arasÕnda ilginin geliútirilmesi ve informal
ö÷renme ortamlarÕndan da faydalanÕlmasÕ gerekti÷i vurgulanmÕútÕr. Bilim úenliklerinin de bir informal ö÷renme
ortamÕ oldu÷u göz önüne alÕndÕ÷Õnda, bilim úenlikleri gibi etkinliklerin ö÷retim programlarÕmÕzda faydalanÕlmasÕ
gerekti÷i vurgulanan ö÷renme ortamlarÕnÕn oluúturulmasÕna ve ö÷retim programÕnÕn amaçlarÕnÕn
gerçekleútirilmesine katkÕ sa÷layabilir. Bu gerekçelere dayanarak bu araútÕrma, bilim úenliklerinin ortaokul 6.
sÕnÕf ö÷rencilerinin fen konularÕna yönelik ilgi düzeylerine etkisini incelemek amacÕyla yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmada
yarÕ deneysel yöntem ve öntest–sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. 15 hafta süren araútÕrma,
2014-2015 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda Ankara’daki bir devlet ortaokulunda ö÷renim gören 6. sÕnÕf ö÷rencileri
üzerinde yürütülmüútür. Kontrol grubunda 45, deney grubunda 46 ö÷renci olmak üzere 91 ö÷renci araútÕrmanÕn
çalÕúma grubunu oluúturmuútur. Veri toplama aracÕ olarak “Fen KonularÕna Yönelik ølgi Ölçe÷i” öntest, sontest
ve izleme testi olarak uygulanmÕútÕr. 5’li likert dereceleme yapÕsÕndaki ölçe÷in Cronbach Alpha (a) güvenirlik
katsayÕsÕ 0,85 olarak hesaplanmÕútÕr. Veriler Ba÷ÕmsÕz Gruplar øçin t-Testi ve TekrarlÕ Ölçümler øçin Tek
Faktörlü ANOVA analizleri ile çözümlenmiútir. AraútÕrmanÕn uygulama basama÷Õ, kontrol ve deney grubunda
fen bilimleri dersinde aynÕ ö÷retmen tarafÕndan gerçekleútirilmiútir. Kontrol grubunda deneysel bir iúlem
uygulanmamÕú, Fen Bilimleri Dersi Ö÷retim ProgramÕna uygun ve ö÷renci merkezli olarak ö÷retim yapÕlmÕútÕr.
Deney grubunda da kontrol grubundaki ö÷retime paralel olarak ö÷retim yapÕlÕrken, her hafta 1 dersin 15-20
dakikalÕk bölümünde bilim úenlikleri çalÕúmalarÕna yer verilmiútir. 15 haftalÕk hazÕrlÕk sonucunda bilim
úenli÷inin açÕlÕúÕ yapÕlarak iki gün süresince ö÷renciler tarafÕndan ziyaretçilere etkinlikler sunulmuútur.
AraútÕrmanÕn sonunda deney grubundaki ö÷rencilerin fen konularÕna ilgi düzeylerinin anlamlÕ seviyede arttÕ÷Õ ve
araútÕrma tamamlandÕktan üç ay sonra bu artÕúÕn korundu÷u görülmüútür. Bu sonuçlara dayanarak, okullarda
bilim úenlikleri gibi etkinliklerin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕn ve ö÷rencilerin bu tür etkinliklere katÕlÕmlarÕnÕn teúvik
edilmesinin yararlÕ olaca÷Õ söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Bilim úenli÷i, fen bilimleri dersi, ilgi, informal ö÷renme ortamlarÕ
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Kavramlar, insanlarÕn zihninde tasarladÕ÷Õ bir imge, bir bilgi ya da varlÕklarÕn özelliklerini temsil eden soyut
sembollerdir. Bu soyut sembollerin hatÕrlanabilmesi ya da geri bildirim sürecinde kullanÕlabilmesi için bireyin
uyarÕcÕ durumundaki varlÕklarÕ anlamlandÕrmasÕ gerekir. Böylece her birey, duyu organlarÕyla algÕlayÕp anlamlÕ
hale getirdikleri bu kavramlarÕ geri bildirim sürecinde hatÕrlama iúlemiyle anlamlandÕrarak kullanabilmektedir
(Karadüz, 2006). ønsanlar, çocukluktan itibaren kavramlarÕ ve onlarÕn temsil eden sözcükleri ö÷renerek,
aralarÕndaki iliúkileri bulurlar. Böylece ö÷rendikleri bilgilere anlam kazandÕrÕrlar ve hatta yeni kavramlar ve yeni
bilgiler üretirler. ønsan yaúamÕndaki bu ö÷renme ve yeniden yapÕlanma süreci her yaúta devam etmektedir (MEB,
2005). Ö÷retmen adaylarÕnÕn fen derslerine katÕlmadan önceki bilgi birikimleri ve olgularÕ algÕlama úekilleri son
derece önemlidir. Ö÷retmen adaylarÕna kazandÕrÕlacak fenle iliúkili kavramlarÕn anlamlÕ ve kalÕcÕ olmasÕ için,
ö÷retmen adaylarÕnÕn yeni ö÷rendikleri ile sahip olduklarÕ kavramlar arasÕnda bir ba÷lantÕ olmamalÕdÕr. Bu ise,
ö÷retmen adaylarÕnÕn sahip olduklarÕ kavramlarÕ ortaya çÕkarmakla ve bu kavramlarÕn do÷rulu÷unun tespiti ile
yakÕndan iliúkilidir (Ya÷basan ve Gülçiçek, 2003). Bu araútÕrmanÕn amacÕ, fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn
prokaryot-ökaryot konusundaki biliúsel yapÕlarÕnÕn ba÷ÕmsÕz kelime iliúkilendirme testi ve çizme-yazma
tekni÷inin birlikte kullanÕlmasÕ yoluyla incelenmesidir. Bu çalÕúmada nitel araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕútÕr.
AraútÕrmanÕn çalÕúma örneklemini genel biyoloji dersini 2. sÕnÕfta aldÕklarÕ için Hatay ilindeki e÷itim
fakültesinde fen bilgisi ö÷retmenli÷i programÕnda ö÷renim gören 3. ve 4. sÕnÕf ö÷retmen adaylarÕ
oluúturmaktadÕr. ÇalÕúma grubu, amaçlÕ örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemine göre seçilmiútir.
Veri toplama araçlarÕndan olan kelime iliúkilendirme testi içerik analizi ile; prokaryot-ökaryot çizimlerini içeren
soru ise betimsel analiz yöntemi ile analiz edilecektir. ÇalÕúmada oluúturulacak kategori ve alt kategorilere ait iç
tutarlÕlÕklar biyoloji ve fen e÷itimi alanÕnda uzman iki kiúi tarafÕndan belirlenecektir. AraútÕrmaya katÕlan fen
bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn prokaryot-ökaryot konusundaki düúüncelerini belirlemek amacÕyla yapÕlan bu
çalÕúmada, ö÷rencilerin biliúsel yapÕsÕnÕ ve uzun dönemli hafÕzasÕnda bulunan kavramlar arasÕnda iliúkilerin
yeterli olup olmadÕ÷ÕnÕ belirlemeyi düúünüyoruz. AyrÕca, çizme-yazma tekni÷i kullanÕlarak, bu kavramlarla ilgili
anlam ve düúünceleri hakkÕnda bilgi elde etmeyi ummaktayÕz.
Anahtar Kelimeler : Prokaryot, ökaryot, kelime iliúkilendirme testi, çizim

(11743) TEKNOLOJøK PEDAGOJøK SINIF ORTAMININ
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1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø
gulcan_ilkhan@comu.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, teknolojik pedagojik sÕnÕf ortamÕnÕn ö÷renci baúarÕsÕna ve motivasyonuna etkisinin
belirlenmesidir. AraútÕrma için 2014-2015 e÷itim-ö÷retim yÕlÕ bahar döneminde Çanakkale ilinin Biga ilçesinde
bulunan bir ortaokulda ö÷renim gören 1. sÕnÕf ö÷rencileri seçilmiútir. Uygulama dört hafta sürmüútür ve çalÕúma
için yarÕ deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. Deney grubunu oluúturan ö÷renciler, Fen Bilimleri dersinin
“YaúamÕmÕzdaki Elektrik” ünitesini, teknolojik pedagojik sÕnÕf ortamÕ olarak düzenlenen okul laboratuvarÕnda
iúlemiúlerdir. Kontrol grubunu oluúturan ö÷renciler için aynÕ ünitenin anlatÕmÕ standart sÕnÕf ortamÕnda
gerçekleúmiútir. AraútÕrmada fen akademik baúarÕ testi ve fen motivasyon ölçe÷inden oluúan iki adet veri
toplama aracÕ kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS 21 (Statistical Package for the Social
Science) programÕ kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda, derslerini teknolojik pedagojik sÕnÕf ortamÕnda iúleyen
deney grubu ö÷rencilerinin fen akademik baúarÕsÕnÕn, derslerini standart sÕnÕf ortamÕnda iúleyen kontrol grubu
ö÷rencilerinin fen akademik baúarÕlarÕna kÕyasla daha yüksek oldu÷u görülmüútür. DolayÕsÕyla fen bilimleri
dersinin teknolojik pedagojik sÕnÕf ortamÕnda iúlenmesinin fen akademik baúarÕsÕnÕ arttÕrdÕ÷Õ söylenebilir. Fakat
ö÷rencilerin motivasyon seviyeleri kÕyaslandÕ÷Õnda her iki grubun birbirine yakÕn seviyede oldu÷u görülmüútür.
Bundan dolayÕ Fen Bilimleri dersinin teknolojik pedagojik sÕnÕf ortamÕnda iúlenmesinin ö÷renci motivasyonu
üzerinde etkisi olmadÕ÷Õ söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Fen Bilimleri, Elektrik, Motivasyon, Akademik BaúarÕ.
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GÜLTEKøN ÇAKMAKÇI 5, YALÇIN YALAKø 5
1

2

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
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Bilimin do÷asÕ, fen ö÷retim programlarÕnÕn ana vizyonu olan bilim okuryazarlÕ÷ÕnÕn önemli bir bileúenidir.
Reform dökümanlarÕnda betimlendi÷i gibi bilimsel okuryazarlÕk vizyonuna ulaúmak için, ö÷retmenlerin hem
geliúmiú bilimin do÷asÕ görüúüne sahip olmalarÕ hem de bu anlayÕúlarÕnÕ fen ö÷retimi içinde kullanabilmeleri
gerekmektedir. Ö÷retmenlerin sÕnÕf içi uygulamalarÕ çeúitli de÷iúkenler tarafÕndan etkilenmektedir. Bu
de÷iúkenlerden bir tanesi de ö÷retmenlerin ö÷retime ve ö÷renime yönelik sahip olduklarÕ inançlardÕr.
AraútÕrmacÕlar bu inançlarÕn, ö÷retmenlerin ö÷retim stratejileri ve sÕnÕf içindeki performanslarÕ üzerinde etkili
olabilece÷ini tartÕúmaktadÕr (Cheng, Chan, Tang ve Cheng, 2009). Bu nedenle ö÷retmenlerin ö÷retime ve
ö÷renime yönelik inançlarÕnda geliúimin hedeflenmesi, onlarÕn sÕnÕf içi uygulamalarÕnÕn farklÕlaúmasÕnÕ ve
de÷iúime uyum sa÷lamalarÕnÕ sa÷lamak açÕsÕndan önemlidir. Bu nedenle bu araútÕrmada uzun süreli bir mesleki
geliúim programÕ ile fen ö÷retmenlerin bilimin do÷asÕnÕn ö÷renimi ve ö÷retimi konusunundaki inançlarÕnÕn
geliútirilmesi amaçlanmÕútÕr. Gönüllü 18 fen ö÷retmeninin katÕldÕ÷Õ bu mesleki geliúim programÕnda bazÕ
yaklaúÕmlar temel alÕnmÕútÕr. Bu yaklaúÕmlar; do÷rudan-yansÕtÕcÕ ö÷retim yönteminin, içerik temelli aktivitelerin
ve biçimlendirici de÷erlendirmenin kullanÕlmasÕdÕr. Do÷rudan-yansÕtÕcÕ yaklaúÕm ve biçimlendirici
de÷erlendirme ö÷retmen e÷itimi oturumlarÕnda tüm ö÷retmenlere tanÕtÕlmÕú, geliútirilen içerik temelli
aktivitelerin tamamÕnda dikkate alÕnmÕútÕr. Mesleki geliúim modelinde baz alÕnan bu yaklaúÕmlarÕn etkili bir
úekilde kullanÕlabilmesi için uzun süreli katÕlÕmdan ve ö÷retimin söylem analizinden faydalanÕlmÕútÕr.
Veriler Sampson ve Benton (2006) tarafÕndan geliútirilen ‘Reform YaklaúÕmlarÕna Yönelik ønançlar Ölçe÷i
(BARSTL)’ ve araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen ‘Bilimin Do÷asÕnÕn Ö÷retimi Özyeterlik Ölçe÷i’ ile
toplanmÕútÕr. Elde edilen verilerin analizinde ortalamalar, standart sapma de÷erleri esas alÕnmÕú ve gruplar arasÕ
karúÕlaútÕrmalarda her bir alt boyut için SPSS programÕ kullanÕlarak Wilcoxon Testi yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma
sonucunda uzun süreli mesleki geliúim programÕnÕn ö÷retmenlerin bilimin do÷asÕnÕn ö÷retimi ve ö÷renimi
hakkÕndaki inançlarÕnÕ geliútirmekte etkili oldu÷u ortaya koyulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Bilimin do÷asÕ, mesleki geliúim programlarÕ, ö÷retmen inançlarÕ
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Bireylerin bilgiyi nasÕl ö÷rendiklerine iliúkin bir kuram olarak geliúmeye baúlayan yapÕlandÕrmacÕlÕk, zamanla
ö÷renenlerin bilgiyi nasÕl yapÕlandÕrdÕklarÕna iliúkin bir yaklaúÕm halini almÕútÕr. Bu yaklaúÕma göre ö÷renme,
bireyin bilgiyi transfer etmesi, var olan bilgiyi yeniden yorumlamasÕ ve yeni bilgiyi oluúturmasÕdÕr.
YapÕlandÕrmacÕ ö÷renme kuramÕnÕn üç çeúidinden biri olan ve Vygotsky’nin öncülü÷ünde geliútirilen sosyal
yapÕlandÕrmacÕlÕk kuramÕna göre ö÷renmenin sosyal ba÷lamÕ; konuúma ve dilin önemi, akran iletiúimi,
ö÷retmenin rolü ve kavramsal geliúim bakÕmÕnda da sÕnÕf ortamÕna tamamen farklÕ bir perspektiften bakÕlmasÕnÕ
sa÷layacak anahtar kavramlara sahiptir (Mortimer ve Scott, 2003; Jaramillo 1996). AyrÕca Vygotsky’nin kuramÕ
ö÷rencilerin kendilerine soru sormalarÕnÕ, sorgulamalarÕnÕ, içselleútirmelerini ve bilgiye hakim olmalarÕnÕ
sa÷layacak üstbiliúsel becerileri de içermektedir. Bir ö÷renci sÕnÕf ortamÕnda konuúarak anlam oluúturmaya
çalÕúÕrken kendini sorgulama, inceleme, problemi belirleme, kendi kendine anlatma, problem durumuyla ilgili
yeterli bilgiye sahip olup olmadÕ÷ÕnÕ gözden geçirme ve tahmin etme gibi üstbiliúsel becerileri kullanmaktadÕr
(Mahn, 2012; Nielsen, 2014). Bu çalÕúmada Vygotsky’nin kuramÕnÕ temel alan anlam oluúturma yaklaúÕmÕ,
Kuvvet ve Hareket ünitesinde üstbiliúsel stratejilerle buluúturulmuú ve bu yaklaúÕmÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ üst biliúsel
stratejilerle destekli ö÷retimin etkilerinin incelenmesi amaçlanmÕútÕr. Bu çalÕúmada nicel araútÕrma yaklaúÕmÕ
temel alÕnmaktadÕr. AraútÕrmada ön test son test kontrol gruplu yarÕ deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn
örneklemini 2015-2016 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda Çanakkale ili Merkez ilçesinde bulunan bir ortaokulun 7.
sÕnÕflarÕnda ö÷renim görmekte olan 22si kontrol grubunda, 21i deney grubunda olmak üzere toplam 43 ö÷renci
oluúturmaktadÕr. AraútÕrmacÕ tarafÕndan Kuvvet ve Hareket ünitesine ait üstbiliúsel stratejilerle desteklenmiú ve
Mortimer ve Scott (2003) tarafÕndan geliútirilmiú anlam oluúturma yaklaúÕmÕna uygun 11 haftalÕk bir ders planÕ
hazÕrlanmÕútÕr. UygulamanÕn yapÕldÕ÷Õ sÕrada ö÷renciler dörderli gruplara ayrÕlmÕúlardÕr. AraútÕrma sürecinde
araútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen kavramsal anlama testi-KAT ve üstbiliú ölçe÷i (YÕldÕz, 2008) ön test ve son
test olarak uygulanmÕútÕr. Gruplara uygulanan veri toplama araçlarÕndan son testlere ait verilerin analiz sonuçlarÕ
KAT (U=118.50; p=.006) ve üstbiliú ölçe÷i (F=4.11; p=.047) puanlarÕnÕn deney grubu lehine anlamlÕ farklÕlÕk
gösterdi÷ini ortaya koymaktadÕr. Öte yandan, üstbiliúin alt boyutlarÕ olan “Biliúin Düzenlenmesi” boyutunda
(F=1.89; p=.005) deney grubu lehine anlamlÕ farklÕlÕk gözlemlenirken, “Biliúin Bilgisi” boyutunda (F=.60;
p=.49) anlamlÕ farklÕlÕk gözlemlenmemiútir. Bu sonuçlara göre fen ö÷retiminde kullanÕlan üstbiliúsel stratejilerle
destekli anlam oluúturma yaklaúÕmÕna uygun ö÷retim programÕnÕn ö÷rencilerin kavramsal anlamalarÕnda ve
özellikle üstbiliú becerilerinden “biliúin düzenlemesi” boyutunda etkisi oldu÷u sonucuna varÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : anlam oluúturma yaklaúÕmÕ, üstbiliú, fen e÷itimi, kuvvet ve hareket
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Bu araútÕrmada, fen bilimleri ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷renim görmekte olduklarÕ ö÷retmen yetiútirme
programlarÕna yönelik programÕn içeri÷ine ve ö÷renci kabulüne iliúkin kalite standartlarÕnÕn belirlenmesi
amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúma, tarama modeline uygun olarak yürütülmüútür. AraútÕrmada örneklem grubunu, 20152016 ö÷retim yÕlÕnda Türkiye’nin çeúitli üniversitelerinde bulunan e÷itim fakültelerinin fen bilimleri
ö÷retmenli÷i bölümünde ö÷renim gören 185 ö÷retmen adayÕ, hizmet sürelerine göre çeúitli kademelerde bulunan
160 Fen Bilimleri Ö÷retmeni ve Fen Bilimleri Ö÷retmen Yetiútirme programlarÕnda görev yapan 65 ö÷retim
üyesi oluúturmaktadÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda elde edilen veriler araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen 5’li likert tipi
“Fen Bilimleri Ö÷retmen Yetiútirme ProgramlarÕna Yönelik Kalite StandartlarÕ Belirleme Ölçe÷i” kullanÕlarak
toplanmÕútÕr. Veri toplama aracÕ olarak geliútirilen ölçe÷in açÕmlayÕcÕ faktör analizi sonucu 4 boyutlu 42 sorudan
oluúan bir yapÕsÕ bulunmakta olup güvenirlik katsayÕsÕ (Cronbach’s Alpha) 0,819 olarak bulunmuútur. AyrÕca
geliútirilen ölçe÷in do÷rulayÕcÕ faktör analizi sonucu X2/df de÷eri 1.75, RMSEA de÷eri 0.042, SRMR de÷eri
0.048, NFI de÷eri 0.92, NNFI de÷eri 0.96 ve CFI de÷eri 0.96 olarak bulunmuútur. AraútÕrma sonucunda ulaúÕlan
bulgular SPSS 20.0 ve LISREL 9.2 paket programÕ aracÕlÕ÷Õyla analiz edilmiú ve fen bilimleri ö÷retmen
yetiútirme programlarÕnda programÕn içeri÷ine ve ö÷renci kabulüne yönelik kalite standartlarÕ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Fen Bilimleri, Kalite StandartlarÕ, Ö÷retmen Yetiútirme
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Bu araútÕrmada, fen bilimleri dersinde sÕklÕkla kullanÕlmaya baúlanan STEM uygulamalarÕnÕn akademik baúarÕya
olan etkisinin ö÷retmenler ve ö÷renciler açÕsÕndan incelenmesi amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúma, tarama modeline uygun
olarak yürütülmüútür. AraútÕrmada örneklem grubunu, 2016-2017 ö÷retim yÕlÕnda Türkiye’nin çeúitli illerinde
görev yapan ve hizmet sürelerine göre çeúitli kademelerde bulunan 120 Fen Bilimleri Ö÷retmeni ve bu
ö÷retmenlerin e÷itim verdi÷i 320 kiúilik bir ö÷renci grubu (8.sÕnÕf) oluúturmaktadÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda elde
edilen veriler katÕlÕmcÕlar ile yapÕlan odak grup görüúmesi ile yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler ve araútÕrmacÕlar
tarafÕndan geliútirilen 7’li likert tipi “STEM UygulamalarÕ De÷erlendirme Ölçe÷i” kullanÕlarak toplanmÕútÕr. Veri
toplama aracÕ olarak geliútirilen ölçe÷in açÕmlayÕcÕ faktör analizi sonucu 3 boyutlu 45 sorudan oluúan bir yapÕsÕ
bulunmakta olup güvenirlik katsayÕsÕ (Cronbach’s Alpha) 0,90 olarak bulunmuútur. AyrÕca geliútirilen ölçe÷in
do÷rulayÕcÕ faktör analizi sonucu X2/df de÷eri 2,80, RMSEA de÷eri 0.047, SRMR de÷eri 0.041, NFI de÷eri 0.96,
NNFI de÷eri 0.92 ve CFI de÷eri 0.97 olarak bulunmuútur. AraútÕrma sonucunda ulaúÕlan bulgular SPSS 20.0 ve
LISREL 9.2 paket programÕ aracÕlÕ÷Õyla analiz edilmiútir. Uygulama sonucunda fen bilimleri dersinde kullanÕlan
STEM uygulamalarÕnÕn hem ö÷renciler hem de ö÷retmenler tarafÕndan akademik baúarÕya olumlu katkÕ sa÷ladÕ÷Õ
belirtilmiútir.
Anahtar Kelimeler : STEM, Fen Bilimleri, Görüúme
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HÕzlÕ nüfus artÕúÕna ba÷lÕ olarak do÷al çevrenin bozulmasÕ ve ortaya çÕkan çevre sorunlar son yÕllarda giderek
önem kazanmaktadÕr. Günümüzde önemli çevre sorunlarÕndan biri nesli tehdit altÕnda olan canlÕlar ve
biyoçeúitlili÷in azalmasÕdÕr. Bu çalÕúma da, çevre sorunlarÕndan biri olan nesli tehlikede olan hayvanlardan deniz
kaplumba÷alarÕ ele alÕnmÕútÕr. Son yÕllarda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumba÷alarÕ
AraútÕrma ve Uygulama Merkezi (ÇOMU DEKUM)’ne yapÕlan ihbarlar ve bu merkezden alÕnan bilgiler, deniz
kaplumba÷alarÕnÕn sÕklÕkla Çanakkale ve çevresinde ki sahil úeritinde de görüldü÷ü yönündedir. Çanakkale ve
çevresine gelen deniz kaplumba÷alarÕ genellikle insana ba÷lÕ etkenlerden dolayÕ (avcÕlÕk, tekne kazalarÕ vb.)
sahile yaralÕ olarak gelmekte ve ilk müdahalerinin uygun ve hÕzlÕ úekilde yapÕlmasÕ canlÕ için hayati önem
taúÕmaktadÕr. Bu ba÷lamda, toplumsal bilinç ve deniz kaplumba÷alarÕnÕn toplum tarafÕndan tanÕnmasÕ gereklili÷i
ön plana çÕkmaktadÕr. Bu çalÕúma, deniz kaplumba÷alarÕnÕ tanÕtmak ve toplumsal bilinç ve farkÕndalÕk
sa÷lanmasÕ amacÕyla hazÕrlanmÕú bir çocuk tiyatro oyunu ve oyunun sergilenmesi hakkÕnda bilgi vermektedir.
ÇalÕúma da Fen ve Teknoloji dersi 5.sÕnÕf programÕnda yer alan “CanlÕlarÕn DünyasÕnÕ Gezelim” konu baúlÕ÷Õ
altÕnda yer alan “Nesli Tükenen Hayvanlar ve Nesli Tehlikede Olan Hayvanlar” konusunun ö÷retim hedefleri
temel alÕnmÕútÕr. Senaryonun ö÷renci seviyesi uygunlu÷u profesyonel bir tiyatro yönetmeni tarafÕndan
yapÕlmÕútÕr. Ö÷renci düzeyine göre biliúsel, sosyal, psikolojik açÕdan uygunlu÷u bir psikolog ve alana uygunlu÷u
üç uzman tarafÕndan incelenmiútir. Oyun 1 perde ve 9 oyuncu ile oynanmÕú toplam da 20 dakika sergilenmiútir.
Oyunun sahnelenmesinde 14 kiúi görev almÕútÕr. Sahne dekoru oyuncular tarafÕndan hazÕrlanmÕútÕr, kostümler
kostüm hazÕrlayan dikimevi tarafÕndan hazÕrlanmÕútÕr ve iki araútÕrmacÕ tarafÕndan tasarlanmÕútÕr. Oyun 20152016 E÷itim Ö÷retim yÕlÕnda Çanakkale’nin bir ilçesinde 2 okuldan 5. SÕnÕfta ö÷renim görmekte olan ö÷rencilere
2 sefer sahnelenmiútir ve toplamda 70 ö÷renci oyunu izlemiútir. Bu çalÕúma çevre e÷itiminde tiyatronun bir
e÷itim yöntemi olarak kullanÕlmasÕnÕ göstermesi açÕsÕndan önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Deniz kaplumba÷asÕ, biyoçeúitlilik, çevre sorunlarÕ, okul dÕúÕ ö÷renme ortamlarÕ, e÷itsel
oyunlar, tiyatro

(11844) øLKÖöRETøM 7. VE 8. SINIF ÖöRENCøLERøNøN SøNDøRøM
VE BESLENME KONUSUNDAKø KAVRAM YANILGILARININ
BELøRLENMESø
BETÜL YÜZÜAK 1, BERAN FøRøDøN 2
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
2
GAZø ÜNøVERSøTESø
betulyumrutas@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ilkö÷retim 7. ve 8. sÕnÕf ö÷rencilerinin sindirim ve beslenme ile ilgili kavram
yanÕlgÕlarÕnÕn neler oldu÷unu çoktan seçmeli kavram yanÕlgÕsÕ testi ile belirlemektir. Çoktan seçmeli kavram
yanÕlgÕsÕ belirleme testi ile tespit edilen kavram yanÕlgÕlarÕnÕn sÕnÕf düzeyi, cinsiyet, anne-baba e÷itim durumu ile
olan iliúkisi incelenmiútir. AraútÕrmanÕn verileri toplanÕrken “Sindirim ve Beslenme Konulu Kavram YanÕlgÕsÕ
Belirleme Testi- SBKKBT” ö÷rencilerin bu konudaki kavram yanÕlgÕlarÕnÕ tespit etmek amacÕyla araútÕrmacÕ
tarafÕndan geliútirilmiútir. Testin Cronbach Į güvenirlik katsayÕsÕ 0.63 olarak hesaplanmÕútÕr. AraútÕrma 20132014 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnda BartÕn ilinde ö÷renim görmekte olan ortaokul 7. SÕnÕf düzeyinden 116 ö÷renci;
8. SÕnÕf düzeyinden 96 ö÷renci üzerinde gerçekleútirilmiútir. Tarama yönteminin kullanÕldÕ÷Õ çalÕúmada elde
edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama (x), frekans (f), yüzde (%) hesaplamalarÕ kullanÕlmÕútÕr.
KatÕlÕmcÕlarÕn sÕnÕf düzeyi, cinsiyeti, anne-baba e÷itim durumu de÷iúkenleri arasÕnda istatistiksel açÕdan anlamlÕ
bir fark olup olmadÕ÷ÕnÕ belirlemek amacÕ ile t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) PASW18 istatistik
programÕ kullanÕlarak hesaplanmÕútÕr. Verilerin analizine göre araútÕrmaya katÕlan 7. ve 8. SÕnÕf ö÷rencilerinin
sindirim ve beslenme ile ilgili sahip olduklarÕ kavram yanÕlgÕlarÕnda sÕnÕf de÷iúkenine ve cinsiyet de÷iúkenine
göre anlamlÕ farklÕlÕk yoktur. Ancak anne e÷itim durumu ve baba e÷itim durumuna göre sahip olduklarÕ kavram
yanÕlgÕlarÕ arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕk vardÕr. AraútÕrmanÕn sonuçlarÕ tartÕúÕlmÕú ve sonraki çalÕúmalar için
önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Kavram yanÕlgÕsÕ, fen ö÷retimi, sindirim ve beslenme
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(11845) PLANLANMIù DAVRANIù TEORøSø’Nø TEMEL ALAN ENERJø
TASARRUFU ÖLÇEöøNøN (ETÖ) GELøùTøRøLMESø
AHMET VOLKAN YÜZÜAK 1, SøNAN ERTEN 2
1
BARTIN ÜNøVERSøTESø
HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
ahmetvolkanyuzuak@gmail.com
2

Sosyal psikoloji teorisi olan PlanlanmÕú DavranÕú Teorisi ile bir davranÕúÕn gerçekleúme düzeyi tahmin edilebilir.
Bu çalÕúmada fen bilimleri ö÷retmen adaylarÕnÕn sürdürülebilir davranÕúlarÕndan enerji tasarrufu yapma davranÕú
amacÕnÕ etkileyen faktörleri ve inançlarÕ belirlemek amacÕyla geliútirilen ölçek tanÕtÕlmÕútÕr. AraútÕrma 2015-2016
e÷itim ö÷retim yÕlÕ bahar döneminde gerçekleútirilmiútir. Ölçek geliútirme süreci öncesinde ilgili literatür
incelenmiú ve bir uzman ile birlikte PlanlanmÕú DavranÕú Teorisi’ni temel alan açÕk uçlu sorular oluúturulmuútur.
AçÕk uçlu sorulara örnek olarak, “Mezun oldu÷unuzda evde ve çalÕúaca÷ÕnÕz okulda enerji tasarrufu yapacak
olursanÕz size göre bunun en önemli sebepleri neler olabilir (AlgÕlanan DavranÕúsal Beklentiler)”, “Mezun
oldu÷unuzda evde ve çalÕúaca÷ÕnÕz okulda enerji tasarrufu yapacak olursanÕz bu davranÕúÕ sizden kimler
isteyecektir (Normatif kiúi, kurum veya kuruluúlar)” sorularÕ verilebilir. Sorular aracÕlÕ÷Õyla 104 fen bilimleri
ö÷retmen adayÕnÕn konu ile ilgili görüúleri de÷erlendirilmiútir ve taslak ölçek formu hazÕrlanmÕútÕr. Madde
havuzunda yer alan sorular uzman görüú formu aracÕlÕ÷Õyla iki ö÷retim elemanÕnÕn (Türk Dili ve EdebiyatÕ Yeni
Türk Dili ABD) ve üç uzman ö÷retim üyesinin (2 Prof. Dr., 1 Doç. Dr.) görüúlerine sunulmuútur. Uzman
görüúleri do÷rultusunda düzenlemeler yapÕldÕktan sonra taslak ölçek formu 236 ö÷retmen adayÕna uygulanmÕútÕr.
KMO uygunluk testi sonuçlarÕna göre ETÖ’ye faktör analizi uygulamak için ö÷retmen aday sayÕsÕnÕn yeterli
oldu÷u kabul edilmiútir. Enerji Tasarrufu Ölçe÷i “DavranÕúa Yönelik Amaç-3 madde”, “DavranÕúa Yönelik
Tutum”, “Öznel Norm”, “AlgÕlanan DavranÕú Kontrolü” ana boyutlarÕndan ve “DavranÕúsal ønançlar”, “Normatif
ønançlar” , “Kontrol ønançlarÕ” alt boyutlarÕndan oluúmaktadÕr. ETÖ’nün alt boyutlarÕna iliúkin güvenirlik
katsayÕlarÕ .927 ve .948 aralÕ÷Õnda de÷iúmektedir. Ölçe÷in tamamÕ için Cronbach Alpha güvenirlik katsayÕsÕ
.957’dir.
Anahtar Kelimeler : Enerji Tasarrufu Ölçe÷i, Sürdürülebilirlik, PlanlanmÕú DavranÕú Teorisi
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(11855) FEN ÖöRETMEN ADAYLARININ FEN KONULARINI
GÜNLÜK HAYATTA KULLANABøLME DÜZEYLERø
MEHMET BAHAR 1, MUSTAFA YILMAZ 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
mustafayilmaz.fen@gmail.com

Son 10 yÕlda yapÕlan fen alanlarÕna yönelik ö÷retim programlarÕnda ö÷rencilerin fen ile iliúkili bilgi, beceri,
tutum, de÷er ve anlayÕúlarÕ ö÷renci merkezli ö÷retmen rehberli÷inde kazanmalarÕ, bütün bunlarÕ da günlük
hayatÕnda karúÕlaútÕ÷Õ sorunlarÕn çözümünde kullanabilmelerinin amaçlandÕ÷Õ söylenebilir. Baúka bir ifade ile
bireylerin Fen bilimleri dersi ile fen okuryazarÕ olarak yetiútirilmeleri amaçlanmaktadÕr. KarúÕlaútÕ÷Õ problemleri
çözebilen, araútÕran, sorgulayan, muhakeme yapan, yaúam boyu ö÷renen, özgüveni yüksek, karar verebilen fen
okuryazarÕ bireyler bu becerilerini fen derslerinde elde edebilmek için e÷itimleri süresince bu becerilerini
geliútirebilecek ve deneyimleyecek durumlarla karúÕ karúÕya kalmalÕdÕrlar. Bu becerileri geliútirecek ve fen
bilimlerinin günlük hayattaki önemini fark ettirecek en etkili tekniklerden birisi de laboratuvarlardÕr.
Laboratuvarda ö÷renci ilgili konuyu ö÷renirken aktif bir úekilde rol aldÕ÷Õndan, olayÕn temelini gözlemleme ve
deneyimleme imkanÕ buldu÷undan gerekli becerilerinin geliúimi daha kolay olacaktÕr. Etkili bir laboratuvar
sürecinin yürütülmesi için ö÷retmenin genelde derse özelde ise laboratuvarda kullanÕlan bilgi, beceri ve
tutumlara sahip olmasÕ gerekir. Lisans düzeyinde baúarÕlÕ ve verimli biçimde, günlük hayatla iliúkili biçimde
alÕnan laboratuvar derslerinin ö÷retmen adaylarÕnÕn daha sonraki mesleki hayatlarÕnda laboratuvara iliúkin
algÕlarÕnÕ ve kullanma düzeylerini etkiledi÷i düúünülmektedir. Literatürde yer alan çalÕúmalar incelendi÷inde
günlük hayatla iliúkili konularÕn ders sürecinde iúlenerek akademik baúarÕya etkisinin incelendi÷i, informal
ö÷renme ortamlarÕnÕn günlük hayatla iliúkilendirmeye etkisinin, bilimsel yayÕnlar okuma ve teknoloji
kullanÕmÕnÕn günlük hayatla iliúkilendirme düzeyinin, özellikle lise düzeyindeki fen konularÕna iliúkin günlük
hayatla iliúkilendirebilme düzeylerinin incelendi÷i çalÕúmalar mevcuttur. Ö÷retim programlarÕnÕn uygulayÕcÕsÕ
olacak olan ö÷retmen adaylarÕnÕn fen konularÕnÕ günlük hayatla iliúkilendirebilme düzeyleri ö÷rencilerine bu
beceriyi kazandÕrabilmeleri açÕsÕndan önem arz etmektedir. Bu çalÕúmada fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn fen ve
teknoloji laboratuvarÕ dersi sonunda fen konularÕnÕ günlük hayatta kullanabilme düzeylerini belirlemek
amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma betimsel bir araútÕrmadÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2016 2017 akademik yÕlÕ güz
döneminde BatÕ Karadeniz Bölgesinde yer alan bir üniversitede ö÷renim görmekte olan 29 üçüncü sÕnÕf fen
bilgisi ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. Fen bilimleri ö÷retim programÕnda yer alan kazanÕmlar do÷rultusunda
iúlenen laboratuvar dersi sonunda ö÷retmen adaylarÕna günlük hayatla iliúkili açÕk uçlu 8 soru yöneltilmiútir.
Sorulara verilen cevaplar doküman analizi yöntemi ile analiz edilmiútir. Her bir soruya ö÷retmen adaylarÕnÕn
verdi÷i cevaplar tek tek incelenerek verilen cevaplara göre ö÷retmen adaylarÕnÕn ilgili fen konularÕnÕ günlük
hayatla iliúkilendirebilme düzeyleri belirlenmiútir. AraútÕrma bulgularÕ, ö÷retmen adaylarÕnÕn fen ve teknoloji
laboratuvar dersi sonunda fen konularÕnÕ günlük hayatla iliúkilendirebilme düzeylerinin sorulara göre farklÕlÕk
gösterdi÷ini ve genel olarak yeterli düzeyde oldu÷u göstermiútir. Elde edilen bulgular eleútirel bir yaklaúÕmla
yorumlanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Fen, günlük hayat, laboratuvar
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(11856) 2017 TASLAK FEN BøLøMLERø ÖöRETøM PROGRAMINDA
GIDA OKURYAZARLIöI
MEHMET BAHAR 1, MUSTAFA YILMAZ 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
mustafayilmaz.fen@gmail.com

Her bireyin hayatÕnÕ sa÷lÕklÕ biçimde devam ettirebilmesi, ihtiyaç duydu÷u gÕdalarÕ dengeli úekilde almasÕna
ba÷lÕdÕr. Vücudun gereksinim duydu÷u enerji miktarÕnÕ karúÕlamayacak düzeyde veya ihtiyaç duydu÷undan fazla
enerjiyi sa÷layacak düzeyde besin tüketimi diyabet, obezite gibi kronik hastalÕklara sebep olmaktadÕr. Bu
hastalÕklara karúÕ kendisini koruyabilmek için her bireyin zaman içerisinde de÷iúen ve karmaúÕklaúan beslenme
sisteminde kendi sa÷lÕ÷ÕnÕ koruyacak ve yaúam kalitesini artÕracak úekilde besin alabilme yeterlili÷ine sahip
olmasÕ gerekir. Kendi beslenme sorumlulu÷unu üstelenen bir birey, besinlere iliúkin gerekli bilgi ve beceriye
sahip olursa ve mevcut bilgi ve becerisini davranÕú olarak gösterebilirse sa÷lÕklÕ, yeterli ve dengeli beslenebilir.
Bireyin besinlere iliúkin bilgi, beceri ve davranÕúlara sahip olabilmesi gÕda okuryazarÕ bir birey olabilmesi ile
mümkündür. GÕda okuryazarlÕ÷Õ; vücudun ihtiyaç duydu÷u besini karúÕlayacak düzeyde besin alÕmÕna yönelik
olarak besinlerin planlanmasÕ, yönetimi, seçimi, hazÕrlanmasÕ ve tüketilmesi aúamalarÕ için gerekli olan birbiriyle
iliúkili bilgi, beceri ve davranÕúlarÕn bütünü olarak tanÕmlanabilir. Beslenme alÕúkanlÕklarÕnÕn erken yaúlarda
úekillendi÷i göz önünde bulundurulursa çocuklarÕn beslenmeyi yaúamlarÕnÕn bir parçasÕ olarak görmesi, sa÷lÕklÕ
ve dengeli beslenebilmeye yönelik gerekli bilgi beceri ve davranÕúÕ yaúantÕlarÕ boyunca kullanabilmesi için
çocukluk dönemlerindeki e÷itimlerinde beslenmeye iliúkin gerekli becerileri kazanaca÷Õ ö÷retim programlarÕ
oluúturulmalÕdÕr. YaúamÕn her anÕnda olan, temel ihtiyaçlardan birisi olan ve yaúam kalitesini etkileyen gÕda
konusu baúta çocuklarÕn zamanlarÕnÕn büyük bir bölümünü geçirdikleri e÷itim kurumlarÕnda olmakla birlikte
hayatÕn her anÕnda olmalÕdÕr. Besinlerin içeriklerinin ve görevleri ortaokul düzeyinde fen bilimleri dersi
kapsamÕnda verilmektedir. Ders kapsamÕnda ö÷rencileri gÕda okuryazarÕ bireyler olarak yetiútirmek sa÷lÕklÕ ve
dengeli beslenmeyle iliúkili bilgi, beceri ve davranÕúlara sahip olmalarÕ sa÷lamak açÕsÕndan önem arz etmektedir.
Bu ba÷lamda bu çalÕúmanÕn amacÕ, taslak olarak hazÕrlanan 4-8. SÕnÕflar Taslak 2017 fen bilimleri ö÷retim
programÕnÕn gÕda okuryazarlÕ÷Õ açÕsÕndan incelenmesi olarak belirlenmiútir. ÇalÕúmada nitel araútÕrma yöntemi
benimsenmiútir. AraútÕrma verilerinin analizi doküman inceleme yöntemi ile gerçekleútirilmiútir. Elde edilen
bulgular programda yer alan beslenmeye iliúkin kazanÕmlarÕn sadece dördüncü sÕnÕf düzeyinde yer aldÕ÷ÕnÕ
göstermektedir. ølaveten, sonuçlar ö÷retim programÕnda bulunan kazanÕmlarÕn gÕda okuryazarlÕ÷ÕnÕn seçim ve
tüketim alt boyutlarÕna iliúkin oldu÷una ve kazanÕmlarÕ gÕda okuryazarÕ birey yetiútirebilecek düzeyde
olmadÕ÷Õna iúaret etmektedir. Güncellenen taslak 2017 fen bilimleri ö÷retim programÕnÕn 2013 fen bilimleri
programÕnda yer alan gÕda okuryazarlÕ÷Õna iliúkin kazanÕmlardan farklÕlÕk göstermemesine karúÕn sÕnÕf düzeyinde
de÷iúim meydana geldi÷i görülmüútür. Sonuçlar eleútirel bir yaklaúÕmla yorumlanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : GÕda okuryazarlÕ÷Õ, taslak fen bilimleri ö÷retim programÕ
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ÖöRENCø BAùARISINA ETKøSø
SELMA GÜNAY 1, AHMET ÜNAL 2, ZEKERøYA YERLøKAYA 2
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MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
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Bu çalÕúmanÕn amacÕ, yapÕlandÕrmacÕ laboratuvar yaklaúÕmÕna ve bilimsel süreç becerilerine dayalÕ olarak
geliútirilen ev laboratuvarÕ etkinliklerinin ö÷rencinin fen baúarÕsÕ üzerine etkisinin belirlenmesidir. AyrÕca bu
çalÕúma ile ö÷rencilerin ev ortamÕnda yaptÕklarÕ deneylerden yola çÕkarak fen bilimleri dersindeki
gerekli kazanÕmlarÕ kendi biliúsel süreçlerini kullanarak kazanmalarÕ sa÷lanmÕútÕr. AraútÕrmada ön test-son test
kontrol grubu deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma, Kastamonu ili Taúköprü ilçesine ba÷lÕ Alatarla
Ortaokulu 6. SÕnÕfta okuyan 47 ö÷renci ile yürütülmüútür. Fen Bilimleri derslerinde 4 hafta boyunca 24 kiúilik
deney grubunda yapÕlandÕrmacÕ yaklaúÕma uygun ve bilimsel süreç becerilerine dayalÕ olarak geliútirilen
etkinlikler ile 23 kiúilik kontrol grubunda ise konu ile ilgili bilgilerin büyük bir kÕsmÕnÕn verildi÷i, bilimsel
süreçler açÕsÕndan yetersiz ve bilgiyi do÷rulama amaçlÕ olarak hazÕrlanmÕú ve tüm uygulama basamaklarÕnÕn
belirtilmiú oldu÷u etkinlikler ile yürütülmüútür. AraútÕrma verileri araútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen Fen
Bilimleri BaúarÕ Testi aracÕlÕ÷Õyla toplanmÕútÕr. HazÕrlanan baúarÕ testi ö÷rencilere, deney öncesi ve sonrasÕ “ön
test–son test” olarak uygulanmÕú ve elde edilen nicel veriler SPSS istatistik paket programÕ kullanÕlarak analiz
edilmiútir. AraútÕrma sonucunda, etkinliklerin bilimsel süreç becerileri ile ilgili kazanÕmlarÕ karúÕladÕ÷Õ, bu
etkinliklerin uygulanabilir oldu÷u ve deney ile kontrol gruplarÕ arasÕnda akademik baúarÕ açÕsÕndan, deney grubu
lehine anlamlÕ bir fark oldu÷u görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Fen e÷itimi, ev laboratuvarÕ, yapÕlandÕrmacÕ yaklaúÕm, bilimsel süreç becerileri, etkinlik
geliútirme

(11871) BøLøMSEL SORGULAMA TEMELLø VE SOSYAL Aö
DESTEKLø LABORATUVAR UYGULAMALARININ
GELøùTøRøLMESø
AHMET ÜNAL 1, ZEKERøYA YERLøKAYA 1
1

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
zyerlikaya@kastamonu.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i Genel Kimya II laboratuvar dersi kapsamÕnda, bilimsel
sorgulamaya dayalÕ ve sosyal a÷lar ile destekli çeúitli laboratuvar etkinlikleri geliútirmek ve geliútirilen bu
laboratuvar etkinlikleri ile gerçekleútirilecek olan uygulamalarÕn ö÷rencilerin Genel Kimya II laboratuvarÕna
yönelik tutumlarÕna etkisini belirlenmektir. Statik grup öntest-sontest deseninin kullanÕldÕ÷Õ araútÕrmada, nicel
veri kayna÷Õ olarak; Genel Kimya LaboratuvarÕna Yönelik Tutum Ölçe÷i (GKLYTÖ) ön test olarak uygulanmÕú
ve bilimsel sorgulamaya dayalÕ ve sosyal a÷ destekli laboratuvar dersinin uygulanmasÕndan sonra aynÕ testler son
test olarak tekrar verilmiútir. AraútÕrmanÕn örneklemini, 2015-2016 ö÷retim yÕlÕnda Kastamonu Üniversitesi
E÷itim Fakültesi ølkö÷retim Bölümü Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i Anabilim DalÕnda ö÷renim gören 89 ö÷retmen
adayÕ oluúturmuútur. Ö÷retmen adaylarÕ, Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i Anabilim dalÕnÕn 1. SÕnÕf dersi olan “Genel
Kimya Laboratuvar UygulamalarÕ II” dersini alan adaylar arasÕndan seçkisiz olmayan yöntemle seçilmiútir.
AraútÕrma sonucunda bilimsel sorgulamaya dayalÕ ve sosyal a÷ destekli laboratuvar etkinliklerinin ö÷rencilerin
genel kimya laboratuvarÕna yönelik tutumlarÕnÕ istatistiksel olarak anlamlÕ bir úekilde olumlu yönde etkiledi÷i
görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : fen e÷itimi, genel kimya, laboratuvar, etkinlik geliútirme, bilimsel sorgulama , sosyal
a÷lar, tutum.
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(11876) TEMEL EöøTøM ÖöRENCøLERøNøN FEN BøLGøSø DERSøNE
YÖNELøK TUTUMLARININ KÜTLE VE AöIRLIK øLE øLGøLø
KAVRAM YANILGILARINA ETKøSø
ùøRøN YILMAZ 1, BETÜL TøMUR 2, BÜùRA AKGÜL 3
1
ULUDAö ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø
3
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
sirinyilmaz87@gmail.com
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Erken yaúta ortaya çÕkan keúfetme iste÷i ile bireyler çevrelerinde gözlemledikleri olaylarÕ zihinlerinde
yapÕlandÕrarak kendi biliúsel yapÕlarÕnÕ oluútururlar. Bireyin bu yapÕlarÕ bilimsel gerçeklerle uyum göstermeyi
amaçlarken bir yandan da kendi alternatif yapÕlarÕ ve yorumlarÕ, bilimsellikten uzak ve bilimsel gerçeklerle
çeliúmektedir. Kavram yanÕlgÕlarÕ olarak adlandÕrÕlan bu yapÕlar bireylerin kendi yaúantÕlarÕ sonucu, formal ya da
informal ö÷renme ortamlarÕnda, zihinlerinde oluúturduklarÕ, bilimsel gerçeklerle çeliúen ve de÷iúime dirençli
inançlar kümesidir. Bireyler formal e÷itim ortamlarÕna geldiklerinde konu ile ilgili bir takÕm önbilgilere
sahiptirler. Bu önbilgiler ö÷renme sürecinde yeni bilgi ile çeliúebilmektedir. Bu durumda eski bilgiler yeni
bilgilerin inúasÕnÕ engellemektedir. Böyle bir durumun üstesinden gelmek için ise oluúturmacÕ, anlamlÕ ö÷renme
ortamlarÕ yaratÕlmalÕ ve geleneksel ö÷retim yöntemlerinden uzak durulmalÕdÕr. Bu yanlÕú kavramalar algÕlamayÕ
ve bireylerin do÷ru anlamsal zincirler kurmalarÕnÕ ve yapÕlandÕrmalarÕ, buna ba÷lÕ olarak da anlamlÕ ö÷renmeyi
etkilemektedir. Fen konularÕ da ö÷rencilerin ö÷renmede güçlük çekti÷i alanlardan biri olarak alanyazÕnda yer
almaktadÕr. Özellikle bu konulardan biri olan kütle ve a÷ÕrlÕk kavramlarÕ ile bu kavramlara yönelik kavram
yanÕlgÕlarÕ ve olasÕ çözüm yollarÕna yönelik çalÕúmalar alanyazÕnda kendine yer bulmaktadÕr. Bu çalÕúmada da
ortaokul ö÷rencilerinin kütle ve a÷ÕrlÕk kavramlarÕna yönelik kavram yanÕlgÕlarÕ araútÕrÕlmÕútÕr. YapÕlan araútÕrma
Çanakkale ilinde ö÷renim görmekte olan 257 ö÷renci ile gerçekleútirilmiútir(5, 6 ,7 ve 8.sÕnÕf ö÷rencileri).
Ö÷rencilerin kavram yanÕlgÕlarÕnÕ belirlemek amacÕyla Koray ve Tatar (2003) tarafÕndan kavram yanÕlgÕlarÕ
belirleme testi kullanÕlmÕútÕr. Bununla birlikte ö÷rencilerin fen dersine yönelik tutumlarÕnÕ belirlemek amacÕyla
ùener ve Taú (2016) tarafÕndan geliútirilen fen bilimleri tutum ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerin kavram
yanÕlgÕsÕ ölçe÷inde açÕk uçlu sorulara verdikleri cevaplar cevap tiplerine ve yüzdelerine göre gruplandÕrÕlmÕú,
tablolar eúli÷inde sunulmuútur. Tutum ölçe÷inden elde edilen verilerin analizinde ise SPSS paket programÕ
kullanÕlarak tablolar halinde sunulmuútur. AraútÕrmadan elde edilen bulgulara göre ö÷rencilerin Fen Bilgisi
dersine olan tutumlarÕ ile cinsiyet de÷iúkeni arasÕnda anlamlÕ bir fark görülmemektedir. Bununla birlikte
ö÷rencilerin tutum puanlarÕ ile olasÕ kavram yanÕlgÕlarÕ arasÕnda bir fark gözlenmiútir. Ö÷rencilere kütle nedir
sorusu yöneltildi÷inde ö÷rencilerin büyük ço÷unlu÷u (%28,4) “Bir cismin a÷ÕrlÕ÷ÕdÕr” cevabÕnÕ vermiútir. AyrÕca
ö÷renciler bu soruya de÷iúmeyen birim, a÷ÕrlÕk birimi, de÷iúmeyen birim úeklinde çeúitli cevaplar vermiúlerdir.
Ö÷rencilerin a÷ÕrlÕk nedir sorusuna vermiú olduklarÕ cevaplar incelendi÷inde bir cismin kilosudur (%20,6), bir
cismin kütlesidir (%15,17), ölçülebilen bir úeydir (%14) gibi çeúitli cevaplar vermiúlerdir. Kütle ve a÷ÕrlÕk
kavramlarÕ hakkÕnda çoktan seçmeli hazÕrlanan 3. (kütle de÷iúimi) ve 4.sorularda (a÷ÕrlÕk de÷iúimi) ö÷rencilerin
kütle ve a÷ÕrlÕk kavramlarÕna yönelik kavram yanÕlgÕlarÕna sahip olduklarÕ sonucuna varÕlmÕútÕr. ÇalÕúma
sonunda kavram yanÕlgÕsÕna sahip ö÷rencilerin yeni bilimsel bilgi edinmede sÕkÕntÕ yaúayabilecekleri, örne÷in
‘kütle’ ve ‘a÷ÕrlÕk’ gibi basit ve temel kavramlarÕ yanlÕú tanÕmlayan ö÷rencilerin bunlarla ilgili olan di÷er
konularÕn anlamlandÕrÕlmasÕnda sorunlar yaúayabilecekleri düúünülmektedir. Bu yanÕlgÕlarÕn giderilmesinde ise
ö÷rencilerin bu yanÕlgÕlar ile yüzleútirilmesi, yanlÕú yapÕlandÕrÕlmalarÕn hangi noktada oldu÷u tespit edilerek
yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ gerekti÷ine yönelik çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : Fen E÷itimi, fen bilgisi dersi, kavram yanÕlgÕsÕ, kütle-a÷ÕrlÕk
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MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø gokhansohretli@gmail.com

Günümüzde bilim ve teknolojinin baú döndüren hÕzlÕ geliúimine bakacak olursak, gelecekte ülkece güçlü
olabilmemiz ve di÷er devletlerle rekabet edebilmemiz açÕsÕndan Fen ve Matematik derslerinin önemi
tartÕúÕlmazdÕr. Fen ve Matematik alanlarÕnda gerek ulusal, gerekse uluslararasÕ sÕnav sonuçlarÕna bakacak olursak
maalesef bu alanlardaki baúarÕ düzeyimiz hiç de iç açÕcÕ de÷ildir. Bu sebepten bu derslerdeki baúarÕ düzeyimizi
arttÕrmak için farklÕ ö÷retim yaklaúÕmlarÕ düúünülmelidir. Bu yaklaúÕmlardan biri de ülkemizde henüz pek fazla
uygulanma úansÕ bulamayan Great Explorations in Math and Science (GEMS-Fen ve Matematikte Büyük
Buluúlar) programÕdÕr. Bu ba÷lamda GEMS programÕnÕ tanÕtmak adÕna Fen Bilgisi ö÷retmen adaylarÕna
“Dünya, Ay ve YÕldÕzlar” konusu 6 hafta GEMS etkinlikleriyle iúlenmiú ve uygulama sonunda adaylarÕn GEMS
programÕ etkinlikleri hakkÕnda görüúleri alÕnmÕútÕr. ÇalÕúma Uygun örnekleme yöntemi ile seçilen Mustafa
Kemal Üniversitesi E÷itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i programÕnda ö÷renim gören 35 ö÷retmen adayÕ ile
yürütülmüútür. Veri toplama aracÕ olarak adaylara açÕk uçlu sorular sorulmuú, adaylarÕn etkinliklerle ilgili olumlu
ve olumsuz düúüncelerini yazmalarÕ istenmiútir. ÇalÕúmada elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuú ve
elde edilen bulgular neticesinde ö÷retmen adaylarÕnÕn, GEMS etkinliklerine yönelik ço÷unlukla olumlu
düúüncelere sahip oldu÷u; GEMS etkinlikleri sayesinde derse karúÕ ilgilerinin arttÕ÷ÕnÕ, derinlemesine bilgi
edindiklerini, dersteki konularÕ günlük hayatla iliúkilendirebildiklerini, dersi e÷lenerek ö÷rendiklerini, yaparakyaúayarak ö÷renme ile soyut olan kavramlarÕ somutlaútÕrÕp daha kalÕcÕ olarak ö÷rendiklerini ifade etmiúlerdir.
Etkinliklerle ilgili adaylarÕn olumsuz olarak belirttikleri tek düúünceleri etkinliklerin biraz fazla zaman alÕcÕ
olmasÕdÕr.
Anahtar Kelimeler : Fen Bilgisi E÷itimi, Matematik E÷itimi, GEMS Etkinlikleri, Dünya Ay ve YÕldÕzlar.
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GÜLùAH YAVUZ ÖZDEMøR 1, SABRø KOCAKÜLAH 2
1

2

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
gulsahg_gy@yahoo.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, 10. SÕnÕf dalgalar ünitesinde yer alan su dalgalarÕnda kÕrÕnÕm ve giriúim konularÕnÕn
sosyal yapÕlandÕrmacÕ kurama dayalÕ ö÷retiminde farklÕ etkinliklerin uygulanma sÕrasÕnÕn ö÷rencilerin kavramsal
de÷iúimlerine etkisini araútÕrmaktÕr. AraútÕrmanÕn örneklemini BalÕkesir il merkezindeki bir Anadolu lisesinin 10.
sÕnÕflarÕnda ö÷renim gören 55 ö÷renci oluúturmaktadÕr. AraútÕrmanÕn yöntemsel süreci; ö÷retim öncesi süreç,
deneysel iúlem süreci (ö÷retim) ve ö÷retim sonrasÕ süreç olmak üzere üç aúamadan oluúmaktadÕr. Ö÷retim öncesi
süreç ö÷rencilerin konuya iliúkin ön bilgilerinin ve kavram yanÕlgÕlarÕnÕn belirlendi÷i aúamadÕr. Deneysel iúlem
süreci; sosyal yapÕlandÕrmacÕ yaklaúÕm temelli farklÕ etkinlik sÕralamalarÕnÕn kavramsal de÷iúime etkisini
gerçekleútirmeye yönelik ö÷retim uygulamalarÕnÕ kapsayan bir aúamadÕr. Ö÷retim sonrasÕ süreç ise ö÷rencilerin
kavramsal de÷iúimlerinin incelendi÷i de÷erlendirme çalÕúmalarÕnÕ içeren bir aúamadÕr. Ö÷rencilerin su
dalgalarÕnda kÕrÕnÕm ve giriúim konularÕna yönelik düúüncelerini belirlemek amacÕyla ö÷retim öncesinde ve
sonrasÕnda kavramsal anlama testi uygulanmÕútÕr. AyrÕca her gruptan beú ö÷renci ile ö÷retim öncesinde ve
sonrasÕnda yarÕ-yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmada ön test son test kontrol gruplu yarÕ
deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. 10. sÕnÕf su dalgalarÕnda kÕrÕnÕm ve giriúim konularÕnÕn ö÷retimine yönelik
hazÕrlanan ders etkinlikleri iki deney grubu arasÕnda farklÕ sÕralarda uygulanmÕútÕr. Deney grubu 1 ö÷rencilerine
etkinlikler sabit sÕrada uygulanarak ö÷retim yapÕlmÕútÕr. Deney grubu 2 ö÷rencilerine aynÕ etkinlikler her derste
farklÕ sÕra ile uygulanmÕútÕr. Kontrol grubunda ise Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ müfredatÕna göre sÕnÕf içinde önerilen
ve ders ö÷retmeninin kullandÕ÷Õ ö÷retim yöntemine göre dersler iúlenmiútir. Ö÷rencilerin kavramsal anlama
testine verdikleri yanÕtlar kategorilere ayrÕlarak analiz edilmiútir. YarÕ-yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler ile ö÷rencilerin
ö÷retim öncesinde ve sonrasÕnda kavramsal anlama testine verdikleri yanÕtlarÕn detaylÕ incelenmesine
çalÕúÕlmÕútÕr. YapÕlan ö÷retim sonrasÕnda geleneksel ö÷retim yöntemine göre ders iúlenen kontrol grubu
ö÷rencilerinin ö÷renmelerindeki de÷iúimin deney gruplarÕndaki ö÷rencilere göre daha az oldu÷u belirlenmiútir.
Deney grubu 1 ve deney grubu 2 ö÷rencileri karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda ise deney grubu 1 ö÷rencilerinin
ö÷renmelerindeki geliúim daha üst düzeydedir. Verilerin analiz sonuçlarÕndan yararlanarak su dalgalarÕnÕn
kÕrÕnÕmÕ ve giriúimi üzerine öne çÕkan kavram yanÕlgÕlarÕ ve konunun ö÷retimine yönelik önerilerde
bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : su dalgalarÕ, fizik e÷itimi, kavramsal de÷iúim, kÕrÕnÕm, giriúim
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HayatÕn her alanÕ için gerekli olan fen e÷itiminin ö÷rencilere sa÷lÕklÕ bir úekilde verilebilmesi için kavram
ö÷retimi oldukça önemlidir. Çocuklar günlük yaúamlarÕnda çevrelerindeki bireylerle ve nesnelerle etkileúimleri
sÕrasÕnda ÕsÕ ve sÕcaklÕk kavramlarÕyla karúÕlaúÕrlar ve bu yaúantÕlarÕ sonucunda zihinlerinde ÕsÕ ve sÕcaklÕk
kavramlarÕnÕ oluútururlar. Ö÷rencilerin sahip olduklarÕ mevcut bilgileri, ço÷u zaman bilimsel olarak do÷ru
bilgilerden farklÕ olabilirler. Bu farklÕ fikirler ya da kavramlar, kavram yanÕlgÕlarÕ, ön kavramlar, alternatif
yapÕlar veya çocuklarÕn bilimi gibi adlarla ifade edilmektedir. Kavram yanÕlgÕlarÕnÕn giderilmesi ve anlamlÕ
ö÷renmenin gerçekleútirilebilmesi için, mevcut bilgilerin gözden geçirilmesi ve yeni bilgilerle uyum sa÷lamak
amacÕyla bu yanlÕú bilgilerin de÷iútirilmesi gerekir. Bu süreç, kavramsal de÷iúim süreci olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr. Kavramsal de÷iúimin olabilmesi için bazÕ úartlarÕn sa÷lanmasÕ gerekmektedir. Bu úartlar
Posner ve arkadaúlarÕ (1982) tarafÕndan yetersizlik, anlaúÕlabilirlik, mantÕklÕlÕk, verimlilik úeklinde
sÕralanmaktadÕr. Bu çalÕúmada da kavramsal de÷iúim yaklaúÕmÕ temelli ÕsÕ sÕcaklÕk konusu ö÷retiminin,
ö÷rencilerin ÕsÕ ve sÕcaklÕk kavramlarÕ ile ilgili olarak sahip olduklarÕ kavram yanÕlgÕlarÕnÕn giderilmesi
amaçlanmÕú ve ÕsÕ sÕcaklÕk kavramlarÕnÕn bilimsel kabul görmüú haliyle ö÷renciler tarafÕndan benimsenmesi
sa÷lanmaya çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrmada tek gruplu öntest– sontest zayÕf deneysel desen kullanÕlmÕútÕr.
AraútÕrmanÕn örneklemini 2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda BalÕkesir ili AltÕeylül ilçesinde bulunan orta
düzeyde bir ortaokulun 5. sÕnÕflarÕndan birinde ö÷renim gören 23 ö÷renci oluúturmaktadÕr. AraútÕrmacÕ
tarafÕndan hazÕrlanan ders planÕnÕn uygulanmasÕ süresince açÕk uçlu sorulardan oluúan Kavramsal Anlama Testi
ve araútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen ÕsÕ sÕcaklÕk metni öntest ve sontest olarak kullanÕlmÕútÕr. Ö÷retim sÕrasÕnda
kullanÕlan çalÕúma yapraklarÕ, yapÕlan etkinlik ve deneylerle ÕsÕ ve sÕcaklÕk kavramlarÕnÕn ayrÕmÕnÕn yapÕlmasÕ, ÕsÕ
ve sÕcaklÕk kavramlarÕnÕn bilimsel kabul görmüú haliyle ö÷renciler tarafÕndan benimsenmesi sa÷lanmÕútÕr. AyrÕca
öntest ve sontestten elde edilen ö÷renci puanlarÕnÕn istatistiksel analiz sonuçlarÕ da (p = .002 < .05 ) yapÕlan
ö÷retimin kavramsal de÷iúimi gerçekleútirdi÷ini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Kavramsal de÷iúim yaklaúÕmÕ, 5E modeli, ÕsÕ sÕcaklÕk
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Fen e÷itimi içinde astronomi kavramlarÕnÕn ö÷retimi son derece önemlidir. Astronomi kavramlarÕnÕn genellikle
soyut olmalarÕndan dolayÕ ilkö÷retim ö÷rencileri tarafÕndan ö÷renilmesi ve kavramsal düzeyde algÕlanmasÕ
zordur. Fakat bununla birlikte astronomi kavramlarÕ do÷ru ö÷renildi÷inde, ö÷rencilerin algÕlama ve kavrama
yetene÷i geliúir ve bu sayede fen e÷itimi içindeki di÷er soyut kavramlarÕn ö÷renilmesi de kolaylaúÕr. Bu nedenle
astronomi konu ve kavramlarÕ formal e÷itim kurumlarÕnda ö÷rencilerin zihinsel geliúimine uygun olarak
sÕralanÕp, bizzat kendilerinin yaparak ve yaúayarak ö÷renmelerini sa÷layacak ortamlar oluúturulmalÕdÕr. Aksi
durumda ö÷renciler bu soyut kavramlarÕ, günlük yaúamdan edindikleri tecrübeleri, inançlarÕ ve informal
ö÷renmeleriyle zihinlerinde yapÕlandÕrma yoluna giderler. Bu úekildeki ö÷renmeler genellikle bilimsel
do÷rulardan farklÕ olmakta ve ö÷renciler kavramlara yanlÕú anlamlar yüklemektedirler. Bu araútÕrma fen bilimleri
ö÷retmen adaylarÕnÕn ilkö÷retimden beri ö÷rendikleri, her zaman karúÕlaútÕklarÕ temel astronomi kavramlarÕndan
olan mevsimlerin oluúumu konusundaki fikirlerini ö÷renmek, elde edilen sonuçlar do÷rultusunda derslerin
iúlenmesine ve ö÷retilmesine katkÕda bulunmak amacÕ ile yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma 52 fen bilgisi ö÷retmenli÷i
birinci sÕnÕf ö÷rencisi ile gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúmada açÕk uçlu sorularÕn yer aldÕ÷Õ bir kavramsal anlama testi
kullanÕlmÕú ve 3 ö÷renci ile görüúmeler yapÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerin açÕk uçlu sorulara verdi÷i yanÕtlar tek tek
de÷erlendirilmiú, kategorilere ayrÕlarak sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. Bunun ÕúÕ÷Õnda ö÷rencilerin nerelerde yanlÕú
algÕlamalar oluúturduklarÕna bakÕlmÕú, hataya düútükleri noktalar sebepleri araútÕrÕlarak saptanmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Bulunan sonuçlara göre ö÷rencilerin büyük oranda mevsimlerin oluúumunu eksen e÷ikli÷ini göz önüne almadan
sadece dünyanÕn güneú çevresindeki hareketlerine göre yanÕtladÕklarÕ, kuzey ve güney yarÕkürelerde mevsimlerin
baúlama zamanlarÕ ve dünyanÕn dönme ekseni ile ilgili yanÕlgÕlarÕ oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕr. Sonuçlar ÕúÕ÷Õnda
astronomi ö÷retimi için önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Mevsimlerin oluúumu, kavram yanÕlgÕlarÕ, kavram ö÷renme, astronomi
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(11885) BAùARIYI YORDAMADA AKADEMøK øÇSEL
MOTøVASYONUN VE GENEL ÖZ YETERLøLøöøN ROLÜ
MELøS ARZU UYULGAN 1, NALAN AKKUZU 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
melisarzucekci@gmail.com

E÷itim üzerine yapÕlan araútÕrmalar e÷itim sisteminde ortaya çÕkan birçok faktörün ö÷rencilerin akademik
baúarÕlarÕ üzerinde etkili oldu÷unu belirtmektedir. Bunun yanÕ sÕra e÷itim sistemi ile do÷rudan iliúkili olmayan
ö÷rencilerin kiúisel özellikleri de akademik baúarÕyÕ etkilemektedir. Bu çerçevede ö÷rencilerin öz yeterlilik ile
akademik içsel motivasyon düzeyleri baúarÕlarÕnÕ etkileyen faktörlerin baúÕnda gelmektedir. Yüksek öz
yeterlili÷e ve motivasyona sahip ö÷renciler ö÷renme ve baúarmaya daha e÷ilimlidirler. Bu nedenle bu faktörler
akademik baúarÕnÕn önemli yordayÕcÕlarÕ olarak görülmektedir. Bu araútÕrmadaki amaç, Kimya Ö÷retmenli÷i
ProgramÕ’nda okuyan ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕ ile genel öz yeterlilikleri ve akademik içsel
motivasyonlarÕ arasÕndaki iliúkiyi belirlemektir. ÇalÕúma, iliúkisel tarama modelinde kurgulanmÕútÕr. AraútÕrma,
son iki e÷itim-ö÷retim yÕlÕnÕn (2014-2015 ve 2015-2016) Bahar yarÕyÕllarÕnda bir devlet üniversitesinin E÷itim
Fakültesi Kimya Ö÷retmenli÷i ProgramÕ’nda ö÷renim gören ö÷renciler üzerinde gerçekleútirilmiútir.
AraútÕrmanÕn örneklemi, basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 134 ö÷renciden oluúmaktadÕr. AraútÕrma
verileri, Kiúisel Bilgi Formu, Genel Öz Yeterlilik Ölçe÷i ve Akademik øçsel Motivasyon Ölçe÷i ile toplanmÕútÕr.
Verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson momentler çarpÕm korelasyon analizi
ve çoklu do÷rusal regresyon analizi yöntemleri uygulanmÕútÕr. AraútÕrma bulgularÕna göre, ö÷rencilerin
akademik baúarÕlarÕnÕ yordamada genel öz yeterlilik boyutlarÕ arasÕnda sürdürme çabasÕ-Õsrar boyutunun,
akademik içsel motivasyon boyutlarÕ arasÕnda ise baúarÕ gereksinimi, sosyal kabul ve uzmanlÕk boyutlarÕnÕn
anlamlÕ oldu÷u bulunmuútur.
Anahtar Kelimeler : Akademik baúarÕ, akademik içsel motivasyon, genel öz yeterlilik, uzmanlÕk

(11886) FEN BøLGøSø ÖöRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE
DUYARLILIKLARININ øNCELENMESø
MAHMUT SAMø KILIÇ 1, AHMET ÜNAL 1
1

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
mkilic@kastamonu.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i bölümünde ö÷renim gören ö÷retmen adaylarÕnÕn çevre
duyarlÕlÕklarÕ incelemektir. Ö÷retmen adaylarÕnÕn çevre duyarlÕlÕklarÕ; hava kirlili÷i, su kirlili÷i, toprak kirlili÷i,
yeúil alan sorunlarÕ, ekolojik dengeye iliúkin görüúleri, çevre konulu çalÕúmalara katÕlma ve örgün e÷itimde
aldÕklarÕ çevre e÷itimine yönelik görüúleri olmak üzere 6 farklÕ boyutta incelenmiútir. AraútÕrmada, nicel veri
kayna÷Õ olarak; Çabuk ve Karacao÷lu ( 2003 ) tarafÕndan geliútirilen 24 soruluk Çevre DuyarlÕ÷Õ Ölçe÷i
kullanÕlmÕútÕr. KullanÕlan ölçe÷in güvenirlik katsayÕsÕ ( 0,81 ) olarak belirlenmiútir. AraútÕrmanÕn örneklemini,
2015 - 2016 ö÷retim yÕlÕnda Kastamonu Üniversitesi E÷itim Fakültesi ølkö÷retim Bölümü Fen Bilgisi
Ö÷retmenli÷i Anabilim DalÕnda ö÷renim gören 174 ö÷retmen adayÕ oluúturmuútur. AraútÕrma sonucunda
ö÷retmen adaylarÕnÕn çevre duyarlÕklarÕ alanyazÕn göz önünde bulundurularak söz konusu 6 farklÕ boyut
açÕsÕndan incelenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Fen E÷itimi, Çevre DuyarlÕ÷Õ
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(11887) ANALøTøK KøMYA LABORATUARI I DERSøNDE
ÖöRENCøLERøN TEORøK VE UYGULAMAYA YÖNELøK BøLGø
DÜZEYLERøNøN øNCELENMESø
ÖZGE ÖZBAYRAK AZMAN 1, SøBEL KILINÇ ALPAT 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
ozgeozbayrak@gmail.com

Fen Bilimleri arasÕnda yer alan Kimya soyut ve anlaúÕlmasÕ zor olan kavramlar içermektedir. Soyut Kimya
kavramlarÕnÕn somutlaútÕrÕlabilmesi ve daha iyi anlaúÕlabilmesi açÕsÕndan laboratuar uygulamalarÕ önemlidir.
Kimya E÷itiminde laboratuar uygulamalarÕ sayesinde; ö÷rencilerin teorik derslerde ö÷rendikleri kimya bilgilerini
somut örnekler üzerinde yaparak yaúayarak ö÷renmeleri, araútÕrma yapmalarÕ ve günlük yaúam ile ba÷lantÕlÕ
problemleri çözebilmeleri mümkün olmaktadÕr. Laboratuar ortamlarÕ, ö÷rencilerin aktif olarak rol aldÕ÷Õ, bireysel
ya da grup çalÕúmalarÕ ile somut verilere ulaútÕ÷Õ ortamlardÕr. Ö÷rencilerin laboratuar uygulamalarÕndaki
baúarÕsÕnda, teorik bilgi düzeylerinin yanÕ sÕra uygulama ve analiz becerileri de önem taúÕmaktadÕr. Üniversite
lisans düzeyi Kimya E÷itimi programlarÕnda, ö÷rencilerin laboratuar becerilerinin geliúimine yönelik de÷iúik
laboratuar dersleri yer almaktadÕr. Analitik Kimya laboratuar dersi, ö÷rencilerin laboratuar ve veri analiz
becerilerine sahip olmalarÕnÕ gerektiren analitik iúlemler içermektedir. Bu ders kapsamÕnda ö÷rencilere teorik
bilginin yanÕ sÕra bu tür becerilerin kazandÕrÕlabilmesi hedeflenmektedir. Ö÷rencilerin laboratuar sürecindeki
laboratuar içi performanslarÕnÕn de÷erlendirilmesinin yanÕ sÕra sözlü ve yazÕlÕ sÕnavlar ile bu hedeflere ne
derecede ulaúÕldÕ÷Õ belirlenmeye çalÕúÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmada, Analitik Kimya Laboratuar I dersinde
ö÷rencilerin teorik ve uygulama bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmada nitel araútÕrma
yöntemlerinden durum çalÕúmasÕ kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E÷itim Fakültesinde
Kimya E÷itimi Anabilim DalÕnda Analitik Kimya LaboratuarÕ I dersini alan 2.sÕnÕf ö÷rencileri ile yürütülmüútür.
AraútÕrmanÕn verilerini ö÷rencilerin ara sÕnav ve final sÕnavÕnda sorulan açÕk uçlu sorulara vermiú olduklarÕ
cevaplar oluúturmaktadÕr. Ö÷renci cevaplarÕ kategorize edilmiú, verilerin analizi nitel analiz tekniklerinden içerik
analizi ile de÷erlendirilmiútir. Ö÷renci cevaplarÕ incelendi÷inde, ö÷rencilerin laboratuarda yapÕlan uygulamalara
yönelik sorularda daha baúarÕlÕ olduklarÕ, reaksiyon tamamlama úeklinde sorulan sorularda ise baúarÕ
düzeylerinin daha düúük oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Analitik Kimya LaboratuarÕ, bilgi düzeyi, durum çalÕúmasÕ

(11889) FøZøK ÖöRETMENLøöø 1. SINIF ÖöRENCøLERøNøN KøMYA I
DERSø KAPSAMINDA BøLGø DÜZEYLERøNøN BELøRLENMESø
SøBEL KILINÇ ALPAT 1, ÖZGE ÖZBAYRAK AZMAN 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
ozgeozbayrak@gmail.com

Fen bilimleri alanÕnda yer alan Kimya bilim dalÕ, günlük yaúamda karúÕlaúÕlan birçok olayla do÷rudan veya
dolaylÕ bir úekilde ilgilidir. Ö÷rencilerin do÷ayÕ ve teknolojik geliúmeleri do÷ru algÕlayÕp yorum yapabilmesi için
temel bir kimya bilgi düzeyine sahip olmalarÕ önem taúÕmaktadÕr. Kimya e÷itiminde ö÷rencilerin bilimsel bilgiyi
ö÷renmeleri ve ö÷renme düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu hedef do÷rultusunda ö÷rencilerin
kimya konularÕnÕ ö÷renme düzeylerinin belirlenmesinde ölçme de÷erlendirme süreci önem taúÕmaktadÕr.
Ö÷rencilerin kimya bilgi düzeylerinin belirlenmesinde yazÕlÕ sÕnavlar, çoktan seçmeli testler, sözlü sÕnavlar gibi
geleneksel ölçme de÷erlendirme yöntemlerinin yanÕ sÕra alternatif ölçme de÷erlendirme yöntemleri de
kullanÕlmaktadÕr. Soyut ve karmaúÕk kavramlar içermesi nedeniyle kimya konularÕnÕn ö÷renciler tarafÕndan
ö÷renilmesinde zorluk yaúanÕldÕ÷Õ düúünülmektedir. Bu nedenle ö÷rencilerin kimya bilgi düzeylerinin ve
zorlandÕklarÕ kimya konularÕnÕn belirlenmesi önem taúÕmaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, fizik ö÷retmenli÷i 1.sÕnÕf
ö÷rencilerinin Kimya I dersi kapsamÕnda yer alan kimya konularÕndaki bilgi düzeylerinin belirlenmesidir.
AraútÕrma bir durum çalÕúmasÕ olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik E÷itimi Anabilim DalÕnda ö÷renim gören 1.
SÕnÕf ö÷rencileri ile Kimya I dersi kapsamÕnda gerçekleútirilmiútir. Ö÷rencilerin ara sÕnav ve final sÕnavÕndan
elde edilen veriler içerik analizi ile de÷erlendirilmiútir. Ö÷rencilerin ço÷unlukla iyonlaúma enerjileri, bileúiklerin
adlandÕrÕlmasÕ, moleküler orbital enerji diyagramlarÕnÕn çizilmesi, moleküllerin diamagnetik paramagnetik
özelliklerinin belirlenmesi ve moleküller arasÕ çekim kuvvetlerinden faydalanarak kaynama noktalarÕnÕn
kÕyaslanmasÕ gibi konularda zorlandÕklarÕ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Durum çalÕúmasÕ, içerik analizi, Kimya I dersi, bilgi düzeyi
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(11891) BøLøMSEL SORGULAMA TEMELLø VE SOSYAL Aö
DESTEKLø LABORATUVAR UYGULAMALARININ ÖöRETMEN
ADAYLARININ BøLøMSEL SÜREÇ BECERøLERøNE YÖNELøK
ALGILARINA ETKøSø
AHMET ÜNAL 1, ZEKERøYA YERLøKAYA 1, NAZAN ùøMùøR 2
1

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
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2

Fen Bilimleri alanÕnda, laboratuvar etkinliklerin ö÷renci merkezli ö÷retim yaklaúÕmlara uygun olarak
tasarlanmasÕyla, ö÷rencilerin derse karúÕ olumlu tutum geliútirmeleri sa÷lanabilir, baúarÕlarÕ artÕrÕlabilir,
anlayarak ö÷renmeleri sa÷lanabilir ve bununla birlikte ö÷renciler bilgiyi yapÕlandÕrma sürecine aktif olarak dâhil
edilebilirler. Bu nedenle laboratuvar çalÕúmalarÕnda ö÷rencilere kendi edindikleri tecrübeler üzerine düúünmeleri
için zaman tanÕnarak, problemlere çözüm bulmalarÕ için bilimsel süreç becerilerini kullanmalarÕna imkân
sa÷lanmalÕdÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Genel Kimya-II LaboratuvarÕ dersi kapsamÕnda, ö÷renciyi aktif kÕlan,
araútÕrma sorgulamaya dayalÕ, Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) açÕsÕndan zenginleútirilmiú, deneysel etkinliklerin
sosyal a÷ deste÷i ile birlikte uygulanarak ö÷rencilerin bilimsel süreç becerilerine yönelik algÕlarÕnÕn
geliútirilmesidir. YarÕ deneysel deseninin kullanÕldÕ÷Õ araútÕrmada, nicel veri kayna÷Õ olarak; Bilimsel Süreç
Becerilerine Yönelik AlgÕ Ölçe÷i (BSBYAÖ) ön test olarak uygulanmÕú ve bilimsel sorgulamaya dayalÕ ve
sosyal a÷ destekli laboratuvar etkinliklerinin uygulanmasÕndan sonra aynÕ testler son test olarak tekrar
verilmiútir. AraútÕrmanÕn örneklemini, 2015-2016 ö÷retim yÕlÕnda Kastamonu Üniversitesi E÷itim Fakültesi
ølkö÷retim Bölümü Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i Anabilim DalÕnda ö÷renim gören 89 ö÷retmen adayÕ
oluúturmuútur. AraútÕrma sonucunda bilimsel sorgulamaya dayalÕ ve sosyal a÷ destekli laboratuvar
etkinliklerinin ö÷rencilerin bilimsel süreç becerilerine yönelik tutumlarÕnÕ istatistiksel olarak anlamlÕ bir úekilde
etkiledi÷i tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : fen e÷itimi, bilimsel süreç becerileri

(11896) GEMS PROGRAMININ FEN BøLGøSø ÖöRETMEN
ADAYLARININ KAVRAMSAL DEöøùøMLERøNE ETKøSø
ERHAN CEYLAN 1, GÖKHAN ùÖHRETLø 1
1

MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø
erhanceylanmku@gmail.com

øçeri÷inde birçok soyut kavram bulundurdu÷u için fen konularÕnÕn ö÷renilmesi ve kavramsal düzeyde
anlaúÕlmasÕ zor olmaktadÕr. Fen bilimlerine iliúkin temel kavramlardan biri de gök bilimleri, di÷er adÕyla
astronomidir. Bu çalÕúmada da daha soyut ve dolayÕsÕyla kavramasÕ daha zor bir alan olan astronominin
ö÷retilmesinde farklÕ bir programÕn etkisini de÷erlendirebilmek için; GEMS (Great Explorations in Math and
Science - Fen ve Matematikte Büyük Buluúlar) ProgramÕnÕn “Dünya, Ay ve YÕldÕzlar” ünitesinde fen bilgisi
ö÷retmen adaylarÕnÕn kavramsal de÷iúimlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmada zayÕf deneysel
desenlerden tek grup ön test - son test desen kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn örneklemini tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen Mustafa Kemal Üniversitesi Fen bilgisi ö÷retmenli÷i
programÕ 4. sÕnÕfta ö÷renim gören 35 ö÷retmen adayÕ oluúturmuútur. Sneider (2010) tarafÕndan yazÕlan ve
araútÕrmacÕlar tarafÕndan Türkçeye çevrilen “Dünya, Ay ve YÕldÕzlar” GEMS etkinlik kitabÕnda bulunan 6
etkinlik, haftada 1 etkinlik olmak üzere astronomi dersinde 6 hafta boyunca uygulanmÕútÕr. Kavram yanÕlgÕlarÕ
tespitinde ve kavramsal de÷iúim belirlemede kullanÕlabilen Kelime øliúkilendirme Testi (KøT) bu çalÕúmada veri
toplama aracÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. Ön test ve son test olarak uygulanan KøT’te kullanÕlan kavramlar; “Dünya”,
“Ay” ve “YÕldÕz” olmak üzere çalÕúmanÕn yürütüldü÷ü ünitede yer alan kavramlardan seçilmiútir. Her bir kavram
için ö÷retmen adaylarÕndan verilen süre içerisinde o kavram ile ilgili kelime veya kelime gruplarÕ yazmalarÕ
istenmiútir. ÇalÕúmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanÕlmÕútÕr. Toplanan veriler
do÷rultusunda kesme noktasÕ belirlenmiú ve kavram a÷Õ oluúturulmuútur. Uygulama öncesi ö÷retmen adaylarÕnÕn
sahip oldu÷u toplam kavram/kelime grubu sayÕsÕ 28’i yanÕlgÕ olmak üzere 447’dir. Uygulama sonrasÕnda ise bu
sayÕ 9’u yanÕlgÕ olmak üzere toplam 628’dir. Uygulama sonrasÕnda ö÷retmen adaylarÕnÕn sahip oldu÷u kavram
yanÕlgÕlarÕnda azalma olurken kavramsal de÷iúimlerinde de geliúim görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : GEMS ProgramÕ, Kelime øliúkilendirme Testi, Kavramsal De÷iúim, Dünya Ay ve
YÕldÕzlar.
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(11899) SORGULAMA TEMELLø ÖöRETøMøN 7.SINIF
ÖöRENCøLERøN MANTIKSAL DÜùÜNME BECERøLERøNE ETKøSø
SøNEM KARATAù ÖZTÜRK 1
1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
sinemkaratas1207@gmail.com

Büyük bir hÕzla de÷iúen ve geliúen dünyaya ayak uydurmak için daha fazla bilgi sahibi olmak, daha fazla gözlem
yapmak ve daha fazla sorgulamak gerekir. Türk Dil Kurumu’nun sözlü÷üne bakÕldÕ÷Õnda sorgulamanÕn tanÕmÕ,
bir konuyu sorular sorup yanÕtlar vererek araútÕrma olarak yapÕlmaktadÕr. Zamanla geliúen sorgulama ve bunun
gereklili÷i e÷itim ve ö÷retime de yansÕmÕútÕr. Buradan hareketle sorgulama temelli ö÷retimin tanÕmÕ yapÕlmaya
çalÕúÕlmÕútÕr. Kelly ve di÷erlerine göre (2005), sorgulama temelli ö÷retim dünyanÕn do÷asÕyla ilgili sorular sorma
ve bu sorulara yanÕtlar bulma sanatÕdÕr. Yurt dÕúÕnda sorgulama temelli ö÷retim son yÕllarda çok ön plana çÕkan
bir ö÷retim yöntemidir. Bu nedenle birçok çalÕúma yurt dÕúÕnda da gerçekleútirilmiútir. Sorgulama temelli
ö÷retimin, yapÕlandÕrÕlmÕú sorgulama, rehberli sorgulama ve açÕk sorgulama olmak üzere üç düzeyi
bulunmaktadÕr. YapÕlandÕrÕlmÕú Sorgulama: Ö÷retmen malzeme ve iúlemlerden baúka, ö÷rencilere bazÕ
problemler verir. Fakat beklenilen sonuçlar konusunda ö÷rencileri bilgilendirmez. Ö÷rencilerden de÷iúkenler
arasÕndaki iliúkiyi bulmalarÕ ve sonuçlardan yola çÕkarak genellemeler yapmasÕ beklenir. Rehberlik Sorgulama:
Ö÷retmen sÕnÕfta ö÷rencilerin inceleme ve araútÕrmalarÕnÕ geliútirmeleri için onlara rehberlik eder. Ö÷retmen
genel olarak materyali ve inceleme ve araútÕrma yapÕlacak olan konuyu verir. Ö÷renciler farklÕ gruplara ayrÕlÕrlar
ve problemi çözmek için ö÷retmenin rehberli÷inde kendi iúlem basamaklarÕnÕ oluútururlar. AçÕk Sorgulama:
Ö÷renci merkezli ve ö÷retmenin etkisinin en az oldu÷u sorgulama tipidir. Bu sorgulama tipinde ö÷renciler
araútÕracaklarÕ konuyu kendileri belirler ve bu problemi çözmek için prosedürleri de kendileri belirlerler.
Sorgulama temelli ö÷retimin yapÕldÕ÷Õ sÕnÕflarda ö÷retmen ve ö÷rencilerin bazÕ rolleri vardÕr. Ö÷retmenler,
sorgulamaya dayalÕ ö÷renme ortamlarÕnda ö÷rencilere, grup tartÕúmasÕ yapma, araç gereçleri kullanma ve
ö÷renme gibi alanlarda rehberlik etmektedir .Sorgulama sÕnÕfÕndaki ö÷retmen, genellikle de÷iúik úekillerde
sunumlar yapan, farklÕ soru tekniklerini kullanan, beden dilini çok iyi kullanan ve ö÷rencilerini iyi bir úekilde
organize eden bir ö÷retmendir Tabiî ki sorgulama temelli ö÷retimde ö÷rencinin rolü de azÕmsanmayacak kadar
büyüktür. Ö÷renci var olan bir problem hakkÕnda görüú sahibi olur. SonrasÕnda araútÕrma ve inceleme yaparak
bazÕ bilgilere ulaúÕr. Bu ulaútÕ÷Õ fikirlerden problemin çözümüne yönelik bazÕ fikirler ortaya atar. Süreç
boyutunda bilim insanlarÕnÕn yaptÕ÷Õ gibi yapÕp bir sonuca ulaúÕrlar. Fen bilimleri dersleri ö÷rencilere sadece
bilgi koleksiyonu olarak verilirse, ö÷rencilerin kendi araútÕrmalarÕnÕ yapmalarÕ ve bunlarÕ sunmalarÕ konusunda
cesaret kazanamazlar. Baúka bir ifadeyle araútÕrma tecrübesi olmayan veya az olan ö÷renciler hipotez
oluúturmada, uygun verileri toplamada, verilere dayalÕ olarak tartÕúmada ve di÷erlerinin bilgilerini
de÷erlendirmede zorluk yaúarlar. UluslararasÕ standartalarÕn ön plana çÕkardÕ÷Õ sorgulama temelli ö÷retim bu
eksiklikleri gidermede etkili bir yöntemdir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ sorgulama temelli ö÷retimin 7.sÕnÕf ö÷rencilerin
mantÕksal düúünme becerilerine etkisi incelemektir. AraútÕrma 2013-2014 E÷itim-Ö÷retim YÕlÕ’nÕn 2.
Döneminde bir devlet ortaokulunda 41 ö÷renci 7-C úubesinde, 42 ö÷renci 7-B úubesinde olmak üzere toplam 83
ö÷renci ile yürütülmüútür. RaslantÕsal olarak 7-C sÕnÕfÕ deney, 7-B sÕnÕfÕ kontrol grubu olarak seçilmiútir.
ÇalÕúmada ö÷rencilerin mantÕksal düúünme becerilerini ölçmek amacÕyla MantÕksal Düúünme Grup Testi
kullanÕlmÕútÕr. Deney grubunda sorgulama temelli ö÷retim, kontrol grubunda ise anlatÕm, soru-cevap, yazdÕrma
gibi geleneksel yöntemler kullanÕlmÕútÕr. Ünitenin baúÕnda ve sonunda MantÕksal Düúünme Grup Testi ön-test ve
son-test olarak her iki gruba da uygulanmÕútÕr. AraútÕrma sonunda son-test sonuçlarÕna bakÕldÕ÷Õnda ö÷rencilerin
do÷ru cevaplarÕnÕn daha fazla oldu÷u gözlemlenmiútir. Sorgulama temelli ö÷retimin ö÷rencilerin mantÕksal
düúünme becerilerini geliútirdi÷i test sonuçlarÕna bakÕlarak söylenebilir. Bu ba÷lamda hÕzla geliúen dünyada bilgi
sadece bilgi olarak verildi÷inde kalÕcÕ ö÷renme sa÷lanamayabilir. Genel baúarÕyÕ daha da arttÕrmak için, bilgiyi
do÷rudan alan bireyler yerine; sorgulayan, araútÕran ve ‘’nasÕl’’ sorusunu sormayÕ becerebilen bireyler
yetiútirmek, bilgiyi do÷ru zamanda ve do÷ru yerde kullanabilen nesiller yetiútirmek gerekliliktir. Bunun için
özellikle fen bilimleri derslerinde sorgulama temelli ö÷retimin kullanÕlmasÕ bunu sa÷layabilir.
Anahtar Kelimeler : sorgulama temelli ö÷retim, mantÕksal düúünme.
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STEM, etkili ve kaliteli ö÷renmeye katkÕ sa÷layan, do÷anÕn içinde var olan bilgiyi günlük hayatta kullanma
imkanÕ sunan, üst düzey düúünmeyi kapsayan bir ifadedir (YÕldÕrÕm,Altun,2015). Bu nedenle STEM yaklaúÕmÕ
e÷itim sistemine entegre edilmesi önem kazanmaktadÕr. Türk Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ 2016-2017 e÷itim sistemine
STEM yaklaúÕmÕ taslak program olarak uygulamaya almÕútÕr. Bu ba÷lamda Fen Bilimleri ö÷retmenlerinin ve
ortaokul ö÷rencilerinin STEM e÷itimine karúÕ olumlu görüúte olmalarÕ taslak programÕn daha etkili olmasÕnÕ
sa÷layacaktÕr. Bu çalÕúmada Fen Bilgisi ö÷retmenlerinin ve ortaokul ö÷rencilerinin STEM etkinlikleri
hakkÕndaki görüúlerinin araútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmada yöntem olarak, Nitel yaklaúÕmlardan Özel
Durum araútÕrma yöntemi benimsenmiútir. Bu çalÕúmanÕn örneklemini; Rize ilinde 2 Fen Bilimleri ö÷retmeni ve
50 ö÷renci (7. sÕnÕf) oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada etkilili÷i incelenen STEM Etkinlikleri Fen Bilimleri dersi
kazanÕmlarÕnda yer alan '7.3.5.2.Evsel KatÕ Ve SÕvÕ AtÕklarÕn Geri Dönüúümüne øliúkin Proje Tasarlar'
kazanÕmÕna yönelik hazÕrlanmÕútÕr. AraútÕrmada veriler, uygulama sonrasÕnda ö÷rencilerin STEM etkinlikleri
hakkÕndaki görüúlerini elde etmek için "Ö÷renci STEM Etkinlik De÷erlendirme Formu" ve etkinlikleri
sÕnÕflarÕnda uygulayan Fen Bilimleri Ö÷retmenlerine "Ö÷retmen STEM Etkinlik De÷erlendirme Formu"
uygulanarak elde edilmiútir. AraútÕrmaya göre; ö÷renciler STEM etkinli÷ine karúÕ % 88 oranÕnda olumlu görüú
sergilerken, % 28 oranÕnda olumsuz görüú sergilemiúlerdir. Ö÷renciler STEM etkinliklerinin uygulanmasÕnda
grup çalÕúmalarÕna iliúkin; % 88 oranÕnda olumlu görüú sergilerken, % 12 oranÕnda olumsuz görüú
sergilemiúlerdir. STEM etkinliklerinin entegre edilmesi istenilen dersler; % 48 oranÕnda Fen Bilimleri, % 28
oranÕnda Bilgisayar ve Ö÷retim teknolojileri, % 40 oranÕnda Matematik olarak ifade edilmiútir. Ancak STEM
disiplinlerinden olan Mühendislik bileúenlerine iliúkin herhangi bir ö÷renci görüúü bulunmamaktadÕr. Uygulama
yapan Fen Bilimleri Ö÷retmenleri ise ö÷rencilerin düúüncelerine benzer olarak STEM Etkinli÷ine karúÕ
ço÷unlukla olumlu görüú belirtmiúlerdir.AynÕ zamanda STEM Etkinliklerinin di÷er derslerde de
kullanÕlabilirli÷ine yönelik görüú bildirmiúlerdir.Fen bilimleri dersinin tek baúÕna bir disiplin olmadÕ÷ÕnÕ di÷er
disiplinlerle iliúkilendirilmesi gerekti÷ini ve bu tür ö÷retim ortamÕnÕn ö÷rencilerin birçok becerilerinin
geliúmesine katkÕ sa÷ladÕ÷Õ ifade edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : STEM, Ö÷renci Görüúleri, Fen Bilimleri Ö÷retmeni Görüúleri
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2001 yÕlÕndan beri Amerika, øngiltere, Güney Kore gibi geliúmiú ülkelerin e÷itim sisteminde yer alan STEM
e÷itimi ülkemizde 2016-2017 e÷itim-ö÷retim Fen bilgisi ö÷retimi programÕna ‘‘Fen ve Mühendislik
UygulamalarÕ’’ adÕnda taslak programa eklendi÷i görülmektedir.AyrÕca programda yer alan Fen-TeknolojiToplum-Çevre (FTTÇ) kazanÕmÕna “Mühendislik” alt boyutu eklendi÷i FMTTÇ boyutunda, ö÷rencilere fen,
teknoloji, mühendislik ve toplum iliúkisini, fen, matematik ve teknolojinin toplumla iliúkisini, sürdürülebilir
kalkÕnma bilincini ve STEM meslek bilincini kazandÕrmayÕ amaçlamaktadÕr. Bu ba÷lamda taslak fen ö÷retim
programÕnÕn uygulanmasÕndan önce, ortaokul ö÷rencilerinin STEM meslekleri hakkÕndaki düúüncelerinin ortaya
çÕkarÕlmasÕnÕn alan yazÕsÕna katkÕ sa÷lanaca÷Õ düúünülmektedir. Bu çalÕúmada, 7. sÕnÕf ö÷rencilerinin STEM
mesleklerine iliúkin bakÕú açÕlarÕnÕn ve meslek farkÕndalÕklarÕnÕn belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma yöntemi
olarak, nitel araútÕrma yaklaúÕmlarÕnda bir olan özel durum çalÕúmasÕ benimsenmiútir. ÇalÕúma 2015-2016 e÷itim
ö÷retim döneminde Rize øl’inin Çayeli ølçe’sinde ortaokulda ö÷renim gören toplam 17 ö÷renciyle
gerçekleútirilmiútir. Veri toplama aracÕ olarak, ‘STEM Mesleklerine Yönelik ølgi Ölçe÷i’ ve ‘Meslek Serbest
Çizim Testi’ kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen verilerin analizi, betimsel içerik analizi úeklinde yapÕlmÕútÕr. ølgi
ölçe÷inden elde edilen verilere göre; ö÷rencilerin ço÷unlu÷u Matematik-Teknoloji ve Matematik-TeknolojiMühendislik alanlarÕnda mesleklere sahip olmak isterken çizim testinden elde edilen verilere göre ise
ö÷rencilerin daha çok Astronot, uçak mühendili÷i, otomotiv mühendisli÷i, inúaat mühendisli÷i gibi FenMatematik-Teknoloji-Mühendislik alanÕndaki mesleklere ve doktorluk gibi Fen-Matematik alanlarÕndaki
meslekleri yapmak istedikleri görülmektedir. ølgi ölçe÷i ve çizim testinden elde edilen verilerin birbiriyle
uyuúmamasÕ, ö÷rencilerin sahip olmak istedikleri mesleklerin hangi alan disiplinlerini içerdi÷i noktasÕnda bilgi
sahibi olmadÕ÷Õ düúünülmektedir. Ö÷rencilerin bu alanda farkÕndalÕklarÕnÕn olmasÕ, mesleki bakÕmdan nitelikli
bireylerin yetiútirilmesine katkÕ sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : STEM E÷itimi, Meslek FarkÕndalÕ÷Õ
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Bilim ve teknolojide alanlarÕnda yaúanan hÕzlÕ bilgi artÕúÕ sonucu hiç kuúkusuz toplum tarafÕndan e÷itim
sisteminin bu de÷iúime ayak uydurabilmesi beklenmektedir. E÷itim sistemlerindeki de÷iúimde en önemli unsur
olarak, sistemin uygulamadaki rehberleri ve somut yansÕmalarÕ sayÕlabilecek olan e÷itim programlarÕ ele
alÕnabilir. Fen programlarÕnÕn cumhuriyetin ilanÕndan 1960’lÕ yÕllara kadar çok büyük bir de÷iúim göstermedi÷ini
söylemek mümkündür. 1960’lardan 1980’lere kadar de÷iúim hÕzlanmÕú ve günümüzdeki program anlayÕúÕna
yaklaúan bir süreç izlenmekle birlikte programlarÕn çok detaylÕ oldu÷unu söylemek mümkün görünmemektedir.
Program geliútirme çalÕúmalarÕnda 1980’li yÕllardan sonrasÕ kapsamlÕ program geliútirme çalÕúmalarÕ olarak ele
alÕnmaktadÕr. Bu noktalardan hareketle çalÕúmanÕn amacÕ, 1990’lÕ yÕllardan günümüze fen bilimleri dersi ö÷retim
programlarÕnÕn yapÕ açÕsÕndan incelenmesi olarak belirlenmiútir. Bu amaca yönelik olarak “1992-2000-20052013-2017(taslak) fen programlarÕnÕn yapÕ açÕsÕndan (amaç, ö÷renme/ö÷retme yaklaúÕmÕ, ö÷renme alanlarÕ,
üniteler, ders dÕúÕ ve di÷er derslerle iliúkilendirme vb.) nasÕl yapÕlandÕrÕlmÕútÕr?” sorusuna cevap aranmÕútÕr.
AraútÕrmada nitel araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Veri toplamak için de nitel veri toplama yöntemlerinden
döküman incelemesi kullanÕlmÕútÕr. Bu kapsamda 1992 Fen Bilgisi, 2000 Fen Bilgisi, 2005 Fen ve Teknoloji,
2013 Fen Bilimleri ve 2017 Fen Bilimleri (taslak) dersleri ö÷retim programlarÕ incelenmiútir. Programlar genel
olarak incelendi÷inde 1992 programÕnÕn davranÕúçÕ felsefeye daha yakÕn oldu÷u, 2000 programÕnÕn hem
davranÕúçÕ hemde yapÕlandÕrmacÕlÕktan izler taúÕdÕ÷Õ, 2005, 2013 ve 2017 taslak fen programlarÕnda ise
yapÕlandÕrmacÕlÕ÷Õn ön plana çÕktÕ÷ÕnÕ söylemek mümkündür. 1992 programÕnda vizyon ifadesine yer
verilmezken, 2000 programÕnda objektif düúünen, sorumlu davranan, do÷ru kararlar veren, saplantÕ ve
dogmalardan uzak, ulusal ve evrensel de÷erlerle donanmÕú, nitelikli aydÕn bireylerin yetiútirilmesi ön plandadÕr.
2005, 2013 ve 2017 taslak fen programlarÕnda fen okuryazarÕ birey yetiútirmek vizyon ifadesi ortaktÕr. 2005
programÕ dÕúÕnda ders dÕúÕ ve di÷er derslerle iliúkilendirmeye yer verilmemiútir. 2000 programÕnda ise ö÷renme
alanlarÕna yer verilmemiú üniteler üzerinden içerik yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn ön analizlerinde 2017 Fen
bilimleri programÕnÕn taslak hali kullanÕlmÕú olup, program yayÕnlandÕktan sonra son analizler nihai program
üzerinden gerçekleútirilecektir. Programlardan elde edilen bulgular karúÕlaútÕrÕlmalÕ olarak incelenerek
tartÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : fen programlarÕ, fen bilgisi, fen ve teknoloji, fen bilimleri, program karúÕlaútÕrma
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Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ilkokul dördüncü sÕnÕfta ö÷renim gören ö÷rencilerin bilim insanÕna yönelik algÕlarÕnÕ
ortaya koymaktÕr. Uygulama Kastamonu il merkezinde bulunan üç ilkokulda 17 farklÕ sÕnÕfta ö÷renimine devam
eden toplam 457 ö÷renci ile gerçekleútirilmiútir. Uygulamaya baúlamadan önce ö÷rencilerin bilim insanÕna
yönelik farkÕndalÕklarÕnÕ sa÷lamak için araútÕrmacÕlar bilim insanÕna yönelik sorular sormuúlardÕr. Bu süreçte
araútÕrmacÕlar, ö÷rencilerden sorularÕ düúünmelerini ve sonrasÕnda, bilim insanÕna yönelik düúüncelerini
resmetmelerini istemiútir. Ö÷rencilerin resim çizimleri okulun ve ders ö÷retmeninin uygunlu÷una göre resim
dersi kapsamÕnda e÷itim ve ö÷retim faaliyetlerini aksatmadan bir ders saatinde gerçekleútirilmiútir. Resimler
betimsel analiz yöntemi kullanÕlarak de÷erlendirilmektedir. Bu ba÷lamda, elde edilen veriler Nvivo 10 programÕ
kullanÕlarak de÷erlendirilme aúamasÕndadÕr.
Anahtar Kelimeler : Bilim insanÕ, ølkokul ö÷rencileri, Bilim insanÕ çiz testi
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Laboratuvar kullanÕmÕ, fen e÷itimi açÕsÕndan düúünüldü÷ünde bir ö÷retmenin sahip olmasÕ beklenen alana özgü
temel yeterliklerden biridir. Ö÷retmenlerin, ö÷retimlerini tecrübe sahibi olduklarÕ yönde yapÕlandÕrma e÷ilimleri
göz önüne alÕndÕ÷Õnda bu yeterli÷in ö÷retmen adaylarÕna lisans e÷itimi aúamasÕnda kazandÕrÕlmasÕ önem arz
etmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalÕúmanÕn amacÕ, fen bilgisi ö÷retmenlerinin laboratuvar kullanÕmÕ
ba÷lamÕnda sahip olmasÕ gereken yeterlikleri ö÷retmen adaylarÕnÕn görüúleri do÷rultusunda belirlemektir.
AraútÕrmada nitel araútÕrma süreçleri kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 2016-2017 E÷itim-Ö÷retim
yÕlÕ güz döneminde Türkiye’nin BatÕ Karadeniz bölgesinde yer alan bir üniversitenin E÷itim Fakültesi Fen
Bilgisi Ö÷retmenli÷i anabilim dalÕnda üçüncü sÕnÕfta e÷itimlerine devam eden 34 ö÷retmen adayÕ
oluúturmaktadÕr. AraútÕrmanÕn amacÕ do÷rultusunda ö÷retmen adaylarÕna açÕk uçlu bir soru yöneltilmiú ve yazÕlÕ
olarak cevaplarÕ alÕnmÕútÕr. Ö÷retmen adaylarÕna yöneltilen soru “Fen laboratuvarÕ kullanÕmÕnda baúarÕlÕ olarak
nitelendirdi÷iniz bir ö÷retmenin sahip olmasÕ gerekti÷ini düúündü÷ünüz yeterlikler (biliúsel/bilgi,
psikomotor/beceri ve duyuúsal/tutum) nelerdir? AçÕklayÕnÕz.” olarak belirlenmiútir. Elde edilen verileri
çözümlemek için içerik analizi yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Bulgular frekans ve yüzdeleri verilerek tablolaútÕrÕlmÕútÕr.
Ö÷retmen adaylarÕnÕn görüúleri do÷rultusunda ortaya çÕkan baúarÕlÕ bir ö÷retmenin sahip olmasÕ gereken
yeterliklerin bir kÕsmÕ; malzeme bilgisine sahip olma, laboratuvar kurallarÕnÕ bilme/uygulama, sÕnÕfa/konuya
hakim olma, sabÕrlÕ/anlayÕúlÕ olma, empati kurabilme, zamanÕ iyi yönetme, sürece aktif katÕlÕmÕ sa÷lama, iyi bir
gözlemci olma, sürekli geliúime açÕk olma, mesle÷ini sevme úeklinde sÕralanabilir. Ö÷retmen adaylarÕnÕn
laboratuvar kullanÕmÕ ba÷lamÕnda sahip olunmasÕ gereken yeterlikler arasÕnda oldu÷u yönünde görüú
bildirdikleri yeterliklerden bazÕlarÕnÕn genel ö÷retmen yeterlikleriyle, bazÕlarÕnÕn ise fen bilgisi ö÷retmenli÷i özel
alan yeterlikleri ile benzerlik gösterdi÷i söylenebilir. Ö÷retmen adaylarÕnÕn genel ve özel alan ö÷retmen
yeterlikleri ile laboratuvar kullanÕmÕ ba÷lamÕnda sahip olunmasÕ gereken yeterlikleri birbirinden ayÕramadÕklarÕ
görülmektedir. Bunun sebebi ö÷retmen adaylarÕnÕn yeterince tecrübe sahibi olmamalarÕ ve laboratuvar kullanÕmÕ
ba÷lamÕnda sahip olunmasÕ gereken yeterliklerle di÷er yeterlikleri birbirinden ayÕramamalarÕ olabilir.
Anahtar Kelimeler : fen e÷itimi, fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕ, laboratuvar yeterlikleri

(11925) ÜNøVERSøTE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖöRENCøLERøNøN ARGÜMAN
KALøTELERøNøN ANALøZø
SEMA NUR EVRAN 1, ESRA KABATAù MEMøù 2
2

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
semanur19-@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, argümantasyon uygulamalarÕ boyunca gerçekleúen büyük grup tartÕúmalarÕnda paylaúÕlan
argümanlarÕn kalitesini analiz etmektir. Bu amaç için; 2013-2014 e÷itim ö÷retim yÕlÕ güz yarÕyÕlÕnda Fen Bilgisi
Ö÷retmenli÷i üçüncü sÕnÕfta ö÷renim görmekte olan bir sÕnÕfÕn Fen Ö÷retimi Laboratuvar UygulamalarÕ-I dersi
Argümantasyon TabanlÕ Bilim Ö÷renme (ATBÖ) yaklaúÕmÕ ile iúlenmiú ve bu kapsamda yapÕlan çalÕúmaya
toplamda 25 ö÷renci katÕlmÕútÕr. ATBÖ uygulamalarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ bu süreçte, küçük ve büyük grup tartÕúmalarÕ
gerçekleútirilmiútir. Ö÷renciler çalÕúmalarÕnÕ kendi belirledikleri ve her grupta 3 ya da 4 ö÷renci olmak üzere
toplamda yedi farklÕ grupta gerçekleútirmiúlerdir. Ö÷renciler gruplarÕnda, kendi sorularÕnÕ hazÕrlamÕú, sorularÕ
için deneyler tasarlamÕú, iddialar ortaya atmÕú ve yaptÕklarÕ deneylerle delillerini belirleyerek bu iddialarÕnÕ
desteklemiúlerdir. Büyük grup tartÕúmalarÕnda ise yaptÕklarÕnÕ sÕnÕf arkadaúlarÕ ile paylaúmÕú ve kendi iddialarÕnÕ
savunmuúlardÕr. Bu çalÕúma kapsamÕnda, belirtilen gruplardan bir grup çalÕúma baúlangÕcÕnda belirlenerek bu
grubun büyük grup tartÕúmalarÕnda paylaútÕklarÕ argümanlarÕn kalitesi de÷erlendirilmiútir. AraútÕrma, altÕ hafta
boyunca sürdürülmüútür. Ö÷rencilere baúlangÕçta argümantasyon sürecini anlamalarÕna yardÕmcÕ bir aktivite
gerçekleútirilmiútir. Daha sonra ise belirlenen mekanik konularÕ her hafta ATBÖ yaklaúÕmÕ ile iúlenmiútir. Büyük
grup tartÕúmalarÕ esnasÕnda gruplarÕn video kamera kaydÕ alÕnmÕú ve daha sonra bunlar araútÕrmacÕ tarafÕndan
transkript edilmiútir. Transkript edilen dokümanlara göre ö÷rencilerin oluúturduklarÕ soru, iddia, delil, gerekçe,
çürütme ve bunlar arasÕndaki iliúkilere bakÕlarak argüman kaliteleri incelenmiútir. Sonuçlar, ATBÖ sürecini
yaúayan ö÷rencilerin, ilerleyen haftalarda daha kaliteli argümanlar oluúturdu÷unu göstermiútir.
Anahtar Kelimeler : Argümantasyon, Argümantasyon TabanlÕ Bilim Ö÷renme, fen e÷itimi, söylem analizi



Sayfa 168

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(11926) ARGÜMANTASYON UYGULAMALARINDA ÖöRETMEN
SORULARININ ANALøZø
SEMA NUR EVRAN 1, ESRA KABATAù MEMøù 2
2

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
semanur19-@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, üniversite ö÷rencileri ile gerçekleútirilen argümantasyon uygulamalarÕnda ö÷retmen
sorularÕnÕ incelemektir. ÇalÕúma, 2013-2014 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda, Türkiye’nin kuzeybatÕsÕnda bulunan orta
ölçekli bir üniversitede Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i Bölümünde ö÷renim gören üçüncü sÕnÕftaki ö÷renciler ile
gerçekleútirilmiútir. AltÕ hafta süren uygulamalarda Fen Ö÷retimi Laboratuvar UygulamalarÕ-I dersi
Argümantasyon TabanlÕ Bilim Ö÷renme (ATBÖ) yaklaúÕmÕ ile iúlenmiú ve bu kapsamda yapÕlan çalÕúmaya
toplamda 25 ö÷renci katÕlmÕútÕr. ATBÖ süreci küçük ve büyük grup tartÕúmalarÕ ile gerçekleútirilmiútir.
Ö÷renciler dönemin baúÕnda çalÕúacaklarÕ küçük gruplarÕ kendileri belirlemiúlerdir. Her grupta 3/4 ö÷renci olmak
üzere yedi farklÕ grup oluúmuútur. Ö÷renciler kendi gruplarÕnda, sorular oluúturmuú, sorularÕ için deneyler
tasarlamÕú, iddialar ortaya atmÕú ve delillerle bu iddialarÕnÕ desteklemiúlerdir. Büyük grup tartÕúmalarÕnda ise
gruplarÕnda yaptÕklarÕnÕ sÕnÕf arkadaúlarÕ ile paylaúmÕú ve kendi iddialarÕnÕ savunmuúlardÕr. Ö÷retmen küçük ve
büyük grup tartÕúmalarÕnda sorularÕ ile var olmuútur. Bu çalÕúma kapsamÕnda, büyük grup tartÕúmalarÕnda
ö÷retmenin sorularÕ analiz edilmiútir. Ö÷rencilere baúlangÕçta argümantasyon sürecini anlamalarÕna yardÕmcÕ bir
aktivite gerçekleútirilmiútir. Daha sonra ise belirlenen mekanik konularÕ her hafta ATBÖ yaklaúÕmÕ ile
iúlenmiútir. Büyük grup tartÕúmalarÕ esnasÕnda gruplarÕn video kamera kaydÕ alÕnmÕú ve daha sonra bunlar
araútÕrmacÕlar tarafÕndan transkript edilmiútir. Transkript edilen dokümanlardaki ö÷retmen sorularÕ,
araútÕrmacÕlarÕn her biri tarafÕndan ayrÕ ayrÕ kodlanmÕútÕr. Bu kodlamalar ÕúÕ÷Õnda ö÷retmenin sordu÷u sorunun
seviyesi ve müzakereyi baúlatma ya da müzakereyi devam ettirme durumu ortaya çÕkartÕlmÕútÕr. AraútÕrma
sonuçlarÕ, ö÷retmenin büyük grup tartÕúmalarÕnda her hafta düúük ve yüksek seviyede sorularÕn yanÕnda düúük
seviye takip sorusu ve yüksek seviye takip sorusuna yer verdi÷ini göstermiútir. AyrÕca ö÷retmenin sorularÕyla
müzakere sürecini ö÷rencilere daha fazla yaúattÕ÷Õ sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Argümantasyon, Argümantasyon TabanlÕ Bilim Ö÷renme, Müzakere, Ö÷retmen SorularÕ

(11929) FEN BøLGøSø ÖöRETMEN ADAYLARININ
STEM HAKKINDA GÖRÜùLERø
SEVCAN CANDAN HELVACI 1, AHMET ÜNAL 1, VOLKAN ATASOY 1
1

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
aunal@kastamonu.edu.tr

Günümüz fen e÷itiminde ve hatta e÷itimin tüm alanlarÕnda STEM yükselen bir de÷er olarak göze çarpmaktadÕr.
Ülkemizde de, STEM uygulamalarÕ ve STEM okullarÕ artan bir hÕzla e÷itim sistemimizde yerini almaya
baúlamÕútÕr. STEM uygulamalarÕ e÷itim ortamlarÕnÕn günümüz olanaklarÕna ve ihtiyaçlarÕna cevap verebilmesi
için güçlü bir araç olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ 2017 Fen Bilimleri Taslak ProgramÕ'nda
STEM üzerinde önemle durmaktadÕr. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, halihazÕrda Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i Bölümü
okumakta olan ö÷retmen adaylarÕnÕn günümüzün bu ilgi oda÷Õ olmuú e÷itim ortamÕ ile ilgili farkÕndalÕklarÕnÕn
belirlenmesidir. Bu amaçla Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i bölümü okumakta olan 65 üçüncü sÕnÕf ö÷rencisinin
katÕlÕmÕ ile görüúme tekni÷i kullanÕlarak nitel veriler elde edilmiútir. Verilerin elde edilmesinde yapÕlandÕrÕlmÕú
görüúme formu kullanÕlmÕútÕr. Verilerin analizi sonucunda çalÕúmaya katÕlan ö÷retmen adaylarÕnÕn STEM
uygulamalarÕ ve STEM okullarÕ ile ilgili yetersiz düzeyde bilgiye sahip olduklarÕ tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : fen e÷itimi, STEM, FeTeMM
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(11941) FEN BøLGøSø ÖöRETMENLERøNøN STEM EöøTøMøNøN FEN
BøLøMLERø DERSøNE ENTEGRASYONU HAKKINDAKø GÖRÜùLERø
1

MUCøZE ÇøFTÇø 1, SøNAN ÇINAR 1
RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
mucize_42_@hotmail.com

Günümüz teknojisinin geliúmesi ve bilimin ivme kazanmasÕ insan hayatÕnÕ kolaylaútÕrmakta ve yaúam kalitesini
yükseltmektedir. Bu geliúlerle birlikte e÷itim-ö÷retim sisteminde 21. Yy becerilerine sahip, ülke ekonomisinin
ihtiyaç duydugu nitelikli bireylerin yetiútirilmesi bakÕmÕndan yeni yaklaúÕm araútÕrmalarÕ do÷muútur. Milli
e÷itim bakanlÕ÷ÕnÕn yeni e÷itim ö÷retim sistemine taslak program olarak uygulamaya aldÕ÷Õ STEM yaklaúÕmÕyla
ça÷Õn gereksinimi olan bireylerin yetiútirilebilece÷i hedeflenmiútir. STEM; Fen, Teknoloji, Mühendislik ,
Matematik alan disiplinlerinin birbirine entegre edilmesine dayanan bir yaklaúÕmdÕr. STEM e÷itimi için Millî
E÷itim BakanlÕ÷ÕnÕn 2015-2019 Stratejik PlanÕnda STEM’in güçlendirilmesine yönelik amaçlarÕ yer almakta
ancak hazÕrlanmÕú bir eylem planÕ bulunmamaktadÕr. Bu nedenle TÜBøTAK ilgili çalÕúmalara destek
sa÷lamaktadÕr. Bu çalÕúmada STEM hizmet içi kursuna katÕlmÕú Fen Bilgisi Ö÷retmenleri’nin STEM
yaklaúÕmÕna iliúkin görüúleri alÕnarak derse entegre edilebilmesinde uygun ortamlarÕn oluúturulabilmesi ve
desteklenen STEM hizmet içi kursunun etkilili÷ini gözlemleyebilmek amaçlanmÕútÕr. Bu amaç do÷rultusunda
STEM hizmet içi kursuna katÕlan 41 Fen Bilgisi Ö÷retmeninden rastgele 15 ö÷retmen seçilmiú ve ‘Ö÷retmen
Görüúme Formu’ kullanÕlarak seçilen ö÷retmenlerin STEM E÷itiminin Fen Bilimleri dersine entegrasyonu
hakkÕndaki görüúleri alÕnmÕútÕr. Bu çalÕúmada nitel araútÕrma yaklaúÕmlarÕndan özel durum çalÕúmasÕ
benimsenmiútir. Görüúme formundan elde edilen verilerin betimsel içerik analizi gerçekleútirilmiútir. STEM
hizmet içi kursuna katÕlan Fen Bilgisi Ö÷retmenleri, e÷itim sonrasÕ Fen Bilimleri Dersini di÷er derslerle
iliúkilendirebildiklerini, sÕnÕflarÕnda uyguladÕklarÕ bazÕ STEM etkinlikleri sayesinde ö÷rencilerin derse
katÕlÕmÕnÕn ve ilgilerinin arttÕ÷ÕnÕ ifade etmiúlerdir. Ancak bazÕ velilerin TEOG sÕnavÕ nedeniyle STEM
etkinliklerinin zaman alabilece÷i düúüncesiyle bu vb. etkinliklerin yapÕlmasÕna çok da sÕcak bakmadÕklarÕnÕ ifade
etmiúlerdir. Bu etkinliklerin sayesinde ö÷rencilerin el becerilerinin arttÕ÷ÕnÕ ve üretebilmelerinin sevinciyle
günlük hayattaki sorunlarÕn çözümlerine odaklanabildiklerini dile getirmiúlerdir. AyrÕca STEM e÷itiminin
derslerdeki de÷erlendirme sürecinin farklÕ olmasÕ gerekti÷ini de ifade etmiúlerdir. Mevcut müfedata, STEM
E÷itimine iliúkin ders saatlerinin konulmasÕnÕ, okullarda uygun ortamlarÕn sunulabilmesini ifade ederlerken,
STEM E÷itiminin okul dÕúÕ uygulamalar olarak da gerçekleútirilmesinin bu alanda ilgili ö÷rencilerin daha
donanÕmlÕ yetiúebilmeleri noktasÕnda önemli oldu÷unu vurgulamÕúlardÕr.
Anahtar Kelimeler : Hizmet içi, STEM E÷itimi, Ö÷retmen Görüúü
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(11943) FEN BøLGøSø ÖöRETMEN ADAYLARININ ARAùTIRMA
TABANLI FEN ÖöRETøMøNE øLøùKøN ÖZYETERLøK øNANÇ
DÜZEYLERøNøN BELøRLENMESø
AYùE TURAN 1, SABRø KOCAKÜLAH 2
1

2

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
ayse-avcu@hotmail.com

2013 yÕlÕnda yenilenen, 2017 yÕlÕnda güncellenen Fen Bilimleri Dersi Ö÷retim ProgramÕnda disiplinler arasÕ bir
bakÕú açÕsÕyla araútÕrma-sorgulamaya dayalÕ ö÷renme yaklaúÕmÕ temel alÕnmÕútÕr. Ö÷rencilerin çevrelerinde olup
bitenleri ve do÷anÕn gerçeklerini anlamlandÕrmalarÕ için bilim insanlarÕ gibi sorgulama yapmalarÕ gerekmektedir.
Bununla birlikte bilim insanlarÕndan farklÕ olarak ö÷renciler, özellikle de ortaokul düzeyindekiler, henüz tam
olarak geliúmiú gözlem yapma, kanÕt toplama, tahmin yapma, olasÕ açÕklamalarÕ sÕnama ve bulgularÕ yorumlama
becerilerine sahip de÷ildirler. Ortaokul düzeyinde sorgulamaya dayalÕ fen e÷itiminin temel amacÕ, ö÷rencilerin
araútÕrma, sorgulama ve bilimsel süreç becerileri olarak tanÕmlanan becerileri geliútirmelerine yardÕmcÕ olmaktÕr.
Bu aúamada fen e÷itimcilerine düúen en büyük sorumluluk ortaokul düzeyinde sorgulamaya dayalÕ ö÷renci
becerilerinin geliútirilmesini destekleyen ö÷renme ortamlarÕnÕn yaratÕlmasÕdÕr. Fen ö÷retmeninin sorgulayan bir
birey olarak özyeterlili÷inin geliúmesi, ortaokul ö÷retmenleri için özellikle çok önemlidir. Fen ö÷retiminde bunu
sa÷lamada en güçlü de÷iúken ise ö÷retmenin sahip oldu÷u sa÷lam içerik bilgisi ve bunu ö÷renciye ulaútÕrmada
izleyece÷i yoldur. Ö÷retmen adaylarÕnÕn araútÕrma tabanlÕ fen ö÷retimine iliúkin öz yeterlik inanç düzeylerini
belirlemeye yönelik olarak yapÕlan bu çalÕúmada örnek olay tarama yöntemi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn
örneklemini 2015-2016 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda BalÕkesir Üniversitesi Necatibey E÷itim Fakültesi Fen Bilgisi
Ö÷retmenli÷i ProgramÕnÕn dört sÕnÕfÕnda ö÷renim gören 191 ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. KullanÕlan veri
toplama araçlarÕ sÕrasÕyla ønaltekin ve Akçay (2011) tarafÕndan geliútirilen AraútÕrma TabanlÕ Fen Ö÷retimi
Ölçe÷i ve araútÕrmacÕ tarafÕndan hazÕrlanan yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formudur. AraútÕrma TabanlÕ Fen
Ö÷retimi Ölçe÷inden elde edilen veriler gruplar arasÕnda anlamlÕ bir farkÕn olmadÕ÷ÕnÕ göstermiútir. Bununla
birlikte ö÷retmen adaylarÕnÕn araútÕrma tabanlÕ fen ö÷retimine yönelik algÕlarÕnÕn sÕnÕf düzeyi ilerledikçe arttÕ÷Õ
tespit edilmiútir. YarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmelerden elde edilen verilerin analizleri de ö÷retmen adaylarÕnÕn
araútÕrma tabanlÕ fen ö÷retime uygun düúüncelere sahip olduklarÕ ancak bu konudaki öz yeterlik inançlarÕna
bakÕldÕ÷Õnda 1., 2. ve 3.sÕnÕftaki ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷retmenlik uygulamasÕ yapmamÕú olmasÕ, bu konuda
yeterli deneyime sahip olmamasÕ nedeniyle kendilerinin yeterli beceriye sahip olmadÕ÷ÕnÕ düúündükleri
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Fen bilgisi e÷itimi, araútÕrma tabanlÕ ö÷retim, ö÷retmen adaylarÕ
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(11948) FEN BøLøMLERø ÖöRETMENLERøNøN BøLøMøN DOöASININ
ÖöRETøMø KONUSUNDA SINIF øÇø UYGULAMALARININ
GELøùTøRøLMESø
GøZEM TEKøN 1, NøHAL DOöAN 2, SERHAT øREZ 3, GÜLTEKøN ÇAKMAKÇI 4,
YALÇIN YALAKø 4, EDA ERDAù KARTAL 5
2

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
3
MARMARA ÜNøVERSøTESø
4
HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
5
KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
giz.ert90@gmail.com

Türkiye’ de 2005 ve 2013 yÕllarÕnda “bilim okur yazar bireylerin yetiútirilmesini” vizyon edinerek de÷iúen fen
bilgisi ö÷retim programlarÕnda fen kavramlarÕyla birlikte bilimin do÷asÕnÕn ö÷retilmesi mutlak ihtiyaç olarak
kabul edilmiútir (MEB, 2005,2013). Bilimin do÷asÕnÕn ö÷retimi konusunda yapÕlan çalÕúmalar incelendi÷inde
ö÷retmenin alan bilgisinin, bilimin do÷asÕ ile ilgili pedagojik alan bilgisinin ve bilimin do÷asÕ hakkÕndaki
görüúlerinin ö÷rencilerin hedeflenen vizyona ulaúabilmesi için önemli rol oynadÕ÷Õ tespit edilmiútir.
DolayÕsÕyla öncelikle ö÷retmenlerin sÕnÕf içi uygulamalarÕ mercek altÕna alÕnarak yaúadÕklarÕ sorunlar tespit
edilmeli ve eksikliklerin mesleki geliúim programlarÕ yoluyla mümkün oldu÷unca giderilmesi gereklili÷i
do÷muútur. Bu nedenle bu çalÕúmada uzun süreli bir mesleki geliúim programÕnÕn, fen bilgisi ö÷retmenlerinin
bilimin do÷asÕnÕn ö÷retilmesi konusundaki, pedagojik alan bilgilerine etkisi araútÕrÕlmÕútÕr. Bu do÷rultuda, bir yÕl
süreyle düzenlenen çalÕútaylarda, bilimin do÷asÕnÕn ö÷retimi ve bilimin do÷asÕ temalarÕnÕn ünitelere entegre
edildi÷i ö÷retim materyalleri ö÷retmenlerle tartÕúma ortamÕ sa÷lanarak geliútirilmiútir. ÇalÕúmanÕn verileri, bir
ö÷retim yÕlÕ süresince bu ö÷retim materyallerinin sÕnÕf içi uygulamalarÕnÕn video kayÕtlarÕnÕn incelenmesiyle elde
edilmiútir. AraútÕrmada, Bilimin Do÷asÕ SÕnÕf Gözlemi ve Ürün Ölçe÷i (Nature of Science Classroom
Observation and Artifact Protocol, NOS-COP) (Herman,Clough ve Olson, 2012) Türkçe’ye çevrilmiú ve bazÕ
küçük de÷iúikliklerle adapte edilerek veri toplama aracÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. Toplamda 39 video kaydÕndan elde
edilen veriler nitel veri analizi paket programÕ kullanÕlarak NOS-COP do÷rultusunda analiz edilmiú,
karúÕlaútÕrÕlmÕú ve modeller üzerinde gösterilmiútir. Böylece ö÷retmenlerin sÕnÕf içi uygulamalarda kullandÕklarÕ
etkinliklerle bilimin do÷asÕ konusundaki pedagojik alan bilgilerinin aylara göre geliúimi belirlenmeye
çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn sonucunda, uygulanan uzun süreli mesleki geliúim programÕna katÕlan ö÷retmenlerin
sÕnÕf içi uygulamalarÕnda bilimin do÷asÕnÕn ö÷retimiyle ilgili pedagojik alan bilgilerinin süreç içerisinde arttÕ÷Õ
saptanmÕútÕr. AyrÕca çalÕúmanÕn sonucunda ö÷retmenlerin bilimin do÷asÕ görüúleri ve bu görüúleri uygulamaya
transfer etme düzeyleri arasÕnda dikkat çekici sonuçlara ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Bilimin do÷asÕ, mesleki geliúim programÕ, sÕnÕf içi uygulamalar.
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RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
aytar.ayse@gmail.com

Bu çalÕúma, fen bilimleri ö÷retmen adaylarÕnÕn su kavramÕna bakÕú açÕsÕnÕ de÷erlendirmek amacÕyla yapÕlmÕútÕr.
Bu kapsamda, 21 ö÷retmen adayÕna 4 adet açÕk uçlu sorudan oluúan bir anket formu düzenlenerek uygulanmÕútÕr.
Bu sorulardan ilki, su kelimesine yönelik ça÷rÕúÕmlarÕnÕ biyolojide su, fizikte su ve kimyada su baúlÕklarÕ altÕnda
sÕralama úeklinde kelime iliúkilendirme testi olarak düzenlenmiútir. økinci soruda, ö÷retmen adaylarÕndan bu
görüúlerini açÕklamalarÕ istenmiútir. Üçüncü ve dördüncü soruda ise sÕrasÕyla ö÷retmen adaylarÕndan biyoloji,
fizik ve kimya dersleri kapsamÕnda su konusu ile ilgili iúledikleri konulara örnek vermeleri ve suyun hangi
disiplin altÕnda ele alÕnmasÕ gerekti÷i konusunda ö÷retmen adaylarÕnÕn görüúleri belirlenmek istenmiútir.
Ö÷retmen adaylarÕnÕn su kavramÕna yönelik ça÷rÕúÕmlarÕ analiz edildi÷inde, biyoloji alanÕnda en çok yaúam, su
döngüsü ve fotosentez; fizik alanÕnda ise sÕvÕlarÕn kaldÕrma kuvveti, sÕvÕ basÕncÕ ve yo÷unluk kelimelerini tercih
ettikleri tespit edilmiútir. Bunun yanÕ sÕra, kimya alanÕnda ö÷retmen adaylarÕ su ile ilgili görüúlerini suyun
kimyasal formülü (H2O), kimyasal tepkimeler ve hidrojen kavramlarÕ çerçevesinde belirtmiúlerdir. Ö÷retmen
adaylarÕ, biyoloji alanÕnda suyla ilgili iúlenen konulara yönelik su döngüsü, fotosentez ve enzim; fizik alanÕnda
kaldÕrma kuvveti, sÕvÕ basÕncÕ ve yo÷unluk; kimya alanÕnda ise kimyasal tepkimeler, maddenin halleri ve çözelti
konularÕnÕ örnek vermiúlerdir. Su konusunun hangi disiplin altÕnda incelenmesi noktasÕnda, 7 ö÷retmen adayÕ
biyoloji, fizik ve kimya alanlarÕnda, 6 ö÷retmen adayÕ biyoloji alanÕnda, 3 ö÷retmen adayÕ ise kimya alanÕnda
iúlenmesi gerekti÷ini düúünmektedir. Bu bulgular do÷rultusunda, ö÷retmen adaylarÕnÕn su kavramÕna yönelik
farklÕ düúüncelere sahip olduklarÕ tespit edilmiútir. Ö÷retmen adaylarÕndan her ne kadar bu düúünceleri
açÕklamalarÕ istense de söz konusu düúüncelerin hangi ba÷lamda ele alÕndÕ÷Õ noktasÕnda derinlemesine verilere
ihtiyaç duyulmaktadÕr. Bu kapsamda ö÷retmen adaylarÕ ile birebir görüúmeler veya odak grup görüúleri yapÕlarak
bu düúüncelerin altÕnda yatan gerekçelerin belirlenebilece÷i düúünülmektedir. Görüúmelerden edinilen veriler, su
konusunda yapÕlacak etkinliklerin tasarlanmasÕnda da kullanÕlabilir. AyrÕca, su konusunun disiplinler arasÕ
özelli÷i noktasÕnda, ö÷retmen adaylarÕnÕn bilgilendirmeye ihtiyaç duyduklarÕ tespit edilmiútir. Ö÷retmen adaylarÕ
ile birlikte su konusunun disiplinler arasÕ do÷asÕna odaklanan etkinliklerin tasarlanmasÕ ve uygulanmasÕ ile bu
eksikli÷in giderilebilece÷i düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Su, biyoloji, fizik, kimya, kelime iliúkilendirme, açÕk uçlu sorular

(11996) FARKLI EöøTøM SøSTEMLERøNDE FEN BAùARISININ ÇOK
DÜZEYLø MODELLERLE KARùILAùTIRILMASI: TIMSS 2015
SøNGAPUR VE TÜRKøYE ÖRNEöø
NAGøHAN BOZTUNÇ ÖZTÜRK 1, EREN HALøL ÖZBERK 1,
LEYLA YILMAZ FINDIK 1
1

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø erenozberk@gmail.com

UluslararasÕ E÷itim BaúarÕlarÕnÕ De÷erlendirme Kuruluúu (IEA) tarafÕndan yürütülen UluslararasÕ Matematik ve
Fen E÷ilimleri AraútÕrmasÕ (TIMSS) dört yÕlda bir gerçekleúen, 4. ve 8. sÕnÕf ö÷rencileri dâhil edilerek,
ö÷rencilerin çok yönlü bilgi ve becerilerinin belirlenmesi amaçlayan bir tarama çalÕúmasÕdÕr. TIMSS’in amacÕ
ülkelerin matematik ve fen alanlarÕnda ö÷retim ve ö÷renmeyi nasÕl geliútirecekleri konusunda bilinçli kararlar
almalarÕna yardÕmcÕ olmaktÕr. UluslararasÕ araútÕrmalar ülkelerin e÷itim politikalarÕna yön gösterme ve e÷itim
sistemlerinde yapÕlacak güncellemelere kanÕt sa÷lama açÕsÕndan oldukça önemli veriler sa÷lamaktadÕr. TIMSS
uygulamasÕ da, kapsamÕnda yer alan matematik ve fen alanlarÕnda detaylÕ veriler toplayarak e÷itim için ciddi bir
kaynak oluúturmaktadÕr. BunlarÕn yanÕ sÕra araútÕrmaya katÕlan ülkeler arasÕ sÕralamalar da yapÕlmaktadÕr ve bu
sayede ülkelerin gelecek dönemde yapabilece÷i teknolojik, ekonomik vb. alanlardaki geliúmeler hakkÕnda
tahminler yapÕlabilmektedir. BaúarÕlÕ e÷itim sistemleri örnek alÕnarak ülkelerin kendi e÷itim sistemlerinde, kendi
kültür ve özellikleri dâhilinde, yapabilecekleri iyileútirmeler uluslararasÕ araútÕrmalarÕn faydalarÕ arasÕnda yer
alabilir. TIMSS 2015 araútÕrmasÕ sonuçlarÕna bakÕldÕ÷Õnda; ilk sÕralarda uzak do÷u ülkelerinin yer aldÕ÷Õ
görülmektedir. Bu sonuç farklÕ uluslararasÕ araútÕrmalarÕn sonuçlarÕnÕ destekler niteliktedir. Uzak do÷u
ülkelerinin uluslararasÕ araútÕrmalarda ilk sÕralarda yer almasÕ araútÕrmacÕlarÕ bu ülkelerin e÷itim sistemleri
üzerinde çalÕúmaya yöneltmektedir. Bu ülkeler arasÕnda da sÕralamalarda baúlarda yer alan Singapur oldukça
dikkat çeken bir ülke olmaktadÕr. Bu çalÕúma kapsamÕnda da, alanyazÕnda yer alan fen baúarÕsÕna etkisi oldu÷u
belirtilen de÷iúkenler Singapur ve Türkiye örneklemlerinde incelenecektir. Bu de÷iúkenler ö÷renci ve okul
düzeyinde alÕnarak, hiyerarúik do÷rusal modelleme (HLM) yöntemiyle incelenecektir. ÇalÕúmada kullanÕlacak
veriler TIMSS’in web sayfasÕndan elde edilecektir.
Anahtar Kelimeler : Fen baúarÕsÕ, okul özellikleri, ö÷renci de÷iúkenleri, TIMSS
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Inquiry-based learning is a learning environment that recommended by many curricula around the world.
Argument-based Inquiry (ABI) approach is aimed to help individuals according to create arguments in a
scientific inquiry, provide opportunity to ask questions, make evidence and claims, compare claims with current
scientific knowledge. The written arguments constituted by the students give information about how they
constitutes the argument structures (question, claim, evidence). The aim of this study is to investigate the preservice science teachers’ written arguments in the implementation of ABI. A total of forty freshman pre-service
science teachers were participated. It is designed as a case study research. This study had proceeding in 20152016 academic-semester within the scope of physics and chemistry laboratory course. During these courses, the
participants attended five ABI implementations related to “electricity” topic. The ABI reports were used as a
data collection tool. The collected data were analyzed by the ABI report rubric which is developed by Yeúilda÷Hasançebi and Günel (2014). The results and implications for teacher education are discussed.
Anahtar Kelimeler : Argument-based inquiry approach, inquiry learning, pre-service science teachers

(12007) BøR SINIF øÇø ETKøNLøK ÖRNEöø: DENøZ KAPLUMBAöASI
ROZETø YAPALIM
BEYZA NUR ARI 1, FEHøME SEVøL YALÇIN 1, SøBEL TELLø 1, YAùAR BOZDEMøR 2
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
beyzanurari95@gmail.com

Çevre sorunlarÕ, do÷al yaúam ile canlÕ arasÕndaki dengenin bozulmasÕdÕr. Son yÕllarda Çanakkale sahillerine
ulaúan deniz kaplumba÷alarÕnÕn ço÷unlukla, a÷Õr kafa travmalarÕ, yaralanmÕú ya da ölü olarak karaya vurmuú
úekilde görülmüútür. Nesli tehlike altÕndaki türlerden olan Deniz Kaplumba÷alarÕnÕn bölgede görülmesi aynÕ
zamanda çeúitlili÷in korunmasÕ ve toplumsal bilinçlendirme sorumlulu÷unu da getirmiútir. Çevre sorunlarÕnÕn
çözümünde çevre e÷itimi önemli bir yer tutmaktadÕr. E÷itimde materyal yapÕmÕ ve kullanÕmÕ, etkili bir e÷itimö÷retim ortamÕ hazÕrlayarak, ö÷rencilerin öngörülen hedeflere daha kolay ulaúmalarÕnÕ sa÷lar. Ortaokul
ça÷Õndaki ö÷renciler, bilgilerin somut modellerle temsil edildi÷i ö÷renme ortamlarÕnda daha anlamlÕ ö÷renirler.
DolayÕsÕyla çevre e÷itimi etkinliklerinde somut materyalleri kullanÕmÕ oldukça yararlÕdÕr ve materyal
yaptÕrÕlmasÕ, kullanÕmÕ ö÷renciye zengin, renkli, görsel ve iúitsel mesajlar içeren bir ö÷retim ortamÕ sunulabilir.
Bu çalÕúmada; Deniz Kaplumba÷alarÕna yönelik farkÕndalÕk oluúturma amacÕyla somut ve görsel materyallerle,
basit ve ucuz araç-gereçlerle kullanarak minyatür kaplumba÷a rozetleri hazÕrlatÕlmÕútÕr. Kaplumba÷a rozeti
hazÕrlanmasÕ sürecinde, konuya yönelik olarak ortaokul 5. sÕnÕf seviyesinde Fen Bilgisi Ö÷retim ProgramÕ’nda
bulunan hedef davranÕúlarÕ esas alÕnmÕútÕr. Kaplumba÷a rozet modeli úablonlarÕ alan uzman görüúü alÕnarak ve
deniz kaplumba÷asÕ vücut özelliklerine sadÕk kalÕnarak oluúturulmuútur. Mukavvalar üzerine çizilerek
oluúturulan úablonlar aynÕ sÕnÕfta ö÷renim görmekte olan 24 ö÷renciye da÷ÕtÕlmÕútÕr. AltÕ kiúilik gruplar halinde
çalÕúan ö÷renciler kendilerine da÷ÕtÕlan úablonlarÕ kullanarak ve farklÕ renklerde keçe kullanarak kaplumba÷a
vücut bölümleri oluúturmuúlar ve bu bölümleri yapÕútÕrarak birbirine eklemiútir. Her bir kaplumba÷a rozetinin
altÕna görünmeyecek úekilde ataçlÕ i÷neler yerleútirilmiútir ve ö÷renciler çalÕúma sonunda kaplumba÷a rozetini
yakalarÕna takarak kullanmÕúlardÕr. Etkinlik sÕrasÕnda araútÕrmacÕlar ö÷rencilerle deniz kaplumba÷alarÕnÕn yaúam
alanlarÕ, dÕú görünüúleri ve özelliklerini kavratmak için hazÕrlanan görselleri paylaúmÕúlar ve ö÷retici sorular
yöneltmiútir. UygulamanÕn, ortaö÷renim ö÷rencilerinin deniz kaplumba÷alarÕ hakkÕnda farkÕndalÕk kazanmasÕ,
sÕnÕf içi etkinlikle aktif ö÷renmenin sa÷lanmasÕnÕ açÕsÕndan alana katkÕsÕ olaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Aktif ö÷renme, Biyoçeúitlilik, Deniz kaplumba÷alarÕ, Fen bilgisi e÷itimi, SÕnÕf içi etkinlik
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E÷itim ve ö÷renmenin temel amaçlarÕndan biri bireylere bilginin do÷asÕnÕn yapÕtaúlarÕ olan kavramlarÕn
ö÷retilmesidir. KavramlarÕn ö÷renilmesi ve kavramlar arasÕ iliúkilerin kurulmasÕ anlamlÕ bir ö÷renmenin
gerçekleúmesi ile meydana gelir. Birey bu iliúkilendirme sürecinde kavramlar arasÕ yanlÕú yapÕlandÕrma veya
deneyimler ile olasÕ yanÕlgÕlara sahip olabilir. Bu yanÕlgÕlar da gelecek ö÷renmelerde bir takÕm yanlÕú
yapÕlandÕrmalara sebep olabilir. Bu nedenle bireylerin bir konu/kavrama yönelik anahtar kelimeleri ve onu yakÕn
anlamsal kelimeler ile iliúkilendirmeleri, konunun bütüncül olarak ele alÕnmasÕ ve analojilerden faydalanÕlarak
ö÷renilmesinde önem teúkil etmektedir. YapÕlan araútÕrmada ortaokul ö÷rencilerinin canlÕ kavramÕna yönelik
anahtar kelimeleri fenomenoloji çalÕúmasÕ ile belirlemek amaçlanmÕútÕr. Fenolomenoloji çalÕúmalarÕ bireylerin
zihinlerinde var olan yapÕlarÕ, merkezi kavramlarÕ ve bu kavram ve deneyimlerin nasÕl anlamlandÕrÕlmÕú
olduklarÕnÕ, bunlar arasÕndaki iliúkileri inceler. YapÕlandÕrma her bir birey için farklÕ oldu÷undan elde edilen
tanÕmlar da farklÕ olmaktadÕr. ÇalÕúma ortaokul 5. SÕnÕf (n=41; 12 e, 29 k) ve 6. SÕnÕfta (n=39; 19 e, 20 k)
ö÷renim görmekte olan 80 ortaokul ö÷rencisi ile gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúmada veri toplama aracÕ olarak
araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen iki adet açÕk uçlu soru kullanÕlmÕú, ö÷rencilerin cevaplarÕ yazÕlÕ metinler
halinde alÕnmÕútÕr. Elde edilen verilerin analizinde tümevarÕmsal içerik analizi kullanÕlmÕútÕr. Analiz sürecinde
araútÕrmacÕlar farklÕ zamanlarda bir araya gelerek görüú birli÷i sa÷lanmÕú ve analizler tamamlanmÕútÕr. Analizler
sonucunda ortaokul ö÷rencilerinin canlÕ kavramÕna yönelik akÕllarÕna ilk gelen anahtar kelimelerin insan, hayvan
ve bitki kavramlarÕ ile nefes alma ve hareket etme özellikleri oldu÷u görülmüútür. 5. SÕnÕf ö÷rencilerinin
kavramlarÕ 6. SÕnÕf ö÷rencilerinin kavramlarÕndan çeúitlilik göstermekle birlikte daha önce canlÕlar ve hayat
ünitesine dair ders almadÕklarÕ düúünüldü÷ünde daha informal yapÕlar oldu÷u sonucuna varÕlmÕútÕr. Bununla
birlikte 6. SÕnÕf ö÷rencilerinin daha önce canlÕlar ve hayat konusuna yönelik ders aldÕklarÕ düúünüldü÷ünde
vermiú olduklarÕ cevaplarÕn daha formal yapÕlar oldu÷u görülmüútür. Ortaokul ö÷rencilerinin canlÕlarÕn ortak
özellikleri nedir sorusuna yönelik vermiú olduklarÕ cevaplarÕ incelendi÷inde nefes alma, beslenme, hareket etme,
üreme ve geliúme cevaplarÕnÕn en fazla tekrar eden cevaplar oldu÷u görülmüú, cevap çeúitlili÷inin 5. SÕnÕflarda
daha fazla oldu÷u sonucuna varÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerin her iki soruya vermiú olduklarÕ cevaplar bütüncül olarak ele
alÕndÕ÷Õnda ö÷rencilerin canlÕ kavramÕ ve bu kavramÕ iliúkilendirdikleri kavramlara yönelik belirli kavram
yanÕlgÕlarÕnÕn oldu÷u, canlÕlarÕ sÕnÕflandÕrma ve ortak özellikleri ayÕrt etme noktalarÕnda önemli eksikliklere
sahip oldu÷u sonucuna varÕlmÕútÕr. Elde edilen bulgular do÷rultusunda fen e÷itimcileri ve gelecek araútÕrmalara
yönelik önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : canlÕ kavramÕ, kavram yanÕlgÕlarÕ, ortaokul ö÷rencileri, fen e÷itimi, fenomenoloji çalÕúmasÕ
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ølk olarak Ellite Norse ve arkadaúlarÕ tarafÕndan ifade edilen biyoçeúitlilik kavramÕ genel olarak bir yerde
bulunan farklÕ türde bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerinin çeúitlili÷i olarak tanÕmlanmÕútÕr (Gürbüz,
Derman & Çakmak, 2013; Topçu , 2012). Biyolojik Çeúitlilik Sözleúmesi’ne göre biyolojik çeúitlilik genetik,
sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel açÕdan büyük öneme sahiptir (Topçu, 2012). Bu konunun e÷itimi açÕsÕndan
de÷erlendiren Yüce ve Önel (2015), biyoçeúitlilik konusunun açÕklÕk ve anlaúÕlÕrlÕ÷Õnda bir takÕm noksanlÕklar
oldu÷unu ifade etmiútir. Bununla birlikte çevre e÷itimi konusunda yapÕlan çalÕúmalar incelendi÷inde;
ö÷rencilerin yeterli çevre bilgisine sahip olmadÕ÷Õ (BastÕ, Do÷an, Bahar & Nartgün, 2011), ö÷retmen adaylarÕnÕn
çevre okuryazarlÕklarÕnÕn düúük oldu÷unu (Teksöz, Boone, YÕlmaz Tüzün & Öztekin, 2014), e÷itim
programlarÕnda ve ders kitaplarÕnda çevre konusuna yeterince yer verilmedi÷i (Gürbüz, Derman & Çakmak,
2013), büyük úehirlerde yaúayan insanlar için çevreyi tanÕmanÕn zor oldu÷u (ønce, 2015) ifade edilmiútir. AyrÕca
biyolojik çeúitlili÷in önemi toplum tarafÕndan yeterince anlaúÕlmadÕ÷Õ araútÕrmacÕlarca (Derman, Çakmak, Yaúar,
KÕzÕlaslan, & Gürbüz, 2013) belirtilmiútir. Ancak duyarlÕ ve bilinçli bireylerin yetiútirilmesi için de bu alanla
ilgili e÷itim faaliyetlerinin artÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ da ö÷retmen adaylarÕnÕn biyoçeúitlilik
konusundaki kavramsal yapÕlarÕnÕ ortaya koymaktÕr. ÇalÕúma karma araútÕrma metodolojisine göre tasarlanmÕútÕr.
Fen bilgisi ö÷retmenli÷i programÕnÕn 3. sÕnÕfÕnda yer alan çevre bilimi dersi kapsamÕnda 31 ö÷retmen adayÕnÕn
katÕlÕmÕyla gerçekleútirilmiútir. Veri toplama aracÕ olarak biyoçeúitlilik konusunda hazÕrlanan açÕk uçlu sorular
(yok olma nedenleri, korumaya yönelik önlemler), kavram haritasÕ, Gürbüz ve arkadaúlarÕ (2013) tarafÕndan
geliútirilen biyoçeúitlilik okuryazarlÕ÷Õ ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. Nitel verilerin analizinde içerik analizi, nicel
verilerin analizinde t-testi kullanÕlmÕútÕr. Analiz sonuçlarÕna göre ö÷retmen adaylarÕnÕn biyoçeúitlili÷in yok olma
nedenlerini; atÕklar, kirlilik, e÷itimsizlik, do÷al afetler, tarÕm uygulamalarÕ, do÷al ve beúeri faktörler gibi
nedenlerden kaynaklandÕ÷ÕnÕ ifade etmiúlerdir. Biyoçeúitlili÷in korunmasÕ için; yasaklar, e÷itim verilmesi, atÕk
kullanÕmÕn kÕsÕtlanmasÕ, korumaya yönelik önlemler alÕnmasÕ gibi çeúitli önlemler yoluyla yapÕlmasÕ gerekti÷ini
belirtmiúlerdir. Biyoçeúitlilik okuryazarlÕ÷Õ ölçe÷ine ait veriler incelendi÷inde ise ö÷retmen adaylarÕnÕn
biyoçeúitlilik konusunda okuryazarlÕklarÕnÕn oldukça yüksek oldu÷u belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Biyoçeúitlilik, biyoçeúitlilik okuryazarlÕ÷Õ, fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕ, fen e÷itimi

(12034) FEN BøLøMLERø ÖöRETMEN ADAYLARININ FEN
ÖöRETøMø YAKLAùIMLARI
1

GAMZE TEZCAN 1, HÜLYA GÜVENÇ 2
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
YEDøTEPE ÜNøVERSøTESø
gamzesrt@gmail.com

Fen ö÷retim yaklaúÕmÕ, ö÷retmenin dersi ve ö÷renme aktivitelerini tasarlarken ve onlarÕ uygularken benimsedi÷i
yaklaúÕmdÕr ve do÷rudan ö÷retimden, açÕk sorgulamaya do÷ru geniú bir sürekli dizi üzerinde yer almaktadÕr
(Schuster, Cobern ve Applegate, 2011). Uygulanmakta olan ilkö÷retim kurumlarÕ fen bilimleri dersi ö÷retim
programÕ (MEB, 2013) sorgulamaya dayalÕ ö÷retim yaklaúÕmÕnÕn uygulanmasÕnÕ önermektedir. Bu durumda, fen
bilimleri ö÷retmen adaylarÕndan lisans ö÷renimleri boyunca sorgulamaya dayalÕ ö÷retim yaklaúÕmÕ hakkÕnda
gerekli ö÷retimsel bilgiyi edinmeleri ve sorgulamaya dayalÕ ö÷retime uygun ö÷retim yaklaúÕmÕnÕ daha fazla
benimseyerek mezun olmalarÕ beklenmektedir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ fen bilimleri ö÷retmen adaylarÕnÕn
ö÷retim yaklaúÕmlarÕnÕ belirlemek ve sÕnÕf de÷iúkeni açÕsÕndan incelemektir. Tarama modelinde olan
araútÕrmanÕn evrenini ÇOMÜ E÷itim Fakültesi’nde ö÷renim gören 299 fen bilimleri ö÷retmen adayÕ
oluúturmaktadÕr. Örneklemi ise amaçlÕ tabakalÕ örnekleme yöntemi ile toplam 8 úube içerisinden her sÕnÕf
düzeyinden bir úube olacak úekilde belirlenen 4 úubede ö÷renim gören ö÷retmen adaylarÕ oluúturmaktÕr. Veri
toplama aracÕ olarak Schuster ve ark. (2011) tarafÕndan geliútirilen ve Türkçe uyarlamasÕ Güvenç ve Sert (2013)
tarafÕndan yapÕlmÕú ve Cronbach's Alpha güvenirlik katsayÕsÕ .74 olarak olan Fen Ö÷retimi E÷itsel YaklaúÕm
Testi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn veri toplama ve analiz süreci devam etmektedir. AraútÕrmanÕn bulgularÕnÕn fen
bilimleri ö÷retmen adaylarÕnÕn mevcut ö÷retim yaklaúÕmlarÕ hakkÕnda bilgi vererek ö÷retmen yetiútirme
programÕnda yapÕlacak düzenlemelere ÕúÕk tutaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Fen ö÷retimi yaklaúÕmÕ
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(12040) FEN BøLGøSø ÖöRETMEN ADAYLARININ “ELEKTRøK VE
MANYETøZMA” KONUSUNDA KAVRAMSAL ANLAMALARININ
øNCELENMESø
BEKøR GÜLER 1, MEHMET ùAHøN 2
2

1
BARTIN ÜNøVERSøTESø
DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
bekirgulr@gmail.com

AraútÕrma ve bilimsel süreçlerle ilerleyen etkili ö÷renmenin gerçekleútirilmesi noktasÕnda ö÷retmenlere düúen
sorumluluk, fizik konularÕnÕn ö÷retimi konusunda da birtakÕm endiúelerin do÷masÕna sebep olmaktadÕr.
Uygulamalara olan ihtiyacÕn ve dolayÕsÕyla ders saatine olan ihtiyacÕn artmasÕ, uygulamalarÕ baúarÕyla yürütecek
yeterlikte ö÷retmenlerin gereklili÷i, daha detaylÕ ve nitelikli ölçme yapmanÕn gereklili÷i bu endiúelerin alt
yapÕsÕnÕ oluúturmaktadÕr. Ö÷retmenlerde oluúan bu endiúelerin bir baúka boyutunu ise lisans düzeyinde
edindikleri eksik ya da yanlÕú ö÷renmeler oluúturmaktadÕr. DolayÕsÕyla ö÷retmenlerin fizik konularÕnÕ lisans
düzeyinde ne derece ö÷rendiklerinin ve kavramlara ne derece hâkim olduklarÕnÕn incelenmesi büyük önem
taúÕmaktadÕr. Bu kapsamda bu araútÕrmanÕn amacÕ, fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn “Elektrik ve Manyetizma”
konusundaki kavramsal anlamalarÕnÕ farklÕ sÕnÕf düzeylerinde incelemektir. AraútÕrma, 2016-2017 ö÷retim
yÕlÕnda BartÕn Üniversitesi E÷itim Fakültesinde yürütülmüútür. KatÕlÕmcÕlar, fen bilgisi ö÷retmenli÷i
programÕnda ö÷renim görmekte olan 1, 2, 3 ve 4. SÕnÕf ö÷rencilerinden oluúmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olarak,
hazÕrlanan “Elektrik ve Manyetizma Kavramsal Anlama Testi” kullanÕlmÕútÕr. Test, açÕk uçlu sorulardan
oluúmaktadÕr. Teste verilen cevaplar hem nicel analize hem de içerik analizine tabi tutularak farklÕ seviyedeki
ö÷retmen adaylarÕnÕn sahip olduklarÕ kavramsal anlama düzeyleri iki boyutta karúÕlaútÕrÕlacaktÕr. AraútÕrmadan
elde edilen verilerin fizik konularÕna yönelik ö÷renmelerin lisans e÷itimi boyunca nasÕl úekillendi÷ini görebilmek
açÕsÕndan önemli bulgular sunmasÕ beklenmektedir. Analizlerden elde edilecek bulgulara tam metinde yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Kavramsal anlama, Fen bilgisi e÷itimi, Elektrik ve manyetizma

(12041) RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø EöøTøM
FAKÜLTESø STEM KOORDøNATÖRLÜöÜ
1

SøNAN ÇINAR 1
RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
sinan.cinar@erdogan.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Recep Tayyip Erdo÷an Üniversitesi STEM koordinatörlü÷ü faaliyetlerini tanÕmlamaktÕr.
2015 yÕlÕnda kurulan RTEÜ STEM koordinatörlü÷ü Recep Tayyip Erdo÷an Üniversitesi bünyesinde STEM
alanÕna yönelik çalÕúmalarÕna 2 yÕldÕr devam etmektedir. ølk çalÕúma Kayseri MEB STEM merkezi ile birlikte fen
bilgisi ve matematik ö÷retmen adaylarÕna yönelik olarak 3 günlük (20 saat) ‘‘Fen ve Matematik Ö÷retmen
AdaylarÕ STEM ile Buluúuyor’’ isimli bir çalÕútay yapÕlmÕútÕr. Bu çalÕútaydan elde edilen deneyim ve
bulgulardan RTEÜ E÷itim Fakültesinde STEM LaboratuvarÕ kurulmuútur. Daha sonra fen bilgisi ö÷retmen
adaylarÕna yönelik fen bilgisi ö÷retim etkinliklerinin yer aldÕ÷Õ ‘’Fen Bilgisi Ö÷retmen AdaylarÕ STEM øle
Buluúuyor’’ isimli Bilimsel AraútÕrma Projesi -BAP projesi (Proje No:2015.53001.105.01.05) yürütülmüútür.
Tüm bu çalÕúmalardan elde edilen bulgular uluslararasÕ dergi, kongre ve sempozyumlarda araútÕrmacÕlara
paylaúÕlmÕútÕr. ølk iki çalÕúmada kullanÕlan ö÷retim etkinlikleri ve uygulama sürecinde kazanÕlan tecrübeler
do÷rultusunda TÜBøTAK 4005 bünyesinde 116B463 nolu ‘‘Fen Bilgisi Ö÷retmenim Disiplinler arasÕ Bilim
AnlayÕúÕ KazanÕyor’’ projesi yürütülmüútür. Bu proje sonucunda 500 yakÕn ziyaretçinin be÷eniyle ve ilgiyle
katÕldÕ÷Õ 2 STEM sergisi açÕlmÕútÕr. Her çalÕúmada bir adÕm daha ileri giderek ve dünyada e÷itim alanÕndaki
çalÕúmalarÕ takip ederek STEM e÷itimin robotik boyutu STEM koordinatörlü÷ünün faaliyetlerine dahil
etmiútir. 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕ güz döneminde fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕ ile e÷itsel robotik e÷itimi
50
saatlik
bir
uygulama
gerçekleútirilmiú
ve
Robotik-STEM
sergisi
açÕlmÕútÕr
(bknz.facebook.com/groups/446137345561993/). Bu projede özellikle kÕz ö÷renci gruplarÕnÕn STEM
robotik etkinliklerinde çok istekli olduklarÕ ve yaratÕcÕ robotik modeller üretikleri görülmüútür (bknz..
https://www.facebook.com/groups/446137345561993/).
Anahtar Kelimeler : STEM e÷itimi, Profesyonel geliúim
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(12051) BøYOLOJø ÖöRETøMøNDE YANSITICI ÖöRENME
GÜNLÜKLERøNøN KULLANILMASI
1

MUSTAFA ÇAKIR 1

MARMARA ÜNøVERSøTESø
mxc446@gmail.com

AnlamlÕ biyoloji ö÷retimi için ö÷rencilerin zihinlerinde var olan kavramlarÕ ortaya çÕkarmak ve ortaya çÕkan
kavramlarÕ do÷ru ve bilimsel úekilde ö÷rencilerin tekrar organize edip ö÷renmelerini sa÷layacak ö÷renme
stratejileri oluúturmak gerekir. Bu stratejileri oluútururken ö÷retmenin ö÷rencinin zihninde var olan kavramlarÕ
ö÷renmesindeki önemli yollardan biri de çoklu yazma etkinlikleridir. Ö÷rencilere bilimsel olarak yazmayÕ
ö÷retmek, aynÕ zamanda onlara bilimsel olarak düúünmeyi ö÷renme fÕrsatÕ verece÷inden ö÷renme sürecinde
ö÷rencinin düúüncelerini yazÕya çeúitli úekillerde dökmeleri çok önemlidir. Yazmaya dayalÕ ö÷renme,
ö÷renenlerin bilgi yapÕlarÕna iliúkin yaratÕcÕ, analitik ve eleútirel düúünebilme becerilerini ortaya koyan yansÕtÕcÕ
ö÷renme aktiviteleri olarak ifade edilmektedir. Çoklu yazma etkinlikleri sayesinde ö÷retmen, ö÷rencilerin ders
öncesindeki hazÕrbulunuúluklarÕnÕ ve ders sonlarÕnda da ö÷rencilerin ö÷renme durumlarÕnÕ kontrol eder ve
ö÷rencilere kendilerini geliútirici dönütler verebilir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ biyoloji ö÷retiminde yansÕtÕcÕ ö÷renme
günlü÷ü ve çoklu yazma etkinliklerinin lise ö÷rencilerinin kavramsal ve temel bilimsel süreç becerileri
geliúimleri üzerine etkisini araútÕrmaktÕr. AraútÕrmada yarÕ-deneysel yöntemlerden son-test eúleútirilmiú kontrol
gruplu desen modeli kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmaya 8 sÕnÕfta toplam 240 ö÷renci katÕlmÕútÕr. ÇalÕúma 10.sÕnÕf hücre
ünitesi ba÷lamÕnda yürütülmüútür. SÕnÕflarÕn dört tanesi deney ve kalan dört tanesi de kontrol grubu olarak
kullanÕlmÕútÕr. Deney grubu sÕnÕflarÕnda normal ö÷retimin yanÕ sÕra yansÕtÕcÕ ve çoklu yazma etkinlikleri ödevleri
verilmiútir. Ö÷retmen tarafÕndan hazÕrlanan, ö÷rencilerin yansÕtÕcÕ düúünme becerilerini geliútirecek ö÷renme
günlükleri her hafta deney grubundaki ö÷rencilere da÷ÕtÕlarak doldurmalarÕ istenmiútir. Doldurulan ö÷renme
günlükleri ö÷retmen tarafÕndan kontrol edildikten sonra üzerine geliútirici geri dönütler verilerek ö÷rencilere geri
da÷ÕtÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerin yansÕtÕcÕ ö÷renme günlüklerini bir not aracÕ olarak görmemeleri için yansÕtÕcÕ ö÷renme
günlükleri üzerinden ö÷rencilere herhangi bir not verilmemiútir. 10. SÕnÕf Biyoloji dersi Hücre ünitesi
tamamlandÕktan sonra her iki gruptaki ö÷rencilere akademik baúarÕ ve bilimsel süreç becerileri testleri
uygulamalarÕ yapÕlmÕú ve sonuçlar SPSS 22 paket programÕ ile de÷erlendirilmiútir. Bulgular yansÕtÕcÕ düúünme
ve çoklu yazma etkinliklerinin lise ö÷rencilerinin akademik baúarÕlarÕnÕ ve bilimsel süreç becerilerini istatistiki
olarak anlamlÕ bir úekilde geliútirdi÷ini ortaya koymuútur.
Anahtar Kelimeler : çoklu yazma etkinlikleri, yansÕtma, biyoloji ö÷retimi

(12055) BøYOLOJø ÖöRETMEN ADAYLARININ MENDEL GENETøöø
KAVRAMLARI
1

MUSTAFA ÇAKIR 1

MARMARA ÜNøVERSøTESø
mxc446@gmail.com

Ö÷rencilerin günlük yaúamla do÷rudan ilgili olan fen konularÕnÕ kavrayÕp yorumlamada zorluk çektikleri ve bu
konularda yaygÕn olarak kavram yanÕlgÕlarÕna sahip olduklarÕ biyoloji e÷itimi alan yazÕnÕnda sÕklÕkla iúlenen bir
olgudur. Genetik konusu birçok ö÷rencinin ilgisini çekmesine ra÷men ö÷renmesi zor olan, kavram yanÕlgÕlarÕna
sÕklÕkla rastlanan alandÕr. Genetik konu alanÕ içerisinde Mendel geneti÷i özel bir yere sahiptir. KalÕtÕmÕn temel
ilkeleri olarak Mentel geneti÷ini anlamak biyoteknoloji ve genetik mühendisli÷i gibi daha güncel konularÕnÕ
anlayabilmenin bir önkoúulu niteli÷indedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ biyoloji ö÷retmen adaylarÕnÕn temel genetik
kavram anlayÕúlarÕnÕ, eksik ve alternatif kavramlarÕnÕ tespit etmektir. AraútÕrmada nitel araútÕrma
yaklaúÕmlarÕndan, durum çalÕúmasÕ yaklaúÕmÕ kullanÕlmÕútÕr. Genetik anlayÕúlarÕ ve problem çözme süreçleri
derinlemesine incelenerek, sürecin ilerlemesini engelleyen faktörler, alternatif kavramlar ve bu kavramlarÕn
genetik problem çözmeye olan etkileri araútÕrÕlmÕútÕr. ÇalÕúmaya biyoloji ö÷retmenli÷i 4. ve 5. sÕnÕflarÕndaki
toplam 45 (15 erkek, 30 kÕz) ö÷retmen adayÕ katÕlmÕútÕr. Genetik baúarÕ testi tüm 4. ve 5. sÕnÕf ö÷retmen
adaylarÕna uygulanÕrken, yarÕ-yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler bu katÕlÕmcÕlar arasÕndan seçilen oniki katÕlÕmcÕ ile
yapÕlmÕútÕr. YarÕ-yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler araútÕrmanÕn temel veri kayna÷ÕdÕr. AyrÕca doküman analizi de
yapÕlmÕú ve elde edilen veriler görüúme sonuçlarÕnÕ desteklemek, bulgularÕn güvenirli÷ini arttÕrmak için
kullanÕlmÕútÕr. Tüm ö÷retmen adaylarÕnÕn genetik kavramlarÕ doküman analizi tekni÷i ile incelenmiútir. Biyoloji
ö÷retmen adaylarÕnÕn genetik kavramlarÕn birço÷unda tutarsÕzlÕklar tespit edilmiútir. Sözel olarak belirtebildikleri
halde farklÕ problem durumlarÕna sahip olduklarÕ kavramsal bilgiyi uygulayamamaktadÕrlar. KatÕlÕmcÕlarÕn
özellikle, saf Õrk, heterozigot, ba÷lÕ gen, eú baskÕnlÕk, epistasi, krossing-over, allel kavramlarÕ ile ilgili
yanÕlgÕlarÕnÕn oldu÷u görülmüútür. AyrÕca genler arasÕ uzaklÕ÷Õn bulunmasÕ, kontrol çaprazlama gibi konularda
da sorun yaúamaktadÕrlar.
Anahtar Kelimeler : Biyoloji kavram yanÕlgÕlarÕ, Mendel geneti÷i
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(12078) øLKOKULDA ETKøLø FEN OKURYAZARLIöI øÇøN TÜRK
CUMHURøYETLERøNDEKø GELENEKSEL OYUNLAR VE SÖZLÜ
EDEBøYAT ÜRÜNLERø DESTEKLø ÖöRETøME DAYALI
UYGULAMALAR
SEVAL ORAK 1, ERSøN KARADEMøR 2
2

1
BURSA YÖNDER OKULU
ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø
sevalorakyonder@gmail.com

Yeni nesil, dünyada genel geçerlili÷i olan bilgi ve teknolojiyi kullanabilecek ve üretecek donanÕmda olmalÕdÕr.
Üç yÕlda bir yapÕlan UluslararasÕ Ö÷renci De÷erlendirme ProgramÕ (PISA) sÕnav ve anket çalÕúmalarÕnda okuma
becerileri, fen ve matematik okuryazarlÕ÷Õ olmak üzere üç konu alanÕ vardÕr. Bu sÕnav, ö÷renenlerin günlük
yaúamdaki problemlerin üstesinden gelmek için bilgi ve becerilerini kullanma yeteneklerini ölçmektedir, kÕsacasÕ
bu sÕnavda ö÷renenlerin ne ö÷rendi÷inden ziyade ne yapabildikleri önemsenmektedir. PISA sÕnav sonuçlarÕ
incelendi÷inde ülkemizde ö÷renenlerin Fen okuryazarlÕ÷Õ konusunda, geliúmiú dünya ülkelerinden geri kaldÕ÷Õ
görülmektedir. ølkokuldan itibaren ö÷rencilerin günlük hayatlarÕnda elde ettikleri deneyimleri, ders içi
ö÷renmeler ile bütünleútirmek, hem ö÷renmeyi kolaylaútÕracak hem de sorgulayabilen ve de÷iúen koúullara uyum
sa÷layabilen bireyler yetiútirmeyi mümkün kÕlacaktÕr. Bu ba÷lamda etkili fen okuryazarlÕ÷Õ için ö÷rencilerin
severek oynayaca÷Õ e÷itsel oyunlarÕnÕn ve oyun oynarken söyleyece÷i sözlü edebiyat ürünlerinin çeúitlili÷inin
artÕrÕlma gereklili÷i büyük önem taúÕmaktadÕr. Bu araútÕrmanÕn temel amacÕ; ilkokulda etkili fen bilimleri okur
yazarlÕ÷Õ için Türk Cumhuriyetlerindeki geleneksel oyunlar ve sözlü edebiyat ürünleri destekli ö÷retime dayalÕ
uygulamalarÕn ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕna ve derse karúÕ tutumlarÕna olan etkisini araútÕrmaktÕr. Bu amaç
do÷rultusunda Bursa ilinin, Nilüfer ilçesi özel bir ilkö÷retim okuluna kayÕtlÕ 15 tanesi erkek, 9 tanesi kÕz olmak
üzere 24 tane 3. SÕnÕf ö÷rencisi, kolay ulaúÕlabilir durum örneklemesi ile çalÕúma grubuna alÕnmÕútÕr. ÇalÕúmada
tek grup öntest- sontest deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. Veri toplama aracÕ olarak; ö÷rencilerin Fen Bilimleri
dersine yönelik tutumunu ölçme amacÕyla, Kenar, BalcÕ (2012) tarafÕndan geliútirilen 12 maddeden oluúan likert
tipi “Fen ve Teknoloji Tutum Ölçe÷i” ile üç uzman görüúüne baúvurularak, araútÕrmacÕ tarafÕndan oluúturulan
akademik baúarÕ testi kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda Kuzey KÕbrÕs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan,
Türkmenistan, Özbekistan, KÕrgÕzistan, Tacikistan, Kazakistan Cumhuriyetlerindeki çocuklarÕn oynamaktan
zevk aldÕ÷Õ geleneksel oyunlar ve sözlü edebiyat ürünleri, ilkokul birinci kademe Fen Bilimleri dersinde
müfredatÕn öngördü÷ü kazanÕmlarÕ edinmeye uygun hale getirilerek e÷itsel oyuna dönüútürülmüútür. AraútÕrma
haftada 3 saat olmak üzere 24 ders saatini kapsamÕútÕr. Ö÷rencilere çalÕúma öncesinde ve sonrasÕnda Fen
Bilimleri baúarÕ testi öntest- sontest olarak uygulanmÕútÕr. Verilerin analizi için t-testi uygulanmÕútÕr.
AraútÕrmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programÕ ile analiz edilmiútir.
YapÕlan analizlerden elde edilen veriler sonucunda; ilkokulda etkili fen bilimleri okur yazarlÕ÷Õ için Türk
Cumhuriyetlerindeki geleneksel oyunlar ve sözlü edebiyat ürünleri destekli ö÷retime dayalÕ uygulamalarÕn Fen
Bilimleri dersindeki, akademik baúarÕyÕ artÕrdÕ÷Õ gözlenmiútir. Fen Bilimleri dersine yönelik tutum ölçe÷i
sonuçlarÕ analiz edilmiútir ve ö÷rencilerin derse yönelik tutumlarÕnda olumlu sonuçlar elde edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Türk Cumhuriyetleri, geleneksel oyun,sözlü edebiyat ürünleri,etkili fen okur yazarlÕ÷Õ
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(12089) ORTAOKUL ÖöRENCøLERøNøN BøLøMøN DOöASI
HAKKINDAKø GÖRÜùLERøNøN KAVRAM HARøTALARIYLA
BELøRLENMESø
HARUN GÖZ 1, MEHMET KÜÇÜK 2, NAGøHAN YILDIRIM 1
1

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERTSøTESø
RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr

2

21. yy’da bilim ve teknoloji hayatÕmÕzda önemli bir boyut kazanmÕútÕr. Bu durumun sürekli olabilmesi için ise
bilimi ve bilimsel bilgiyi do÷ru anlayan ve kullanabilen bireylere ihtiyaç vardÕr. Fen bilimleri e÷itimiyle,
ö÷rencilere bilgi kazandÕrmanÕn yanÕ sÕra onlardaki potansiyel becerileri ön plana çÕkarmak ve onlarÕ bilimsel
okuryazar olarak yetiútirmek amaçlanmaktadÕr. Bilimsel okuryazarlÕ÷Õn alt boyutu ve bilim okuryazarÕ
olabilmenin öncelikli koúulu ise bilimin do÷asÕ hakkÕnda yeterli anlayÕúa sahip olabilmektir. Bu anlayÕúlarÕ
ölçebilen nicel ya da nitel paradigmaya dayalÕ farklÕ ölçme araçlarÕ literatürde yer almaktadÕr. Bu iú için kavram
haritalarÕnÕn kullanÕlmasÕ ise yeni bir konu olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, ortaokul 5 ve 6.
sÕnÕf ö÷rencilerinin bilimin do÷asÕ hakkÕndaki kavrama ve anlayÕúlarÕnÕn kavram haritasÕ kullanÕlarak
belirlenmesidir. ÇalÕúmanÕn örneklemini, 2016-2017 e÷itim-ö÷retim güz yarÕyÕlÕnda Rize ilinin bir ortaokulunda
5 ve 6. sÕnÕflarda okuyan toplam 40 ö÷renci oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada ilk olarak ö÷rencilere bir ders saati
süresince kavram haritasÕ e÷itimi verilmiútir. E÷itim sonunda birinci araútÕrmacÕ ile ö÷renciler, birlikte “Madde”
kavramÕ ile ilgili örnek bir kavram haritasÕ oluúturmuúlardÕr. økinci ders saatinde ö÷rencilerden bilimin do÷asÕ
konulu kavram haritasÕ oluúturmalarÕ istenmiútir. Bu yolla oluúturulan kavram haritalarÕ her üç araútÕrmacÕ
tarafÕndan sÕrayla incelenmiútir. ÇalÕúmanÕn sonucunda; ö÷rencilerin genel olarak bilimin do÷asÕ ile ilgili
zihinlerinde sahip olduklarÕ kavramlarÕn sÕnÕrlÕ sayÕda ve yetersiz oldu÷u, oluúturduklarÕ kavram haritalarÕnda
kavramlar arasÕndaki iliúkileri ba÷lantÕ cümlesi olarak yazamadÕklarÕ belirlenmiútir. Bu durum ö÷rencilerin
bilimin do÷asÕna iliúkin zihinlerinde var olan sÕnÕrlÕ sayÕda kavramÕ iliúkilendiremedikleri úeklinde
yorumlanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : bilimin do÷asÕ, kavram haritasÕ, ortaokul ö÷rencileri

(12090) OKUL DIùI ÖöRENME ORTAMLARININ ÖöRENCøLERøN
FEN BøLøMLERø DERSøNE YÖNELøK TUTUMLARINA ETKøSø
ARZU KÜÇÜK 1, MEHMET KÜÇÜK 2
2

1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr

Bireylerin fen okuryazarlÕ÷ÕnÕn geliútirilmesinde formal e÷itiminin yanÕnda informal fen e÷itimi de önemli bir
yer tutmaktadÕr (Stocklmayer ve Gilbert, 2003. ønformal fen e÷itimi ise temelde okul dÕúÕnda farklÕ-çoklu
kanallar vasÕtasÕyla yapÕlan e÷itim olarak bilinmekle birlikte, en belirgin özelli÷i, ö÷renenin neyi niçin, nasÕl ve
ne zaman ö÷rendi÷ini kontrol edebilmesidir. ønformal ö÷renme müze, hayvanat bahçesi gibi bazÕ kurumlarda,
izci kamplarÕ gibi organizasyonlarda veya televizyon izleme, hobilerle u÷raúma gibi günlük durumlarda da
gerçekleúebilir (Gerber ve Marek, 2001; Salmi, 1993). Bu konuyla ilgili yapÕlan çalÕúmalar ise büyük ölçüde
bilim kampÕ ve müzelerine yöneliktir (Atkins vd.,2008; Bozdo÷an, 2008; Bozdo÷an ve YalçÕn 2009; Guisasola,
Morentin ve Zuza, 2005). Bu türden bir e÷itimin ö÷rencilerin fen derslerine yönelik tutumlarÕnÕ büyük ölçüde
arttÕrabilece÷i varsayÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, okul dÕúÕ ö÷renme etkinliklerine katÕlan ve katÕlmayan
ö÷rencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarÕnÕ karúÕlaútÕrmaktÕr. ÇalÕúmanÕn örneklemini, 2016 – 2017 e÷itimö÷retim yÕlÕnda Rize øli Çayeli ølçesinde bulunan ve birinci araútÕrmacÕnÕn ö÷retmenlik yaptÕ÷Õ bir ortaokulda
okuyan ö÷renciler oluúturmaktadÕr. KarúÕlaútÕrmalÕ türden bu çalÕúmanÕn örneklemini ilgili okulda birinci
araútÕrmacÕnÕn rehberli÷inde birçok defa okul dÕúÕ ö÷renme etkinli÷ine katÕlan ve herhangi bir okul dÕúÕ
etkinli÷ine katÕlmayan toplam 120 ö÷renci oluúturmaktadÕr. Okul dÕúÕ fen ö÷retim uygulamalarÕ halen devam
etmektedir. Veriler, orijinali Germann (1998) tarafÕndan hazÕrlanan ve sonra Ören (2005) tarafÕndan 22 madde
olarak yeniden yapÕlandÕrÕlan beúli likert tipindeki Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçe÷iyle toplanacaktÕr.
Kuramsal temelde tutum uzun sürede de÷iúme olasÕlÕ÷Õ olan bir özellik oldu÷undan, ölçme aracÕ her iki grupta
yer alan ö÷rencilere 2017 Mart AyÕnÕn sonunda uygulanacaktÕr. Elde edilecek veriler, SPSS 16.0 for Windows
paket programÕnda analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler : okul dÕúÕ ö÷renme, fen bilimleri, tutum
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(12099) JøGSAW TEKNøöøNøN ÖöRENCøLERøN GENEL FøZøK
LABORATUVARI-I’DE KULLANILAN DENEY MALZEMELERøNø
TANIMA VE KULLANMA BECERøLERøNE ETKøSø
MAHMUT SAMø KILIÇ 1, ABDULLAH AYDIN 1
1

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
mkilic@kastamonu.edu.tr

Bu çalÕúmada, jigsaw tekni÷i ile geleneksel ö÷renme yöntemlerinin etkilerinin belirlenmesi amacÕyla deneysel
model olarak eúit olmayan ön-test/son-test kontrol gruplu desen tercih edilmiútir. AraútÕrmada, jigsaw tekni÷inin
fen bilgisi ö÷retmenli÷i birinci sÕnÕf ö÷rencilerinin genel fizik laboratuvarÕ-I dersinde, laboratuvar malzemelerini
tanÕma ve kullanma becerilerine etkisinin araútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúma, genel fizik laboratuvarÕ-I dersini
alan 63 ö÷renciyle yürütülmüútür. AraútÕrma için, rasgele olarak 32 ö÷renciden oluúan 1-A úubesi deney grubu,
31 ö÷renciden oluúan 1-B úubesi ise kontrol grubu olarak seçilmiútir. Deneyler, kontrol grubunda geleneksel
ö÷retim yöntemlerine göre, deney grubunda ise jigsaw tekni÷ine göre yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúmaya baúlamadan önce
uzman kontrolünde uygulama sÕrasÕnda kullanÕlacak olan Malzeme TanÕma ve Kullanma Beceri Testi (MTKBT)
geliútirilmiútir. Bu test çalÕúmaya baúlamadan önce ön-test, çalÕúmadan sonrada son-test olarak uygulanmÕútÕr.
Elde edilen verilere göre, deney grubunun puan ortalamasÕ, kontrol grubundan daha fazla çÕkmÕútÕr. Sonuç
olarak, jigsaw tekni÷inin laboratuvar uygulamalarÕnda ö÷rencilerin malzemeleri tanÕma ve kullanma becerilerine
olumlu bir etkisinin oldu÷u tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Jigsaw tekni÷i, beceri testi, genel fizik laboratuvarÕ-I, deney malzemesi

(12131) FEN BøLGøSø ÖöRETMEN ADAYLARININ SOSYOBøLøMSEL
KONULARDAKø øNFORMAL MUHAKEMELERø: YEREL VE
KÜRESEL SORUNLAR
SÜMEYYE CEYLAN 1, øSMAøL BARIù TUSKAN 1, FURKAN MUù 1, BAHADIR
NAMDAR 1
1

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
btuskan379@gmail.com

Sosyobilimsel konular bilimsel, sosyal ve teknolojik temelleri olan ve çözümü sürecinde bireyleri ikilemlerde
bÕrakan tartÕúmalÕ konulardÕr. Bireylerin bu konularda karar verebilmeleri informal muhakemeleri sürecinde
argümanlar üretmeleri ile mümkündür. Alan yazÕnda Türkiye ba÷lamÕnda yapÕlan çalÕúmalarÕn genellikle küresel
sosyobilimsel konulara odaklandÕ÷Õ yerel konularda yapÕlan az sayÕda çalÕúmanÕn oldu÷u görüúmüútür.
TÜBøTAK 2209/A Üniversite Ö÷rencileri AraútÕrma Projeleri Destekleme ProgramÕ kapsamÕnda gerçekleútirilen
bu çalÕúmanÕn amacÕ, gelecekte bu konularÕ sÕnÕflarÕnda ö÷retecek olan fen bilimleri ö÷retmen adaylarÕnÕn
sosyobilimsel yerel ve küresel konulardaki informal muhakemelerinin incelenmesidir. ÇalÕúma grubunu Do÷u
Karadeniz’de bir devlet üniversitesinde 3.ve 4. sÕnÕflarda ö÷renim görmekte olan 30 fen bilimleri lisans
ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. Bu durum çalÕúmasÕnda 4 adet yerel 4 adet küresel sosyobilimsel konu seçilerek
senaryolar uzman görüúleri alÕnarak hazÕrlanmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn bu konulara yönelik görüúleri yaklaúÕk 30
dakika süren yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú mülakatlarla toplanmÕútÕr. Verilerin analizi Sadler ve Zeidler (2005) tarafÕndan
önerilen informal muhakeme kategorilerine göre yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonuçlarÕnda yerel konularda ö÷retmen
adaylarÕnÕn daha çok sezgisel ve duygusal karar verdikleri ancak küresel konularda ise rasyonel ve duygusal
karar verdikleri görülmüútür. Bulgulardan yola çÕkarak sosyobilimsel konularÕn ö÷retiminde yerel konularÕn
önemi hakkÕnda önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : fen e÷itimi, sosyobilimsel konular, informal muhakeme
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(12164) FEN ve BøYOLOJø EöøTøMøNDE “SANAT TEMELLø
BøLøMSEL ÇøZøM EöøTøMø MODELø” BøLøMSEL øLLÜSTRASYON:
HÜCRE ÇøZøMø
MEHMET BAHAR 1, ARZU DURSøN 1, AYùEGÜL GÜRDAL PAMUKLU 1, NACøYE
SOMUNCU DEMøR 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
arzudursin@gmail.com

Gerek sanat gerekse bilim, varoluúu úekillendiren kuvvetleri anlamayÕ kafalarÕna koymuúlardÕr. Her ikisi de
insanlardan, olana cömertçe kendini adamayÕ talep eder. Ne sanat ne de bilim kaprisli özelli÷i hoú görebilir,
çünkü her ikisi de do÷runun ölçütlerine ba÷lÕdÕr. Her ikisi de kesinlik, düzen ve disiplini gerektirir, çünkü bunlar
olmadan anlaúÕlÕr bir beyan üretilemez. Sanat ö÷renciye, do÷rudan deneyimin ve kendi tepkisinin anlamÕndan
söz eder. Bu anlamda sanat bilimin mesajÕnÕ tamamlar. Bilimde do÷rudan deneyimin aúÕlmasÕ gerekir ve
gözlemcilerin bireysel bakÕú açÕlarÕ ancak incelenen olguya dair ortak bir kavrayÕúÕn úekillenmesine katkÕda
bulundu÷u ölçüde önemlidir. Bir biyoloji ö÷rencisi bir do÷a parçasÕna baktÕ÷Õnda, gördüklerini görsel bir imge
halinde örgütlemekle yetinemez. Bu do÷rudan imgeyi bir baúka do÷rudan imgeyle, yani algÕlanan nesne ya da
olayda iúleyen bir mekanizma imgesiyle iliúkilendirmeye çalÕúmak zorundadÕr (Arnheim, 2015). Fen/Biyoloji
e÷itiminde de bir kavramÕn en iyi úekilde anlaúÕlabilmesi için bu kavramÕn kuramsal olarak anlatÕmÕnÕn yanÕnda,
bizzat ö÷renci tarafÕndan deneysel olarak da incelenmesi hatta yorumlanmasÕ gerekmektedir. Fen e÷itiminin üç
önemli alanÕndan birisi olan biyoloji e÷itiminde verilen teorik bilgilerin laboratuvar ortamÕnda uygulamaya
geçirilmesi anlamlÕ ö÷renmenin gerçekleútirilmesi hususunda önemli bir yere sahiptir. AyrÕca, biyoloji
e÷itiminde laboratuvar çalÕúmalarÕ önemli bir aktiviteyi teúkil etti÷inden, bilimsel gerçeklerin anlaúÕlabilmesinde
ö÷rencilere yardÕmcÕ olmaktadÕr. Laboratuvarlar bilimin do÷asÕ gere÷i araútÕrma, sorgulama, yorumlama ve
birçok üst düzey becerinin kazanÕlabildi÷i, geliútirilebildi÷i, etkinlik ve deneylerin yapÕlabildi÷i yegâne
ortamlardÕr (Arslan, Bahar ve Özel, 2011). Bu sebeple bilimde tam ve anlamlÕ ö÷renmenin sa÷lanmasÕ farklÕ
disiplinlerin birlikte hareket etmesine de olanak sa÷lamaktadÕr. Bilim e÷itimi gerçek imgenin yeterince basit
versiyonunu ö÷renciye sunmalÕdÕr. Di÷er bir de÷iúle bilimsel e÷itim, karmaúÕk olan bilimin do÷asÕnÕ anlatÕrken
en do÷ru ve basit anlatÕm yöntemini seçmek zorundadÕr. YapÕlan araútÕrmada genel biyoloji laboratuvar
derslerinde mikroskop ile yapÕlan çalÕúmalarda; incelenecek olan numunenin mikroskopta gözlenebilecek úekle
getirilmesi, numunenin incelenecek kÕsmÕnÕn bulunmasÕ, mikroskoptaki görüntünün netlik ayarlarÕnÕn yapÕlmasÕ,
numunenin kÕsÕmlarÕnÕn incelenmesini ve son olarak da incelenen numunenin mikroskop görüntüsünün detaylÕ
ve do÷ru bir úekilde kâ÷Õda çizilmesi aúamasÕnda ö÷rencilerin zorluklar yaúadÕ÷Õ görülmektedir. Özellikle
mikroskop görüntülerinin kâ÷Õda aktarÕlmasÕ sÕrasÕnda, bulduklarÕ görüntüleri incelerken görsel algÕlama ve
anlamlandÕrmada baúarÕsÕz, ayrÕca temel çizim prensiplerinin de eksik olmasÕndan dolayÕ ö÷rencilerin görüntüyü
do÷ru bir úekilde kâ÷Õda çizemedikleri görülmüútür. Bu nedenden dolayÕ da çizimler ile mikroskop görüntüleri
arasÕnda büyük farklar göze çarpmaktadÕr. AraútÕrmalar gösteriyor ki, mikroskop çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda
ö÷rencilerde yerleúebilecek yanlÕú anlamalar ve bilgi eksikli÷i zamanÕnda belirlenip telafi edilmezse bu durum
yetiúkinlik döneminde dahi devam edebilmektedir (Strike ve Posner, 1982; Dikmenli ve ark., 2002). “E÷itimde
görme” konusu üzerine çalÕúan Rudolf Arnheim’in de (2015) dedi÷i gibi kendisinden mikroskopta gördü÷ünü
kopyalamasÕ istenen bir üniversite ö÷rencisi mekanik olarak salt do÷rulu÷u ve düzgünlü÷ü hedefleyemez.
Örnekte neyin önemli oldu÷una ve ilgili úekillerden hangilerinin mevcut bulundu÷una karar vermesi gerekir.
DolayÕsÕyla çizimi bir röprodüksiyon (kopyalama) olamayacak, az çok etkin úekilde ve zihinsel olarak gördü÷ü
ve anladÕ÷Õ úeyin bir imgesi olacaktÕr. Bu ba÷lamda, mikroskop konusunda yanlÕú anlamalarÕn, zorluklarÕn ve
problemlerin neler oldu÷unun tespiti, biyoloji e÷itimi laboratuvar çalÕúmalarÕnÕn bu yanÕlgÕlarÕ yok edecek veya
azaltacak úekilde düzenlenmesi, ö÷rencilerin baúarÕlarÕnÕ artÕrmada son derece önem kazanmaktadÕr. AraútÕrma
probleminin çözümüne yönelik yapÕlan çalÕúma iki uygulama aúamasÕndan oluúmaktadÕr. ølk aúama, ö÷rencilerin
gördükleri görüntüleri bilimsel olarak do÷ru çizebilmelerini amaçlayan makro, ikinci aúama ise, makro çizim
e÷itimi sayesinde bitki ve hayvan biyolojik yapÕsÕnÕ çözümleyebilen ö÷rencilerin mikroskopta bulduklarÕ
görüntüleri kâ÷Õda do÷ru aktarabilmelerini sa÷layan mikro çizim e÷itimidir. E÷itim sonucunda çizilen mikroskop
görüntüleri (bilimsel illüstrasyonlar) Rubrikler (dereceli puanlama anahtarÕ) ile de÷erlendirilmiútir. Sonuçlar
betimsel analizin bir ürünü olan frekans yüzdesi hesabÕ ile hesaplanmÕútÕr. Elde edilen sonuçlara göre Sanat
Temelli Bilimsel Çizim E÷itimi Modeli’nin etkili oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. AyrÕca çalÕúmada, ö÷rencilerin
biyoloji laboratuvar bilgilerinin çizim e÷itimleri ile daha etkili duruma geldi÷i ve zenginleúti÷i görülmüútür. Bu
ba÷lamda, görüntü bulma ve ka÷Õda aktarma aúamalarÕnda yaúadÕklarÕ sorunlarÕn aldÕklarÕ bilimsel illüstrasyon
e÷itimi sayesinde çözüldü÷ü, Fen/Biyoloji e÷itimi teorik ders bilgileri ile uygulama bilgilerini kolayca entegre
edildi÷i görülmektedir
Anahtar Kelimeler : Sanat e÷itimi, bilimsel çzim e÷itimi (bilimsel øllüstrasyon), biyoloji e÷itimi
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Bireyler do÷duklarÕ andan itibaren çevreleri ile etkileúimleri sonucunda, bir yandan yeni kavramlar geliútirirken;
di÷er yandan bu kavramlarÕ zihinlerinde yapÕlandÕrmaktadÕrlar. Bu yapÕlanma kimi zaman do÷ru bir úekilde
gerçekleúirken; kimi zaman kavram yanÕlgÕlarÕna, hatalÕ ve eksik ö÷renmelere neden olabilmektedir. Etkili ve
anlamlÕ bir kavram ö÷retim sürecinde, ö÷rencilerin ön bilgilerinin bilinmesi ö÷retmelere avantaj sa÷lamaktadÕr.
Bu nedenle çalÕúmanÕn amacÕ, birinci sÕnÕf ö÷rencilerinin bazÕ biyoloji kavramlarÕna (canlÕ, cansÕz, hayvan, bitki,
çiçek, meyve, sebze, tohum, balÕk, mikrop, grip, alerji, sa÷lÕklÕ beslenme, çevre kirlili÷i, çÕ÷ düúmesi, sel, toprak
kaymasÕ) yönelik ön bilgilerinin belirlenmesidir. ÇalÕúmada, ö÷rencilerin ön bilgilerinin ayrÕntÕlÕ olarak
belirlenebilmesi için, nitel araútÕrma yöntemlerinden biri olan “durum çalÕúmasÕ” kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma grubu,
2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕnÕn güz döneminde Trabzon’un Maçka ilçesinde ö÷renim görmekte olan 10 (5 kÕz,
5 erkek) 1. SÕnÕf ö÷rencisinden oluúmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn verileri, araútÕrmacÕnÕn ö÷rencilerle birebir
gerçekleútirdi÷i “kelime iliúkilendirme” etkinlikleri ve “ö÷renci çizimleri” ile toplanmÕútÕr. Kelime iliúkilendirme
etkinli÷inden elde edilen veriler kullanÕlarak, her bir ö÷renci için ayrÕ ayrÕ zihin haritalarÕ oluúturulmuútur. Süreç
sonunda elde edilen 170 zihin haritasÕ ve ö÷renci çizimi analiz edilmiútir. YapÕlan analizlerde; ö÷rencilerin ön
bilgilerinin yanÕ sÕra, incelenen kavramlarla iliúkilendirdikleri di÷er kavramlara ve örneklere ulaúÕlmÕútÕr.
Ö÷rencilerin her bir kavrama iliúkin do÷ru, eksik ve hatalÕ bilgilerinin oldu÷u belirlenmiútir. Ö÷rencilerin ön
bilgileri, kavram ö÷retiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. HatalÕ ve eksik ön bilgilerin üzerine inúa edilen
yeni bilgiler, ö÷rencilerin ö÷renmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden ö÷retmenlerin derslerini
planlarken, ö÷rencilerinin ön bilgilerini, olasÕ hatalÕ ve eksik bilgilerini göz önüne alarak ö÷renme ortamlarÕ
hazÕrlamalarÕ önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kelime øliúkilendirme, Zihin HaritasÕ, Ö÷renci Çizimleri, Kavram Ö÷retimi

(12224) FEN BøLGøSø ÖöRETMEN ADAYLARININ FETEMM
ALANLARININ ENTEGRASYONU HAKKINDAKø GÖRÜùLERøNøN
ARAùTIRILMASI
SøNAN ESLEK 1, MEHMET ùAHøN 1, HALøT KIRIKTAù 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
sinaneslek35@gmail.com

Geliúen ve küreselleúen dünya ile birlikte bilgiye duyulan ihtiyacÕn artmasÕ ve teknolojinin hÕzlÕ bir úekilde
ilerlemesi ile 21. YüzyÕlÕn gerektirdi÷i nitelikte ö÷renci yetiútirilmesi için FeTeMM alanlarÕnÕn entegrasyonun
ö÷retilmesi önemli hale gelmiútir. Bu açÕdan ö÷retmenlerin FeTeMM alanlarÕ ve FeTeMM alanlarÕnÕn
entegrasyonu hakkÕnda bilgi ve beceriye sahip olmasÕ son derece önemlidir. Bu kapsamda çalÕúmanÕn amacÕ fen
bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn FeTeMM alanlarÕnÕn entegrasyonuna yönelik görüúlerini araútÕrmaktÕr. ÇalÕúma
betimsel araútÕrma yöntemlerinden tarama modeli ile gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúmaya bir devlet üniversitesinde
ö÷renim görmekte olan 80 fen bilgisi ö÷retmen adayÕ katÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn uygulama adÕmlarÕnda ilk olarak
ö÷retmen adaylarÕna FeTeMM hakkÕnda teorik bilgi aktarÕmÕ yapÕlmÕútÕr. Sonraki süreçte, bir fen bilimleri
konusunda ö÷retmen adaylarÕna örnek bir FeTeMM entegrasyon etkinli÷i gerçekleútirilmiútir. Etkinlik süreciyle
ö÷retmen adaylarÕ FeTeMM alanlarÕnda kavranlarÕ ve FeTeMM alanlarÕnÕn entegrasyon sürecini yaparak
yaúayarak ö÷renme fÕrsatÕ elde etmiúlerdir. Etkinlik 3 hafta sürecinde gerçekleúmiú ve her adÕmda geri dönütler
verilerek yapÕlandÕrma süreçlerine yardÕmcÕ olunmuútur. Son olarak ö÷retmen adaylarÕ ile FeTeMM
entegrasyonu ile ilgili yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler yapÕlarak bu konu hakkÕndaki görüúleri alÕnmÕútÕr.
Ö÷retmen adaylarÕ, süreç ile birlikte meslek tercihleri konusunda hata yaptÕklarÕnÕ, bunun yanÕnda bazÕ ö÷retmen
adaylarÕ ise meslek de÷iútirmek istediklerini belirtmiúlerdir. Di÷er yandan ö÷retmen olduklarÕnda sÕnÕflarÕnda
FeTeMM alanlarÕnÕn entegrasyonu gerçekleútireceklerini ifade etmiúlerdir. SÕnÕflarÕnda FeTeMM alanlarÕnÕn
entegrasyonunun örencilerin FeTeMM alanlarÕnda meslek tercihlerini etkileyebilece÷i yönünde görüúler
belirtmiúlerdir.
Anahtar Kelimeler : FeTeMM, Ö÷retmen AdaylarÕ
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SøNAN ESLEK 1, MEHMET ùAHøN 1, HALøT KIRIKTAù 1, ALø KAYALAR 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
sinaneslek35@gmail.com

Ülkelerin teknolojik alanda girmiú olduklarÕ rekabet ile birlikte üreten toplum arayÕúÕ sonucunda Fen, Teknoloji
Mühendislik ve Matematik alanlarÕnÕn birlikte kullanÕlaca÷Õ, ö÷rencilerin derinlemesine ve anlamlÕ
ö÷renmelerine imkan sa÷layan FeTeMM alanlarÕnÕn entegre edilmesi yöntemi ortaya atÕlmÕútÕr. Bu kapsamda
Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ Fen Bilimleri Ö÷retim ProgramÕna mühendislik ve tasarÕm becerileri alanÕ ekleyerek
ö÷retim sürecinde bu alanlarda bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiútirilmesini hedeflemiútir. Bu açÕdan
ö÷retmenlerin FeTeMM alanlarÕ entegrasyon becerilerinin geliútirilmesi önemli hale gelmiútir. Bu araútÕrmada
fen bilgisi ö÷retmen adaylarÕnÕn FeTeMM entegrasyon becerilerinin araútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. Durum çalÕúma
desenindeki araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 80 fen bilgisi ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn uygulama
sürecinin ilk adÕmÕnda ö÷retmen adaylarÕna FeTeMM entegrasyonu hakkÕnda teorik bilgilendirme yapÕlmÕútÕr.
Sonraki süreçte, ö÷retmen adaylarÕyla örnek bir FeTeMM entegrasyonu etkinli÷i 3 haftalÕk bir süreçte
gerçekleútirilmiútir. Ö÷retmen adaylarÕ bu süreçte 5’li gruplara ayrÕlmÕú grup halinde 6. sÕnÕf IúÕk ve Ses
Ünitesinde ses yalÕtÕmÕ konusunda süreci gerçekleútirmiúlerdir. Uygulama sürecinin ardÕndan FeTeMM alanlarÕ
entegrasyon becerileri ile ilgili eksik yönlerini grup arkadaúlarÕ ile paylaúarak sÕnÕf ortamÕnda sunmuúlardÕr. Son
bölümünde araútÕrmacÕlar tarafÕndan kendilerine verilen bir fen bilimleri konusu hakkÕnda örnek bir FeTeMM
entegrasyonu etkinli÷i tasarlamÕúlardÕr. TasarlamÕú olduklarÕ etkinlik araútÕrmacÕlar tarafÕndan de÷erlendirilecek
ve ö÷retmen adaylarÕnÕn FeTeMM entegrasyon becerileri ortaya konulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : FeTeMM Entegrasyonu, Ö÷retmen AdaylarÕ, Entegrasyon Becerisi

(12292) A COMPARISON OF THE EFFECTS OF INTEGRATED
NATURE OF SCIENCE INSTRUCTION AND ARGUMENTATION
INSTRUCTION ON GRADE 10 STUDENTS’ NATURE OF SCIENCE
VIEWS
øLKAY BUKET ATAÇ ÖZDEMøR 1, FøLøZ KABAPINAR 2
1

KOÇ OKULU2 MARMARA ÜNøVERSøTESø
ilkaya@koc.k12.tr

In recent years science curricula in high schools have been implemented according to constructivist theory
(Talim ve Terbiye Kurulu BaúkanlÕ÷Õ [TTKB], 2008) and the curricula were updated with the principles of
scientific literacy in Turkey. Enabling students to understand nature of science (NOS) aspects and improving
argumentation skills are the main components of 10th grade chemistry curriculum for attaining scientific literacy
as per the objectives stated in the curricula (Khishfe,2012; McDonald, 2010). One of the main objectives of the
10th grade chemistry curriculum states that in chemistry lessons students should develop the knowledge and
skills to perceive and implement nature of scientific knowledge. High school chemistry curriculum also
emphasizes importance of argumentation and students’ role in generating scientific knowledge. A few number of
researches explored how argumentation skills affect NOS understandings. Their results indicate that instruction
of explicit argumentation developed the NOS views of the learners where no external NOS instruction was
provided (Yerrick, 2000; McDonald, 2010). McDonald (2010) also presented some evidence to support the
combination of explicit NOS and argumentation instruction to help in developing preservice primary teachers’
NOS views. The purpose of this study was to compare the effectiveness of integrated nature of science
instruction and argumentation instruction on grade 10 students’ nature of science views. In this study, an
intervention that lasted about 10 weeks was designed to cover the topics of the second semester of grade 10
chemistry curricula. During the interventions, one group received integrated NOS instruction followed by a
reflective discussion of the targeted NOS aspects and the other group received both integrated argumentation
and NOS instructions. In order to compare the effectiveness of these two interventions a pre-experimental design
was implemented in a high school in Istanbul, Turkey. A group of grade 10 (n= 58) students from two classes of
a public high school participated in the study. All groups received VNOS-C prior and after interventions (Abd-El
Khalick &Akerson, 2004). VNOS-C questionnaire were coded against each of seven aspects of NOS at both
pre-intervention and post-intervention phases of the study. Data analysis involved reading the responses,
generating codes through constant comparison, generating themes and then creating categories using these
themes (Creswell, 2005). Results implied that before the intervention, the majority of participants in all groups
held naive views of the target NOS aspects. Both interventions promote students’ NOS understandings. Students
who received both integrated NOS and argumentation instruction developed more informed NOS views.
Anahtar Kelimeler : Nature of Science, Argumantation, chemistry, grade 10
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GAZø ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
osman.cimen@gmail.com

Okullarda e÷itim ö÷retim faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden birisi de sÕnÕf içi disiplin
sorunlarÕdÕr. Birçok sÕnÕfta farklÕ úekilde gerçekleúen bu sorunlar karúÕsÕnda biyoloji ö÷retmenleri çeúitli
stratejiler geliútirerek bu sorunlarla baúa çÕkmaya çalÕúmaktadÕr. Bu durumdan hareketle bu çalÕúmanÕn amacÕ
biyoloji derslerinde karúÕlaúÕn disiplin sorunlarÕnÕ belirlemek ve bu sorunlar karúÕsÕnda biyoloji ö÷retmenlerinin
geliútirdikleri çözümleri tespit etmektir. AraútÕrma durum çalÕúmasÕ úeklinde tasarlanmÕútÕr. ÇalÕúma Bolu ilinde
bir ortaö÷retim kurumunda 150 ö÷renci ve 3 ö÷retmenle gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmacÕlar yapÕlandÕrÕlmamÕú
gözlem formlarÕnÕ kullanarak ö÷retmen ve ö÷rencileri sÕnÕf içinde gözlemlemiúlerdir. ÇalÕúma sonunda cep
telefonu kullanma, arkadaúlarÕ rahatsÕz etme, konuúma gibi disiplin sorunlarÕ en çok gözlemlenen sorunlardÕr. Bu
sorunlar karúÕsÕnda biyoloji ö÷retmenlerinin sözlü uyarÕ, yer de÷iútirme, soru sorma stratejilerini kullandÕklarÕ
belirlenmiútir. ÇalÕúma sonunda elde edilen sonuçlar do÷rultusunda öneriler sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Disiplin sorunlarÕ, gözlem, biyoloji ders

(12324) KøMYA ÖöRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR
DERSLERøNDE BAùARISIZ OLMA NEDENLERø
BÜLENT PEKDAö 1, HANDAN ÜREK 1, GAMZE DOLU 1
1
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Mevcut çalÕúma ile kimya ö÷retmen adaylarÕnÕn laboratuvar derslerinde baúarÕsÕz olma nedenleri tespit edilmiútir.
Veri toplama aracÕ olarak 3 açÕk uçlu sorudan oluúan bir anket formu araútÕrmacÕlar tarafÕndan hazÕrlanmÕútÕr.
HazÕrlanan anket formu, uzman görüúü alÕndÕktan sonra sorularÕn zorlu÷u, sorularÕn anlaúÕlabilirli÷i ve sorularÕn
cevaplanma süresi açÕsÕnda pilot çalÕúma kapsamÕnda 27 ö÷renciye uygulanmÕútÕr. Pilot çalÕúma sonucunda
gerekli iyileútirmeler yapÕldÕktan sonra anket formu, araútÕrmacÕlarÕn gözetiminde ve sÕnÕf ortamÕnda Türkiye’nin
batÕsÕnda bulunan bir üniversitenin Kimya Ö÷retmenli÷i ProgramÕ’nÕn 2., 3., 4. ve 5. sÕnÕflarÕnda ö÷renim
görmekte olan toplam 90 ö÷renciye uygulanmÕútÕr. Ö÷rencilerin anket sorularÕnÕ cevaplamasÕ yaklaúÕk 30 dakika
sürmüútür. Verilerin toplanmasÕ ise 2 haftalÕk bir süreçte gerçekleútirilmiútir. Ö÷rencilerin açÕk uçlu sorulara
vermiú olduklarÕ yazÕlÕ cevaplar, nitel olarak analiz edilmiútir. Verilerin analizi sonucunda, kimya ö÷retmen
adaylarÕnÕn laboratuvar derslerinde baúarÕsÕz olma nedenlerinin duyuúsal, psikomotor ve biliúsel kökenli
olduklarÕ belirlenmiútir. Duyuúsal kökenli baúarÕsÕz olma nedenleri; deney yapmama iste÷i, deney sonucunu
do÷ru bulamama korkusu, deneyi eksik yapma endiúesi, grupla çalÕúma endiúesi, kimyasallarÕn kokusundan
rahatsÕz olma, kimyasallarla çalÕúma korkusu, deney raporu yazma endiúesi, zamanÕn kÕsÕtlÕ olmasÕ ve
laboratuvar araç-gereçlerini bozma endiúesi úeklindedir. Psikomotor kökenli baúarÕsÕz olma nedenleri; hatalÕ
ölçüm yapma ve laboratuvar araç-gereçlerini do÷ru kullanamama úeklindedir. Biliúsel kökenli baúarÕsÕz olma
nedenleri ise; deneyi anlamama, deney araç-gereçlerini tanÕmama, deney ile ilgili yorum yapamama, deneyde
neden-sonuç iliúkisi kuramama, kimyasal reaksiyonlarÕ yazamama, kimyasallarÕ tanÕmama ve kimyasal
formülerini bilememe úeklindedir. Bu sonuçlar, ö÷rencilerin kimya laboratuvarÕyla ilgili kaygÕlarÕnÕ ortaya
koymasÕ açÕsÕndan önemlidir. Üniversite ö÷rencilerinin kimya laboratuvarÕnda baúarÕlÕ olmalarÕnÕ sa÷lamak için
çalÕúmada tespit edilen bu durumlarÕn, kimya e÷itimcileri tarafÕndan dikkate alÕnmasÕ önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : kimya, laboratuvar, üniversite ö÷rencileri



Sayfa 185

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(12325) FARKLI KAVRAMLARLA øLGøLø BASøT KøMYA
DENEYLERøNøN GELøùTøRøLMESø
GAMZE DOLU 1, HANDAN ÜREK 1, BÜLENT PEKDAö 1, GÜLNUR KUZUCU 1
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
handanurek@balikesir.edu.tr

Günümüz koúullarÕnda fen e÷itiminin önemi yadsÕnamaz. Bireylerin fen e÷itimiyle ilgili temeller, okul öncesi
dönemde atÕlmakta olup bu kapsamda, ö÷renciler üniversite seviyesine kadar bilgi ve beceri kazanmaya devam
etmektedir. Bu çerçevede, ö÷rencilerin fen dersine yönelik olumlu tutumlar ve davranÕúlar geliútirmesi ön plana
çÕkmaktadÕr. Bu nedenle, ö÷rencilerin ilgisini fen dersine yöneltmek için e÷itimcilere ve ailelere bazÕ
sorumluluklar düúmektedir. Ö÷rencilere fen dersini sevdirmenin bir yöntemi de onlara fenle ilgili çeúitli
deneyimler yaúatmaktÕr. Fen denildi÷inde ö÷rencilerin zihinlerinde beliren kavramlarÕn baúÕnda “deney”,
“laboratuvar” ve “kimya” gelmektedir. YapÕlan çalÕúmada, bu düúünüúten hareket edilerek, farklÕ sÕnÕf
seviyelerindeki ö÷rencilere uygulanabilecek basit kimya deneylerinin geliútirilmesi amaçlanmÕútÕr. Bu deneyler,
erken sÕnÕf seviyelerindeki ö÷rencilere fen dersini sevdirmek için gösteri deneyi olarak uygulanabilece÷i gibi,
daha üst sÕnÕf seviyelerinde bulunan ö÷rencilere ise çeúitli kazanÕmlar ile iliúkilendirilerek ö÷retim kapsamÕnda
uygulanabilir. Bu nedenlerle, geliútirilen deneylerin özgün ve kolay uygulanabilir olmalarÕna dikkat edilmiútir.
AyrÕca tasarlanan deneyler, gerek ö÷retmenlerin gerekse ailelerin çocuklarÕyla beraber kolayca
gerçekleútirebilece÷i türdendir. ÇalÕúmada 4 farklÕ deney geliútirme sürecinden bahsedilmiútir. Bu deneyler
baúlÕca; yüzey gerilimi, özkütle, indikatör ve kÕlcallÕk kavramlarÕ ile iliúkilidir. Deneylerde kullanÕlan
materyaller, günlük yaúamda kolay ve ucuz bir úekilde temin edilebilecek niteliktedir. AyrÕca, geliútirilen
deneyler laboratuvar ortamÕnÕn yanÕ sÕra ev koúullarÕnda da uygulanabilir. ÇalÕúmada, bu deneylerin
prosedüründen ayrÕntÕlÕ bir úekilde bahsedilmiútir. YapÕlan çalÕúma; ö÷rencilerin farkÕndalÕklarÕnÕ artÕrarak
çevrelerinde bulunan materyallerle deneyler yapabilmelerini ve dolayÕsÕyla hem maddeleri tanÕmalarÕ hem de ne
iúe yaradÕklarÕnÕ ö÷renmeleri açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr. Bununla beraber, fen ve kimya e÷itimi alanÕna
katkÕda bulunmasÕ nedeniyle önemli oldu÷u düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : fen, kimya, deney, günlük yaúam

(12326) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN SUYUN BAZI
ÖZELLøKLERøYLE øLGøLø KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERøNøN
BELøRLENMESø VE øYøLEùTøRøLMESø
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1
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Ö÷renciler, gerek bilimsel bilgiyi organize etmeleri ve gerekse bilimsel yöntemi anlayÕúlarÕnÕn birbirinden farklÕ
olmasÕ nedeniyle bazÕ kavram yanÕlgÕlarÕna sahip olmaktadÕrlar. Bu yanÕlgÕlarÕn, ö÷rencilerin kavramsal anlama
düzeylerindeki farklÕlÕklardan da oluútu÷u bilinmektedir. Bu kapsamda araútÕrma, Türkiye’nin batÕsÕnda bulunan
bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi E÷itimi ProgramÕ’nda ö÷renim görmekte olan son sÕnÕf ö÷rencilerinin
Kimya dersiyle ilgili bazÕ kavramlarÕ anlama düzeylerinin tespit edilmesi ve geliútirilmesi amacÕyla
gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúmaya toplam 60 ö÷retmen adayÕ dahil edilmiútir. ÇalÕúmaya katÕlan ö÷rencilerin 26’sÕ
seçmeli ders olan “Fen Bilimlerinde Kavram YanÕlgÕlarÕ” dersini almakta iken 34’ü ise bir di÷er seçmeli dersi
almaktadÕr. ÇalÕúmanÕn verileri, araútÕrmacÕlar tarafÕndan oluúturulan ve 3 adet açÕk uçlu sorudan oluúan bir test
yardÕmÕyla toplanmÕútÕr. Bu testte; suda çözünme ve iletkenlik, suyun buhar basÕncÕ ve suyun elektrolizi
kavramlarÕna yer verilmiútir. Veri toplama aracÕ, katÕlÕmcÕlara, araútÕrma baúlangÕcÕnda ve sonunda olmak üzere
2 kez uygulanmÕútÕr. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak gerek bahsedilen seçmeli dersi alanlar ve
almayanlar arasÕndaki farkÕ ortaya koymasÕ, gerekse bu dersin ö÷rencilerin kavramsal anlama düzeylerine
etkisinin nasÕl de÷iúti÷ini belirlemesi açÕsÕndan de÷erlendirilmiútir. ÇalÕúma sonucunda, ö÷retimi gerçekleútirilen
“Fen Bilimlerinde Kavram YanÕlgÕlarÕ” dersinin ö÷rencilerin ilgili kavramlara yönelik anlama düzeylerinde
olumlu de÷iúimler meydana getirdi÷i, bu dersi alan ö÷rencilerin kavramsal anlamalarÕnÕn di÷er seçmeli dersi
alanlara göre daha üst düzeyde oldu÷u bulunmuútur. Elde edilen sonuçlara göre bu dersin seçmeli yerine ana ders
olarak verilebilece÷i ve bütün üniversitelerde ö÷retim programÕna girmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : kimya, üniversite ö÷rencileri, kavram yanÕlgÕlarÕ, kavramsal anlama
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(12415) BøLøM ùENLøöøNE YÖNELøK KATILIM ÖNCESø VE
SONRASI ÖöRENCø GÖRÜùLERø BAöLAMINDA TANILAYICI BøR
ÇALIùMA
MEHMET BAHAR 1, ZEKERøYA NARTGÜN 1, DÜNDAR YENER 1, FATøH AYDIN 1,
HARUN BERTøZ 1, PELøN AKSÜT 1, NACøYE SOMUNCU DEMøR 1, MUSTAFA
YILMAZ 1, YUNUS ÖZYURT 1, BURAK KøRAS 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
ozyurtyunus@gmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, MEB-Üniversite iúbirli÷inde hazÕrlanan bir bilim úenli÷ine katÕlan, ortaokul ve lise
ö÷rencilerinin bilim úenli÷i öncesinde ve sonrasÕnda bilim úenli÷ine yönelik görüú ve düúüncelerini belirlemektir.
Bu araútÕrmada, nitel araútÕrma yöntemlerinden durum çalÕúmasÕ deseni kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma
grubunu, Bolu ilinde özel bir ortaokul (n=41) ve iki devlet lisesinden (n=35) bilim úenli÷ine katÕlan toplam 76
ö÷renci oluúturmaktadÕr. Veri toplamak amacÕyla araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen Bilim ùenli÷i Ö÷renci Ön
Görüúme Formu ve Bilim ùenli÷i Ö÷renci Son Görüúme Formu kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada ulaúÕlan sonuçlar
aúa÷Õdaki gibidir. 1. KatÕlÕm öncesinde, genel anlamda, ö÷renciler bilim úenli÷inden bilgi edinmeyi
beklemektedirler. Lise ö÷rencileri deneylerin ve projelerin oldu÷u bir ortamÕ beklerken, ortaokul ö÷rencileri
bilim insanlarÕ ve icatlar beklentisi içindedirler. 2. KatÕlÕm sonrasÕnda ortaokul ö÷rencileri deney yapmayÕ
ö÷rendiklerini, bilime yönelik ilgi ve meraklarÕnÕn arttÕ÷ÕnÕ, ayrÕca sosyal etkileúim ve iletiúim becerilerinin
geliúimine yönelik katkÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ ifade etmiúlerdir.
Anahtar Kelimeler : Bilim úenli÷i, durum çalÕúmasÕ, informal ö÷renme ortamlarÕ, ö÷renci

(12416) BøLøM ùENLøöøNE KATILAN ÖöRENCøLERøN BøLøùSEL
YAPILARINDAKø DEöøùøME YÖNELøK BøR øNCELEME
MEHMET BAHAR 1, ZEKERøYA NARTGÜN 1, DÜNDAR YENER 1, FATøH AYDIN 1,
HARUN BERTøZ 1, PELøN AKSÜT 1, NACøYE SOMUNCU DEMøR 1, MUSTAFA
YILMAZ 1, YUNUS ÖZYURT 1, BURAK KøRAS 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
ozyurtyunus@gmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, MEB-Üniversite iúbirli÷iyle hazÕrlanan bilim úenli÷ine katÕlan ö÷rencilerin katÕlÕm
öncesinde ve sonrasÕnda bilim úenli÷ine yönelik biliúsel yapÕlarÕndaki de÷iúimi ortaya koymaktÕr. Doküman
incelemesi yaklaúÕmÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ araútÕrmada, Bolu’da özel bir kurumda okuyan, toplam 55 ilkokul ve
ortaokul ö÷rencisi (9-13 yaú) ile çalÕúÕlmÕútÕr. Veri toplamak amacÕyla Bilim ùenli÷i Çizim Formu kullanÕlmÕútÕr.
Bulgular, i) bilim úenli÷i öncesinde bilimsel, duyuúsal, mekânsal ve sosyal ba÷lam olmak üzere dört ana temanÕn
açÕ÷a çÕktÕ÷ÕnÕ ii) bilim úenli÷i sonrasÕnda bunun sosyal ba÷lam hariç üç ana temaya indirgendi÷ini göstermiútir.
Ö÷rencilerin, ön çizimlerinde ortaya çÕkan çeúitlili÷in, son çizimlere nazaran daha fazla olmasÕ bilim úenli÷ine
iliúkin ön bilgilerin farklÕ de÷iúkenler tarafÕndan etkilendi÷ine dair bir mesaj vermektedir. Bu bulguya ek olarak,
bilim úenliklerinin önceli÷in bilimin çocuklara sevdirilmesi ve bilim yapmaya teúvik edici olmasÕ ve ön çizimde
daha az yer alan bazÕ imgelerin son çizimlerde daha fazla yer almasÕ da bilim úenlikleri sonrasÕ ö÷rencilerin
biliúsel yapÕlarÕnda olumlu bir etki olarak düúünülebilir.
Anahtar Kelimeler : Bilim úenli÷i, biliúsel yapÕ, informal ö÷renme ortamlarÕ, ö÷renci çizimleri, doküman
analizi
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(12424) USING NEWSPAPER TO PROMOTE STUDENTS’
ARGUMENTATION IN CHEMISTRY: THE CASE OF
DECOMPRESSION SICKNESS
1

AYBÜKE PABUÇCU 1

ABANT IZEET BAYSAL UNIVERSITESI
apabuccu@comu.edu.tr

This study investigated the quality of students’ argumentation, when they were engaged in the argumentation
about decompression sickness. The participants were pre-service science teachers enrolled in a semester long
General Chemistry I course. They were expected to work in small groups. Audiotape recorders were placed at
the table of the groups to capture group talk. Student group discussions during the activity were used as data
sources. A newspaper article was used to motivate students by linking chemistry knowledge to everyday
contexts. First, groups were expected to read a newspaper article related to the decompression sickness. Next,
they responded the questions related to the chemistry behind the decompression sickness and recompression
chamber. The newspaper article immerses students in purposeful pursuits in wanting to investigate and
understand the chemistry behind the decompression sickness. Analysis of the outcomes concentrated on the
quality of students’ argumentation. The analytical framework developed by Erduran and colleagues (2004) was
used to evaluate the arguments. For instance, when there was opposition between students but the opposition
consisted of only counter-arguments that were unrelated and had no data or warrants to back up the claims, they
coded the opposition as a low-level argumentation. However, if the opposition had a rebuttal, which was in
direct reference to data, warrants, or backings offered, they considered it as higher-level argumentation. Thus,
this study only focused on the nature of low-level and higher-level argumentation. During the discussions, it was
observed that students were able to resolve almost all of the inaccurate claims by engaging in higher-level
argumentation. Also, students’ prior knowledge from their daily life experiences was an important factor for the
higher-level argumentation. 6 different everyday life examples were determined in the explanations.
Unfortunately, students usually misinterpreted the daily life examples that they used to support their claim.
Anahtar Kelimeler : Argumentation, chemistry education, decompression sickness

(12481) OKUL øÇø DOöA MÜZESø UYGULAMASI VE
DEöERLENDøRøLMESø
AYùE ARSLAN 1, EZGø TAYLAN KOPARAN 2
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø

2

Bilim, soru sormakla baúlar. Do÷a bilimlerinin iúleyiúi ve metodolojisini kavratabilmek için uygulama alanlarÕ
oluúturmak, alan gezileri yapmak, yaparak yaúayarak kendi ö÷renmelerini gerçekleútirebilecekleri alanlara
ulaúmalarÕnÕ sa÷lamak, fen e÷itiminde önem taúÕmaktadÕr. Etkili bir fen ö÷retimi için, ö÷rencilere buluú yolu ile
kendi bilgilerini oluúturmalarÕ sa÷lanmalÕdÕr (Hançer, ùensoy ve YÕldÕrÕm, 2003). Bu uygulama alanlarÕ arasÕna
yakÕn çevre alÕnabilece÷i gibi, yakÕn çevrede görme úansÕ bulanamayan materyal çeúitlili÷inin görülebilece÷i
alanlara müzeler de dahil edilebilir. Tarihi, kültürel ve jeolojik bakÕmdan oldukça büyük zenginliklere sahip olan
ülkemiz Do÷a Tarihi Müzeleri bakÕmÕndan Avrupa ve benzeri geliúmiúlik düzeyindeki ülkelerle kÕyaslandÕ÷Õnda
miktar ve niteliksel anlamda geri kalmakta oldu÷undan, müzelere yeterli önem verildi÷inde ve bu önem e÷itim
ile entegre edildi÷inde, geliúmiúli÷e ba÷lÕ olarak çevre bilinci oluúmasÕnda önemli katkÕ sa÷layaca÷Õ ifade
edilmektedir (Karataú 2011). Do÷a tarihi müzelerine farklÕ bir bakÕú sunulmak istenmesinin nedeni, ö÷rencilerin
kendi sorularÕnÕ sorduklarÕ, sorularÕna çözüm aradÕklarÕ, ilgili oldu÷u alanda bilimsel araútÕrma yapabilecekleri,
aktif canlÕ bakÕm sorumluluklarÕ aldÕklarÕ, iúleyen ve dinamik bir alan oluúturma denemesi olmasÕdÕr. Bu çalÕúma
ile Do÷a Müzesi etkinliklerinin de÷erlendirilmesi amaçlanmÕútÕr. Bu amaç do÷rultusunda uzman görüúleri
çerçevesinde bir veri toplama aracÕ geliútirilmiútir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu Düzce’de bir okulun 5, 6 ve 7.
sÕnÕfÕnda ö÷renim gören 4 gönüllü ö÷renci oluúturmaktadÕr. Ö÷rencilerle yapÕlan yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú mülakatlar
ses kaydÕna alÕnarak transkript edilmiútir. Elde edilen bulgular, do÷a müzesi etkinliklerinin ö÷rencilerin
akademik baúarÕlarÕnÕ arttÕrdÕ÷ÕnÕ, bir uygulama alanÕnda aktif çalÕúmalarÕ sonucu canlÕ bakÕm sorumlulu÷unun
önemini fark ettiklerini, proje sunumlarÕnÕn sosyal becerilerini geliútirdi÷ini ortaya koymuútur. ÇalÕúmadan elde
edilen bulgular do÷rultusunda, okul içi do÷a müzesinde yapÕlan uygulamalarÕn, ö÷rencilerin akademik ve sosyal
geliúimlerine ve sorumluluk alma duygularÕnÕ olumlu yönde etkiledi÷i sonucuna varÕlmÕútÕr. Benzer
uygulamalarÕn farklÕ okul türlerinde yapÕlmasÕ ve etkilerinin ortaya konulmasÕ önerilmektedir. * Bu uygulama
Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ Strateji Geliútirme BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan düzenlenen, 4. E÷itim ve Ö÷retimde Yenilikçilik
Ödülleri’nde Do÷u Marmara’da bireysel kategoride ödül kazanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Do÷a Müzesi, Fen E÷itimi, Müze E÷itimi
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(10136) MÜZøK EöøTøMø ALANI DOÇENTLøK DOSYALARINDAKø
YAYINLARIN SORUNLARI – 2 (DøL VE YAZIM SORUNLARI)
1

ABDULLAH UZ 1
AKDENøZ ÜNøVERSøTESø
abdullahuz@gmail.com

Müzik ö÷retmenli÷i alanÕ, 1982 yÕlÕnda üniversite çatÕsÕ altÕna alÕnarak üniversiter yapÕya kavuúmuútur.
Üniversiter yapÕya geçiú sürecinde ortaya çÕkan ö÷retim elemanlarÕyla ilgili sorunlar nedeniyle yaúanan geçiú
sürecinden sonra ö÷retim üyesi yetiútirme süreci giderek geliúmiútir; ancak geçiú sürecinin etkileri azalarak da
olsa hala sürmektedir. Etkilerin doçentlik dosyalarÕndaki yayÕnlara da yansÕdÕ÷Õ söylenebilir. Bu çalÕúmada,
yazarÕn doçentlik sÕnav jüri üyesi olarak görevlendirildi÷i doçent adaylarÕna ait 18 doçentlik dosyasÕ yayÕnlarÕ
örneklem olarak alÕnmÕú; bunlarla ilgili “kiúisel de÷erlendirme raporlarÕ” araútÕrmanÕn verilerini oluúturmuútur.
YayÕnlardaki sorunlar 15 konu baúlÕ÷Õ altÕnda düzenlenmiú; yayÕnlarda çok sayÕdaki ve ciddi sorunlar nedeniyle
konunun bir bildiri boyutunu aúan büyüklü÷e ulaúmasÕ nedeniyle, MÜZED UluslararasÕ 2. øpekyolu Müzik
KonferansÕ’nda, “Müzik E÷itimi AlanÕ Doçentlik DosyalarÕndaki YayÕnlarÕn SorunlarÕ – 1” baúlÕ÷Õyla, YayÕn
Türü, YayÕnlandÕ÷Õ Dergi/YayÕn Yeri; Konu, YayÕnÕn BaúlÕ÷Õ, BaúlÕklandÕrma; Bulgular ve Yorumlar
bölümlerini kapsayan bir bildiri sunulmuútur. Bu bildiride Dil ve YazÕm SorunlarÕ bölümü sunulacaktÕr. Bu
konuyla ilgili olarak, bir doçent adayÕ ile ba÷daútÕrÕlamayacak sekiz sayfayÕ bulan sorunlar belirlenmiútir. Konu,
úu alt baúlÕklarla ele alÕnmÕútÕr: Türkçe YazÕm KurallarÕ ile ølgili Sorunlar, Bilimsel Rapor Yazma Dili AçÕsÕndan
YanlÕúlÕklar; Sözcük ve Kavramlarla ølgili Sorunlar; AnlatÕm SorunlarÕ; Sübjektif, Spekülatif øfadeler; Dilde
Birörneklik SorunlarÕ; YabancÕ Sözcüklerdeki YanlÕúlÕklar; Anahtar Sözcükler ve TanÕmlarda YanlÕúlÕklar;
KÕsaltma YanlÕúlÕklarÕ. Bu sorunlarÕn ilgili çevrelerde tartÕúÕlmasÕnÕn, konuyla ilgili baúka ve daha kapsamlÕ
araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕnÕn alanÕn geliúimi açÕsÕndan yararlÕ olaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Müzik e÷itimi, doçentlik, bilimsel araútÕrma raporu, dil kullanÕmÕ, yazÕm kurallarÕ.

(11927) PøYANO EöøTøMøNDE ETÜT ÇALMAYA øLøùKøN GÖRÜù
ANKETøNøN GELøùTøRøLMESø
MUSTAFA SARIKAYA 1, M. KAYHAN KURTULDU 2
1

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
2
KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
kayhankurtuldu@gmail.com

Müzik e÷itiminin önemli alanlarÕndan biri olan piyano e÷itimi süreci hem kendine özgü seslendirme ve ö÷retim
teknikleri açÕsÕndan, hem de müzik e÷itimi alanÕnda pek çok ders ve konser uygulamalarÕ için temel bir çalgÕ
olmasÕ açÕsÕndan farklÕ bir konuma sahiptir. Piyano e÷itimi sürecinde ise etüt çalmak ve etütlerin önemine
inanarak çalÕúmak teknik geliúim açÕsÕndan önemlidir. Bu çalÕúmada müzik ö÷retmenli÷i programÕnda ö÷renim
gören ve piyano dersi alan ö÷rencilerin piyano e÷itimi sürecinde etüt çalmaya iliúkin görüúlerini elde edebilecek
bir görüú anketi geliútirilmiútir. AraútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen anket toplam 331 kiúiye uygulanmÕútÕr.
Anket etüt çalmanÕn önemi, etüt çalmaya iliúkin çalÕúma sürecini düzenleyebilme becerileri gibi ana baúlÕklar
altÕnda toplanan 30 maddeden ve 5’li likert tipi cevap seçeneklerinden oluúmuútur. ølk madde havuzu uzman
görüúleri yardÕmÕyla 51 maddeden 36’ya daha sonra da ölçümler neticesinde 30’a indirgenmiútir. Analiz
sürecinde maddelere yönelik güvenirlik ölçümleri, temel bileúenler faktör analizi ölçümleri, madde toplam
korelasyon ölçümleri yapÕlmÕú, örneklem uygunlu÷u (KMO) ve faktörlenebilirlik (Bartlett) testleri yapÕlmÕú,
faktörler arasÕ korelasyon ölçümleri gerçekleútirilmiútir. Analizler sonucunda ölçe÷in güvenirli÷i 0,88 düzeyinde
gerçekleúirken, toplam varyansÕn açÕklanma oranÕ %56 düzeyinde gerçekleúmiú, anket maddelerinin ise 3 faktör
altÕnda toplandÕ÷Õ anlaúÕlmÕútÕr. Analizler sonucunda hem Barlett’in küresellik testi (3084,357 p=0.000) hem de
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterli÷i test sonucu (KMO=0.897) yeterli ve mükemmel düzeyde hesaplanmÕútÕr.
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Elde edilen istatistiki sonuçlar geliútirilen görüú anketinin güvenilir ve geçerli sonuçlar verdi÷ini iúaret
etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Piyano e÷itimi, etüt, görüú, anket

(11928) MÜZøK ÖöRETMENø ADAYLARININ PøYANO ÇALIùMA
ALIùKANLIKLARI øLE PøYANO DERSø BAùARILARI ARASINDAKø
øLøùKø
M. KAYHAN KURTULDU 1, CAHøT AKSU 1
1

KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
kayhankurtuldu@gmail.com

Piyano dersi müzik ö÷retmenli÷i e÷itimi sürecinin en temel unsurlarÕndan biridir. Bu süreçte ö÷rencilerin piyano
çalÕúma alÕúkanlÕklarÕ ve bu alÕúkanlÕklarÕn piyano dersi baúarÕlarÕ ile do÷ru orantÕlÕ olup olmadÕklarÕnÕn
incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalÕúmada KTÜ Fatih E÷itim Fakültesi Müzik Ö÷retmenli÷i Anabilim
DalÕnda piyano e÷itimi gören 178 ö÷renci ile bir uygulama yürütülmüútür. Uygulamada ö÷rencilerin piyano
çalÕúma alÕúkanlÕklarÕnÕn belirlenmesinde Kurtuldu (2013) tarafÕndan geliútirilen “Piyano ÇalÕúma AlÕúkanlÕklarÕ
Anketi” kullanÕlmÕú, piyano dersi baúarÕ notlarÕnÕn elde edilmesinde ise ö÷renci iúleri bilgi sisteminden
faydalanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada ö÷rencilerin piyano çalÕúma alÕúkanlÕklarÕna yönelik görüúleri ve nasÕl piyano
çalÕútÕklarÕna iliúkin düúünceleri ile mevcut piyano dersi baúarÕlarÕ arasÕnda bir iliúki olup olmadÕ÷ÕnÕn tespiti
amaçlanmÕútÕr. KullanÕlan anket 19 maddeden oluúan ve 5’li likert tipinde cevap seçeneklerine sahip bir ölçme
aracÕdÕr. Anket yolu ile elde edilen verilere iliúkin ilk ölçümlerde güvenirlik katsayÕsÕ 0,78 bulunmuútur. Bu
bulgu da çalÕúma için toplanan verilerin güvenilir oldu÷una iúaret etmektedir. Toplanan veriler Kurtuldu (2013)
tarafÕndan 6 alt baúlÕk altÕnda toplandÕ÷Õ için genel baúarÕ düzeylerine iliúkin karúÕlaútÕrmalar da bu alt baúlÕklar
çerçevesinde yürütülmüútür. Ö÷renci iúleri bilgi sisteminde elde edilen veriler istatistiki iúlemlerde kolaylÕk
sa÷lamasÕ açÕsÕndan ve anketten elde edilen bulgularÕn derecelendirilmiú gruplandÕrÕlmÕú bulgular olmasÕ
açÕsÕndan düúük, orta, yüksek ve çok yüksek biçiminde 4 basamakta gruplanmÕútÕr. Gruplara yönelik iúlemlerde
da÷ÕlÕm normallik varsayÕmÕnÕ karúÕlamadÕ÷Õ için Kruskal Wallis H testi uygulanmÕú ve anlamlÕlÕk p<0,05 olarak
kabul edilmiútir. BaúarÕ de÷iúkenine iliúkin karúÕlaútÕrmalar haricinde anket yoluyla elde edilen sÕnÕf ve cinsiyet
de÷iúkenine yönelik karúÕlatmalar da yapÕlmÕú, bu ölçümlerde de yine H testi ve Mann Whitney U testi tercih
edilmiútir. Elde edilen bulgulara göre anket maddelerinde oluúan e÷ilimin daha çok orta ve yüksek baúarÕ
grubunda temsil edildi÷i, sÕnÕf ve cinsiyet düzeyine göre de bazÕ faktörlerde anlamlÕ farklÕlÕ÷a rastlandÕ÷Õ tespit
edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Piyano e÷itimi, çalÕúma alÕúkanlÕklarÕ, baúarÕ, iliúki

(11931) EBEVEYNLERøN 7-9 YAù ARALIöINDAKø ÇOCUKLARI øÇøN
MASAL KøTABI TERCøHLERøNøN øNCELENMESø
ZARøFE TOLUNAY KAYHAN 1
1

GAZø UNøVERSøTESø
dolunaykayhan@gmail.com
Bir iletiúim sanatÕ olan grafik tasarÕmÕnÕn en önemli iúlevlerinden biri mesaj iletmektir. Bu özelli÷i grafik
tasarÕmÕnÕ, önemli ve ça÷daú bir konuma getirmektedir. ølkokula devam eden 7–9 yaú aralÕ÷Õndaki ö÷rencilere
yönelik hazÕrlanan masal kitaplarÕnda, ailelerin masal kitabÕ tercihlerinde dikkat ettikleri unsurlarÕ incelemeyi
amaçlayan bu çalÕúmanÕn, ba÷ÕmsÕz de÷iúkenleri çocuklarÕn yaúÕ, cinsiyeti, sÕnÕf düzeyleri, ailenin sosyo
ekonomik düzeyi, e÷itim durumudur. Veriler, araútÕrmacÕ tarafÕndan ailelerin kitap alÕrken tercihlerini etkileyen
ve kitaba ait unsurlar dikkate alÕnarak hazÕrlanacak olan anket formu ile elde edilecektir. KitaplarÕn
hazÕrlanmasÕnda tasarÕm ilkeleri önemlidir. Özellikle söz konusu çocuklarÕn ilgileri oldu÷unda, aileleri çocuklarÕ
için kitap alma tercihleri gerek úekilsel, gerekse içerik olarak önem taúÕmaktadÕr. øyi tasarlanmÕú bir kitabÕ
di÷erlerinden ayÕran birçok özellik bulunmaktadÕr. KitabÕn farklÕ bölümlerinde sa÷lanan uyum ve bütününde
düzenlenmiú yapÕ, baúarÕlÕ bir tasarÕmÕn göstergesidir. Bu nedenle çocuklar için hazÕrlanan masal kitaplarÕ e÷itici
ve ö÷retici olma özelli÷i taúÕmalÕ, tasarÕmÕnda bir bütün oluúturulmalÕdÕr. Sonuç olarak incelenecek masal
kitaplarÕnÕn konusu, kahramanlarÕ, úekilsel özellikleri, tasarÕm ilkeleri, estetik kaygÕ, görsel planlamalar ile
kitabÕn yapÕsÕ ve çocuklarÕn yaú seviyelerine uygunlu÷unun dikkate alÕnÕp alÕnmadÕ÷Õ de÷erlendirilecektir.
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UlaúÕlacak sonuçlarÕn aileler ve ö÷retmenlere 7-9 yaú aralÕ÷Õndaki çocuklar için kitap tercih etmeleri yönünde
katkÕ sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : 7-9 yaú masal kitaplarÕ, ebeveyn tercihleri, masal kitabÕ tercihleri

(11958) ATIKLARIMIZLA SANATA YOLCULUK
1

DøLEK SÖNMEZ 1, ÖZLEM ACAR 1
ÖZEL BURSA YENø KÜLTÜR OKULLARI
dilek_lev@hotmail.com

Ka÷Õt kazanÕmÕndan yola çÕkarak, ka÷Õt, karton, metal, plastik gibi ambalaj atÕklarÕn geri kazanÕlabilece÷ini ve
farklÕ alanlarda kullanÕlabilece÷ini göstermek ve geri kazanÕmÕn faydalarÕ hakkÕnda ö÷rencileri bilinçlendirmek
amaçlanmaktadÕr.12-13 yaú grubundaki çocuklarÕn günlük hayatlarÕnda gerçekleútirdikleri faaliyetler sonucu
oluúturduklarÕ atÕklarÕn farkÕna varmalarÕ ve bu atÕklarÕn ne úekilde uzaklaútÕrÕldÕ÷ÕnÕ görerek, uygulayarak,
sorarak ve tartÕúarak ö÷renmelerini sa÷lamaktÕr. Bu kapsamda etkinlikleri atölye çalÕúmalarÕ ile çocuklarÕn çevre
bilimlerine olan ilgilerinin artÕrÕlmasÕ, çevreyle ilgili bilimsel kavramlarla tanÕúmalarÕ, günlük hayatlarÕnda
çevreyle ilgili konularda farkÕndalÕk geliútirmeleri ve çevre sorunlarÕnÕ sanatsal bakÕú açÕsÕyla anlamlarÕ teúvik
edilmiútir. Ö÷rencilerin proje amacÕ do÷rultusunda bilinçlenmelerini sa÷lamak için klasik e÷itim ö÷retim
metotlarÕnÕn dÕúÕnda uygulama, grup çalÕúmasÕ, sanatsal beceri, beyin fÕrtÕnasÕ gibi yöntemler kullanÕlarak
ö÷rencilerin çevre bilimleriyle ilgili bazÕ kavramlarÕ algÕlamalarÕ sa÷lanarak bu alandaki ilgi ve merak
duygularÕnÕ arttÕrÕlmak istenmiútir. YapÕlan etkinlikle ö÷renciler, sanatsal düúünme ve e÷lenerek ö÷renme
imkânÕna kavuúmuúlardÕr. Ö÷renciler çevreden ve evden temin ettikleri atÕk materyalleri toparlayÕp okula
getirirler. ( Ka÷Õt gazete,gazoz kapa÷Õ,plastik,boncuk,ip..v.b.) Getirmiú olduklarÕ malzemelerle sanat
yolculu÷unun ilk basama÷Õna baúlarlar.Duralit plaka üzerine yada kalÕn mukavva üzerine çizilen çalÕúma gazete
ve tutkal yardÕmÕ ile oluúturulmuú ka÷Õt hamuru ile úekillendirilir.ÇalÕúma kurumaya bÕrakÕlÕr. Kurumuú olan
çalÕúmaya di÷er atÕk malzemeler eklenerek (plastik,ip,boncuk…) çalÕúma úekillenmeye ve yön bulmaya
baúlar.ùekillenmiú olan çalÕúma farklÕ malzemelerle renklendirilerek atÕk malzemelerle çÕkÕlan yolculukta ürün
sanata dönüúür.Uygun bir mekanda sergilenerek sanatseverlerle buluúur.
Anahtar Kelimeler : Sanatsal beceri, geri dönüúüm, ka÷Õt

(11963) SANATINI SEÇ KEùFE ÇIK
1

ÖZLEM ACAR 1, DøLEK SÖNMEZ 1
ÖZEL BURSA YENø KÜLTÜR OKULLARI
ozlemacr1991@gmail.com

Sanatsal ve yaratÕcÕ eylem di÷er tüm insan etkinlikleri gibi beynin bir ürünüdür. Ancak yaratÕcÕlÕk bilgi ve hayal
gücünün birlikte kullanÕmÕnÕ gerektirmekte oldu÷u kanÕsÕndayÕm. ønsanlar ço÷u zaman içlerinde var olan
yaratÕcÕlÕk yanlarÕnÕ fark edemezler ve aynÕ zamanda bilinçaltÕna bastÕrdÕklarÕ olumlu ve olumsuz dürtülerden bir
haber yaúayÕp gitmektedirler. Bu dürtüler zamanla yaúamÕmÕzÕn tüm alanlarÕna etki ederken onlardan kurtulmayÕ
ço÷u zaman baúaramayÕz. øúte bu noktada sanatÕn psikolojik yönü ele alÕnÕp projenin ana kavramlarÕ olan
yaratÕcÕlÕk ve dÕúavurum gün yüzüne çÕkmaktadÕr. Dürtülerimiz, yaratÕcÕ yanÕmÕz ve aile kombinasyonu projede
birbirine ba÷lantÕlÕ olarak ele alÕnmaktadÕr. Proje, sanat e÷itiminde keúfetmekte oldu÷umuz özgür
ve spontan sanat uygulamalarÕ, çocuklarÕn, ailelerin ruhsal ve sembolik iletiúimlerini rahatlÕkla ifade
etmelerini amaçlamaktadÕr.Kimi zaman içimizde var olan gücün yani yaratÕcÕlÕk yönümüzü kolaylÕkla
keúfedemeyiz.Bu noktada özgür sanat uygulamalarÕ kendimizi keúfetmemize yardÕmcÕ olmakla birlikte sözel
olarak ifade edilemeyen duygularÕn, estetik bir úekilde dÕúavurumuna yardÕmcÕ olmaktadÕr.Proje sürecinde , aile
iúbirli÷i içerisinde onlarÕ sembolize eden sanat eserini özgürce ortaya koyar. Bu süreçte anne,baba,çocuklar
dikkatlice izlenir ve notlar alÕnÕr. Bireyler kendilerini keúfederken aynÕ zamanda aile içersinde ki di÷er
bireylerinde farkÕna varmakla birlikte , ortak bir paylaúÕm alanÕ oluútururlar.Proje uygulama sürecinde; -Aileler
yaratÕcÕlÕklarÕnÕ zorlayÕp farklÕ denemeler yaptÕlar. -Sözel olarak ifade edemedikleri duygularÕnÕ yaptÕklarÕ sanat
eserlerine yansÕttÕlar -øçlerinde var olan gücün farkÕna varÕp, kendilerini keúfettiler -Günlük yaúam sÕkÕntÕlarÕndan
uzaklaúÕp kendi iç dünyalarÕna inme fÕrsatÕ buldular -Aileler iúbirli÷i sa÷layÕp bir bütün olmanÕn keyfine vardÕlar.
Proje öncesinde farklÕ sanat malzemeleri temin edildi ve bu malzemeler için bir alan oluúturuldu.Temin edilen
malzemeler; Renkli kalemler, Pastel boya, Kuru boya, Ebru malzemeleri, Guaj boya, Akrilik boya, Ya÷lÕ boya,
Oyun hamuru, Kil, Tel, Renkli ka÷Õtlar, Dergi ve Gazete parçalarÕ, Dönüútürülebilir atÕklar... Aileler istedikleri
sanat malzemesini seçmekte özgür bÕrakÕldÕ ve diledikleri malzemeyi alÕp masalarÕna geçtiler. Süreç sonunda
elde edilen çalÕúmalardan anlÕk sergileme alanlarÕ oluúturuldu. Aile bireyleriyle ortak bir paylaúÕm alanÕnda
buluúup kendilerini ve aile bireylerini keúfettiler.
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Anahtar Kelimeler : sanat, yaratÕcÕ eylem,dürtü,özgür sanat, spontan

(12033) KONSERVATUVAR OPERA BÖLÜMÜ ÖöRENCøLERøNøN
PøYANO DERSøNE øLøùKøN TUTUMLARININ BAZI DEöøùKENLER
AÇISINDAN øNCELENMESø
TURGAY TUNÇ 1, CEMALETTøN BAYDAö 1
1

BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
trgtunc@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, konservatuvar opera bölümü ö÷rencilerinin piyano dersine iliúkin tutumlarÕnÕn cinsiyet
ve piyano ortalamalarÕ de÷iúkenlerine göre incelenmesidir. Daha önce yapÕlan araútÕrmalar genellikle müzik
e÷itimi bölümü ile güzel sanatlar lisesi ö÷rencilerinin piyano dersine iliúkin tutumlarÕnÕ kapsamaktadÕr (Çevik ve
Güven, 2011; Demirtaú ve Onuray E÷ilmez, 2015; Gün ve Köse, 2013; KÕlÕnçer ve KarkÕn, 2011; Tufan ve
Güdek, 2008). Bu çalÕúma bu noktada di÷er çalÕúmalardan ayrÕlmaktadÕr. AraútÕrmada, nicel araútÕrma
tekniklerinden genel tarama modeli ile Tufan ve Güdek (2008) tarafÕndan geliútirilen “Piyano Dersine Yönelik
Tutum Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. Bu araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, bir devlet üniversitesi konservatuvarÕnÕn sahne
sanatlarÕ bölümü opera anasanat dalÕnda lisans ö÷renimi gören 38 ö÷renci oluúturmaktadÕr. YapÕlan istatistiksel
analizler sonucunda konservatuvar ö÷rencilerinin piyano dersine iliúkin tutumlarÕnÕn orta düzeyde oldu÷u ve
ö÷rencilerin piyano dersine iliúkin tutumlarÕ arasÕnda cinsiyet de÷iúkenine göre anlamlÕ bir fark olmadÕ÷Õ
görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Konservatuvar, Piyano, Piyano dersine iliúkin tutum

(12044) MÜZøK EöøTøMø ANABøLøM DALI ÖöRENCøLERøNøN
PøYANO PERFORMANSI ÖZYETERLøK ALGILARININ
øNCELENMESø
FERøT BULUT 1, TURGAY TUNÇ 2
1

ÖMER HALøSDEMøR ÜNøVERSøTESø
2
BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
trgtunc@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, müzik e÷itimi anabilim dalÕ ö÷rencilerinin piyano performansÕna yönelik özyeterlik
algÕlarÕnÕn incelenmesi ve piyano performansÕ özyeterlik algÕlarÕnÕn cinsiyet ve sÕnÕf düzeyi de÷iúkenlerine göre
karúÕlaútÕrÕlmasÕdÕr. AraútÕrmada nicel araútÕrma tekniklerinden genel tarama modeli kullanÕlmÕútÕr. Verilerin
toplanmasÕ amacÕyla, øç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir devlet üniversitesinin E÷itim Fakültesi Güzel Sanatlar
E÷itimi Bölümü Müzik E÷itimi Anabilim DalÕnda ö÷renim gören ö÷rencilere, 2016-2017 ö÷retim yÕlÕnÕn bahar
döneminde Gün’ün (2014) geliútirdi÷i “Piyano PerformansÕ Özyeterlik Ölçe÷i” uygulanmÕútÕr. ÇalÕúma gurubunu
birinci sÕnÕftan 31, ikinci sÕnÕftan 30, üçüncü sÕnÕftan 22 ve dördüncü sÕnÕftan 28 ö÷renci olmak üzere toplam 111
ö÷renci oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, frekans, yüzde, t testi ve
ANOVA istatistik analizleri kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen bulgulara göre; müzik e÷itimi anabilim dalÕ
ö÷rencilerinin, piyano performansÕna yönelik özyeterlik algÕlarÕnÕn orta düzeyde oldu÷u görülmüútür. Bunun
yanÕnda ö÷rencilerin özyeterlik algÕlarÕnda cinsiyet ve sÕnÕf düzeyi de÷iúkenlerine göre anlamlÕ bir farklÕlÕk tespit
edilmemiútir.
Anahtar Kelimeler : Müzik E÷itimi, Piyano E÷itimi, Özyeterlik AlgÕsÕ
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(12113) TÜRK HALK MÜZøöø FONETøK NOTASYON
SøSTEMø/THMFNS’NøN EöøTSEL/ÖöRETøSEL UYGULAMALARA
AKTARIM/ADAPTASYON SÜREÇLERøNDE KULLANILMASI
ÖNGÖRÜLEN MODELLER: KAYPENTAX®: DøSFONøK KONUùMA
VE SES ANALøZø/ADSV MODEL 5109
1

GONCA DEMøR 1
øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø
gnc.dmr@windowslive.com

Türk
Halk
Müzi÷i
Fonetik
Notasyon
Sistemi/THMFNS
ulusal/uluslararasÕ
platformlardaki
dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama baúlatabilmek amacÕyla øTÜ SBE Türk Müzi÷i
ProgramÕ yüksek lisans tezi kapsamÕnda ilk temelleri atÕlan, øTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi ProgramÕ
doktora tezi kapsamÕnda geliútirilecek olan, ses bilgisi/úekil bilgisi/söz varlÕ÷Õ ölçütleri ekseninde yerel/evrensel
ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaúma aracÕ olarak tanÕnÕp
benimsenen, konuúulan lehçeler/a÷Õzlar içerisinde yaygÕnlaúarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanÕldÕ÷Õ
saha içerisinde en geniú iúleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taúÕmayan, a÷Õzlar üstü/norm
oluúturucu/varyasyon azaltÕcÕ standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu ÇeviriyazÕ
øúaretleri/TDKÇYø (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapÕlan kapsamlÕ derleme çalÕúmalarÕ aracÕlÕ÷Õyla derlenen
yöresel a÷Õz metinlerinin kuramsal/icrasal altyapÕsÕnda ses bilgisi/úekil bilgisi/söz varlÕ÷Õ ölçütleri ekseninde
varlÕ÷ÕnÕ sürdüren yöresel a÷Õz özelliklerini transkript edebilmek amacÕyla kullanÕlan transkripsiyon iúaretleri)UluslararasÕ Fonetik Alfabe/IPA (ses de÷erlerini uluslararasÕ standartta yazÕya dökebilme, tüm dillerdeki
konuúma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin do÷ru telaffuz edilmesini sa÷layarak çok sayÕda
transkripsiyon sisteminin do÷urdu÷u karÕúÕklÕklarÕ önleyebilme, her bir ses için ayrÕ bir sembol geliútirebilme
amacÕ ile iúaret ve simgelerden oluúturulmuú standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapÕlanan notasyon sistemi
örne÷idir. KayPENTAX® (Konuúma, Ses ve Yutkunma CihazlarÕnda Dünya Liderleri: Kay Elektrik ùirketi &
PENTAX Medikal ùirketi) Disfonik Konuúma Ve Ses Analizi/ADSV Model 5109; akustik fonetik ve ses
bozukluklarÕ semptomlarÕna özgü klinik/akustik/kinematik/aerodinamik özellikleri animasyon ve seslerle
interaktif bir formatta sunan, fonetik/konuúma bilimi alanÕ bireysel/toplumsal/sÕnÕfsal e÷itsel/ö÷retisel
uygulamalarÕ için pedagojik bir araç olarak tasarlanan model örneklemidir. E÷itsel/ö÷retisel uygulamalarda
kullanÕúlÕ bir referans olarak hizmet veren program deneysel fonetik ve konuúma bilimi kurslarÕnda
e÷itim/ö÷retim gören ö÷rencilere temel fonetik/konuúma bilimi ilke ve esaslarÕnÕ ö÷retmek için tamamlayÕcÕ kurs
materyali olarak tasarlanmÕú olan alternatif programdÕr. Konuúma biliminin kuramsal/icrasal altyapÕsÕnda
varlÕ÷ÕnÕ sürdüren prensiplerin benimsenebilmesi için güçlü ve kullanÕmÕ kolay interaktif bir
kaynak/veritabanÕ/model sunmaktadÕr. Bu interaktif modeller aracÕlÕ÷Õ ile fonetik bilimi karmaúÕk ilke ve esaslarÕ
daha somutlaútÕrÕlmÕú bir biçimde analiz edilebilmektedir. ULEAD 2017: VII. UluslararasÕ E÷itimde
AraútÕrmalar Kongresi 2017 kapsamÕnda sunulacak olan bildiri aracÕlÕ÷Õyla; sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar
ekseninde yapÕlanan konuúma/ses analiz özelliklerinin Türk Halk Müzi÷i Fonetik Notasyon Sistemi
VeritabanÕ/THMFNS V’nÕna aktarÕm/adaptasyon süreçleri KayPENTAX® (Kay Elektrik ùirketi & PENTAX
Medikal ùirketi) Disfonik Konuúma Ve Ses Analizi/ADSV Model 5109 model örneklemi üzerinden
gerçekleútirilecektir.
Anahtar Kelimeler : KayPENTAX® (Kay Elektrik ùirketi & PENTAX Medikal ùirketi) Disfonik Konuúma Ve
Ses Analizi/ADSV Model 5109, Türk Halk Müzi÷i Fonetik Notasyon Sistemi VeritabanÕ/THMFNS V
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(12115) TÜRK HALK MÜZøöø FONETøK NOTASYON
SøSTEMø/THMFNS’NøN EöøTSEL/ÖöRETøSEL UYGULAMALARA
AKTARIM/ADAPTASYON SÜREÇLERøNDE KULLANILMASI
ÖNGÖRÜLEN MODELLER: KAYPENTAX®: ANALøZ-SENTEZ
LABORATUARI/ASL MODEL 5104
1

GONCA DEMøR 1

øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø
gnc.dmr@windowslive.com

Türk
Halk
Müzi÷i
Fonetik
Notasyon
Sistemi/THMFNS
ulusal/uluslararasÕ
platformlardaki
dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama baúlatabilmek amacÕyla øTÜ SBE Türk Müzi÷i
ProgramÕ yüksek lisans tezi kapsamÕnda ilk temelleri atÕlan, øTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi ProgramÕ
doktora tezi kapsamÕnda geliútirilecek olan, ses bilgisi/úekil bilgisi/söz varlÕ÷Õ ölçütleri ekseninde yerel/evrensel
ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaúma aracÕ olarak tanÕnÕp
benimsenen, konuúulan lehçeler/a÷Õzlar içerisinde yaygÕnlaúarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanÕldÕ÷Õ
saha içerisinde en geniú iúleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taúÕmayan, a÷Õzlar üstü/norm
oluúturucu/varyasyon azaltÕcÕ standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu ÇeviriyazÕ
øúaretleri/TDKÇYø (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapÕlan kapsamlÕ derleme çalÕúmalarÕ aracÕlÕ÷Õyla derlenen
yöresel a÷Õz metinlerinin kuramsal/icrasal altyapÕsÕnda ses bilgisi/úekil bilgisi/söz varlÕ÷Õ ölçütleri ekseninde
varlÕ÷ÕnÕ sürdüren yöresel a÷Õz özelliklerini transkript edebilmek amacÕyla kullanÕlan transkripsiyon iúaretleri)UluslararasÕ Fonetik Alfabe/IPA (ses de÷erlerini uluslararasÕ standartta yazÕya dökebilme, tüm dillerdeki
konuúma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin do÷ru telaffuz edilmesini sa÷layarak çok sayÕda
transkripsiyon sisteminin do÷urdu÷u karÕúÕklÕklarÕ önleyebilme, her bir ses için ayrÕ bir sembol geliútirebilme
amacÕ ile iúaret ve simgelerden oluúturulmuú standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapÕlanan notasyon sistemi
örne÷idir. KayPENTAX® (Konuúma, Ses ve Yutkunma CihazlarÕnda Dünya Liderleri: Kay Elektrik ùirketi &
PENTAX Medikal ùirketi) Analiz-Sentez LaboratuarÕ/ASL Model 5104; akustik fonetik ve ses bozukluklarÕ
semptomlarÕna özgü klinik/akustik/kinematik/aerodinamik özellikleri animasyon ve seslerle interaktif bir
formatta sunan, fonetik/konuúma bilimi alanÕ bireysel/toplumsal/sÕnÕfsal e÷itsel/ö÷retisel uygulamalarÕ için
pedagojik bir araç olarak tasarlanan model örneklemidir. E÷itsel/ö÷retisel uygulamalarda kullanÕúlÕ bir referans
olarak hizmet veren program deneysel fonetik ve konuúma bilimi kurslarÕnda e÷itim/ö÷retim gören ö÷rencilere
temel fonetik/konuúma bilimi ilke ve esaslarÕnÕ ö÷retmek için tamamlayÕcÕ kurs materyali olarak tasarlanmÕú olan
alternatif programdÕr. Konuúma biliminin kuramsal/icrasal altyapÕsÕnda varlÕ÷ÕnÕ sürdüren prensiplerin
benimsenebilmesi için güçlü ve kullanÕmÕ kolay interaktif bir kaynak/veritabanÕ/model sunmaktadÕr. Bu
interaktif modeller aracÕlÕ÷Õ ile fonetik bilimi karmaúÕk ilke ve esaslarÕ daha somutlaútÕrÕlmÕú bir biçimde analiz
edilebilmektedir. ULEAD 2017: VII. UluslararasÕ E÷itimde AraútÕrmalar Kongresi 2017 kapsamÕnda sunulacak
olan bildiri aracÕlÕ÷Õyla; sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapÕlanan konuúma/ses analiz özelliklerinin
Türk Halk Müzi÷i Fonetik Notasyon Sistemi VeritabanÕ/THMFNS V’nÕna aktarÕm/adaptasyon süreçleri
KayPENTAX® (Kay Elektrik ùirketi & PENTAX Medikal ùirketi) Analiz-Sentez LaboratuarÕ/ASL Model 5104
model örneklemi üzerinden gerçekleútirilecektir.
Anahtar Kelimeler : KayPENTAX® (Kay Elektrik ùirketi & PENTAX Medikal ùirketi) Analiz-Sentez
LaboratuarÕ/ASL Model 5104, Türk Halk Müzi÷i Fonetik Notasyon Sistemi VeritabanÕ/THMFNS V
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(12147) TULUM ENSTRÜMANININ ÖöELERø VE SES OLUùUMUNA
OLAN ETKøLERø
1

øRFAN ÇALIK 1

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
irfancalik@hotmail.com.tr

Türkçede ‘tolmak/dolmak’ fiillerinden türeyen bir isim olan tulum 13.yüzyÕl öncesinde ilk olarak Hakaz
Lehçesinde tulug formunda tespit edilmiútir. Üflemeli bir çalgÕ aleti olan Tulum, deri, a÷ÕzlÕk ( lülük-dudula) ve
nav olmak üzere üç bölümden oluúmaktadÕr (Gazimihal, 1962:2863-2863). Tulumda sesin oluúma süreci
esnasÕnda derini görevi, enstrümanÕnÕn çalÕmÕ esnasÕnda çalan kiúi tarafÕndan, dudula yani a÷ÕzlÕktan üflenen
havanÕn depolanmasÕnÕ sa÷lamaktÕr. sonrasÕnda ise depolanan havanÕn deriye uygulanacak sistemli sÕkÕútÕrmalar
sayesinde basÕnç yaratÕlarak hareketlenen havanÕn sesin oluúup parmaklarla ezgilere dönüúecek oldu÷u, öncelikle
dillik ve arkasÕndan analÕk diye isimlendirilen ve nav adÕ verilen bölgeye gönderilmesidir. Tulum çalgÕsÕnÕ
oluúturan bölümlere baktÕ÷ÕmÕzda ana sesi çÕkartan Dillik, Dillikten ses çÕkabilmesi için gereken hava ve
depolanmasÕnÕ ve de çalÕm sürecinde süreklili÷ini sa÷layan Deri, Dillikten gelen sesin úekillenmesini sa÷layan
AnalÕk, AnalÕk bölgesiyle ve parmak baskÕlarÕyla úekillenen seslerin son olarak ise nav kasna÷Õ denilen bölümde
tÕnlaúÕm(Rezonans) de÷erlerinin farklÕlaúmasÕyla oluúan bir yapÕ görmekteyiz. Bu bildiride tulumun yapÕmÕnda
kullanÕlan hammaddelerin seçimi ve ses oluúumu üzerine olan etkilerinin anlatÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Tulum ÇalgÕsÕ, Nav, Horon, Bagpipe

(12180) MøMARLIK BÖLÜMÜ ÖöRENCøLERøNøN ESKøZLERøNøN
(SERBEST EL ÇøZøMø) RUBRøK DEöERLENDøRMESø
AYùEGÜL GÜRDAL PAMUKLU 1, ARZU DURSøN 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
aysgurdal@gmail.com

Eskiz çizim (ön çizim, taslak çizim, serbest el çizimi) kiúinin kafasÕndaki soyut bilginin somutlaúmasÕdÕr.
Eskizler, teknik çizimin matematiksek yükünü içermemektedir ve daha sanatsal özellikler taúÕmaktadÕr.
MimarlÕkta proje eskizlerle hayata geçer, çizimler uluslararasÕ bir dil oluúturur. Fakat mimarlÕk ö÷rencileri
yetenek sÕnavÕ ile alÕnmamaktadÕr, ö÷rencilerden kendilerine yetebilecek kadar çizim yeteneklerine sahip
olmalarÕ beklenmektedir. Bu açÕ÷Õ kapatmanÕn yolu verilen derslerin içeriklerinin mimarlÕk ile sanatÕn birleúmesi
ve de÷erlendirmenin performans de÷erlendirmesi olarak yapÕlmasÕndadÕr. Sanatsal bilgi ve çizim mimarlÕk
alanÕna aracÕ niteli÷indedir. Bu sebeptendir ki ortak çalÕúmalarda de÷erlendirme genellikle zor olmaktadÕr.
mimari eskizler ve bunlarÕn de÷erlendirmesi tek bir disiplinin konusu olamayacak kadar iç içedir. ÇÕkan sonucun
(çizimlerin) ö÷renmeyi hÕzlandÕrma iúlevi ile topluma (bilime ve sanata) ne kadar hizmet etti÷ine bakÕlmalÕdÕr.
Toplumun ihtiyaç duydu÷u bireyleri yetiútirmek amacÕ ile sanat ve mimarlÕk disiplinler arasÕ olarak
çalÕúmaktadÕr. AraútÕrmanÕn amacÕ, mimarlÕk ö÷rencilerinin serbest el çizimlerinde yüksek performans elde
etmelerini sa÷layÕp yapacaklarÕ projelerde çizim alanÕndaki sÕkÕntÕlarÕnÕ en az seviyede tutmaktÕr. Yeni ö÷retim
programlarÕnda ö÷renci katÕlÕmÕ ile yapÕlan de÷erlendirme modelleri benimsenmektedir. Bu performans
de÷erlendirme ölçeklerine yardÕmcÕ- tamamlayÕcÕ "RUBRøK"ler (dereceli puanlama anahtarÕ) ö÷rencinin
akademik baúarÕsÕnÕ gerçe÷e daha yakÕn de÷erlendirerek hem ö÷renciye hem e÷itimciye yarar sa÷lamaktadÕr. Bu
sebeple araútÕrmanÕn yöntemi performans de÷erlendirmelerinin tamamlayÕcÕsÕ olan "RUBRøK"'tir. Buradaki
amaç ö÷rencilerden somut verilerin net bir úekilde alÕnmasÕ ve performanslarÕnÕn yükseltilmesidir. AyrÕca
mimarlÕk gibi çizim e÷itimi veren okullarda uygulama alanlarÕndaki de÷erlendirmeler performans üzerine
olmaktadÕr. Bu araútÕrmada, 36 Mühendislik - MimarlÕk Fakültesi, MimarlÕk bölümü ö÷rencisine, çizim öncesi
yol gösterici rubrikler tanÕtÕlmÕú, sonrasÕnda çizimler istenmiútir. Rubriklerde "çizim- oran orantÕ, projeye ba÷lÕ
kalÕnmasÕ, bilimsel bakÕú, zamanÕnda yetiútirme (hÕz), özgünlük ve sunum"u içeren altÕ boyut, 1 ile 5 arasÕ
düzeyde ele alÕnmÕútÕr. AraútÕrmanÕn sonucunda ö÷renci çalÕúma performanslarÕ yükselmiú, çizim planlarÕ daha
sistemli olmuú, beklenmedik de÷erlendirme sonuçlarÕ minimuma inmiú, ö÷renci hangi ölçütte
de÷erlendirilece÷ini bildi÷i için hazÕr bulunuúluk seviyesinde artÕú olmuútur. AyrÕca ö÷renci, yapacaklarÕ proje ve
teknik çizimlerine sistemli bir úekilde hazÕrlÕk yapma olana÷Õ bulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Serbest el çizimi, eskiz, mimarlÕk
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(12165) GÖRME ENGELLøLERDE YÖN BULMA PROBLEMLERø VE
YARDIMCI (ASSISTIVE)TEKNOLOJøLER
ARZU DURSøN 1, AYùEGÜL GÜRDAL PAMUKLU 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
arzudursin@gmail.com

Tüm görme engelli insanlar tanÕmadÕklarÕ mekânlarda yön bulma problemi yaúar. Görememenin kiúinin fiziki
geliúimindeki ve karakter oluúumundaki olumsuz etkisinin en büyük sebebi tartÕúmasÕz hareket özgürlü÷ünü
kÕsÕtlamasÕdÕr. Görme engelli kiúi, do÷uútan görme engelli ise bu durum çok daha ciddi boyutlardadÕr. Do÷uútan
göremeyen kiúilerin çevreyi algÕlama yöntemleri sonradan görme engelli olanlara göre farklÕlÕk göstermektedir.
Görme engelli kiúi ancak duyabilece÷i, dokunabilece÷i, kendine has kokusu veya tadÕ olan nesneleri ve olaylarÕ
algÕlayabilmektedir.Dokunarak çevreyi algÕlayan görme engelliler için eller onlarÕn görme organlarÕdÕr.
Do÷uútan karanlÕk bir dünya ile yaúamaya zorunlu olan bu kiúiler kendi hayal güçleri ve yaratÕcÕlÕklarÕna göre
kendilerine bir dünya yaratmaktadÕrlar. AraútÕrmalar do÷uútan görme engelli olan kiúilerin nesneleri, dokunarak
algÕlayabildikleri kadar onlara úekil verdiklerini ve kendilerine göre yorumladÕklarÕnÕ göstermektedir. Sonradan
görme engelli olan kiúilerde ise durum biraz daha farklÕdÕr.Bu kiúiler zihinlerinde çevre algÕlarÕnÕ daha iyi
canlandÕrabilmektedirler.Daha önceden tanÕmÕú olduklarÕ nesne ve dokular sayesinde yeni tanÕdÕklarÕ nesneler ile
daha kolay iliúki kurabilirler.Fakat zamanla zihinlerinde yer alan üç boyut algÕsÕ zayÕflayaca÷Õndan sonradan
görme engelli olan kiúiler de nesnelerin úekillerini unutmakta dolayÕsÕyla hayal kurmakta zorlanmaktadÕrlar. Bu
durum onlarÕn yer yön kavramlarÕnÕ da olumsuz yönde etkilemektedir.Gerek do÷uútan, gerekse sonradan görme
engelliler için yer ve yön duygusu, sonradan ö÷renilip geliútirilebilen bir kavramdÕr. Kiúinin yer ve yön
duygusunu geliútirmesi dokunarak çevreyi tanÕmasÕ ile do÷rudan iliúkilidir. KÕsacasÕ çevreye adapte olmayÕ
güçlendiren dokunma duyusu sayesinde yürüyebilen ve gezinti yapabilen görme engelli kiúi hareket kÕsÕtlÕlÕ÷ÕnÕ
bu duyusunu geliútirerek mümkün oldu÷unca en aza indirebilmektedir.Gözün tek bakÕúÕ ile bir anda algÕlayÕp
anÕmsayabildi÷i çevreyi dokunma duyusu ile dokunup tanÕyabilmek hem zaman alÕcÕ hem moral bozucudur.
AyrÕca parmaklar ve avuç içi ile duyumsanan bu algÕlar gerçek iliúkiler ve bütünlük açÕsÕndan birçok
yetersizliklere sahip olabilmektedir.AlgÕladÕ÷Õ çevre ile iliúkiler kurup yorumlama olgunlu÷una kiúisel
keúifleriyle ulaúabilmektedir. Bulundu÷umuz alanÕn ötesinde neler olup bitti÷ini ö÷renmek için hareket
özgürlü÷ü úarttÕr.Bu yolla kiúi bireysel özgürlü÷ünü ve mücadele yetene÷ini geliútirerek tek baúÕna yaúayabilir
konumuna gelebilmektedir.Görme engelli olan veya az gören kiúiler hayatlarÕ boyunca tek baúlarÕna tamamen
özgür kalma úanslarÕna sahip olamaya bilmektedirler. KÕsÕtlanmÕú hareket özgürlükleri önlerine çÕkan
problemleri tanÕmalarÕna ve korunmalarÕna engel olmaktadÕr. AyrÕca yaúadÕklarÕ hareket kÕsÕtlÕlÕ÷Õ her zaman
gören bir baúka kiúiye olan ihtiyaçlarÕnÕ gündeme getirmektedir. Bu zorunluluk onlarÕ ço÷u zaman, kendilerine
olan güvenlerini azaltarak soka÷a çÕkamaz ve insanlar ile iletiúim kuramaz duruma getirmektedir. ÇalÕúmamÕzÕn
problemini görme engellilerin yaúadÕ÷Õ hareket kÕsÕtlÕlÕ÷Õ oluúturmaktadÕr.YapÕlan birçok araútÕrmada göremeyen
kiúilerin dÕú mekânda yaúadÕklarÕ temel sorunlarÕn baúÕnda yeterince bilgilendim ve yönlendirme materyalleri
olmamasÕndan dolayÕ hareket kÕsÕtlÕlÕ÷Õn geldi÷i ortaya çÕkmaktadÕr.Dünyada görme engelli veya az gören kiúiler
için çeúitli e÷itim ve ö÷retimlerin yanÕ sÕra geliúen teknoloji ile kullanÕmlarÕna sunulan yardÕmcÕ materyaller söz
konusudur. Sunulan bu olanaklar ve sa÷lanan uygun koúullar zamanla göremeyen kiúilerin de normal kiúiler gibi
yaúamlarÕnÕ sürdürebilmesine olanak sa÷layabilmektedir.ÇalÕúmamÕzda özellikle Türkiye’de dÕú mekânda yön
bulma sorunu yaúayan görme engelli bireylerimizin hareket kÕsÕtlÕlÕ÷Õna sebep olan baúlÕca sorunlar ortaya
çÕkarÕlmÕútÕr. Saptanan sorunlar do÷rultusunda çözüm önerileri oluúturulmuútur. ÇalÕúmanÕn amacÕnÕ hareket
kÕsÕtlÕlÕ÷Õ yaúayan görme engellilerin sorunlarÕna çözüm önerileri getirmek yer almaktadÕr. Maddeler halinde
ortaya çÕkarÕlan sorunlar önem sÕrasÕna sÕralandÕ÷Õmda baúta engelli kiúilerin yabancÕ bir mekâna gittiklerinde
kendilerine ait bilgilendirme ve yönlendirme materyallerinin olmamasÕndan dolayÕ hareket kÕsÕtlÕ÷Õ yaúadÕklarÕ
sorunu gelmiútir. Bu çalÕúma ile en çok ihtiyaç duyduklarÕ yardÕmcÕ materyallerin neler oldu÷u sorusu gündeme
gelmiú ve çÕkan sonuçlar arasÕnda sesli ve dokunsal olarak ihtiyaç duyduklarÕ çevre bilgilendirmesi úeklinde
olmuútur. ÇalÕúmanÕn yöntemi, Bireysel görüúmeler sonucu çÕkarÕlan ihtiyaç analizleri sonucunda örnek bir
tasarÕm yapÕlmÕútÕr.Görme engelli kiúilerden gelen talepler do÷rultusunda dokunsal harita ve yönlendirme
tabelalarÕ tasarlanmÕútÕr.Oluúturulan örnek dokunsal haritada görme engellilere lokasyon bilgisi kabartÕlÕ úekiller
ve braille yazÕ ile verilmiútir. AyrÕca yakÕn çevre tanÕtÕlarak nereye nasÕl gidebilirim sorularÕ yanÕtlanmaya
çalÕúÕlmÕútÕr.YapÕlan dokunsal bilgilendirme ve yönlendirme haritalarÕ sayesinde görme engelli kiúilerin çevre
hakkÕnda bilgi edindikleri ve bir sonraki bilgilendirme haritalarÕna kadarki çevre bilgisi sayesinde hareket
özgürlü÷ü sa÷ladÕklarÕ sonuçlarÕ ortaya çÕkmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : görme engelli, hareket kÕsÕtlÕlÕ÷Õ, yön bulma sorunu, dokunsal haritalar, dokunsal bilgi
grafikleri, bilgilendirme ve yönlendirme haritalarÕ



Sayfa 197

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(12179) RESøM BÖLÜMÜ ÖöRENCøLERøNøN BøLøMSEL
øLLÜSTRASYONLARININ (ÇøZøMLERøNøN) RUBRøK
DEöERLENDøRMESø
AYùEGÜL GÜRDAL PAMUKLU 1, ARZU DURSøN 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
aysgurdal@gmail.com

Bilimsel illüstrasyon bilimsel bilgiyi somutlaútÕrÕp daha anlaúÕlÕr hale getirmektir ve sanatÕn alanÕ gibi gözükse de
bilimin aracÕ niteli÷indedir. Bu sebeptendir ki bilimi ve sanatÕ ilgilendiren ortak çalÕúmalarda de÷erlendirme
genellikle zor olmaktadÕr. Bilimsel illüstrasyonlar ve bunlarÕn de÷erlendirmesi tek bir disiplinin konusu de÷ildir.
Böylesi disiplinler arasÕ çalÕúmalarÕn birbirinden ba÷ÕmsÕz ele alÕnmasÕ bilgide eksikliye sebep olmaktadÕr. ÇÕkan
sonucun (illüstrasyonlarÕn) ö÷renmeyi hÕzlandÕrma iúlevi ile topluma (bilime ve sanata) ne kadar hizmet etti÷ine
bakÕlmalÕdÕr. AraútÕrmanÕn amacÕ sanat okullarÕnda yapÕlan bilimsel illüstrasyonlarÕn bilim ve sanatÕn ortak
sorunsalÕ oldu÷unu göstermek ve toplumun ihtiyaç duydu÷u bireyler yetiútirmektir. Bunlara ek
olarak ö÷rencilerden somut verileri net bir úekilde alÕp, performanslarÕnÕ yükseltmelerini sa÷lamaktÕr. Yeni
ö÷retim programlarÕnda ö÷renci katÕlÕmÕ ile yapÕlan de÷erlendirme modelleri benimsenmektedir. Bu performans
de÷erlendirme ölçeklerine yardÕmcÕ- tamamlayÕcÕ "RUBRøK"ler (dereceli puanlama anahtarÕ) ö÷rencinin
akademik baúarÕsÕnÕ gerçe÷e daha yakÕn de÷erlendirerek hem ö÷renciye hem e÷itimciye yarar sa÷lamaktadÕr. Bu
sebeple araútÕrmanÕn yöntemi performans de÷erlendirmelerinin tamamlayÕcÕsÕ olan "RUBRøK"'tir. Rubrikler,
geliútirmesi hedeflenen bilgi, tutum, davranÕú ve beklenen performans düzeylerini içerir. AyrÕca sanat e÷itimi
veren okullarda uygulama alanlarÕndaki de÷erlendirmeler performans üzerine olmaktadÕr. Bu araútÕrmada, 12
Güzel Sanatlar Fakültesi, resim bölümü ö÷rencisine, çizim öncesi yol gösterici rubrikler tanÕtÕlmÕú, sonrasÕnda
çizimler istenmiútir. Rupriklerde "çizim- oran orantÕ, renklerde aslÕna ba÷lÕ kalÕnmasÕ, bilimsel bakÕú, zamanÕnda
yetiútirme (hÕz), özgünlük, sunum"u içeren altÕ boyut, 1 ile 5 arasÕ düzeyde ele alÕnmÕútÕr. AraútÕrmanÕn
sonucunda ö÷renci çalÕúma performanslarÕ yükselmiú, çizim planlarÕ daha sistemli olmuú, beklenmedik
de÷erlendirme sonuçlarÕ minimuma inmiú, ö÷renci hangi ölçütte de÷erlendirilece÷ini bildi÷i için hazÕr
bulunuúluk seviyesinde artÕú olmuútur. Bilimsel bilgiyi yansÕtmalarÕnda birebir benzerlik açÕsÕndan geliúme
vardÕr fakat istenilen seviyede olmamÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Sanat ve bilim, bilimsel illüstrasyon, RUBRøK

(12191) TULUM ÖöRETøM METODU
1

øRFAN ÇALIK 1
RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
irfancalik@hotmail.com.tr

Kültürün en önemli yapÕ taúlarÕndan biri de müziktir. Müzik, o kültürü yaúayan bireylerin yaúam tarzlarÕnÕ,
acÕlarÕnÕ, sevinçlerini, gelenek ve görenek kompozisyonu içerisinde söz ve ezgilerle anlatan aynÕ zamanda e÷itici
yönlerini de yarÕnlara aktararak önemli bir görev üstlenmektedir. Müzikleri oluúturan en önemli ifade aracÕ ise
çalgÕ aletleridir. Tulum çalgÕsÕ, yapÕsal ses özellikleri, form ve biçim bakÕmÕndan oldukça sÕnÕrlÕ kalmÕú olmasÕna
ra÷men, bu çalgÕ aleti için, yaúatÕldÕ÷Õ etnik bölgelerde oldukça kabul görmüú olup bölge yaúam biçiminin her
özelli÷ini yansÕtan önemli kültürel miraslardan biri olma özelli÷ine sahip oldu÷unu söylemek mümkün
olacaktÕr. Ülkemizde Do÷u Karadeniz Bölgesi’nin özellikle Rize iline ba÷lÕ etnik Laz-Hemúin Kültürüne ait bir
çalgÕ olan Tulum EnstrümanÕ için yayÕmlanmÕú herhangi bir metodun bulunmayÕúÕ beni bu metot çalÕúmasÕnÕ
gerçekleútirmeye teúvik etmiútir. Metotla beraber hazÕrlanacak posterde parmak pozisyonlarÕ ve tril
pozisyonlarÕnÕ koyarak ö÷renimde kolaylÕk sa÷lanmasÕ amaçlanmaktadÕr. Bildirimizde tulum çalgÕsÕnÕn e÷itim
metodunun gerçekleúmesinde yapÕlmakta olan çalÕúmasÕ hakkÕnda teknik ve görsel bilgilerin sunulmasÕ
amaçlanmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Tulum çalgÕsÕ, çalgÕ e÷itimi, metod.



Sayfa 198

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(12227) A QUALITATIVE STUDY ON PRESERVICE CLASSROOM
TEACHERS: THE SAMPLE OF ARTVIN CORUH UNIVERSITY
1

ÖMÜR BÜTEV DOLöUN 1
ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø
omurdolgun@gmail.com

It is widely accepted that listening to music and musical impressions in certain periods of our lives and at various
stages of our education process is indeed very important. In fact, listening to music is even told to help us
developing our music culture. The purpose of this study is to examine cognitive and affective behaviours of a
chosen group of preservice elementary school teachers who had not taken any music education in their lives. In
the study, the preservice teachers listened a few classical music works for the first time in their lives and their
impressions had been recorded. Afterwards some information that included the features and history of classical
music had been told to these preservice teachers. At the end of this qualitative study,there is a content analysis
method and a comparison.
Anahtar Kelimeler : Classical music, preservice teacher, music impression

(12299) A QUALITATIVE STUDY ON SONG TEACHING TO
PRIMARY SCHOOL CHILDREN: THE SAMPLE OF ARTVIN
1

ÖMÜR BÜTEV DOLöUN 1
ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø omurdolgun@gmail.com

One of the main goals of music education is, undoubtedly, to leave impacts on students’ affective, cognitive,
intuitive and psychomotor structures. It is also aimed for the students to internalise these impacts and to be able
to make a music culture on their own. At this stage of culture-making, the importance of song teaching is an
inarguable fact. On the other hand, it is a known that there can occur various difficulties on the process of this
training especially on the children at younger ages. It is a known fact that facing various issues about when to
employ which method is rather common. While giving children music education we must sure have basic
information about their affective, cognitive, intuitive and psychomotor developments. At the same time we must
also have appropriate plans and programs scheduled. In this study; a qualitative practice on song teaching to 20
elementary school students is made. On song teaching; the melody of a song is given to 10 students only by
playing the melody on the org monophonically and with vocals while the melody of the same song is given to
another 10 students played polyphonically accompanied by the org and with vocals. The practice had been done
for 40 minutes per week for 4 weeks. At the end of this study the findings had been gathered and presented with
statistical information.
Anahtar Kelimeler : Music education, song teaching, polyphony.

(12414) BøREYSEL ÇALGI-KEMAN EöøTøMøNE YÖNELøK ÖRNEK
BøR MODEL ÖNERøSø
1

ALAATTøN CANBAY 1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
acanbay@gmail.com
Üniversitelerimiz E÷itim Fakülteleri, Güzel Sanatlar E÷itimi Bölümlerinin Müzik E÷itimi Anabilim DallarÕ ders
programÕ içinde yer alan Bireysel ÇalgÕ e÷itimi kapsamÕnda okutulan “Keman-Bireysel ÇalgÕ E÷itimi” dersi,
müzik ö÷retmeni adaylarÕnÕn akademik ve mesleki geliúimlerine yönelik önemli derslerden birisidir. ÇalgÕ
e÷itimi veya programda yer aldÕ÷Õ tanÕmÕ ile “Bireysel ÇalgÕ E÷itimi” ö÷retmen adaylarÕnÕn meslek yaúamlarÕnda
sürekli olarak yararlanabilecekleri bir dersin yanÕnda aynÕ zamanda müzikçi-sanatçÕ-e÷itimci olarak estetik algÕ
ve geliúimlerinin önemli boyutunu oluúturmaktadÕr. Bireysel çalgÕ e÷itimi alan ö÷retmen adaylarÕnÕn dört yÕllÕk
e÷itim süreci boyunca almÕú olduklarÕ bu dersin olabildi÷ince verimli bir biçimde ve metodolojik bir yaklaúÕmla
iúlenmesi, dersten beklenen verimi arttÕrmasÕ bakÕmÕndan önemli görülmektedir. Bu çalÕúmada, Nitel bir analiz
ve de÷erlendirme sonucunda elde edilen verilerle oluúturulan örnek model, ö÷rencilerin e÷itim aldÕ÷Õ sekiz
yarÕyÕl süresince çalabilecekleri/seslendirebillecekleri Gam, Etüd, Eser ve Geleneksel Seslendirme yorumlama
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda kullanÕlabilecek materyalin niteli÷i ve kullanÕm boyutu de÷erlendirilerek, alan içinde
yapÕlan literatür çalÕúmasÕyla örnek bir model önerisi sunulmaya çalÕúÕlmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Keman, Bireysel ÇalgÕ, Keman E÷itimi



Sayfa 199

HALK EöøTøMø VE
YAùAM BOYU
ÖöRENME

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(9817) GÜNEY ASYA ÜLKELERøNDEKø SANAT TÜRLERø DESTEKLø
ÖLÇME DEöERLENDøRMENøN øLKOKULDAKø TEMEL DERSLERE
YÖNELøK TUTUMA ETKøSø
SEVAL ORAK 1, NERMøN KARATEPE 2, EYÜP ARTVøNLø 3
1

BURSA YÖNDER OKULU
BURSA OKYANUS KOLEJI
3
ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø
sevalorakyonder@gmail.com
2

ølkokul yÕllarÕnda temel derslerde geçirilen ö÷renme yaúantÕlarÕ, ö÷rencilerin ileri dönemlerdeki ö÷renmelerini
olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. E÷itimden beklenen bireysel ve toplumsal yararlarÕn sa÷lanabilmesi
için, öncelikle ö÷renenlerin dersleri sevmesi gereklidir. Bu noktada derslere yönelik olumlu tutum geliútirme
gere÷i ortaya çÕkmaktadÕr. YapÕlan araútÕrmalar sonucunda ö÷renenlerin, derslerin ölçme de÷erlendirme
sürecinde stres yaúadÕ÷Õ ve bu stresin ö÷rencilerde derse yönelik olumsuz tutum oluúturdu÷u tespit edilmiútir.
E÷itim ortamÕnda stresin azaltÕlmasÕ için gerekli önlemler zamanÕnda alÕnmalÕdÕr. Ö÷rencilerde stres oluútu÷unda
beyin strese cevap üretirken, ö÷renme ve hafÕzayla ba÷lantÕlÕ olarak nöral sistemlerin iúleyiúinde performans
azalmasÕ ortaya çÕkmaktadÕr (Ülgen, 2002). Philadelphia’daki Drexel Üniversitesi’nde yapÕlan araútÕrmalar,
sanatÕn vücuttaki stresi artÕran hormonlarÕ azaltarak rahatlatÕcÕ bir etkiye neden oldu÷unu ortaya koydu. Bu
çalÕúmanÕn amacÕ Güney Asya ülkelerindeki sanat türleri destekli ölçme de÷erlendirmenin ilkokul düzeyindeki
temel derslere yönelik tutuma etkisini araútÕrmaktÕr. Bu amaç do÷rultusunda Bursa ilinin, Nilüfer ilçesi özel bir
ilkokuluna kayÕtlÕ 6-10 yaú aralÕ÷Õnda 24 ö÷renci, kolay ulaúÕlabilir durum örneklemesi ile çalÕúma grubuna
alÕnmÕútÕr. Veri toplama aracÕ olarak; ö÷rencilerin Türkçe dersine yönelik tutumunu ölçme amacÕyla,
TarakçÕ(2013) tarafÕndan geliútirilen 17 olumlu ve 6 olumsuz toplam 23 maddelik likert tipi “Türkçe Dersi
Tutum Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada tek grup ön test- son test yarÕ deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma
kapsamÕnda Güney Asya ülkelerindeki sanat türlerinden mandala, grafiti, kaligrafi, ikonografi ,minyatür gibi
sanat dallarÕ kullanÕlmÕútÕr. Ö÷rencilere çalÕúma öncesinde ve sonrasÕnda Türkçe tutum ölçe÷i uygulanmÕútÕr.
Verilerin analizi için t-testi uygulanmÕútÕr. Türkçe dersine yönelik tutum ölçe÷i sonuçlarÕ analiz edilmiútir ve
ö÷rencilerin derse yönelik tutumlarÕnda olumlu sonuçlar elde edilmiútir. YapÕlan analizlerden elde edilen veriler
sonucunda; Güney Asya ülkelerindeki sanat türleri destekli ölçme de÷erlendirmenin, ilkokul düzeyindeki temel
derslere yönelik tutumu olumlu etkiledi÷i tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Güney Asya ülkeleri, sanat türleri, stres ,ölçme de÷erlendirme

(9523) BEYNøMøZ BøZø KANDIRIYOR MU?
1

OöUZHAN GÖZEK 1

GELøùøM ÜNøVERSøTESø
derinbeyin@gmail.com
Hemen hemen herkes görsel algÕ ve göz kaslarÕ ile ilgili problem yaúamaktadÕr. Hiç kimsenin
mükemmel bir görsel sistemi yoktur. Sa÷ ve sol gözümüz arasÕnda farklÕlÕklar vardÕr. AynÕ úekilde çalÕúmazlar.
Bunun anlamÕ, beyin her iki gözden iki farklÕ resim alÕr ve bu iki resmi birleútirerek görmede netlik sa÷lar.
Beyin, birçok resimle karúÕlaútÕ÷Õnda bunlarÕ birleútirmek için çok çaba sarf eder ve çalÕúmasÕ yavaúlar. E÷er
gördü÷ü resimleri hÕzlÕ birleútirip algÕlamak isterse, bu seferde görüú alanÕnÕ daraltÕr ve detaylarÕ kaçÕrarak
görmesi gerekenin ço÷unu göremez. Beyin üzerinde en fazla etkisi olan duyu organÕmÕz gözdür. Görme ile ilgili
sinirler beyinde çok fazla yer kaplÕyor. Sinir bilim araútÕrmalarÕna göre beynimizdeki verilerin %80 görsel yolla
alÕnÕyor. Foto÷raf ve video eklendi÷inde %65 hatÕrlanÕyor. ønsanlarÕn ismini unutsak da yüzlerini hatÕrlamamÕzÕn
nedeni yüz hatlarÕnÕn göz yoluyla beynimize kaydedilmesidir. AraútÕrmalar artarak göstermekte ki; beynimiz
sürekli gördü÷ünü çarpÕtÕp de÷iútirmekte. Beynimiz hayal ederek cesurca kestirmeden gitmekte. Her seferinde
elde etti÷imiz görüntüyü, yeni baútan de÷erlendirmeye alaca÷ÕmÕz yere dÕúÕmÕzda neler oldu÷unu, geçmiú
deneyimlerimizden yola çÕkarak tahmin ediyoruz. Gözlerimizi her açtÕ÷ÕmÕz an, beynimiz çok yo÷un oranda ek
bilgiyle dolmakta. Beyin, dÕúarÕda ne oldu÷unu görmemize izin vermez, ço÷unlukla uydurur durur. On yÕldan
fazla zamandÕr nörobilimciler kendi özel dünyamÕzÕ nasÕl yarattÕ÷ÕmÕzÕ yavaú yavaú anlamaya baúladÕlar.
Anahtar Kelimeler : Beyin,FarkÕndalÕk,AlgÕ,Ö÷renme,E÷itim
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MUSTAFA ATAù 1, LÜTFø ÜREDø 2
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TC MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
2
MERSøN ÜNøVERSøTESø
mustafa.atas06@gmail.com

Bu araútÕrma sÕnÕf ö÷retmenlerinin yeterlilik algÕlarÕ ile rehberlik uygulamalarÕ ve çeúitli de÷iúkenlerle olan
iliúkisini anlamaya yönelik olarak yapÕlan betimsel bir çalÕúmadÕr. AraútÕrmanÕn modeli karúÕlaútÕrma türü
iliúkisel tarama modelidir. AraútÕrmanÕn evreni Mersin ili Tarsus ilçesinde görev yapan ilkokullardaki sÕnÕf
ö÷retmenleridir. AraútÕrmanÕn örneklemini ise evreni oluúturan okullardan 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda
Mersin ili Tarsus ilçesinde görev yapan ö÷retmenlerin sayÕlarÕ de÷erlendirilerek tesadüfi örnekleme yoluyla
seçilen ilkokul sÕnÕf ö÷retmenleri oluúturmaktadÕr. AraútÕrmanÕn verileri iki ölçek kullanÕlarak elde edilmiútir.
SÕnÕf Ö÷retmenlerinin, rehberlik uygulamalarÕ “Rehberlik UygulamalarÕ Ölçe÷i” (Terekeci, Taúdelen_Karçkay,
2010) ile toplanmÕútÕr. Ölçe÷in geçerlik ve güvenirlik çalÕúmasÕ yapÕlmÕú olup ölçek tek boyutta toplanmÕútÕr.
Ölçekteki 21 maddenin toplam Cronbach Alpha katsayÕsÕ ,94’tür. Bulgular, Rehberlik UygulamalarÕ Ölçe÷i’nin
uygulanabilecek düzeyde geçerli ve güvenilir oldu÷unu göstermektedir. KullanÕlan ikinci ölçek ise;
ö÷retmenlerin kendi yeterliliklerine yönelik Gibson ve Dembo (1984) tarafÕndan geliútirilen ve daha sonra
Guskey ve Passaro (1994) tarafÕndan yeniden gözden geçirilen Ö÷retmen Yeterlilik Ölçe÷i’nin (Teacher
Efficacy Scale) Diken (2006) tarafÕndan Türkçe’ye uyarlanÕp Türkiye’de Türk ö÷retmenler üzerinde geçerlik ve
güvenirli÷i incelenen ölçektir. Ölçe÷in güvenirlik çalÕúmasÕ Cronbach Alpha testi ile yapÕlmÕú; ölçe÷i oluúturan
toplam 16 maddenin iç tutarlÕlÕk katsayÕsÕ .71, ilk boyutun .71 ve ikinci boyutun ise .73 bulunmuútur. Bulgular,
Ö÷retmen Yeterlilik Ölçe÷i Türkçe versiyonunun Türk ö÷retmenleri ile uygulanabilecek düzeyde geçerli ve
güvenilir oldu÷unu göstermektedir. Bu araútÕrmanÕn sonucunda, ilkokullardaki sÕnÕf ö÷retmenlerinin yeterlilik
algÕlarÕ ile rehberlik uygulamalarÕ arasÕnda ise orta düzeyde ve anlamlÕ bir iliúki vardÕr. YapÕlan korelasyon
analizine göre, ö÷retmenlerin rehberlik uygulamalarÕyla en yüksek iliúki ö÷retmen yeterlilikleriyle ilgilidir.
AúamalÕ regresyon analizi sonucunda rehberlik uygulamalarÕnda ö÷retmen yeterlili÷i önemli yordayÕcÕ olarak
bulunmuútur.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen yeterlili÷i, SÕnÕf ö÷retmenleri, Rehberlik uygulamalarÕ

(10083) øLKOKUL SINIF ÖöRETMENLERøNøN SINIFTA
GÖZLEMLEDøKLERø øSTENMEYEN DAVRANIùLAR
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HAKAN NACAR 1

MERSøN ÜNøVERSøTESø
hakannacar33@gmail.com
E÷itimin temel amacÕ kuúkusuz yetiúmekte olan çocuklarÕn ve gençlerin topluma sa÷lÕklÕ ve verimli bir úekilde
uyum sa÷lamalarÕna yardÕm etmek, yeteneklerini keúfedip e÷itim yoluyla geliútirerek etkili vatandaú olarak
yetiútirmektir. Bu süreçte çeúitli problemlerle karúÕlaúÕlabilmektedir. Bu araútÕrmanÕn temel amacÕ, ølkokul sÕnÕf
ö÷retmenlerinin sÕnÕf içinde gözlemledikleri istenmeyen davranÕúlarla ilgili durum saptamasÕ yapmaktÕr. Bu
genel amaç do÷rultusunda bazÕ sorulara yanÕt aranmÕútÕr. Bu araútÕrmada “ølkokul SÕnÕf Ö÷retmenlerinin SÕnÕfta
Gözlemledikleri østenmeyen DavranÕúlar” Õ belirlemek için nicel araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕú ve tarama
modelinde betimsel bir çalÕúma yapÕlmÕútÕr. Bu araútÕrmanÕn çalÕúma evrenini, Van ili Erciú ilçesi, Gaziantep ili
ùehitkamil ve ùahinbey ilçelerinde, Mersin ili Toroslar ilçesinde 2015-2016 ve 2016-2017 ö÷retim yÕlÕnda
ilkö÷retim okullarÕnda görev yapan ilkokul sÕnÕf ö÷retmenleri oluúturmaktadÕr. Örneklemini ise Van ili Erciú
ilçesinde bulunan okullarda ( 13 okul), Gaziantep ili ùehitkamil ve ùahinbey ilçelerinde bulunan okullarda (4
okul) ve Mersin ili Toroslar ølçesinde bulunan ( 3 okul) araútÕrma kapsamÕna alÕnmÕútÕr. Veri toplama aracÕ
olarak araútÕrmacÕ tarafÕndan ilgili literatürden yararlanÕlarak ve uzman görüúüne baúvurularak geliútirilen “anket
formu” kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma, 20 ilkokulda görev yapan 155 sÕnÕf ö÷retmenine 25 soru sorularak elde edinilen
bilgilerin toplama, kullanma ve faydalanma kazanÕmlarÕ tespit edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Uygulamaya katÕlan
ö÷retmenler tarafÕndan cevaplanarak elde edilen veriler analiz edilmiútir. YapÕlan analizler sonucunda; herhangi
bir nesne ile meúgul olmak, ders dÕúÕnda bir iúle u÷raúmak, verilen görevleri yapmamak, ödevlerini geliúi güzel
ya da eksik yapmak, ders araç-gereçlerini temiz kullanmamak, belirlenen sÕnÕf içi kurallara uymamak gibi
davranÕúlarÕn hep ön planda oldu÷u görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : ølkokul, sÕnÕf ö÷retmenleri, uygulama yöntemleri
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ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
csahin@comu.edu.tr

Ö÷renme süreci incelendi÷inde bir çocu÷un etkili olarak ö÷renmesinde sosyal-duygusal geliúimin önemli bir
yere sahip oldu÷u görülmektedir. Çocuklara sosyal-duygusal yeterlik kazandÕrmayÕ hedefleyen sosyal-duygusal
ö÷renmenin onlarÕ okul yaúamÕna hazÕrlama ve akademik baúarÕlarÕnÕ attÕrmadaki önemi giderek artmaktadÕr.
YapÕlan pek çok araútÕrma sosyal-duygusal bakÕmdan desteklenen çocuklarÕn akademik baúarÕlarÕnÕn da arttÕ÷Õ
ortaya koymaktadÕr. Sosyal-duygusal ö÷renme ile akademik baúarÕ arasÕndaki iliúkiye odaklanan araútÕrmalar
incelendi÷inde, sosyal-duygusal beceri geliúimi yüksek olan ö÷rencilerin; özellikle okuma ve yazma alanÕnda da
iyi olduklarÕ gözlemlenmiútir. UluslararasÕ alan yazÕn inceledi÷inde sosyal-duygusal ö÷renme becerisi ve
okudu÷unu anlama arasÕndaki iliúkiyi konu alan pek çok çalÕúma oldu÷u görülmektedir. Bununla beraber,
ülkemizde sosyal-duygusal ö÷renme ve okuma arasÕndaki iliúkiyi konu alan bir çalÕúma olmadÕ÷Õ görülmektedir.
Oysa okudu÷unu anlayamayan bir ö÷rencinin di÷er derslerde baúarÕ olmasÕ beklenemez. Bu nedenle,
ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕnÕ arttÕrmada sosyal-duygusal problemlerinin çözümünün önemli oldu÷u
düúünülmektedir. Bu do÷rultuda, bu araútÕrmada ilkokul dördüncü sÕnÕf ö÷rencilerinin sosyal-duygusal ö÷renme
becerilerinin okuma-yazma baúarÕlarÕ arasÕndaki iliúkiyi incelemek amaçlanmaktadÕr. AraútÕrma verileri SosyalDuygusal Ö÷renme Becerisi Ölçe÷i, Türkçe BaúarÕ Testi ve Okuma metni yoluyla toplanmÕútÕr. AraútÕrmaya
2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda Çanakkale øl Merkezi’nde dördüncü sÕnÕfta ö÷renim gören 80 ö÷renci
katÕlmÕútÕr. Verilerin analizine devam edilmektedir. AraútÕrma bulgularÕna dayalÕ olarak elde edilen sonuçlarÕn
ö÷rencilerin sosyal-duygusal becerilerinin güçlendirilerek akademik baúarÕlarÕnÕn artmasÕna katkÕ sa÷lamasÕ
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : sosyal-duygusal ö÷renme, Türkçe dersi, akademik baúarÕ
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Sa÷lÕklÕ bir sÕnÕf ortamÕ inúa edilebilmesi için sÕnÕf ortamÕnÕn düzenlenmesi ve sÕnÕf kurallarÕnÕn belirlenmesi
ö÷renme-ö÷retme sürecinin önemli bir bölümünü oluúturmaktadÕr. Ancak, sÕnÕf ortamÕnÕn etkili bir biçimde
düzenlenebilmesi için ö÷retmen ve ö÷rencilerin iúbirli÷ine ihtiyaç duyulmaktadÕr. Alan yazÕn inceledi÷inde,
Alridge, Fraser ve Huang (1999) tarafÕndan geliútirilen Bu SÕnÕfta Neler Oluyor? [What is happening in the
class? (WIHIC)] adlÕ ölçe÷in ö÷renme ortamÕ ve ö÷renme çÕktÕlarÕnÕ hem ö÷retmen hem de ö÷renci açÕsÕndan
de÷erlendiren kapsamlÕ bir ölçme aracÕ oldu÷u görülmektedir. Bu do÷rultuda, bu araútÕrmada Bu SÕnÕfta Neler
Oluyor? ölçe÷inin geçerlik ve güvenirlik çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr. Ölçe÷in ilk hali Fraser,
Fisher ve McRobbie tarafÕndan (1996) geliútirilmiútir. Ölçek bu hali ile 7 faktör ve 54 maddeden oluúmaktadÕr.
Daha sonra, ölçek Alridge, Fraser ve Huang (1999) tarafÕndan yÕlÕnda yeniden düzenlenmiú, faktör isimleri aynÕ
kalarak 56 maddeye çÕkarÕlmÕútÕr. Ölçe÷in Türkçeye uyarlanmasÕ sürecinde öncelikle dilsel eúde÷erlik
sa÷lanmÕútÕr. Geçerlik ve güvenirli÷in sa÷lanmasÕ amacÕyla 2014-2015 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda Çanakkale il
merkezinde üçüncü ve dördüncü sÕnÕfta ö÷renim gören 434 ö÷renciden veri toplanmÕútÕr.
Ölçme aracÕnÕn yapÕ geçerli÷ini sa÷lamak amacÕyla Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi (DFA) yapÕlmÕútÕr. Güvenirli÷i
sa÷lamak için Cronbach Alpha katsayÕsÕ hesaplanmÕútÕr. Analizler halen devam etmektedir. AraútÕrmadan elde
edilen sonuçlarÕn ö÷retmenlere, kendilerini ve ö÷rencilerini de÷erlendirme konusunda katkÕ sa÷layaca÷Õ
düúünülmektedir. Buna ek olarak, ö÷renme-ö÷retme sürecinde nitelikli sÕnÕf ortamÕnÕn sa÷lanmasÕ konusunda
daha kapsamlÕ ve detaylÕ çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕnda araútÕrmacÕlara yardÕmcÕ olaca÷Õ öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf ortamÕ, geçerlik, güvenirlik
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(10155) øLKOKUL BøRøNCø SINIF ÖöRENCøLERøNøN BøLøM øNSANI
ÇøZøMLERøNøN ANALøZø
ESRA KABATAù MEMøù 1, BÜùRA NUR ÇAKAN AKKAù 1, ZEHRA ESRA
KETENOöLU KAYABAùI 1
1

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
busra.n.c.321@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, birinci sÕnÕfta ö÷renim gören ö÷rencilerin bilim insanÕna yönelik algÕlarÕnÕ ortaya
koymaktÕr. Uygulama Kastamonu il merkezinde bulunan üç ilkokulda ö÷renimine devam eden 450 ö÷renci ile
gerçekleútirilmiútir. Uygulamaya baúlamadan önce ö÷rencilerin bilim insanÕna yönelik farkÕndalÕklarÕnÕ sa÷lamak
için araútÕrmacÕlar bilim insanÕna yönelik sorular sorarak ö÷rencilerin sorularÕ cevaplandÕrmadan düúünmelerini
sa÷lamÕútÕr. SonrasÕnda, araútÕrmacÕlar ö÷rencilerin bilim insanÕna yönelik düúüncelerini resmetmelerini
istemiúlerdir. Ö÷rencilerin resim çizimleri okulun ve ders ö÷retmenin uygunlu÷una göre e÷itim ve ö÷retim
faaliyetlerini aksatmadan ve ö÷rencilerin resim dersi kapsamÕnda bir ders saatinde gerçekleútirilmiútir. Resimler
betimsel analiz yöntemi kullanÕlarak de÷erlendirilmektedir. Bu ba÷lamda, elde edilen veriler Nvivo 10 programÕ
kullanÕlarak de÷erlendirilme aúamasÕndadÕr.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelime: Bilim, Bilim ønsanÕ, SÕnÕf Ö÷retmenli÷i

(10918) ALTI ùAPKALI DÜùÜNME TEKNøöøNøN 6. SINIFLARDA
KOMPOZøSYON YAZMA BECERøSøNE ETKøSø
SEVøL FøLøZ 1, FEYZA YÕLMAZ 2
2

1
GAZø ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLÕöÕ
sevilb@gazi.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, AltÕ ùapkalÕ Düúünme Tekni÷i’nin altÕncÕ sÕnÕf ö÷rencilerinin kompozisyon yazma
becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu çalÕúmada ö÷rencilerin altÕ úapkalÕ düúünme tekni÷ini kullanarak
kompozisyon yazabilecekleri uygulamalarla gösterilmiútir. Nicel modelde deneysel desene dayalÕ olan
araútÕrmanÕn çalÕúma grubu Ankara ili Polis Amca Ortaokulu 6/B ve 6/C sÕnÕfÕna devam etmekte olan
ö÷rencileridir. Deney ve kontrol gruplu ön test- son test modelli deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. Öncelikle
araútÕrmanÕn kontrol grubu olan 6/C sÕnÕfÕna altÕ úapkalÕ düúünme tekni÷i kullanÕlmadan geleneksel yöntemlerle
kompozisyon yazdÕrÕlmÕútÕr. Daha sonra araútÕrmanÕn deney grubu olan 6/B sÕnÕfÕna altÕ úapkalÕ düúünme tekni÷i
anlatÕlarak etkinliklerle tekni÷e yönelik uygulama çalÕúmalarÕ gerçekleútirilmiútir. Daha sonra altÕ úapkalÕ
düúünme tekni÷i dikkate alÕnarak kompozisyon yazdÕrÕlmÕútÕr. Veri toplama aracÕ olarak kompozisyonlar
kullanÕlmÕútÕr. Veriler MEB’in “YazÕ AnlatÕm Becerileri Formu” ÕúÕ÷Õnda altÕ úapkalÕ düúünme tekni÷ini de
yansÕtacak birkaç madde eklenerek geliútirilen ölçek çerçevesinde alan uzmanlarÕnca incelenmiútir. Alan
uzmanlarÕnca, ölçek dahilinde incelene veriler analiz edilmiútir. AraútÕrmanÕn bulgularÕ neticesinde altÕ úapkalÕ
düúünme tekni÷inin 6. SÕnÕf ö÷rencilerinin kompozisyon yazma becerisini artÕrdÕ÷Õ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : AltÕ ùapkalÕ Düúünme Tekni÷i, Kompozisyon, YazÕlÕ AnlatÕm Becerisi
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(11092) øLKOKUL SOSYAL BøLGøLER DERSø KAPSAMINDA
GERÇEKLEùTøRøLEN ARAùTIRMALAR ÜZERøNE BøR øNCELEME
1

BÜLENT GÜVEN 1, TANSU ÇINAR 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
bulentg1@yahoo.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ Türkiye’de ilkokullarda 1968 programÕ ile okutulmaya baúlanan ve aynÕ adla ö÷retimine
devam edilen Sosyal Bilgiler dersi kapsamÕnda 2005 ve 2016 yÕllarÕ arasÕnda gerçekleútirilen lisansüstü e÷itim
tezlerini ve yine bu derse iliúkin olarak yayÕmlanmÕú olan makaleleri belirlenen kriterler yönünden incelemektir.
Bu çalÕúma ile bundan sonra Sosyal Bilgiler dersi ve ö÷retimi konusunda gerçekleútirilmesi düúünülen
araútÕrmalara ÕúÕk tutmak ve öncelik verilmesi gereken Sosyal Bilgiler e÷itimi araútÕrma alanlarÕnÕ ortaya
çÕkarabilmek bakÕmlarÕndan fayda sa÷layaca÷Õ umulmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn evrenini Türkiye’de yeni programÕn
uygulamaya konuldu÷u 2005 yÕlÕndan baúlayarak Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili yapÕlmÕú lisansüstü e÷itim tezleri
ve makaleler oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn örneklemi 2005 yÕlÕndan 2016 yÕlÕna kadar Sosyal Bilgiler dersi
kapsamÕnda yapÕlmÕú olan ve eriúime açÕk bulunan 190 lisansüstü e÷itim tezi (158 yüksek lisans ve 32 doktora)
ve yine aynÕ tarihler arasÕnda hakemli dergilerde yayÕmlanmÕú olan eriúime açÕk 17 adet makale oluúturmaktadÕr.
AraútÕrmalara Yüksekö÷retim Kurulu’nun (YÖK) “Ulusal Tez Merkezi” ve “DERGøPARK” taranarak
ulaúÕlmÕútÕr. Elde edilen veriler doküman incelemesi yöntemiyle analiz edilmiútir. ÇalÕúma kapsamÕnda incelenen
158 adet yüksek lisans, 32 adet doktora tezi, 17 makalede yapÕldÕ÷Õ yÕllar açÕsÕndan homojen bir da÷ÕlÕm
oluúmadÕ÷Õ, araútÕrmalarÕn daha çok; 2010, 2011 ve 2008 yÕllarÕnda en yüksek frekansa sahip sayÕda gerçekleúti÷i
görülmüútür. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin en fazla yapÕldÕ÷Õ e÷itim kurumunun Gazi Üniversitesi oldu÷u,
onu sÕrasÕyla Çukurova, Marmara ve Selçuk Üniversitesi izledi÷i belirlenmiútir. E÷itim Bilimleri Enstitüsü ve
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapÕlan araútÕrmalarÕn sayÕca birbirine yakÕn oldu÷u da ayrÕca inceleme sonucunda
görülmüútür. øncelenen 190 tezden 5’i iki danÕúmanlÕ olarak gerçekleútirilmiú ve iki danÕúmanlÕ tezlerin 4’ünün
Marmara Üniversitesinde hazÕrlanmÕú oldu÷u belirlenmiútir. Bu durumun genellikle tez çalÕúmasÕnÕn niteli÷inin
gerektirdi÷i durumlarda gerçekleúti÷i görülmüútür. Tez ve makalelerde büyük oranda çalÕúma örneklemini
ö÷renci ve ö÷retmenler oluúturmuútur. Yüksek lisans tezlerinde daha çok ö÷retmenler, doktora tezlerinde ise
ö÷renciler örneklem olarak daha fazla tercih edilmiútir. Tez ve makalelerde kullanÕlan yöntemler incelendi÷inde
araútÕrmacÕlarÕn genel olarak nicel yöntemleri tercih etti÷i belirlenmiú, veri toplama aracÕ olarakta anket’in tercih
edildi÷i gözlenmiútir. Deneysel desende çalÕúmalar da yer verildi÷i kimi araútÕrmalarda ise karma yöntem
kullanÕldÕ÷Õ belirlenmiútir. Ölçek kullanÕlan araútÕrmalarda ise daha çok 5’li derecelendirme ölçeklerin tercih
edildi÷i söylenebilir. AraútÕrmalarda ölçeklerin %50’sinin araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirildi÷i de gözlenmiú,
araútÕrmacÕlarÕn yararlandÕklarÕ kaynaklar incelendi÷inde ise sayÕca 50-100 aralÕ÷Õnda Türkçe yayÕnlanmÕú, 0-30
aralÕ÷Õnda ise yabancÕ dilde yayÕnlanmÕú eserler kullanÕldÕ÷Õ, bazÕ araútÕrmalarda ise yabancÕ dilde kayna÷Õn hiç
kullanÕlmadÕ÷Õ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, ølkokul, AraútÕrma
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(11517) øLKÖöRETøM DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BøLGøSø DERSø
ÖöRETøMø KONUSUNDA GERÇEKLEùTøRøLEN LøSANSÜSTÜ
EöøTøM TEZ VE YAYINLARININ øNCELENMESø
1

BÜLENT GÜVEN 1, SEMA BERBER 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
bulentg1@yahoo.com

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ilkokul 4. SÕnÕftan itibaren programda bulunan ve ö÷retimi gerçekleútirilen bir
derstir. 4. SÕnÕf düzeyinden baúlayarak programda yer almasÕnÕn temel nedeni ise ö÷rencilerin geliúim ve
ö÷renme özelli÷i itibariyle soyut düúünmeye düúük düzeyde de olsa baúladÕklarÕ bir dönem olarak bilinmesidir.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sadece din ve inanç üzerinde de÷il aynÕ zamanda felsefenin ve toplumsal
yaúamÕn önemli gördü÷ü ahlak üzerine de odaklanan bir ders olarak programda yerini almÕútÕr. Türk Milli E÷itim
Sisteminin temel ilkelerine dayalÕ olarak kültürel düzeyde farklÕ inançlarÕ da tanÕtan bir yaklaúÕmla sunulan Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine iliúkin gerçekleútirilen araútÕrma ve tezleri inceleyerek dersin ö÷retiminde
karúÕlaúÕlan sorunlar ve çözüm önerilerini yine derse iliúkin gerçekleútirilen araútÕrmalarda ne tür yaklaúÕmlarÕn
tercih edildi÷ini, araútÕrmalarda ulaúÕlan bulgularÕ inceleyerek bundan sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
ve ö÷retimi konusunda gerçekleútirilmesi düúünülen çalÕúmalara ÕúÕk tutmayÕ amaçlayan bu araútÕrmada Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamÕnda yenilenen ilkokul programlarÕ da dikkate alÕnarak 2005-2016 yÕllarÕ
arasÕnda gerçekleútirilmiú bulunan lisansüstü e÷itim tez ve çalÕúmalar kapsama alÕnmÕútÕr. Kapsama alÕnan
çalÕúmalardan YÖK tez veri merkezinde eriúime açÕk bulunan 63 adet lisansüstü e÷itim tezi ve ULAKBøM
tarafÕndan taranan dergilerde yayÕmlanmÕú olan ve tam metnine eriúilebilen 4 adet makale araútÕrmacÕlar
tarafÕndan doküman incelemesi yöntemi kullanÕlarak belirlenen kriterlere uygun olarak analiz edilmiútir. YapÕlan
araútÕrmada ulaúÕlan bulgulara göre bu alanda yazÕlan doktora tezlerinin ve makalelerin sayÕlarÕnÕn azlÕ÷Õ dikkat
çekmekte, bu alanda daha çok yüksek lisans tezi üretildi÷i belirlenmiútir. AyrÕca incelenen araútÕrmalarÕn ö÷renci
ve ö÷retmenlerle yüz yüze çalÕúmak yerine literatür taramasÕ ya da program incelemesi úeklinde gerçekleútirildi÷i
görülmüútür. Literatür taramasÕnÕn araútÕrmalarda en çok kullanÕlan yöntem oldu÷u bulgusuna ulaúÕlmÕútÕr.
Literatür taramasÕ dÕúÕnda az sayÕda olsa da ö÷retmen ve ö÷rencilerle yapÕlan çalÕúmalar ikinci ço÷unlu÷u
oluúturmaktadÕr. AraútÕrmaya iliúkin ulaúÕlan di÷er bulgu ve sonuçlar tam metinde sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Din kültürü, meta analiz, lisansüstü e÷itim, sÕnÕf ö÷retmenli÷i
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(11890) SINIF ÖöRETMENø VE ÖöRETMENø ADAYLARININ STEM
EöøTøMøNøN ÖöRETøME ENTEGRASYONUNA YÖNELøK ÖZYETERLøK ALGILARININ øNCELENMESø
YAùAR AKKAN 1, MUSTAFA NURø URAL 1, MESUT ÖZTÜRK 2, PINAR AKKAN 1
1

GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø
2
BAYBURT ÜNøVERSøTESø
akkanyasar61@hotmail.com

“Science, Technology, Engineering ve Mathematics” kelimelerinin baú harflerinden oluúturulan STEM kavramÕ
bütüncül bir kavram olup, içerdi÷i alanlar birbiriyle kesiúmektedir. Literatürdeki tanÕmlarÕn birleúti÷i nokta ise,
STEM kavramÕnÕn disiplinler arasÕ bir yaklaúÕm oldu÷udur. Bu nedenle STEM e÷itiminin ülkeler genelinde
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnda, STEM alanÕnda gerekli e÷itim ve yeterlili÷e sahip ö÷retmenler anahtar bir role sahiptir.
Çünkü STEM temelli bir ö÷retim programÕnÕn uygulanabilirlik kazanabilmesi ancak nitelikli ö÷retmenler ile
olabilir. Bununla birlikte ö÷retmenlerin ve ö÷retmen adaylarÕnÕn mesleki açÕdan kendilerini yeterli hissetme
durumlarÕ son zamanlarda üzerinde oldukça fazla durulan konulardan biridir ve bunun için “öz-yeterlik inancÕ ya
da öz-yeterlik algÕsÕ” kavramlarÕ kullanÕlmaktadÕr. Bu ba÷lamda araútÕrmanÕn amacÕ, sÕnÕf ö÷retmeni ve
ö÷retmeni adaylarÕnÕn STEM e÷itiminin ö÷retime entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algÕlarÕnÕ araútÕrmaktÕr.
AyrÕca, bu çalÕúma ile sÕnÕf ö÷retmeni ve ö÷retmeni adaylarÕnÕn STEM e÷itiminin ö÷retime entegrasyonuna
yönelik öz-yeterlik algÕlarÕ anlamÕnda potansiyel farklÕlÕklarÕ keúfetme de amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma deneysel
olmayan nicel araútÕrma desenine sahiptir. Bu araútÕrma yapÕlÕú yöntemine göre ise tarama (survey) modeline
sahiptir. ÇalÕúma, Do÷u Karadeniz Bölgesinde yer alan bir üniversitenin E÷itim Fakültesinin SÕnÕf Ö÷retmenli÷i
programÕnÕn farklÕ ö÷renim seviyelerinde ö÷renim gören ö÷retmen adaylarÕyla ve yine aynÕ bölgenin farklÕ iki
ilinde görev yapan sÕnÕf ö÷retmenleriyle yürütülmüútür. Veriler, 5-Likert tipinde 40 maddelik bir öz-yeterlik
anketi yardÕmÕyla toplanmÕútÕr. Ölçme aracÕnÕn hazÕrlanmasÕ sürecinde ilgili literatürden faydalanÕlmÕútÕr.
Anketin kapsam geçerli÷i iki alan e÷itimi uzmanÕn görüúü alÕnarak sa÷lanmaya çalÕúÕlmÕútÕr. HazÕrlanan anket,
2016-2017 ö÷retim yÕlÕ bahar döneminde çalÕúma grubundaki sÕnÕf ö÷retmeni ve ö÷retmeni adaylarÕna gerekli
açÕklamalar yapÕldÕktan sonra uygulanmÕútÕr. Toplanan veriler SPSS yardÕmÕyla; betimsel istatistik ve ba÷ÕmsÕz ttesti analizleri kullanÕlarak yorumlanmÕútÕr. AraútÕrmada elde edilen verilerin analizi sürmekte olup, daha henüz
tamamlanmamÕútÕr. Bu nedenle çalÕúmanÕn bulgularÕ ve sonuçlarÕ ayrÕntÕlÕ yapÕlacak analiz iúlemleri
tamamlandÕktan sonra sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : STEM, ilkokul, ö÷retmen, ö÷retmen adayÕ, öz-yeterlik
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(11895) øLKOKUL ÖöRETøM PROGRAMINA STEM EöøTøMøNøN
ENTEGRASYONU øLE øLGøLø SINIF ÖöRETMENLERøNøN BAKIù
AÇILARININ øNCELENMESø
YAùAR AKKAN 1, MUSTAFA NURø URAL 1, MESUT ÖZTÜRK 2, PINAR AKKAN 1
1

GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø
2
BAYBURT ÜNøVERSøTESø
akkanyasar61@hotmail.com

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarÕnda düúünen, üreten, sorgulayan ve yaratÕcÕ bireylere olan
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadÕr. Bu nedenle, ö÷retme- ö÷renme süreçleri için yeni ve farklÕ programlarÕn
uygulanmasÕ zorunlu olmuútur. Bu uygulamalarÕn en yeni olanÕ STEM e÷itim ve uygulamalarÕdÕr. STEM ile
ilgili e÷itim yaklaúÕmÕ; fen, teknoloji, mühendislik ve matemati÷in birbiriyle entegre bir úekilde ö÷retilmesini
içermektedir ve okul öncesinden yüksek ö÷retime kadar tüm süreci kapsamaktadÕr. STEM yaklaúÕmÕnÕn teknoloji
ve mühendisli÷e özellikle vurgu yapmasÕ çocuklara küçük yaúlardan itibaren disiplinler arasÕ bir bakÕú açÕsÕ
kazandÕrmasÕ ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sa÷lamasÕ STEM’i günümüzde çok önemli bir yere
oturtmaktadÕr. STEM e÷itiminin amacÕna ulaúabilmesinde ö÷retmenlerin anahtar bir role sahip oldu÷u
söylenebilir. Bu ba÷lamda ö÷retmenlerin STEM e÷itimi ile ilgili düúüncelerini veya bakÕú açÕlarÕnÕ ortaya
çÕkarmaya yönelik çalÕúmalar yapÕlmasÕ gerekmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ; ilkokul ö÷retim programÕna STEM
e÷itiminin entegrasyonu ile ilgili sÕnÕf ö÷retmenlerinin bakÕú açÕlarÕnÕ belirlemektir. Bu çalÕúma, nicel araútÕrma
yöntemlerinden betimsel araútÕrma modeline sahiptir. ÇalÕúma, Do÷u Karadeniz Bölgesinin üç farklÕ illinde
görev yapan sÕnÕf ö÷retmenleri ile yürütülmüútür. AraútÕrma modeline uygun olarak çalÕúmanÕn verileri alan
yazÕndan yararlanarak oluúturulan 35 maddelik 7’li Likert tipte bir anket yardÕmÕyla toplanmÕútÕr. ÇalÕúmada
toplanan veriler betimsel istatistik yöntemiyle analiz edilmiútir. AraútÕrmada elde edilen verilerin analizi
sürmekte olup, henüz tamamlanmamÕútÕr. Bu nedenle çalÕúmanÕn bulgularÕ ve sonuçlarÕ ayrÕntÕlÕ yapÕlacak analiz
iúlemleri tamamlandÕktan sonra sunulacaktÕr. Ancak ilk yapÕlan betimsel istatistik sonuçlarÕna göre sÕnÕf
ö÷retmenlerinin ço÷unun ilkokul ö÷retim programÕna STEM e÷itiminin entegrasyonuna yönelik olumlu tutum ve
davranÕú niyetlerine sahip oldu÷u ancak bazÕ ö÷retmenlerin STEM e÷itimi ile ilgili çok fazla bilgi sahibi
olmadÕklarÕ ve STEM e÷itimine karúÕ duyarsÕz olduklarÕ tespit edilmiútir. Ek olarak sÕnÕf ö÷retmenlerinin STEM
e÷itiminin entegrasyonuna yönelik çekinceleri oldu÷u belirlenmiútir. Bu nedenle ö÷retmenler, çekincelerinin
olumlu yönde de÷iúmesi için STEM e÷itimi ile ilgili entegrasyonun ve ö÷rencilere yönelik adaptasyonun iyi
planlanÕp uygulanmasÕ gerekti÷ine vurgu yapmÕúlardÕr.
Anahtar Kelimeler : STEM, ilkokul, sÕnÕf ö÷retmenleri, tutum, davranÕú
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(11903) 4. SINIF ÖöRENCøLERøNøN OKUDUöUNU ANLAMA VE
PROBLEM KURMA BECERøLERø ARASINDAKø øLøùKøNøN
øNCELENMESø
øLKNUR ÇARKCI 1, MUSTAFA ULUSOY 1
1
GAZø ÜNøVERSøTESø
ilknurkesici@gmail.com

Okudu÷unu anlama, hem metindeki bilgileri hem de okuyucunun yorumlarÕnÕ kapsayan, yazarÕn vermek istedi÷i
mesajlarÕn mantÕksal olarak yapÕlandÕrÕldÕ÷Õ etkin bir süreç olarak tanÕmlanmaktadÕr (Radoyevic, 2006: 14).
Problem kurma ise yeni problemler üretme ya da verilen bir problemi yeniden oluúturmadÕr (Ticha ve
Hospesova, 2009). Problem kurma belirli koúullar altÕnda ö÷rencilerin problemler oluúturmasÕnÕ içerebilece÷i
gibi, var olan üzerinde çalÕúÕlan problemlerin de÷iútirilerek bunlardan yeni problemler oluúturulmasÕnÕ da
kapsayabilir (Silver, 1994). Okudu÷unu anlama ve problem kurma bir takÕm zihinsel etkinlikleri yerine getirmeyi
gerekli kÕlan süreçlerdir. Süreçler incelendi÷inde, inceleme ve seçim yapma, bir karara varma, yorumlama,
analiz-sentez yapma, de÷erlendirme, vb. zihinsel etkinliklerin hem okudu÷unu anlama hem de problem kurma
için önemli oldu÷u görülmektedir. Bunun yanÕ sÕra problem kurma için hem dili iyi kullanma, hem bilgileri iyi
organize etme, hem de kurulan problemin geçerlili÷ini sorgulama önemlidir. Okudu÷unu anlayan bir ö÷renci,
özellikle matematik dersinde, karúÕlaútÕ÷Õ bir problemin çözümüne iliúkin nasÕl bir yol izlemesi gerekti÷ini
belirleyebilir hale gelecektir. Problemin çözüm aúamalarÕndan biri olan problemi anlama safhasÕnda, edinmiú
oldu÷u okudu÷unu anlama davranÕúÕ kiúiyi, hem problem çözmeye, hem de yeni bir problem kurmaya bir adÕm
yaklaútÕracaktÕr. Bu araútÕrmada, ilkokul dördüncü sÕnÕf ö÷rencilerinin okudu÷unu anlama ve problem kurma
becerileri arasÕndaki iliúki incelenmiútir. ølkokul dördüncü sÕnÕf ö÷rencilerinin okudu÷unu anlama becerisi ile
matematik problemi kurma becerisi arasÕndaki iliúkinin ortaya konulmasÕ amaçlandÕ÷Õndan, araútÕrma betimsel
bir çalÕúma olup, iliúkisel tarama modeliyle desenlenmiútir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2015-2016 e÷itim
ö÷retim döneminde Ankara ili Merkez ilçesinde yer alan bir ilkokulun 4. sÕnÕfÕnda ö÷renim gören 67 ö÷renci
oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmada veri toplama aracÕ olarak, araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen ve “Maze” tekni÷i
kullanÕlarak oluúturulan okudu÷unu anlama becerisi ölçme aracÕ ve Christou vd. (2005) tarafÕndan geliútirilen
problem kurma durumlarÕndan “düzenleme” alt boyutuna iliúkin 2 problem kurma durumunun yer aldÕ÷Õ etkinlik
kâ÷ÕtlarÕ kullanÕlmÕútÕr. Uygulama ve veri toplama iúlemi her bir sÕnÕf için üç saatlik zaman içerisinde
gerçekleútirilmiútir. Verilerin analizinde SPSS paket programÕ kullanÕlarak ö÷rencilerin her iki testten aldÕklarÕ
baúarÕ puanlarÕ hesaplanacak, korelasyon analizi ve t testi kullanÕlarak veriler çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: ølkokul 4. SÕnÕf, Okudu÷unu anlama, Problem kurma
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ÜNøTESøNDEKø TUTUMLARINA VE AKADEMøK BAùARILARINA
ETKøSø
TANJU ATAY 1, ORÇUN BOZKURT 1
1

MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø
atayadil@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ; ilkokul 4. SÕnÕf Fen Bilimleri dersindeki DünyamÕzÕn Hareketleri ünitesinin e÷itsel
oyunlar ile desteklenmiú fen ö÷retiminin ö÷rencilerin bu dersteki tutamlarÕna ve akademik baúarÕlarÕ üzerindeki
etkisini belirlemektedir. AraútÕrmada nicel araútÕrma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarÕ deneysel
desen kullanÕlmÕútÕr. Gruplardan biri deney, di÷eri kontrol grubu olarak belirlenmiútir. Konunun iúlenmesi 6 ders
saati sürmüútür. Kontrol grubuna müfredat programÕnda uygun görülen ö÷retim süreci uygulanÕrken, deney
grubunda dersler e÷itsel oyunlar ile desteklenmiú úekilde iúlenmiútir. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak
araútÕrmacÕnÕn geliútirdi÷i ‘DünyamÕzÕn Hareketleri’ testi uygulanmÕútÕr. Ölçme aracÕ olarak araútÕrmacÕ
tarafÕndan geçerlilik ve güvenirli÷i test edilerek hazÕrlanan ve çoktan seçmeli sorulardan oluúan baúarÕ testi
kullanÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde SPSS paket programÕ kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma örneklemi tesadüfi olmayan
örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme ile seçilmiútir. AraútÕrma örneklemini 2016-2017 ö÷retim yÕlÕnda,
Hatay’da AltÕnözü ilçesine ba÷lÕ bir ilkokulda birbirine yaú olarak eúit seviyedeki 24 deney ve 25 kontrol grubu
olmak üzere toplam 49 ö÷renci ile gerçekleútirilmiútir. Deney ve kontrol gruplarÕ arasÕnda deney grubu lehine
hem tutum, hem de akademik baúarÕlarÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ bir fark oldu÷u görülmüútür. Bu durum
e÷itsel oyunlar ile desteklenmiú fen ö÷retiminin ö÷rencilerin kazanÕmlarÕ ö÷renmesinde etkili oldu÷u úeklinde
yorumlanabilir.
Anahtar Kelimeler : E÷itsel oyun, Fen ö÷retimi, Oyun temelli ö÷renme, BaúarÕ testi.

(11932) SOSYAL BøLGøLER DERSøNDE GERÇEKLEùTøRøLEN MÜZE
GEZøLERøNøN ÖöRENCøLERøN TUTTUöU MÜZE GÜNLÜKLERøNE
GÖRE DEöERLENDøRøLMESø
1

GÜLBEYAZ ÜNLÜER 1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
g.unluer@hotmail.com

Tüm e÷itim basamaklarÕnÕn temeli olan ilkokul, çocu÷un yetiúkin yaúamÕna hazÕrlandÕ÷Õ önemli bir e÷itim
basama÷ÕdÕr. ølkokul e÷itiminde bireylere; yaúamlarÕ boyunca gerekli olacak bilgi, beceri, tutum ve de÷erler
kazandÕrÕlarak, bireyin yaúadÕ÷Õ toplumun bir üyesi olmasÕ sa÷lanÕr. KazandÕrÕlmasÕ hedeflenen bu bilgi, beceri,
tutum ve de÷erlerin büyük bir bölümü Sosyal Bilgiler dersi ile aracÕlÕ÷Õyla kazandÕrÕlmaya çalÕúÕlÕr. Sosyal
Bilgiler dersi, sosyal bilimlerdeki konularÕn basit ve düzenli bir úekilde ö÷renci seviyesine uygun hale
getirilmesi ile oluúmuú, toplumun ortak kültürünü benimsetme, vatandaúlÕk e÷itimi verme vb. amaçlarÕ olan bir
derstir. Sosyal Bilgiler dersinin kendinden beklenen amaçlarÕ yerine getirebilmesi bu derste farklÕ e÷itim
ortamlarÕnÕn kullanÕlmasÕnÕ zorunlu kÕlmaktadÕr. Zaten günümüz e÷itim anlayÕúÕnda da ö÷renme ve ö÷retme
etkinliklerinin yalnÕzca okulla sÕnÕrlÕ kalmamasÕ, okul duvarlarÕnÕn dÕúÕna taúmasÕ gerekti÷i yönünde bir inancÕn
yerleúmeye baúladÕ÷Õ görülmektedir. E÷itim ö÷retimde farklÕ ortamlarÕ kullanmanÕn e÷itimde daha etkili ve kalÕcÕ
sonuçlar verdi÷i úüphe götürmez bir gerçektir. Ö÷rencilere ve ö÷retmenlere etkili ve de÷iúik ö÷retim olanaklarÕ
sunabilecek yerlerden bir tanesi de müzelerdir. Müzeler, sürekli yaúayan canlÕ e÷itim ortamlarÕ arasÕnda yer alÕr.
Bu araútÕrmada Sosyal Bilgiler dersinde gerçekleútirilen müze gezilerinin ö÷rencilerin tuttu÷u müze günlüklerine
göre de÷erlendirilmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma 2016-2017 ö÷retim yÕlÕ güz döneminde Eskiúehir ili TepebaúÕ
Merkez ølçesi Ülkü ølkokulu 4-F sÕnÕfÕnda yürütülmüútür. AraútÕrmaya 18 ö÷renci katÕlmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar, kolay
ulaúÕlabilir örneklem yoluyla belirlenmiútir. Bu amaçla, ö÷rencilere Sosyal Bilgiler dersinin konularÕyla ilgili
olarak müze gezileri düzenlenmiútir. Ö÷rencilerden müze gezilerinden sonra gördüklerini, yaúadÕklarÕnÕ,
ö÷rendiklerini, hissettiklerini müze günlüklerine yazmalarÕ istenmiútir. Müze günlüklerinin analizi, nitel
araútÕrma yöntemlerinden içerik analiz yöntemi kullanÕlarak yapÕlmÕútÕr. Günlüklerin tematik kodlama iúlemi
araútÕrmacÕlar tarafÕndan gerçekleútirilmiútir. Analiz sonuçlarÕ tablolar halinde sunulup, sonuçlar tartÕúÕlÕp,
öneriler sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : ølkokul, sosyal bilgiler, müze, müze günlükleri
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MEHMET DEMøRKOL 1, DURMUù KILIÇ 2, ANIL DøREN ÖZ 3, MUSTAFA ÖZGÜR
KELEù 1
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DøCLE ÜNøVERSøTESø
ATATÜRK ÜNøVERSøTESø
3
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
mexeme@gmail.com
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Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ilkokul ö÷rencilerinin güdülenme durumlarÕnÕ etkileyen faktörleri ortaya çÕkarmaktÕr. Bu
amaç do÷rultusunda ö÷rencileri ilk elden gözlemleyebilen ve e÷itim ö÷retim sürecinde ö÷renciler ile etkin bir
iletiúime sahip olan sÕnÕf ö÷retmenlerinin görüúlerine baúvurulmuútur. AraútÕrmada ö÷rencilerin güdülenme
durumlarÕnÕ etkileyen faktörleri belirlemek için nitel araútÕrma yöntemlerinden durum çalÕúmasÕ deseni
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕ DiyarbakÕr il merkezinde görev
yapmakta olan 40 sÕnÕf ö÷retmeni oluúturmaktadÕr. ÇalÕúma grubu, araútÕrma modeline uygun olan ö÷retmenler
arasÕndan “ölçüt örnekleme” ve “kolay ulaúÕlabilir durum örneklemesi” yöntemleri ile seçilmiútir. Bu araútÕrmada
amaçlÕ örneklem tekni÷ine uygun olarak, ö÷retmenlerin en az beú yÕl tecrübeye sahip olmasÕ ölçüt olarak
alÕnmÕútÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu kullanÕlmaktadÕr. Görüúme
formu iki bölümden oluúmaktadÕr, birinci bölümde formun nasÕl doldurulaca÷Õna yönelik yönerge ile sÕnÕf
ö÷retmenlerine ait kiúisel bilgilerin yer aldÕ÷Õ bölüm yer alÕrken ikinci bölümde ilkokul ö÷rencilerinin
güdülenmelerini etkileyen faktörleri ortaya çÕkarmak için uzman önerileri do÷rultusunda hazÕrlanan açÕk uçlu
sorular yer almaktadÕr. Bu araútÕrmada elde edilen veriler ile belirlenen kavramlarÕ ve bu kavramlar arasÕndaki
iliúkiyi ortaya çÕkarmak için içerik analizi yönteminden yararlanÕlacaktÕr. AraútÕrmanÕn veri toplama süreci
devam etti÷inden dolayÕ ortaya çÕkacak bulgulara tam metinde yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : güdü, güdülenme nedenleri, sÕnÕf ö÷retmeni görüúleri, ilkokul ö÷rencileri

(12111) SINIF ÖöRETMENø ADAYLARININ EMPATø KAVRAMINA
øLøùKøN GÖRÜùLERø VE EMPATø KAVRAMINA DAøR
OLUùTURDUKLARI METAFORLARIN øNCELENMESø
1

BÜLENT GÜVEN 1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
bulentg1@yahoo.com

øletiúim sürecinde yaúanan kazalarÕn önlenmesi ya da daha etkili bir iletiúim süreci için anahtar bir kavram olarak
nitelenebilecek empati kavramÕ bir kiúinin kendisini karúÕsÕndakinin yerine koyma ve onu anladÕ÷ÕnÕ ifade etmesi
eylemi olarak tanÕmlanabilir. Empati iletiúim sürecinde oldu÷u gibi etkili iletiúim sürecinin gerçekleúmesi
beklenen ö÷retim sürecinde de önem arz eden bir kavramdÕr. Yenilenen ilkokul programlarÕ ile birlikte
ö÷rencilerin odak noktasÕ olarak görülmeye baúlanmasÕ, bireysel farklÕlÕklarÕn do÷al kabul edilmesi, ö÷renme
sürecinin her bireyde farklÕ gerçekleúti÷ini ortaya koyan kuram ve araútÕrma sonuçlarÕ empati kavramÕnÕ ö÷retim
sürecinde daha da önemli bir duruma getirmiútir. Bireylerin yaúamÕnda do÷umla birlikte baúlayan ve yaúam boyu
devam eden ö÷renme süreci ve bu sürecin kÕlavuzlanmasÕ olarak tarif edilen ö÷retme etkinliklerinin nitelikli
úekilde gerçekleútirilmesi konusunda düzenli çabalarÕ uzun süreli úekilde gözlenen e÷itimci grubun sÕnÕf
ö÷retmenleri oldu÷u söylenebilir. SÕnÕf ö÷retmenleri dört yÕllÕk süreçte zorunlu e÷itim basama÷Õnda ö÷rencilerin
ö÷renme sürecini kÕlavuzlama konusunda aktif çaba içerisinde olan, ortam düzenleyen ve ö÷rencilerin zengin
ö÷renme yaúantÕlarÕ içerisine girmelerine rehberlik eden bir rol oynamaktadÕr. Lisans e÷itimini tamamladÕktan
hemen sonra sÕnÕf ö÷retmeni olarak görev yapacak ve ö÷retim sürecinde farklÕ rolleri yerine getirecek olan
ö÷retmen adaylarÕnÕn empati kavramÕna iliúkin görüúleri ile empati kavramÕna iliúkin oluúturduklarÕ metaforlarÕ
belirlemeyi amaçlayan bu araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E÷itim Fakültesi
SÕnÕf E÷itimi Ana Bilim DalÕ’nÕn 4.sÕnÕfÕnda ö÷renim gören 94 ö÷retmen adayÕ oluúturmuútur. Nitel araútÕrma
yöntemi kullanÕlarak gerçekleútirilen çalÕúmada yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu ile katÕlÕmcÕlardan yazÕlÕ úekilde
veriler toplanmÕú, toplanan verilerin analiz süreci betimsel analiz yoluyla gerçekleútirilmektedir. Betimsel analiz
tekni÷i araútÕrmaya katÕlan kiúilerden alÕnan görüúlerin özüne dokunmadan bazen de anlamÕ güçlendirmek ve
dikkat çekmek için alÕntÕlarÕn yapÕlmasÕ ile verilerin sunulmasÕ olarak bilinen bir teknik olup, verilerin
düzenleniúinde araútÕrma sorularÕnÕn ortaya koydu÷u temalara göre bir sÕra izlenecektir. Bulgular ve sonuçlarÕn
düzenleme çalÕúmalarÕ sürmekte olup, bu bölümler tam metinde yer alacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf Ö÷retmeni, Empati, Metafor
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“Fen Bilimleri Dersi Ö÷retim ProgramÕnda, tüm ö÷rencilerin fen okuryazarÕ olmasÕ vizyonunun
gerçekleútirilebilmesi için CanlÕlar ve Hayat, Madde ve De÷iúim, Fiziksel Olaylar ve Dünya ve Evren konu
alanlarÕ ile Beceri, Duyuú, Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) ö÷renme alanlarÕ belirlenmiútir. Ö÷retim
programÕ, bu konu alanlarÕnÕ temel alarak hazÕrlanmasÕna karúÕn bilimsel süreç becerileri, yaúam becerileri,
duyuú ve FTTÇ ö÷renme alanlarÕ ile iliúkilendirilmiútir. KazanÕmlar, bilimsel bilginin; beceri, duyuú ve günlük
yaúamla olan iliúkisi dikkate alÕnarak tasarlanmÕútÕr. Sonuç olarak Fen Bilimleri konu alanlarÕ, sadece temel fen
kavram ve ilkelerini de÷il, aynÕ zamanda bu ders kapsamÕnda ö÷rencilere kazandÕrÕlmasÕ gereken beceri, duyuú
ve FTTÇ iliúkilerini de içermektedir ” (2013 fen Bilimleri dersi programÕ V) denilmektedir. YukarÕdaki
paragraftan yola çÕkÕlarak bu çalÕúmada, Fen Bilimleri Dersi 2013 fen programÕnda yer alan BøLGø ö÷renme
alanÕ ile BECERø ö÷renme alanÕ arasÕndaki iliúkinin araútÕrÕlmasÕna karar verilmiútir. Bu amaca yönelik olarak ta
3-8. SÕnÕflar fen bilimleri ders programÕnda yer alan BøLGø ö÷renme alanlarÕ olan; CanlÕlar ve Hayat, Madde ve
De÷iúim, Fiziksel olaylar, Dünya- Evren ve BECERø ö÷renme alanlarÕ olan; Bilimsel Süreç Becerileri ve Yaúam
Becerilerinin( Analitik düúünme, Karar verme, YaratÕcÕ düúünme, Giriúimcilik, øletiúim, TakÕm çalÕúmasÕ) tanÕm
ve kapsamÕndan yola çÕkÕlarak ö÷renme alanlarÕ, üniteler, konular ve kazanÕmlar incelenmiú bilgi- beceri
ö÷renme alanlarÕnÕn birbiri ile iliúkileri tespit edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada elde edilen veriler uygun iki
boyutlu materyallerle gösterilerek elde edilen bulgular de÷erlendirilerek sonuca varÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Bilgi alanÕ, Beceri alanÕ, Fen Bilimleri dersi, 2013 Fen Bilimleri Dersi programÕ.

(12204) ALTERNATøF ÖLÇME ARAÇLARININ TEMEL EöøTøM VE
ORTAOKUL FEN KøTAPLARINDA KULLANILMA SIKLIKLARININ
BELøRLENEMSø
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Bilgi geçmiúten günümüze birikerek gelmiútir. Bilgi birikimi arttÕkça uzmanlÕk alanlarÕ ortaya çÕkmÕú bu bilginin
di÷er insanlara aktarÕlmasÕ zaman içerisinde sistematik hale gelmiú ve zamanla çeúitli e÷itim programlarÕ
oluúmuútur. Program kavramÕ ve e÷itimde program geliútirme çalÕúmalarÕnÕn ise bilimsel anlamda özellikle 20yy
da incelendi÷ini görmekteyiz( ùeker ve di÷erleri, 2014: 20). Geliúen ve de÷iúen dünyayÕ anlamak ve uyum
sa÷layabilmek için pek çok alan gibi e÷itim alanÕnda da güncellemeler yapmak gerekir. De÷iúim içindeki
dünyaya gelen yeni nesil bu de÷iúim ile birlikte büyüdü÷ünden onu en çok etkileyen ve ondan en çok etkilenen
nüfus olmak durumundadÕr. Yeni neslin her alanda geliúiminin anlamlÕ olabilmesi için gençlik yÕllarÕnÕ
geçirdikleri okul programlarÕnÕn bu yeniliklere uygun úekilde güncellenmesi zorunlu hale gelmiútir. E÷itim
sistemleri üzerinde yapÕlan araútÕrmalar okul programlarÕnÕ da etkilemiú pek çok ülkede oldu÷u gibi gerekli
görüldü÷ü zamanlarda ülkemiz ö÷retim programlarÕnda da çeúitli de÷iúikliklere gidilmiútir. Bu de÷iúiklikler
zaman zaman tüm ders programlarÕnda zaman zaman da bazÕ ders programlarÕnda yapÕlmÕútÕr. 1950 yÕlÕna kadar
müfredat programÕ(Çepni ve Çil, 2016: 15) olarak adlandÕrÕlan programlar bu tarihten sonra ders programÕ adÕnÕ
almÕúlardÕr. Çepni ve Çil( 2016: 15-21)’øn de belirtti÷i gibi Cumhuriyet döneminin ilk programÕ olan 1924
programÕndan sonra 1926, 1936, 1939, 1948, 1968, 1970, 1992, 2000, 2004,2013 yÕllarÕnda ders programlarÕ
oluúturulmuútur. ProgramlarÕn herhangi bir bileúeninde yapÕlan de÷iúiklikler di÷er bileúenleri de etkilemiú ve
programlar bu de÷iúikli÷in yapÕldÕ÷Õ yÕlÕn adÕnÕ almÕúlardÕr. Belirlenen hedefe( Amaç ve kazanÕm) uygun olarak
hazÕrlanan ders içeri÷i uygun yol –yöntem araç ve gereçlerle hedef kitleye ulaútÕktan sonra yine uygun sÕnama
durumlarÕ ile ölçülüp de÷erlendirilerek program döngüsü tamamlanmÕú olur. Bu çalÕúmada en son Fen programÕ
olan “2013 Fen Bilimleri Ders ProgramÕ” ölçme de÷erlendirme açÕsÕndan ele alÕnarak incelenip alternatif ölçmede÷erlendirme araçlarÕnÕn kitap içeriklerine ne kadar yansÕtÕldÕ÷Õ ortaya konulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Geleneksel Ölçme Ve De÷erlendirme, Alternatif Ölçme Ve De÷erlendirme, Temel E÷itim,
Ortaokul, Fen KitaplarÕ.
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(12214) SINIF ÖöRETMENLøöø EöøTøMøNDE ÇOCUK EDEBøYATI
DERSøNøN TÜRKÇE ÖöRETøMøNE ETKøSø
1

ùÜKRAN OöUZ 1

MANøSA CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø
sukranoguz71@gmail.com

SÕnÕf Ö÷retmenli÷i lisans programÕnda yer alan zorunlu derslerden Çocuk EdebiyatÕ dersi, dördüncü yarÕyÕlda
2+0 biçiminde tanÕmlanmÕútÕr. Çocuk EdebiyatÕ dersinin içeri÷i: “Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatÕnÕn
geliúimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarÕyla tanÕúmanÕn önemi ve okuma kültürü edinmiú düúünen,
duyarlÕ bireylerin yetiútirilmesinde çocuk edebiyatÕ yapÕtlarÕnÕ iúlevi. Çocuk edebiyatÕ yapÕtlarÕnda bulunmasÕ
gereken özelliklerin (tasarÕm, içerik ve e÷itsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarÕnÕn örneklerle
gösterilmesi ve bunlarÕn çocuklarÕn geliúim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartÕúÕlmasÕ. Ö÷retmen
adaylarÕnÕn, okudu÷u-inceledi÷i kitaplarÕn yaú gruplarÕna göre çocuklara uygunlu÷unun ve bunlarÕn çocuklarÕn
hangi geliúimlerine katkÕ sa÷layaca÷ÕnÕn belirlenmesine yönelik çalÕúmalar. Çocuklara seslenen çeúitli yazÕnsal
türlerin (destan, masal, úiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin (sayÕúmaca, tekerleme, bilmece v.b.)
çocuklarÕn geliúimlerine olan katkÕlarÕnÕn belirlenmesi.” Konu baúlÕklarÕndan oluúmaktadÕr. Dersin içeri÷i
incelendi÷inde görüldü÷ü gibi, SÕnÕf Ö÷retmenli÷i lisans programÕnda yer alan Çocuk EdebiyatÕ dersi Türkçe
Ö÷retimi alanÕ ile do÷rudan iliúkilidir. Bu çalÕúmada Çocuk EdebiyatÕ dersinin sÕnÕf ö÷retmeni yetiútirmedeki
yeri ve önemi, Türkçe Ö÷retimine olan etkileri ve katkÕlarÕ incelenecektir.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf Ö÷retmenli÷i, Çocuk EdebiyatÕ, Türkçe Ö÷retimi

(12223) 2009 YILI HAYAT BøLGøSø DERSø ÖöRETøM PROGRAMININ
2017 YILI HAYAT BøLGøSø DERSø PROGRAM TASLAöI øLE
KARùILAùTIRILMASI
1

BÜLENT GÜVEN 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
bulentg1@yahoo.com

1926 yÕlÕndan baúlayarak John Dewey’in önerisi ile ilkokullarda okutulmaya baúlanan Hayat Bilgisi dersi
ö÷rencilere çevrelerini tanÕtan, geçmiúi ve bugünü kavramalarÕnÕ, daha sonra alacaklarÕ derslere temel olacak
bilgi ve becerileri kazandÕran yaúama, iú ve deney dersi olarak tanÕmlanmaktadÕr. Toplu ö÷retim anlayÕúÕna
uygun olarak oluúturulan hayat bilgisi dersinde bir bütün olarak ele alÕnan yaúam konularÕnÕn, bütünlüklerini
bozmadan, ö÷rencilerin duyu organlarÕyla do÷al, fiziksel ve toplumsal çevrelerini inceleyerek gözlem, yaúama, iú
ve deneyim yöntemleriyle; bilgi, beceri ve alÕúkanlÕk kazanmalarÕnÕ sa÷layan bir ö÷retim yaklaúÕmÕ (BinbaúÕo÷lu,
2003) izlenmektedir. Böyle bir yaklaúÕmÕn izlenmesinin temel nedeni olarak ilkokulun ilk üç yÕlÕnda ö÷renim
gören ö÷rencilerin algÕlamalarÕ ve yorumlamalarÕndaki bütünsellik gösterilmektedir. Yaúama bütünsel olarak
bakan ö÷rencilere uygunlu÷u kadar yaúama hazÕrlama görevini yerine getirme konusunda da önemli görülen
hayat bilgisi dersi ile çocuklara yakÕn çevreyi tanÕma, uyum yapma becerisi de kazandÕrÕlmaktadÕr. Hayat Bilgisi
dersinde ö÷rencilerin, gözlem, inceleme, çevre gezisi, deney vb. uygulamalarla gerçekler dünyasÕna ulaúmasÕna
yardÕmcÕ olunmasÕ sebebiyle çocuklarÕn çevresini tanÕma ve uyum gösterme çabalarÕnÕ destekleyen en temel ders
olarakta gösterilebilir. Bu araútÕrmada, 2005-2006 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda uygulamaya konan ve 2009 yÕlÕnda
kÕsmen güncellenerek yeniden uygulamaya konan Hayat Bilgisi dersi programÕ ile Talim Terbiye Kurulu
BaúkanlÕ÷Õnca görüú ve öneri alÕnmak için askÕya çÕkarÕlan 2017 yÕlÕ Hayat Bilgisi dersi ö÷retim programÕ
tasla÷ÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. Bu amaca yönelik olarak Milli E÷itim BakanlÕ÷ÕnÕn yayÕmlamÕú
oldu÷u 2009 yÕlÕ Hayat Bilgisi programÕ ile 2017 yÕlÕ Hayat Bilgisi dersi ö÷retim programÕ tasla÷Õ temel veri
kayna÷ÕnÕ oluúturmuútur. Doküman inceleme yöntemi kullanÕlan bu araútÕrmada programlarÕn karúÕlaútÕrÕlmalÕ
olarak incelemesi gerçekleútirilirken ö÷retim programÕnÕn temel ögesi olarak ifade edilen kazanÕm, içerik,
ö÷renme ö÷retme süreci ve de÷erlendirme boyutlarÕnÕn yanÕ sÕra, programlarÕn vizyon, kullanÕlan yaklaúÕm, ders
içi ve dersler arasÕ iliúkilendirmeler ve beceriler gibi özellikler açÕlarÕndan da karúÕlaútÕrmalar yapÕlmÕútÕr. Bulgu
ve yorumlar tam metinde sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Hayat Bilgisi, Ö÷retim ProgramÕ, Program Tasla÷Õ, ølkokul
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(12279) GEOMETRøK CøSøMLER KONUSUNDA ÇOKLU ZEKÂ
KURAMINA UYGUN ÖöRETøMøN AKADEMøK BAùARIYA ETKøSø
GÜLùAH BATDAL KARADUMAN 1, HALøME DOöAN 2
1

2

øSTANBUL ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
gulsah@istanbul.edu.tr

AraútÕrmanÕn amacÕ, “ølkokul 2.sÕnÕf Matematik Dersi Geometrik Cisimler Konusunda Çoklu Zekâ KuramÕna
Uygun Ö÷retimin Ö÷rencilerin Akademik BaúarÕlarÕna Etkisini”nin olup olmadÕ÷ÕnÕ araútÕrmaktÕr. AraútÕrma,
deneysel bir çalÕúma olup 2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda østanbul Küçükçekmece ilçesinde bir ilkokulun
2.sÕnÕf ö÷rencileri ile gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmaya rastgele belirlenen 30’u deney ve 30’u kontrol grubunda
olmak üzere toplam 60 ö÷renci katÕlmÕútÕr. Kontrol grubunda “geometrik cisimler” konusu geleneksel
yöntemlerle iúlenirken, deney grubunda aynÕ konu Çoklu Zeka KuramÕna uygun hazÕrlanmÕú ö÷retim programlarÕ
ile iúlenmiútir. ÇalÕúma; test geliútirme, ön test- son test uygulamalarÕ ve ders iúleniúleriyle beraber 3 hafta
sürmüútür. Uygulama araútÕrmacÕlar tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS 22
ProgramÕnda de÷erlendirilmiútir. YapÕlan de÷erlendirme sonucunda Çoklu Zekâ KuramÕna uygun hazÕrlanan
ö÷retim programlarÕ kullanÕlarak iúlenen dersin, geleneksel yöntemler kullanÕlarak iúlenen derse göre ö÷renci
baúarÕsÕna olumlu etkileri oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Çoklu Zekâ KuramÕ, Matematik, Geometri, Ö÷retim Yöntemleri

(12385) ARGÜMANTASYON TEMELLø SINIF øÇø ETKøNLøKLERøN
ORTAOKUL BEùøNCø SINIF ÖöRENCøLERøNøN AKADEMøK
BAùARILARINA OLAN ETKøSø
1

ORÇUN BOZKURT 1

MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø
orcunbozkurt@gmail.com

Bu çalÕúmada Argümantasyon Temelli SÕnÕf øçi Etkinliklerin 5.sÕnÕf Fen Bilimleri dersinde uygulanmasÕnÕn
ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕnaolan etkisinin araútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. Bu amaçla yarÕ deneysel araútÕrma
desenlerinden öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanÕlmÕútÕr. Dersler, deney grubunda argümantasyon temelli
sÕnÕf içi etkinliklerle iúlenirken kontrol grubunda mevcut programÕn öngördü÷ü úekilde yürütülmüútür.
ÇalÕúmada veri toplamak amacÕyla deney ve kontrol gruplarÕnda Madde BaúarÕ Testi, sadece deney grubunda ise
TartÕúmacÕ Anketi kullanÕlmÕútÕr. Veri toplama araçlarÕ gruplar arasÕnda fark olup olmadÕ÷Õ belirlemek amacÕyla
ön-test, uygulanan farklÕ yöntemlere ba÷lÕ olarak çalÕúma sonrasÕ ortaya bir fark çÕkÕp çÕkmadÕ÷ÕnÕ belirlemek
amacÕyla son-test olarak uygulanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn Evrenini 2014-2015 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda Gaziantep ili
ùahinbey ilçesinde bulunan Nurel-Enver Taner Ortaokulu 5. sÕnÕf ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. Örneklemi ise
evren içinden tesadüfî küme örnekleme yoluyla seçilen 2 úubede ö÷renim görmekte olan 71 tane 5. sÕnÕf
ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmadan elde edilen veriler SPSS istatistik programÕ kullanÕlarak analiz edilmiútir.
Ön-testler arasÕnda anlamlÕ bir fark olup olmadÕ÷ÕnÕ anlamak için ba÷ÕmsÕz t testi yapÕlmÕútÕr. Ön test sonucu
anlamlÕ çÕkan ölçeklerin son testleri arasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ fark olup olmadÕ÷ÕnÕn belirlenmesi için
ANCOVA yapÕlmÕútÕr. AyrÕca sadece deney grubunda uygulanan TartÕúmacÕ Anketi ön test-son test sonuçlarÕ
için ba÷ÕmlÕ grup t testi yapÕlmÕútÕr. Elde edilen sonuçlar; Argümantasyon Temelli SÕnÕf øçi Etkinliklerin
ö÷rencilerin akademik baúarÕnÕ arttÕrmada derslerin mevcut programa göre iúlenmesinden daha etkili oldu÷unu
ortaya koymuútur. AyrÕca bu çalÕúmada Argümantasyon temelli sÕnÕf içi etkinliklerle ders iúlenen deney
grubunun tartÕúmaya istekliliklerinde artÕú oldu÷u gözlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Argümantasyon Temelli Ö÷renme, Akademik BaúarÕ, TartÕúmaya østeklilik
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(12407) MøTOLOJø VE ARKEOLOJø EöøTøMøNDE BøLøMøN DOöASI;
BøR YÖNTEM OLARAK DRAMA
1

ARZU BAYINDIR 1, VEYSEL TOLUN 1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
arzubayindir@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ; dramanÕn bir ö÷retim yöntemi olarak, arkeoloji ve mitoloji e÷itimi konusunda ilkö÷retim
ö÷rencileri üzerindeki etkisini belirlemek ve katÕlÕmcÕ ö÷rencilerin görüúlerini ortaya çÕkarmaktÕr. TUBITAK
(115B326) destekli olan “Yerküremizde Gelece÷in Evine Gizemli Yolculuk Yaz Bilim KampÕ -2015” isimli bu
çalÕúma; 2015 yÕlÕnda üç ayrÕ dönemde Çanakkale ilinde uygulanmÕútÕr. Bu çalÕúma çerçevesinde Çanakkale
Koleji sunni kazÕ alanÕ, Parion ve Troya KazÕ AlanlarÕ, Çanakkale Arkeoloji Müzesi e÷itim mekânÕ olarak
kullanÕlarak ilkö÷retim okullarÕnÕn 2015 yÕlÕ haziran ayÕ itibari ile 6. SÕnÕftan 7. SÕnÕfa geçen 40’ ar kiúilik
(20+20) üç grup halinde 120 ö÷renci grubuna drama etkinlikleri ile mitolojik öyküler, geçti÷i
mekanlarda e÷lenceli ve oyunsu süreçlerle tanÕtÕlmÕútÕr. E÷itime iliúkin konular, kendi alanlarÕnda uzman,
popüler bilim anlatÕm dili kullanan e÷itmenler tarafÕndan verilmiútir. Temel yöntem yaratÕcÕ dramadÕr. ÇalÕúma
çeúitli arazi gezileri ile desteklenmiútir. ÇalÕúmanÕn sonunda ö÷rencilerle ve e÷iticilerle yapÕlan görüúmeler,
anketler, anektodlar ve sürecin gözlemlenmesi sonucunda elde edilen sonuçlara göre çalÕúmaya katÕlan
ö÷rencilerin mitoloji ve arkeoloji e÷itimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri ile kültür varlÕklarÕmÕzÕ koruma ve
sahiplenme farkÕndalÕ÷Õ kazandÕ÷Õ söylenebilir. AyrÕca çalÕúmaya katÕlan grup liderleri ve e÷iticiler ülkemizde
gerekti÷ini
bu
tür
çalÕúmalarÕn
sayÕsÕnÕn
arttÕrÕlmasÕ
söylemiúler ve çalÕúmaya katÕlan ö÷rencilerin araútÕrarak ve gözleme dayalÕ olarak ö÷rendikleri
bilgilerin anlamlÕ ö÷renme sa÷ladÕ÷Õ, kalÕcÕ oldu÷unu ve ilgi alanlarÕnÕn geliúti÷ini vurgulamÕúlardÕr.
Anahtar Kelimeler : Drama, özgüven, mitoloji, arkeoloji e÷itimi, bilim kampÕ

(12375) ÖöRETMENLERøN ZøHøNSEL YETERSøZLøöø OLAN
KAYNAùTIRMA ÖöRENCøLERøNE OKUMA YAZMA
ÖöRETøMøNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLERE øLøùKøN
GÖRÜùLERø
AHMET YøöøT PALAS 1, REMZøYE CEYLAN 1
1

YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
yigitpalas10@hotmail.com

AraútÕrmanÕn amacÕ; ö÷retmenlerin, zihinsel yetersizli÷i olan kaynaútÕrma ö÷rencilerine okuma yazma
ö÷retiminde kullandÕklarÕ yöntemlere iliúkin görüúlerini belirlemektir. AraútÕrmanÕn evrenini 2016 yÕlÕnda
BalÕkesir øl Milli E÷itim Müdürlü÷ü’ne ba÷lÕ AltÕeylül ve Karesi ølçeleri ilkö÷retim okullarÕnda görev yapan ve
sÕnÕflarÕnda zihinsel yetersizli÷i olan kaynaútÕrma ö÷rencisi bulanan sÕnÕf ö÷retmenleri oluúturmaktadÕr.
AraútÕrmanÕn örneklemini ise 1. ve 2. sÕnÕflarda zihinsel yetersizli÷i olan kaynaútÕrma ö÷rencisi bulunan toplam
24
sÕnÕf
ö÷retmeni
oluúturmaktadÕr. AraútÕrma da
nitel
araútÕrma
desenlerinden
olgubilim
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada veriler yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme tekni÷iyle toplanmÕútÕr. Görüúmeden elde edilen
verilerin analizinde ise içerik analizi kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen verilere göre, ö÷retmenlerin büyük bir kÕsmÕnÕn
kaynaútÕrma ö÷rencilerine yönelik e÷itim programlarÕnÕ Rehberlik AraútÕrma Merkezi (RAM) raporuna ve
Bireyselleútirilmiú E÷itim ProgramÕ’na (BEP) göre hazÕrladÕklarÕ görülmüútür. Yine ö÷retmenlerin tamamÕna
yakÕnÕ ses temelli cümle yöntemini kullandÕ÷ÕnÕ ve ö÷rencilerin okuma yazma becerilerini geliútirmek için
etkinlikler yaptÕklarÕnÕ belirlenmiútir. Ö÷retmenlerin, kullandÕklarÕ yöntemi, program, ö÷rencinin durumu gibi
etkenlere bakarak belirledi÷i saptanmÕútÕr. Ö÷retmenler yöntemin etkinli÷ini ise gözlem yoluyla
de÷erlendirdi÷ini ifade etmiútir. Ö÷retmenlerin büyük bir kÕsmÕ ö÷rencinin okuma yazma sürecinde ailenin de
etkili oldu÷unu belirtmiútir. AyrÕca, ö÷retmenlerin okul idaresinden, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ (MEB)’ndan,
RAM’dan beklentileri oldu÷u görülmüútür. Ö÷retmenler, di÷er meslektaúlarÕna okuma yazma ö÷retiminde
baúarÕyÕ artÕrmak için önerilerde bulunmuúlardÕr.
Anahtar Kelimeler : KaynaútÕrma E÷itimi,Zihinsel Engelliler,Okuma yazma ö÷retimi
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(9918) TIMSS SONUÇLARI BAöLAMINDA ÖöRENCøLERøN
MATEMATøK BAùARISININ DEöERLENDøRøLMESø
AHSEN SEDA BULUT 1, ZEHRA TAùPINAR ùENER 2
2

1
AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø
YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
as_kilic@windowslive.com

UluslararasÕ Matematik ve Fen E÷ilimleri AraútÕrmasÕ (TIMSS), Dünya çapÕnda yaklaúÕk 70 üye ülkenin, devlet
ve ulusal araútÕrma kurumlarÕnÕn ortaklaúa oluúturduklarÕ uluslararasÕ ba÷ÕmsÕz bir kuruluú olan UluslararasÕ
E÷itim BaúarÕlarÕnÕ De÷erlendirme Kuruluúu (IEA- International Association for the Evaluation of Educational
Assessment) tarafÕndan yürütülen ve 4 yÕlda bir yapÕlan bir tarama çalÕúmasÕdÕr. KatÕlÕmcÕ ülkelerde TIMSS’e
dâhil olacak okullar, Kanada istatistik kurumu, Hamburg’daki veri iúleme ve araútÕrma merkezi ve katÕlÕmcÕ
ülkelerdeki ulusal araútÕrma merkezleri tarafÕndan ortaklaúa belirlenmektedir (TIMSS Ön Rapor, 2015). TIMSS
dünyada ilk olarak 1995 yÕlÕnda 4. ve 8. sÕnÕf ö÷rencilerine uygulanmÕútÕr. Türkiye, 1999 ve 2007 araútÕrmasÕna
sadece 8. sÕnÕf düzeyinde, 2011 ve 2015 araútÕrmalarÕna ise 4. ve 8. sÕnÕf düzeyinde katÕlmÕútÕr. YakÕn zamanda
açÕklanan 2015 TIMSS sonuçlarÕ gösteriyor ki ülkemiz baúarÕ puanlarÕ açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde yine
Dünya ortalamasÕnÕn altÕnda kalmÕútÕr. Bu araútÕrmada ülkemizin ve TIMSS 2015 uygulamasÕnda en baúarÕlÕ olan
5 ülke ile en baúarÕsÕz olan 5 ülkenin matematik baúarÕlarÕ de÷erlendirilmiútir. AraútÕrma betimsel bir çalÕúma
olup TIMSS sonuçlarÕnÕ bildiren raporlardan elde edilen veriler kullanÕlmÕú ve yorumlanmÕútÕr. AraútÕrmacÕlarÕn
eldeki verileri inceleyerek yaptÕklarÕ de÷erlendirmeler sonucunda tablolar oluúturulmuútur.
Anahtar Kelimeler : TIMSS, matematik baúarÕsÕ, matematik e÷itimi

(9961) MATEMATøKSEL MODELLEMEYE YÖNELøK HAZIRLANAN
BøR ÖöRETøM SÜRECøNDEN YANSIMALAR
øLHAN KARATAù 1, GÜLZADE KARACI 1
1

BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
gulzade.karaci@gmail.com

AraútÕrmanÕn amacÕ, ilkö÷retim matematik ö÷retmen adaylarÕ ile gerçekleútirilen matematiksel modellemeye
dayalÕ bir ö÷retim sürecinden yansÕmalarÕ incelemektir. AraútÕrma nitel gelene÷e uygun olarak yürütülmüútür.
ÇalÕúma grubu, bir devlet üniversitesinin e÷itim fakültesinde ilkö÷retim matematik ö÷retmenli÷i bölümü 2.
sÕnÕfta ö÷renim gören 24 ö÷retmen adayÕndan oluúmaktadÕr. AraútÕrmanÕn verileri ö÷retmen adaylarÕnÕn sÕnÕf içi
çözümleri ve araútÕrmacÕ tarafÕndan hazÕrlanan bir açÕk uçlu ölçek aracÕlÕ÷Õyla toplanmÕútÕr. Veri analizi betimsel
analiz yöntemiyle yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma, seçmeli bir ders kapsamÕnda, haftada 3 saat olmak üzere 11 hafta
boyunca yürütülmüútür. ølk hafta matematiksel modelleme hakkÕnda kÕsaca bilgi verilmiútir. ArdÕndan, her hafta
2 günlük yaúam problemi verilerek, ikiúerli gruplar halinde çözmeleri istenmiútir. AraútÕrmada kullanÕlan günlük
yaúam problemleri fonksiyonlar, dizi ve seriler, limit, süreklilik ve türev konularÕndan oluúmaktadÕr. Ö÷retmen
adaylarÕna problemi çözmeleri için yeterli süre verildikten sonra, çözümlerini sÕnÕfta paylaúmalarÕ için her
gruptan bir sözcü seçilmiútir. AynÕ problemi farklÕ yolla çözen gruplar varsa, çözüm yollarÕnÕ tartÕúmalarÕ
sa÷lanmÕútÕr. Her dersin sonunda, gruplara 5 sorudan oluúan bir açÕk uçlu ölçek verilerek, ö÷retmen adaylarÕnÕn
sürece dair bir öz-de÷erlendirme yapmalarÕ sa÷lanmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda, ö÷retmen adaylarÕnÕn modelleme
ile yapÕlan ö÷retim sürecinde güçlükler yaúadÕ÷Õ görülmüútür. Türev, dizi ve seriler, fonksiyonlar, limit ve
süreklilik gibi matematiksel kavramlarÕ önceden bilmelerine ve bu konularla ilgili hesaplama gerektiren sorularÕ
çözebilmelerine ra÷men, bu kavramlarla ilgili bir gerçek yaúam senaryosunu anlamlandÕrmakta zorlanmÕúlardÕr.
Özellikle uzun cümlelerden oluúan problemlerde, ö÷retmen adaylarÕnÕn okudu÷unu anlamakta zorlandÕklarÕ ve
problemi anlayamadÕklarÕnÕ ifade ettikleri görülmüútür. Son olarak, ö÷retmen adaylarÕnÕn ço÷unun baúlangÕçta
yanlÕú çözüm yoluna odaklandÕ÷Õ, daha sonra grup ve sÕnÕf tartÕúmalarÕ yardÕmÕ ile do÷ru çözüm yoluna
yöneldikleri sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : ö÷retmen adayÕ, matematiksel modelleme, matematiksel model
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(10009) SINIF ÖöRETMENø ADAYLARININ MATEMATøK VE
MATEMATøK ÖöRETøMø ALGILARININ METAFOR YARDIMIYLA
øNCELENMESø
KAMURAN TARIM 1, M. SENCER ÖZSEZER 1, BEYZA CANBAZOöLU 1
1

ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø
beyza.cnbzgl0@gmail.com

Metafor kavramÕ bilimsel literatürde (YÕldÕrÕm ve ùimsek, 2013: 238), insanlarÕn metaforlar (mecazlar)
yardÕmÕyla do÷ayÕ ve çevresini daha iyi algÕladÕklarÕnÕ ve metaforlarÕn olgularÕ bir alandan di÷er bir alana
taúÕdÕklarÕnÕ ve gerçekleri süzerek basit bir úekilde ifade ettiklerini belirtmiúlerdir. Bu do÷rultuda, metafor
kullanÕmÕ e÷itim araútÕrmalarÕnda bir e÷itim kavramlarÕna iliúkin algÕlarÕnÕ ortaya koymakta kullanÕlmaktadÕr.
AlanyazÕn incelendi÷inde, metaforlarÕn matematik e÷itimi ile ilgili çalÕúmalarda da kullanÕldÕ÷Õ görülmektedir.
Bu çalÕúmalarÕn matematik kavramÕ ve matematik ö÷retmeni ile ilgili çalÕúmalara yo÷unlaútÕ÷Õ söylenebilir
(Güveli, øpek, Atasoy, Güveli,2011; Güler, Akgün, Öçal ve Doruk, 2012; ùahin, 2013; ùahinkaya ve YÕldÕrÕm,
2016). Bizim yaptÕ÷ÕmÕz çalÕúmada ise, sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn, matematik ve matematik ö÷retimi hakkÕnda
oluúturduklarÕ metaforlarÕ ortaya koymak amaçlanmÕútÕr. Herhangi bir olgu ya da kavrama iliúkin metafor
oluúturmak, bireyin o konu hakkÕndaki duyuúsal farkÕndalÕklarÕnÕ ortaya koymaktadÕr. Bloom(2012) ö÷renmede
bireyler arasÕndaki de÷iúkenli÷in yaklaúÕk dörtte birinin duyuúsal özelliklerden kaynaklandÕ÷ÕnÕ söylemektedir.
Metaforlar ö÷retmen adaylarÕnÕn, matematik ve matematik ö÷retimine iliúkin geçmiú, úimdi ve gelecek
yaúantÕlarÕna dair duygu ve düúüncelerini ortaya koymaktadÕr. Bu nedenle, ö÷retmen adaylarÕnÕn matematik ve
matematik ö÷retimine yönelik algÕlarÕnÕ ortaya koymak önemlidir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, sÕnÕf ö÷retmeni
adaylarÕnÕn matematik ve matematik ö÷retimi hakkÕnda oluúturduklarÕ metaforlarÕn incelenmesidir. Bu amaçla úu
sorulara cevap aranmaktadÕr: 1.SÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn matematik hakkÕnda oluúturduklarÕ metaforlar
nelerdir? 2.SÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn matematik ö÷retimi hakkÕnda oluúturduklarÕ metaforlar nelerdir? 3.SÕnÕf
ö÷retmeni adaylarÕnÕn oluúturduklarÕ metaforlar hangi kategoriler altÕnda toplanabilirler? Bu çalÕúma bireylerin
belli bir olguya iliúkin algÕlarÕnÕn ortaya çÕkarÕlmasÕ ve yorumlanmasÕnÕ amaçlayan olgubilim (YÕldÕrÕm ve
ùimúek, 2008) deseninde betimsel bir çalÕúmadÕr. Bu do÷rultuda bir devlet üniversitesinin sÕnÕf e÷itimi ana bilim
dalÕndan 73 üçüncü sÕnÕf, sÕnÕf ö÷retmenli÷i ö÷rencisi (59 kÕz; 14 erkek) ile çalÕúÕlmÕútÕr.Üçüncü sÕnÕflarÕn
seçilme nedeni bu sÕnÕftaki ö÷retmen adaylarÕ temel matematik derslerini ve matematik ö÷retimi derslerini almÕú
olmalarÕdÕr. Bu durumda dördüncü sÕnÕflarÕn seçilmeme nedeni ise bu ö÷rencilerin sÕnav kaygÕlarÕ nedeni ile
gönüllü olmama ve kolay ulaúÕlma konusunda sÕkÕntÕ yaúanmasÕ olarak belirtilebilir.Ö÷retmen adaylarÕnÕn
matematik ve matematik ö÷retimine iliúkin algÕlarÕnÕ belirlemek amacÕyla, ö÷retmen adaylarÕndan; “Matematik
… gibidir. Çünkü….” ve “Matematik ö÷retimi…gibidir. Çünkü…………..” cümlelerini tamamlamalarÕ
istenmiútir. Verilerin analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Matematik, Matematik Ö÷retimi, Metafor, SÕnÕf Ö÷retmeni AdayÕ.



Sayfa 219

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(10063) MATEMATøK ÖöRETMENø ADAYLARININ TÜRK EöøTøM
SøSTEMøNøN SORUNLARINA YÖNELøK GÖRÜùLERøNøN
øNCELENMESø
FURKAN ÖZDEMøR 1, ABDULLAH KAPLAN 1
1

ATATÜRK ÜNøVERSøTESø
f.ozdemir@atauni.edu.tr

ÇalÕúmanÕn amacÕ matematik ö÷retmeni adaylarÕnÕn Türk E÷itim Sistemi sorunlarÕna iliúkin görüúlerini
de÷erlendirmektir. Bu çalÕúma matematik ö÷retmen adaylarÕnÕn bakÕú açÕsÕndan Türk E÷itim Sisteminin öncelikli
sorunlarÕnÕ belirlemek ve çözüm yollarÕnÕ üretmek açÕsÕndan önemlidir. ÇalÕúma grubunu Atatürk Üniversitesi
ølkö÷retim Matematik Ö÷retmenli÷i bölümünde okuyan ve Türk E÷itim Sistemi ve Okul Yönetimi dersini almÕú
olan 68 ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. ÇalÕúma grubu seçiminde amaçlÕ örnekleme yöntemlerinden ölçüt
örnekleme yöntemi kullanÕlarak seçilmiútir. Çünkü ölçüt örnekleme yönteminde gözlem birimleri belli niteliklere
sahip kiúiler, nesneler ya da durumlardan oluúturulabilir. ÇalÕúmada nitel araútÕrma yaklaúÕmÕ benimsenmiútir.
ÇalÕúma için en uygun nitel araútÕrma deseninin ise olgubilim oldu÷u düúünülmüútür. Veriler araútÕrmacÕlar
tarafÕndan hazÕrlanan “Türk E÷itim Sistemine Yönelik Görüú Formu (TESYGF)” yardÕmÕyla toplanmÕútÕr. Elde
edilen veriler betimsel analiz tekni÷i kullanÕlarak çözümlenmiútir. ÇalÕúma sonuçlarÕna göre ö÷retmen adaylarÕ
e÷itim sistemimizin sorunlarÕnÕ ço÷unlukla; derslerin ve müfredatÕn sürekli de÷iúmesi, sÕnav sistemi, e÷itim
altyapÕmÕzÕn eksikli÷i, ailelerin bilinçsizli÷i ve ö÷retmenlerin yetiútirilmesindeki yetersizlikler olarak görüú
belirtmiúlerdir. Çözüm yolu olarak ise ö÷retmen adaylarÕ ço÷unlukla; sÕnav sistemi de÷iútirilmeli, aileler e÷itilip
bilgilendirilmeleri ve e÷itim fakültelerinde ö÷retmen e÷itimi daha kaliteli verilmeli olarak görüú belirtmiúlerdir.
AyrÕca, çalÕúmadan elde edilen sonuçlar ilgili alan yazÕndaki mevcut araútÕrmalarla karúÕlaútÕrÕlarak tartÕúÕlmÕú ve
konu ile ilgilenen araútÕrmacÕlara öneriler sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Matematik e÷itimi, matematik ö÷retmeni adayÕ, Türk E÷itim Sistemi.
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KONULARININ ÖöRETøMøNDE PROBLEME DAYALI
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DÜùÜNME DÜZEYLERøNE ETKøSø
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MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
2
GAZø ÜNøVERSøTESø
3
HASAN KALYONCU ÜNøVERSøTESø
kubraakcelik@gmail.com
De÷iúen dünyamÕzda, matemati÷i anlayan ve matematik yapanlar, gelece÷ini úekillendirmede daha çok fÕrsata
sahip olmaktadÕr. Bu ö÷renme yöntemlerinden Probleme DayalÕ Ö÷renme, iyi yapÕlandÕrÕlmamÕú gerçek yaúam
problemleri çevresinde ö÷retim ve programÕ organize eden, ö÷rencilerin araútÕrma yoluyla bilgi toplayarak ve
gruplarla birlikte çalÕúarak ö÷renmeyi oluúturmalarÕnÕ sa÷layan e÷itimsel bir yöntemdir. Bu çalÕúmada,
matematik dersinde probleme dayalÕ ö÷renme yaklaúÕmÕna uygun günlük hayat problemleri etrafÕnda gerçekleúen
ö÷renmenin, ö÷rencilerin geometri dersine yönelik Van Hiele geometri düúünme düzeylerine katkÕ sa÷layaca÷Õ
düúünülmüútür. AraútÕrma 2015-2016 ö÷retim yÕlÕnda, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ bir ortaokulun 7.sÕnÕfÕnda
ö÷renim gören 125 ö÷renciyle gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmada iki grup oluúturulmuútur ve gruplardan birinde
75 ö÷renci ile probleme dayalÕ ö÷renme yaklaúÕmÕ prensiplerine göre hazÕrlanan bir ö÷retim ortamÕnda di÷er
grupta ise 50 ö÷renci ile MEB programÕnda uygulanan (yapÕlandÕrmacÕ, etkinli÷e dayalÕ, kavramsal yaklaúÕm)
yaklaúÕm prensiplerine göre düzenlenen bir ö÷retim ortamÕnda uygulamalar gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmada ön
test-son test deney, kontrol gruplu yarÕ deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerin geometrik düúünme
düzeylerini belirlemek amacÕyla Usiskin (1982) tarafÕndan geliútirilen, Türkçeye uyarlanmasÕ ve geçerlikgüvenirlik çalÕúmalarÕ Duatepe (2000) tarafÕndan yapÕlan “ Van Hiele Geometri Testi ” (VHGT) kullanÕlmÕútÕr.
AraútÕrma verileri SPSS programÕ ile analiz edilmiútir. YapÕlan ANOVA varyans analizine göre gruplar arasÕnda
ön test verilerine göre istatistiksel anlamlÕ bir farka ulaúÕlmamÕúken, süreç sonunda Van Hiele geometri düúünme
düzeylerinden düzey 1 de deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlÕ bir fark bulunmuútur. Di÷er düúünme
düzeylerinde ise gruplarÕn genel olarak baúarÕsÕnda bir artÕú söz konusu olsa dahi gruplar arasÕnda istatistiksel
olarak anlamlÕ fark oluúmamÕútÕr. AraútÕrma sonunda her iki yöntemin de, temelde ö÷renciyi esas almasÕ ve
ö÷renmeyi ö÷renmelerinden dolayÕ ö÷rencilerin geometri düúünme düzeylerine katkÕ sa÷ladÕ÷Õ
görülmektedir. Ancak Probleme DayalÕ Ö÷renmenin Van Hiele geometri düúünme düzeylerinden düzey 1 de
etkisinin daha fazla oldu÷u yönünde, deney grubu lehine, anlamlÕ bir farka ulaúÕlmÕútÕr. Bu farkÕn sadece düzey 1
de olmasÕnÕn nedeni olarak araútÕrmanÕn esas aldÕ÷Õ konularÕn düzey 1 de a÷ÕrlÕklÕ olarak yer almÕú olmasÕ
gösterilebilir.
Anahtar Kelimeler : Van Hiele Geometrik Düúünme Düzeyleri , Probleme DayalÕ Ö÷renme, Ortaokul 7.sÕnÕf,
Matematik ö÷retimi
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The purpose of the current study is to investigate Turkish eight grade students’ difficulties and misconceptions
regarding the notion of a variable. By utilizing survey design, the data will be collected from 100 eight grade
students attending two different public schools through a diagnostic test developed by Lucariello, Tine, and
Ganley (2014). Of the 9 multiple choice items, the first three items are about whether the students have any
misunderstanding that a variable can be ignored. The following three items are about students’ misunderstanding
that a variable is a label for an object. Finally, the last three items are about the erroneous understanding of
students that a variable is a specific unknown, rather than that it can hold for varying values. By utilizing a
descriptive analysis approach, tables showing frequencies of students’ answers will be constructed for different
types of misconceptions that the students have. For further analysis of the results, the researcher will conduct an
interview with 10 students regarding their answers. It is expected that the results will reveal some of the most
common misconceptions reported in the literature such as “a variable can be ignored, a variable is a label for an
object, and a variable is a specific unknown” that Turkish students in eight grade would also have. The results
would help to critically examine instructional materials and teaching practices in middle grades and guide
teachers in building an instruction to cope with such misconceptions before students are formally introduced
with the concept of functions in nineth grade which requires a solid understanding of the notion of variables.
Anahtar Kelimeler : algebra, misconception, variable, middle school students
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7E modeli, Engage (Merak UyandÕrma), Explore (Keúif), Explain (AçÕklama), Extend (øliúkilendirme) ve
Exchange (Fikir AlÕú-veriúi), Elaborate (Geniúletme) ve Evaluate (De÷erlendirme) aúamalarÕndan oluúmakta
olup, bu çalÕúmada bir ö÷renme modeli olarak ele alÕnmaktadÕr. 7E modelinin bu aúamalandÕrmasÕna son úeklini
veren Bybee olmuútur. Bu araútÕrma deneysel bir çalÕúma olup, kesirler konusu ele alÕnmaktadÕr. AraútÕrmada 7E
modeline uygun ö÷renme ortamÕ Bybee’nin sÕnÕflandÕrmasÕna uygun olarak hazÕrlanmÕútÕr. Bu araútÕrmanÕn
amacÕ, 7E modeli ile yapÕlan ö÷renme etkinliklerinin, ö÷rencilerin kesirler konusunda ö÷rendikleri bilgilerin
kalÕcÕlÕ÷Õ üzerindeki etkisini belirlemektir. Türkiye’de Matematik e÷itimi alanÕnda 7E modelinin kullanÕldÕ÷Õ
araútÕrma çok azdÕr. Bu çalÕúma, ilgili literatüre katkÕda bulunmasÕ yönüyle bir boúlu÷u doldurmaktadÕr.
AraútÕrma 2015- 2016 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnda, iki ayrÕ 5. SÕnÕf úubesinde yapÕlmÕútÕr. Kesirler konusuna iliúkin
kazanÕmlarÕn ö÷renilmesinde, kontrol grubunda düz anlatÕm, deney grubunda ise 7E ö÷renme modeli
uygulanmÕútÕr. Ön-test, son-test ve kalÕcÕlÕk testinin uygulandÕ÷Õ çalÕúmanÕn verileri SPSS paket programÕndan
yararlanÕlarak analiz edilmiútir. Son-test ve kalÕcÕlÕk testi arasÕndaki farkÕ belirlemek için tekrarlÕ t-testi
yapÕlmÕútÕr. YapÕlan tekrarlÕ t testi analizi sonucunda, 7E Modelinin uygulandÕ÷Õ deney grubunun son-test baúarÕ
puanlarÕ ile kalÕcÕlÕk-testi baúarÕ puanlarÕ arasÕnda anlamlÕ bir fark yoktur. Deney grubunun son-test baúarÕ puanÕ
ön-test baúarÕ puanÕna göre oldukça yüksektir. Burada son-test baúarÕ puanÕ ile kalÕcÕlÕk-testi baúarÕ puanÕ
arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕ÷Õn bulunmamasÕ, 7E Modelinin ö÷rencilerin bilgilerinin kalÕcÕlÕ÷Õ üzerinde olumlu
yönde etkili oldu÷unu göstermektedir. Yani, kesirler konusunda 7E Modeli ile ö÷renilen bilgilerin unutulma
düzeyi oldukça düúüktür. YapÕlan tekrarlÕ t testi analizi sonucunda Düz AnlatÕmÕn uygulandÕ÷Õ kontrol grubunun
son test baúarÕ puanlarÕ ile kalÕcÕlÕk testi baúarÕ puanlarÕ arasÕnda anlamlÕ bir fark yoktur. Ancak, bu Düz AnlatÕm
Yönteminin bilgilerin kalÕcÕlÕ÷Õnda olumlu yönde etkili oldu÷u anlamÕna gelmemektedir. Çünkü, kontrol
grubunun ön-test, son-test ve kalÕcÕlÕk testi ortalamalarÕ birlikte incelendi÷inde (; ; ) ortalama puanlarÕnÕn
birbirine çok yakÕn oldu÷u ve herhangi bir ö÷renme gerçekleúmedi÷i görülmektedir. AslÕnda, burada, Düz
AnlatÕm Yönteminin bilgilerin kalÕcÕlÕ÷Õ üzerindeki etkisinin var olup-olmadÕ÷Õ gözlemlenememiútir.
AraútÕrmada, ö÷renilen bilgilerin kalÕcÕlÕ÷ÕnÕn belirlenmesine yönelik olarak yapÕlan deney ve kontrol gruplarÕna
ait kalÕcÕlÕk testi ortalamalarÕ karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, 7E Modeline uygun hazÕrlanan ö÷renme ortamÕnÕn bilgilerin
kalÕcÕlÕ÷Õnda daha etkili oldu÷u sonucu ile karúÕlaúÕlmÕútÕr. Bilgilerin kalÕcÕlÕ÷Õ (hatÕrlanma düzeyi) yönüyle elde
edilen sonuçlar,7E ve 5E Modelleri ile yapÕlan benzer çalÕúmalarÕn sonuçlarÕ ile de uyum içerisindedir. AraútÕrma
bulgularÕ, 7E Modeline göre hazÕrlanan ö÷renme ortamÕnÕn, ortaokul 5.sÕnÕf Kesirler konusunu ö÷renmelerinde,
ö÷renilen bilgilerin kalÕcÕlÕ÷Õ üzerinde olumlu yönde etkisi oldu÷unu ortaya koymuútur.
Anahtar Kelimeler : Kesirler, 7E modeli, KalÕcÕlÕk, Unutma düzeyi
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Bu çalÕúmada yapÕlandÕrmacÕ yaklaúÕmÕ temel alan, 7E modelinin ö÷renclerin matematik dersine yönelik
tutumlarÕ üzerindeki etkisi araútÕrÕlmaktadÕr. Bybee 7E modelini Engage (Merak UyandÕrma), Explore (Keúif),
Explain (AçÕklama), Extend (øliúkilendirme) ve Exchange (Fikir AlÕú-veriúi) Elaborate (Geniúletme) ve Evaluate
(De÷erlendirme) aúamalarÕ olarak ele almÕútÕr. Bu araútÕrmada, ö÷renme etkinlikleri, Bybee'nin sÕnÕflamasÕna
göredüzenlenmiútir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, 7E modeli ile yapÕlan ö÷renme etkinliklerinin, ö÷rencilerin
matematik dersine yönelik tutumlarÕ üzerine etkisini belirlemektir. Türkiye’de 7E modelinin matematik
e÷itiminde kullanÕldÕ÷Õ araútÕrma yok denecek kadar azdÕr. Bu araútÕrma, ö÷rencilerin matematik dersine
yönelik tutumlarÕ üzerinde 7E ö÷renme modelinin nasÕl bir etkisi oldu÷unu ortaya koymasÕ yönüyle önem arz
etmektedir. Bu araútÕrma deneysel bir çalÕúmadÕr. Bu araútÕrmada 7E Ö÷renme Modeline göre hazÕrlanan
ö÷renme etkinliklerinin, ö÷rencilerin matematik dersine yönelik tutumlarÕna etkisi araútÕrÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerin
tutumlarÕnÕ ölçmek içinmatematik dersine yönelik tutum anketi kullanÕlmÕútÕr. Bu anket, ö÷renme sürecinden
önce ön-tutum, ö÷renme sürecinden sonra son-tutum olarak uygulanmÕútÕr. AraútÕrma 2015- 2016 e÷itim ve
ö÷retim yÕlÕ, Denizli ili, Pamukkale ølçe Milli E÷itim Müdürlü÷ü’ne ba÷lÕ bir ortaokulun iki 5. SÕnÕf úubesinde
yapÕlmÕútÕr. Ortaokul 5. SÕnÕf matematik dersi programÕnda sayÕlar ve iúlemler ö÷renme alanÕ, kesirler alt
ö÷renme alanÕnda bulunan 7 kazanÕmÕn ö÷renilmesinde kontrol grubunda düz anlatÕm, deney grubunda ise 7E
ö÷renme modeli uygulanmÕútÕr. Toplanan veriler SPSS paket programÕndan yararlanÕlarak analiz edilmiútir. Elde
edilen verilerin analizinde tutum puanlarÕ arasÕndaki farklarÕ belirlemek için t testi kullanÕlmÕútÕr. Verilerin
anlamlÕlÕk düzeyi .05 düzeyinde incelenmektedir. AraútÕrma sonuçlarÕ, 7E ö÷renme modeline uygun olarak
hazÕrlanan ö÷renme ortamÕnÕn ö÷rencilerin matematik dersine yönelik tutumlarÕnda olumlu bir etkisi oldu÷unu
ortaya koymaktadÕr. Düz anlatÕma uygun hazÕrlanan ö÷renme ortamÕnÕn ise, ö÷rencilerin matematik dersine
yönelik tutumlarÕnda, herhangi bir etkisinin olmadÕ÷Õ sonucu ortaya çÕkmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : 7E modeli, 5E modeli, kesirler, tutum
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ølerleyen teknoloji, yaúamÕn büyük bir kÕsmÕnÕ etkiledi÷i gibi e÷itime de birçok yenilik sunmuútur. Bu teknoloji
matematik e÷itiminde dinamik geometrik yazÕlÕmlarÕ ve bilgisayar cebir sistemleri ile tanÕúmamÕzÕ sa÷lamÕútÕr.
Literatürde dinamik geometri yazÕlÕmlarÕ ile klasik yöntem karúÕlaútÕrÕlarak yapÕlan birçok çalÕúmada akademik
baúarÕnÕn dinamik geometri kullanÕmÕ lehine artÕúÕ oldu÷undan bahsedilmektedir. Bu durum matematik
e÷itiminde dinamik geometrik yazÕlÕmlarÕ kullanÕlmasÕnÕn önemini artÕrmaktadÕr. Çokgenler ve dörtgenler
konusu geometrinin temelini oluúturmaktadÕr. Matematik ve alt ö÷renme alanÕ olan geometri, basamaklÕ
ilerleyen bir ders oldu÷undan dolayÕ bu konudaki bir eksiklik, ilerleyen yaúlarda büyüyerek daha büyük
sorunlara yol açmaktadÕr. Literatürde ö÷retmen adaylarÕnÕn dahi dörtgenler hiyerarúisi konusunda kavram
yanÕlgÕlarÕna sahip olduklarÕndan bahsedilmektedir. Çokgenler ve dörtgenler konusundaki kavram yanÕlgÕlarÕnÕn
giderilmesi ileriki yaúlar için büyük önem taúÕmaktadÕr. Literatürde kavram yanÕlgÕlarÕnÕn belirlenmesi ile ilgili
çok çalÕúma yapÕlmÕútÕr. Ancak kavram yanÕlgÕlarÕnÕn giderilmesi ile ilgili eksikler oldu÷undan ve bu konuyla
ilgili çalÕúmalar yapÕlmasÕnÕn gereklili÷inden bahsedilmiútir. Bu çalÕúmada hem kavram yanÕlgÕlarÕnÕn tespiti hem
de giderilme süreci aktarÕlmaya çalÕúÕlacaktÕr. Biliúsel çeliúki süreci, ö÷rencinin farklÕ örnek durumlarla
karúÕlaúarak hatasÕnÕ fark etmesi ve do÷ru sonuca ulaúmasÕdÕr. Ülkemizde bu konuyla ilgili çok az sayÕda çalÕúma
yapÕlmÕútÕr. Bu süreci detaylÕ anlatmak, matematik e÷itimiyle u÷raúan kiúiler için önem arz etmektedir.
“Cognitive conflict” terimi Türkçeye “Biliúsel Çeliúki” veya “Biliúsel ÇatÕúma” olarak geçmiútir ve
kullanÕlmaktadÕr. Literatür incelendi÷i zaman ülkemizde ve yurt dÕúÕnda bu “Cognitive conflict” yönteminin çok
az sayÕda oldu÷u görülmüútür. Bu araútÕrmalardan sonra problem durumu “AltÕncÕ SÕnÕf Ö÷rencilerinin
Çokgenler ve Dörtgenler Konusundaki Kavram YanÕlgÕlarÕnÕn Geogebra ile Biliúsel Çeliúki Oluúturarak
Giderilme Süreci NasÕldÕr? “ úeklinde hazÕrlanmÕútÕr. Bu çalÕúmada, ilkö÷retim altÕncÕ sÕnÕf ö÷rencilerinin
çokgenler ve dörtgenler konusundaki kavram yanÕlgÕlarÕ tespit edilip giderilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrmada nitel
ve nicel araútÕrma modellerinden yararlanÕlmÕútÕr. Nicel ve nitel araútÕrma modellerine uygun analizi yapÕlacaktÕr.
Nicel boyutuyla bu araútÕrma betimsel araútÕrmadÕr. Betimsel yöntemler, bilgi toplama yollarÕ olup, mevcut
varolan durumu betimlemeye yönelik araútÕrmalarda kullanÕlmaktadÕr. Hüseyin BasÕúÕk tarafÕndan geliútirilen
Teúhis Testi ö÷rencilere uygulanÕp, çokgenler ve dörtgenler konusunda kavram yanÕlgÕlarÕnÕn olup olmadÕ÷Õ
tespit edilecektir. Nitel araútÕrma; gözlem, görüúme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanÕldÕ÷Õ, algÕlarÕn ve olaylarÕn do÷al ortamda gerçekçi ve bütüncül biçimde ortaya konmasÕna yönelik nitel
bir sürecin izlendi÷i araútÕrma olarak tanÕmlanabilir. Bu çalÕúmada, ilkö÷retim altÕncÕ sÕnÕf ö÷rencilerinin
Çokgenler ve Dörtgenler konusunda sahip olduklarÕ kavram yanÕlgÕlarÕnÕ gidermek için çözüm aranmÕútÕr.
AraútÕrmacÕ ö÷retmen kimli÷iyle çalÕúmada aktif bir rol alacaktÕr. Bu araútÕrmada hem yeni bir yöntem
denenmesi (Geogebra ile biliúsel çeliúki süreci oluúturulmaya çalÕúÕlmasÕ) hem de araútÕrmacÕnÕn katÕlÕmcÕ olmasÕ
özelliklerinden dolayÕ eylem araútÕrmasÕ niteli÷i taúÕmaktadÕr. YapÕlan literatür taramasÕ ve özellikle Hüseyin
BasÕúÕk tarafÕndan hazÕrlanan tez sonuçlarÕnda mevcut bulunan kavram yanÕlgÕlarÕ, ö÷retmen görüúleri alÕnarak
düzenlenmiútir. Bu kavram yanÕlgÕlarÕnÕ gidermeye yönelik Geogebra etkinlikleri hazÕrlanmÕútÕr. Bu çalÕúmanÕn
çalÕúma grubunu dörtgenler konusunda kavram yanÕlgÕlarÕna sahip ortaokul ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. AynÕ
kavram yanÕlgÕlarÕ birden fazla ö÷rencide bulunabilir, e÷er biz uygun yönlendirmelerle, herhangi bir kavram
yanÕlgÕsÕna bir çözüm üretebilirsek, bunu formülleútirerek bütün ö÷rencilere uygulayabiliriz. Bütün ö÷rencilere
ulaúmak mümkün olmadÕ÷Õndan çalÕúma grubu Hüseyin BasÕúÕk tarafÕndan geliútiren kavram yanÕlgÕlarÕ
belirleme teúhis testi KÕrúehir ilinde bir ortaokulda 62 ö÷renciye uygulanmÕútÕr, teúhis testi sonucu ölçüt
örnekleme ve maksimum çeúitlilik örneklemesi yöntemlerine dikkat edilerek kavram yanÕlgÕsÕ sahip oldu÷u
düúünülen 5 ö÷renciyle klinik mülakat yapÕlmÕútÕr. Klinik mülakat sürecinde önceden hazÕrlanan Geogebra
uygulamalarÕ kullanÕlmÕú ve biliúsel çeliúki süreci oluúturulmaya çalÕúÕlmÕútÕr ve bu süreç kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr.
Klinik mülakat sonucunda yapÕlan son test sonuçlarÕ Geogebra ile biliúsel çeliúki oluúturma süreci ö÷renmeyi
olumlu etkilemiútir. Bu ö÷rencilerle yapÕlan görüúmeler formülleútirilerek ilgili e÷itimci ve araútÕrmacÕlarla
paylaúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Geogebra, Kavram YanÕlgÕsÕ, Biliúsel Çeliúki, Dinamik Geometri yazÕlÕmlarÕ.
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Matematiksel bilgi dünyayÕ anlamak için önemlidir. Günlük yaúamÕn içinde var olan matemati÷i anlama ve
günlük yaúamda matemati÷i kullanabilme gereksinimi hiçbir zaman günümüzdeki kadar büyük olmamÕútÕr.
Geçmiúte yapÕlan araútÕrmalar sonucunda; matematik ve matematik ö÷retimi ile gerçek/günlük yaúamÕn
ba÷lantÕlÕ olmasÕ durumunun matematiksel kavram ve süreçlerin ö÷renilmesinde oldukça olumlu etkilerinin
oldu÷u vurgulanmÕútÕr (Brown, Collins & Duguid, 1989; NCTM, 1989; Pape & Tchoshanov, 2001; Pesek &
Kirshner, 2000; Wilson, Teslow & Taylor, 1993). Günümüzde halen birçok ö÷renme ortamÕnda matematik ile
gerçek/günlük yaúamÕn arasÕnda ya hiç ya da çok az ölçüde ba÷ kuruldu÷una tanÕk olmaktayÕz. Bu durumun en
büyük nedeni; en soyut bilim olmasÕna ra÷men günlük hayatÕmÕza ikinci elden ve kapsamlÕ bir úekilde tesir eden
matemati÷in, gerçek hayattan uzak, ezber kümeleri halinde verilmesidir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ; sÕnÕf ö÷retmeni
adaylarÕnÕn günlük yaúamda kullandÕklarÕ okul matemati÷i konularÕna yönelik farkÕndalÕklarÕnÕn belirlenmesidir.
Bu çalÕúmada, durum içindeki olgularÕ yakÕndan izleyerek derinlemesine tasvir etmek ve yorumlamak için nitel
araútÕrma yöntemi tercih edilmiútir. AraútÕrmanÕn örneklemini Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesinde
ö÷renim görmekte olan 32 lisans ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. Veriler 3 soruluk yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu
kullanÕlarak toplanmÕútÕr. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanÕlmÕú, adaylarÕn günlük yaúamlarÕnda
kullandÕklarÕ veya fark ettikleri matemati÷in, okul matemati÷inin hangi konusuyla iliúkili oldu÷unu düúündükleri
ortaya konulmuútur. AraútÕrma sonucunda sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn günlük yaúamda kullanÕlan, günlük
yaúamÕn içinde var olan matemati÷in farkÕnda olma düzeylerinin orta seviyelerde oldu÷u söylenebilir. SÕnÕf
ö÷retmeni adaylarÕnÕn günlük yaúamda kullanÕlan matemati÷i okul matemati÷inin daha çok do÷al sayÕlar ve
do÷al sayÕlarla iúlemler, ölçme, dört iúlem problemleri ve oran-orantÕ konularÕyla iliúkilendirmiú olduklarÕ;
kesirler, geometri, simetri, örüntü, permütasyon- kombinasyon konularÕnda az sayÕda da olsa örnek vermiú
olduklarÕ belirlenmiútir. Elde edilen sonuçlara dayalÕ olarak okullarÕmÕzda, matemati÷in aslÕnda günlük
yaúamÕmÕzÕn bir parçasÕ oldu÷u ö÷renciye hissettirilebilir. Bu sayede günlük yaúamdan kopuk olmayan
matemati÷e iliúkin ö÷renci korku ve kaygÕlarÕnÕn ortadan kalkmasÕ sa÷lanabilir.
Anahtar Kelimeler : Matematik E÷itimi, Matemati÷in günlük yaúama transferi, Okul matemati÷i
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ønsanlÕk tarihinin en eski bilimlerinden olan, tarih boyunca tüm bilimlerin temelinde yer alan matematik, hÕzla
geliúen biliúim ça÷Õnda bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir unsurdur. Matematik e÷itimi, bireylere fiziksel
dünyayÕ ve sosyal etkileúimleri anlamaya yardÕmcÕ olacak geniú bir bilgi ve beceri donanÕmÕ sa÷lamaktadÕr.
ToplumlarÕn geliúimi incelendi÷inde, özel yetenekli bireylerin teknoloji, fen ve sosyal bilimler alanlarÕnda
yaúanan de÷iúimlerin merkezinde olduklarÕ görülmektedir. Bu do÷rultuda özel yetenekli bireylerin matematik
alanÕndaki baúarÕlarÕ günümüz dünyasÕndaki bilimsel geliúmeleri takip edebilmek açÕsÕndan oldukça önemlidir.
Ö÷rencilerin bir derse yönelik tutumlarÕ ve baúarÕlarÕ arasÕndaki iliúki göz önüne alÕndÕ÷Õnda, ö÷rencilerin
matemati÷e yönelik tutumlarÕnÕ etkileyen de÷iúkenlerin incelenmesi ö÷rencilerin baúarÕlarÕnÕ artÕrma ile ilgili
alÕnacak tedbirlerde ve konu ile ilgili yapÕlacak araútÕrmalarda yol gösterici olacaktÕr. Bu çalÕúmada, Sakarya
Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BøLSEM) devam eden ilkö÷retim ve ortaö÷retim düzeyindeki özel yetenekli
ö÷rencilerin matemati÷e yönelik tutumlarÕ ile ö÷rencilerin cinsiyeti, okul türü, sÕnÕf düzeyi, anne-baba e÷itim
düzeyi ve sosyoekonomik düzey gibi de÷iúkenler arasÕndaki iliúkiler incelenmektedir. Ö÷rencilerin matemati÷e
yönelik tutumlarÕnÕ belirlemek amacÕyla Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ tarafÕndan hazÕrlanmÕú Matematik Dersi Ö÷retim
ProgramÕ ve KÕlavuzunda yer alan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçe÷i” ve demografik özelliklerini
belirlemek amacÕyla araútÕrmacÕ tarafÕndan hazÕrlanan “Bilgi Formu” kullanÕlmÕútÕr. Derlenen veriler, SPSS
paket programÕ kullanÕlarak analiz edilmiútir. Verilerin analizinde tanÕmlayÕcÕ istatistiksel analizler, MannWhitney U (MWU) ve Kruskal-Wallis H (KWH) non-parametrik testleri kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen sonuçlar
konu ile ilgili yapÕlan di÷er çalÕúmalar ile karúÕlaútÕrÕlarak yorumlanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Özel yetenekli ö÷renci, Bilim ve Sanat Merkezi, Matematik tutumu
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Bu çalÕúma; literatürde mevcut olan sayÕ sistemlerinin ö÷renciler tarafÕndan keúfedilmesi amaçlanarak
hazÕrlanmÕútÕr. Burton'a (1990) göre matematik, birbir1eri ile iliúkili bir özellikler bütünüdür. Bu özelliklerden
birincisi matemati÷in basit ve kolay oldu÷una inanmaktÕr. Ö÷rencilerin sayÕ sistemlerini keúfederek matemati÷e
karúÕ ilgilerinin artmasÕ böylece matemati÷i daha çok severek çalÕúmasÕ amaçlanmÕútÕr. Bu çalÕúma nitel
araútÕrma deseni benimsenerek gerçekleútirilmiútir. Nitel araútÕrmalar verilerin teker teker okunmasÕ yoluyla kod
ve kategorilere dayalÕ olarak araútÕrma sonuçlarÕnÕn sunulmasÕnÕ sa÷lar (Merriam, 1998, s.58). Bu ba÷lamda,
çeúitli sayÕ sistemleri ve özel isim verilerek oluúturulmuú sayÕlarÕ bulmayÕ amaçlayan bu çalÕúmada en uygun
araútÕrma yönteminin nitel araútÕrma yöntemi oldu÷una karar verilmiútir. ÇalÕúma verileri nitel araútÕrma
yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn evrenini matematik ve sayÕlar ile ilgili
bütün kaynaklar oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn örneklemini ise uygun örneklem yöntemi çerçevesinde rahatça
ulaúÕlabilecek elektronik ve basÕlÕ kaynaklar oluúturmuútur. Elde edilen veriler 2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕ 1.
Döneminde toplanmÕútÕr. Verilerin analizi ise içerik analiz yoluyla analiz edilmiútir. ÇalÕúmada elde edilen bazÕ
özel sayÕlar; Arasal sayÕ, asalsÕz sayÕ, mükemmel sayÕ, yarÕ mükemmel sayÕ, palindrom sayÕ, toplamasal sayÕ,
trigonometrik sayÕ, karesiz sayÕ vd. Elde edilen sayÕlarÕn özellikleri ayrÕntÕlÕ bir úekilde açÕklanmÕútÕr. AyrÕca,
çalÕúmadan elde edilen sonuçlar ilgili alan yazÕndaki mevcut araútÕrmalarla karúÕlaútÕrÕlarak tartÕúÕlmÕú ve konu ile
ilgilenen araútÕrmacÕlara öneriler sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Matematik e÷itimi, arasal sayÕ, toplamasal sayÕ, palindrom sayÕ, sayÕ sistemleri.
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Derleme çalÕúmalarÕ, kuramsal çalÕúmalar ve doküman incelemeleri araútÕrmacÕlara bir konu ile ilgili kÕsa süre
içinde fazla bilgi edinme yönünde avantajlar sa÷lar. Bu çalÕúmada Türkiye’de matematik e÷itimi alanÕnda
yapÕlan ve ana temasÕ matematiksel, cebirsel ve geometrik ispat olan yüksek lisans ve doktora tezleri
incelenmiútir. øspat becerilerinin geliútirilmesi sadece üniversite düzeyinde karúÕmÕza çÕkan bir konu de÷ildir.
Gerek ortaokul gerekse de ortaö÷retim matematik programlarÕnda akÕl yürütme ve ispat becerileri programlarÕn
geliútirmeyi hedefledi÷i beceriler arasÕnda yer almaktadÕr. Bu amaç do÷rultusunda bu çalÕúma kapsamÕnda
herhangi bir yÕl sÕnÕrlamasÕ olmadan ve örnekleme yöntemine baúvurulmadan YÖK Ulusal Tez Merkezinin web
sayfasÕnda bulunan tüm tezlere yani çalÕúma evreninin tamamÕna ulaúÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Ancak bu çalÕúmada 36
lisansüstü tezden tam metni eriúime açÕk ve ulaúÕlabilir olan 31 lisansüstü tez çalÕúmaya dâhil edilebilmiútir.
AraútÕrmanÕn sonunda ispatla ilgili Türkiye’de matematik e÷itimi alanÕnda çok az sayÕda lisansüstü tez çalÕúmasÕ
yapÕldÕ÷Õ ve bu tezlerin de büyük bir bölümünü yüksek lisans tezlerinin oluúturdu÷u, yöntem seçiminde
ço÷unlukla nitel ve karma yöntemlerin tercih edildi÷i, ispatla ilgili çeúitli açÕlardan en çok çalÕúÕlmÕú alt
konularÕn süreç, beceri ve görüú oldu÷u, tezlerin ço÷unlukla bu alt konularÕ geliútirmeye de÷il de incelemeye
odaklandÕ÷Õ ve tezlerin araútÕrma grubunda büyük ölçüde üniversite ö÷rencilerinin seçildi÷i gibi sonuçlara
ulaúÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn bulgularÕna dayanarak bu konuya gereken önemin verilmesi adÕna gelecekte daha çok
lisansüstü tez çalÕúmasÕ yapÕlmasÕ ve bu tezlerde daha az çalÕúÕlan çalÕúma gruplarÕna odaklanÕlmasÕ ve ispatÕn
ö÷retimine yönelik konulara a÷ÕrlÕk verilmesi tavsiye edilmiútir. AyrÕca araútÕrma sonuçlarÕnÕn bu konuda tez
yazacak lisansüstü ö÷rencilere rehberlik edece÷i düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : doküman incelemesi, ispat, lisansüstü tez
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Ö÷retmenlere yönelik gerçekleútirilen hizmet içi e÷itim programlarÕ ile ilgili çalÕúmalar incelendi÷inde farklÕ
eksikler tespit edilmekte ve bu programlarÕn daha verimli gerçekleútirilebilmesi için beklenti ve öneriler dile
getirilmektedir. Ö÷retmenlerin mesleki geliúimlerine katkÕ sa÷lamak amacÕyla ülkemizde çeúitli kurum ve
kuruluúlar tarafÕndan yüz yüze ya da web tabanlÕ e÷itim çalÕúmalarÕ uygulanmaktadÕr. AyrÕca ö÷retmenler sosyal
medya platformlarÕ aracÕlÕ÷Õyla birbirleri ile iletiúim kurmakta ve e÷itim ö÷retime dair paylaúÕmlarda
bulunmaktadÕr. Bilgisayar ve internetin hayatÕmÕzÕ neredeyse tümüyle dönüútürmeye devam etti÷i günümüzde
teknolojik imkânlarÕn e÷itimde ve özellikle de ö÷retmenlerin geliúimlerine yönelik etkili úekilde kullanÕlmasÕnÕn
önemli oldu÷u düúünülmektedir. AraútÕrmamÕzda ortaokul matematik ö÷retmenlerinin matematik programÕnda
yer alan ölçme de÷erlendirme araç ve uygulamalarÕnda mesleki geliúimlerine yönelik hazÕrlanan web tabanlÕ bir
mesleki geliúim çalÕúmasÕnÕn planlanmasÕ ve tasarÕmÕnda sosyal medyanÕn rolü ele alÕnacaktÕr. ÇalÕúmanÕn
oluúturulma ve yürütülme aúamalarÕnda gerçekleúen paylaúÕmlar üzerinden sosyal medyanÕn çalÕúmaya katkÕlarÕ
tartÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Matematik ö÷retmenleri, Mesleki geliúim, Web tabanlÕ e÷itim, Sosyal medya
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HayatÕn her alanÕnda var olmaya çalÕúan insanlar, normal zekâ seviyesine sahip insanlarÕn varlÕ÷ÕnÕ saydÕ÷Õ gibi,
zihinsel engele sahip insanlarÕn da varlÕ÷ÕnÕ göz ardÕ etmemelidir. OnlarÕn bu hayat içerisinde kendilerini rahat
hissedebilecekleri, hayatlarÕnÕ idame ettirebilecekleri, karúÕlaútÕklarÕ sorunlarÕn üstesinden gelebilecekleri bir
e÷itim ortamÕ ve yaúam alanÕ oluúturmak toplumun geri kalan üyelerinin sorumlulu÷undadÕr. Geliúen ve de÷iúen
dünyada problem ve problem çözme insanlÕk var oldu÷u sürece var olmaya devam edecektir. Bu nedenle zihin
engelli ö÷rencilerin de benzer problemlerle baú baúa kalmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr. Hafif düzeyde zihinsel engelli
ö÷renciler için hazÕrlanan Matematik Dersi Ö÷retim ProgramÕnda; matematik dersiyle ö÷rencilere yaúamlarÕnda
karúÕlaúacaklarÕ problemleri çözmeye yardÕmcÕ olacak düúünme yolu kazandÕrmak amaçlanmÕútÕr. Ö÷rencilerin
karúÕlaútÕklarÕ matematik problemlerini çözebilmeleri için sayÕ kavramlarÕnÕ, iúlemlerle ilgili kavramlarÕ
kazanmalarÕna ve sayÕlar arasÕndaki iliúkiyi sezebilme becerilerine gereksinimleri vardÕr. Buradan hareketle bu
araútÕrmanÕn amacÕ; hafif düzeyde zihinsel engelli ö÷rencilerin dört iúlem performanslarÕnÕn incelenmesidir. Bu
sebeple araútÕrmanÕn modeli yorumlayÕcÕ yaklaúÕmlardan durum çalÕúmasÕ olarak belirlenmiútir. ÇalÕúma grubunu
Özel E÷itim Mesleki E÷itim Merkezi úeklinde hafif düzeyde zihinsel engelli ö÷rencilere e÷itim veren bir okulun
gönüllü dokuz ö÷rencisinden seçilen 4 ö÷renci oluúturmaktadÕr. Ö÷rencilerin seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi
kullanÕlmÕú ve ölçüt olarak araútÕrmacÕlar tarafÕndan uygulanan okudu÷unu anlama testi ile araútÕrmacÕ/ö÷retmen
görüúleri kullanÕlmÕútÕr. Veri, araútÕrmacÕlar tarafÕndan hazÕrlanan, her bir iúlem için dört olmak üzere toplam 16
sorudan oluúan dört iúlem testi aracÕlÕ÷Õyla, klinik görüúmeler yoluyla toplanmÕútÕr. Görüúmeler kayÕt altÕna
alÕnmÕú ve bu kayÕtlar verinin analizinde kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen bulgulara göre; ö÷rencilerin ço÷unlukla dört
iúlem becerilerine sahip oldu÷u, iúlemleri do÷ru olarak cevapladÕklarÕ görülmüútür. Özellikle çarpma ve bölme
iúlemlerinde bir ö÷renci dÕúÕnda tüm ö÷rencilerin baúarÕlÕ olduklarÕ, baúarÕsÕz ö÷rencinin ise çarpma gerektiren
iúlemlerde toplama, bölme gerektiren iúlemlerde çÕkarma iúlemine baúvurdu÷u tespit edilmiútir. Bunun yanÕnda
bazÕ ö÷rencilerin yan yana verilen toplama iúleminde basamak kavramÕnÕ yanlÕú kullandÕ÷Õ ve çÕkarma iúleminde
onluk bozmayÕ yapamadÕ÷Õ görülmüútür. øúlem hatasÕ nedeniyle yanlÕú sonuca ulaúan ö÷renciler oldu÷u gibi;
ö÷rencilerin yan yana verilen iúlemleri yaparken önemli düzeyde zorlandÕklarÕ gözlenmiútir. Hatta bazÕ
ö÷renciler yan yana verilen iúlemleri alt alta getirmek suretiyle çözebilmiúlerdir.
Anahtar Kelimeler : Hafif düzeyde zihinsel engelli, dört iúlem
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Matemati÷in en önemli bileúenlerinden biri problem çözmedir. Birçok geliúmiú ülke ö÷retim programlarÕnda
oldu÷u gibi ülkemiz matematik ö÷retim programÕnda da problem çözme, geliútirilmesi gereken en önemli beceri
olarak alana özgü beceriler içerisinde yerini almaktadÕr. AyrÕca, problemi anlamanÕn, plan yapmanÕn, kontrol
etmenin ve farklÕ stratejiler kullanmanÕn önemi üzerinde durulmaktadÕr. Problem kurma, problem çözme kadar
önemlidir. Problem kurma, hem verilen problemlerin yeniden oluúturulmasÕ hem de yeni problemlerin ortaya
çÕkmasÕ anlamÕna gelir. Bir problemin çözülmesinden önce, sÕrasÕnda veya sonrasÕnda meydana gelebilir (Silver,
1994). Bu ba÷lamda araútÕrmanÕn amacÕ, sÕnÕf ö÷retmen adaylarÕnÕn farklÕ problem çözme stratejilerine uygun
problem kurma performanslarÕnÕn incelenmesidir. Bu sebeple araútÕrmanÕn modeli geniú kitleler üzerinde veri
toplanmasÕna ve var olan durumun betimlenerek oldu÷u gibi rapor edilmesine olanak sa÷layan genel tarama
olarak belirlenmiútir. ÇalÕúma grubunu, bir devlet üniversitesinin sÕnÕf ö÷retmenli÷i programÕnda ö÷renim gören
ve çalÕúmaya gönüllü olarak katÕlÕm sa÷layan 154 ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. Veri toplama öncesinde,
katÕlÕmcÕlara matematik ö÷retimi dersi kapsamÕnda problem çözme süreci ve stratejiler hakkÕnda ö÷retim
gerçekleútirilmiú, problem kurma türlerine iliúkin bilgilendirme yapÕlmÕútÕr. Veri toplama aúamasÕnda,
katÕlÕmcÕlardan on farklÕ problem çözme stratejisi ile çözülebilecek on farklÕ problem kurmalarÕ, kurduklarÕ her
bir problemin hangi strateji ile çözülebilece÷ini ifade etmeleri istenmiútir. Verinin analizinde içerik analizine
baúvurulmuú ve elde edilen ilk bulgulara göre; ö÷rencilerin úekil-úema yapma, denklem kurma (matematik
cümlesi yazma), tablo yapma, organize liste yapma ve geriye do÷ru çalÕúma stratejileri ile çözülebilecek
problemleri kurmada yeterince baúarÕlÕ olduklarÕ görülmüútür. KatÕlÕmcÕlarÕn en az %75’inin söz konusu
stratejilere uygun problem kurabildikleri, di÷er stratejilerde nispeten baúarÕsÕz olduklarÕ gözlenmiútir. Tüm
katÕlÕmcÕlarÕn yaklaúÕk %70’inin uç de÷erleri kullanma ve bilinenleri eleútirel biçimde inceleme stratejilerine
iliúkin ya hiç problem kuramadÕklarÕ ya da yanlÕú kurduklarÕ, bu stratejileri sÕrasÕyla akÕl yürütme (%56) ve
matematiksel yapÕlardan yararlanma (%51) stratejilerindeki baúarÕsÕzlÕ÷Õn izledi÷i belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Problem kurma, problem çözme, problem çözme stratejisi
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On dokuzuncu yüzyÕlÕn baúlarÕnda, ilk olarak seçimlerde seçmen tercihlerinin ve tüketicilerin ürün seçimlerinin
öngörülebilmesine iliúkin araútÕrmalarla beraber sosyal psikoloji alan yazÕnÕna giren tutum kavramÕ bu alanÕn en
öne çÕkan kavramÕ olarak görülmektedir (Allport, 1935). Hatta ortaya konan ilk araútÕrmalarda sosyal psikoloji,
tutumlarÕ araútÕran bilim dalÕ olarak tanÕmlanmaktadÕr (Thomas & Znaniecki, 1918). Uzun alan yazÕn geçmiúine
ra÷men tutumun yapÕsÕnÕ nelerin oluúturdu÷u ve tanÕmÕnÕn ne oldu÷u hala net olarak ortaya konulamamÕú ve
kuramsal çerçeve üzerinde ortak bir görüú sa÷lanamamÕútÕr (McLeod, 1992; Zan ve Di Martino, 2003).
(Hart, 1989; Hannula, 2002) Tutum ile ilgili yapÕlan çalÕúmalarÕn tutumun tanÕmÕ ve oluúturan yapÕlar gibi
kavramsal çerçeve yerine ço÷unlukla tutumu sayÕsal olarak ölçmeye çalÕúan veya bu amaçla ölçme araçlarÕ
ortaya koyan araútÕrmalar oldu÷u görülmektedir (McLeod, 1992; Zan ve Martino, 2007). Tutumun ölçülmesinde
farklÕ de÷erlendirme teknikleri kullanÕlmaktadÕr. En yaygÕn olarak öz de÷erlendirmeye dayalÕ ölçme araçlarÕna
baúvuruldu÷u görülmektedir. Bu yöntem kapsamÕnda en sÕk kullanÕlan ölçme araçlarÕ hazÕrlanmasÕ, uygulanmasÕ
ve de÷erlendirmesi daha kolay olan Likert tipi ölçeklerdir (Leder, 1985; Martino & Zan, 2011). Alan yazÕnda
yapÕlan araútÕrmalarda farklÕ matematik tutum ölçeklerinin kullanÕldÕ÷Õ görülmektedir. Fakat yapÕlan
çalÕúmalarda hangi tutum ölçeklerinin ve ne úekilde kullanÕldÕ÷Õ ile ilgili bir araútÕrmaya rastlanmamaktadÕr. Bu
çalÕúmanÕn bu amaçla gerçekleútirilen ilk örnek olmasÕ önemini ortaya koymakta ve çalÕúmayÕ gerçekleútirmeye
sevk eden problem durumunu belirlemektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ Türkçe lisansüstü tezlerini içeri÷inde
kullanÕlan matematik tutum ölçekleri açÕsÕndan analiz etmektir. Bir betimsel içerik analizi olan bu çalÕúmada
veriler belge incelemesi tekni÷i ile toplanmÕútÕr. Bu çalÕúmada 2006 ve 2015 yÕllarÕnda ve bu yÕllar arasÕnda
üretilen ve Yüksek Ö÷retim Kurumu tez merkezinde yayÕmlanan, matematik tutum ölçe÷inin kullanÕldÕ÷Õ
çalÕúmalar kapsama alÕnmÕútÕr. AraútÕrmada, tezler ilgili olarak üretildikleri üniversite, tamamlandÕklarÕ yÕl,
çalÕúÕldÕklarÕ örneklem düzeyi ve kullanÕlan matematik tutum ölçe÷i gibi de÷iúkenler açÕsÕndan analiz edilmiútir.
Sonuçta frekanslar ve yüzdeler gibi betimleyici istatistikler de÷erlendirilmiú ve sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Matematik, tutum, Likert, lisansüstü, tez
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Matematik e÷itiminde matematik tarihini kullanma fikri aslÕnda çok yeni de÷ildir. 1960’lÕ ve 1970’li yÕllardan
beri derslerde matematik tarihine yer verilmektedir (Fried, 2001). Matematik e÷itiminde matematik tarihinin
kullanÕmÕ son yÕllarda, özellikle son 20 yÕlda, önem kazanan bir konudur. YapÕlan çalÕúmalar ise matematik
e÷itiminde matematik tarihinin kullanÕmÕnÕ destekler niteliktedir (Barwell, 1913; Groza, 1968). FarklÕ ülkelerin
ders kitaplarÕnda matematik tarihi ö÷elerine rastlanmaktadÕr. Matematik e÷itiminde matematik tarihinin
kullanÕmÕ yolu ile ö÷rencilerin dersteki motivasyonlarÕnÕ arttÕrmak, gerçek yaúam durumlarÕnda matemati÷in
nasÕl kullanÕldÕ÷ÕnÕ göstermek ve ö÷rencilere matemati÷in tarihsel geliúimini inceleme imkânÕ sunmak
amaçlanmaktadÕr (Erdo÷an, Eúmen ve FÕndÕk, 2015). Ülkemizde matematik tarihinin kullanÕmÕ ile ilgili duruma
bakÕldÕ÷Õnda ise 2005 yÕlÕndan itibaren uygulanmadaki matematik ö÷retim programlarÕ içerisinde matematik
tarihinin kullanÕlmaya baúlandÕ÷Õ görülmektedir (Baki ve Bütüner, 2013). Halen uygulanmakta olan ortaokul
matematik dersi ö÷retim programÕ da, ö÷rencilerin matematik ve matematik dersine karúÕ olumlu bakÕú açÕsÕ
geliútirmeleri ve matemati÷i daha iyi anlamalarÕna fÕrsat sa÷lamasÕ açÕsÕndan matematik tarihinden önemli
ayrÕntÕlarÕn ö÷renciler ile paylaúÕlmasÕnÕ önermektedir (MEB, 2013). Matematik tarihinin kullanÕm yollarÕ ve
kullanÕm amaçlarÕ üzerine alan yazÕnda de÷iúik görüúlere rastlanmaktadÕr. Bu durum ders kitaplarÕnda matematik
tarihine hangi yollarla ve ne amaçla yer verildi÷i sorusunu akla getirmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ ise Türkiye
ve Yunanistan ortaokul matematik ders kitaplarÕnda matematik tarihine ne derece ve ne úekilde yer verildi÷ini
incelemek ve karúÕlaútÕrmaktÕr. ÇalÕúma içerik analizi yöntemiyle gerçekleútirilmiútir. Veriler belge incelemesi
yoluyla toplanmÕútÕr. Belge incelemesinde Türkiye ve Yunanistan ortaokul matematik ders kitaplarÕ
kullanÕlmÕútÕr. YapÕlan analiz sonucu ö÷renci ders kitaplarÕnda matematik tarihi ilgili ö÷eler belirlenerek,
kullanÕldÕ÷Õ yerler ve kullanÕm miktarlarÕ karúÕlaútÕrmalÕ olarak analiz edilmiú ve sunulmuútur. Sonuçta
matematik tarihinin alternatif kullanÕm yollarÕ hakkÕnda önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : matematik tarihi, ö÷retim programÕ, ders kitabÕ
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Matematiksel modelleme, gerçek yaúam ile matemati÷in iliúkine dayanan çoklu, döngüsel ve karmaúÕk bir süreci
içermektedir. Modellemedeki temel basamaklardan biri olan matematikselleútirmede, gerçek yaúam problem
durumunun modelinden matematiksel modellere geçiú gerçekleútirilmekte, matematiksel dünya temelli süreçte
matematiksel ifadelerle problemin çözümü açÕklanmaktadÕr (Blum, 1985). Bu temel basamakta amaç, çözüm için
gerekli matematiksel modelleri elde etmektir (HÕdÕro÷lu ve Bukova Güzel, 2013). Berry ve Houston (1995) ve
Bliss, Fowler ve Galluzzo (2014) modellemede bazÕ alt-modellerin (sub-model) oluútu÷undan bahsetmektedir.
Saeki ve Matsuzaki (2013), çoklu-ikili(dual) modelleme yaklaúÕmÕ ile farklÕ matematiksel modellerin çözüm
sürecindeki önemini vurgulamaktadÕr. AlanyazÕndaki süreç modellerinde alt modellerin varlÕ÷Õndan bahsedilse
de, HÕdÕro÷lu’nun (2012, 2015) süreç modelleri dÕúÕnda alt-model ve ana model bileúenlerinin ayrÕmÕna vurgu
yapÕlmamasÕ alanyazÕnda bu konuyu önemli hale getirmektedir. Matematiksel modellemede
matematikselleútirme ve üst matematikselleútirme arasÕndaki iliúki, biliú ve üst biliú arasÕndaki iliúkiye
benzemektedir (HÕdÕro÷lu ve Bukova Güzel, 2016). Biliúin kayna÷Õ bilgi, üst biliúin kayna÷Õ ise düúüncelerdir
(Flavell, 1979). Benzer olarak, yardÕmcÕ matematiksel modeller[YMM] bilgilerden oluúmakta, ana matematiksel
model ise YMMlerden elde edilmektedir (HÕdÕro÷lu ve Bukova Güzel, 2016). AyrÕca, biliúin temel hedefi bir
problemi çözmek, üst biliúin temel hedefi biliúsel eylemleri ve iúleyiúi düzenlemektir (Flavell, 1979). Benzer
úekilde, matematikselleútirmenin temel amacÕ problemi çözmek için YMMler oluúturmak iken, YMMlerle
çözüme ulaúÕlamayaca÷Õ görüldü÷ünde, AMMlere ihtiyaç duyularak üst matematikselleútirme
gerçekleútirilmektedir. AlanyazÕnda bu iki basama÷Õ iliúkisine yönelik çok fazla araútÕrmanÕn olmamasÕ ve
ö÷rencilerin bu basamaklarda yeterli becerilere sahip olmamalarÕ ve bu yüzden daha ileriki basamaklara
geçmekte zorlanmalarÕ araútÕrmayÕ önemli kÕlmaktadÕr. Bu do÷rultuda araútÕrmanÕn amacÕ, HÕdÕro÷lu’nun (2015)
55 alt basamak, dokuz temel bileúen, dokuz temel basamak ve 22 üst biliúsel eylemle ayrÕntÕlÕ olarak açÕkladÕ÷Õ
süreç modeli çerçevesinde, YMM ile AMMnin ayrÕmÕna ele alarak matematikselleútirme ve üst
matematikselleútirmedeki zihinsel eylemleri açÕklamaktÕr. Durum çalÕúmasÕ niteli÷indeki araútÕrmada, güncel ve
önemli bir süreç (modelleme süreci) gerçek ortamÕnda ele alÕnarak, birden fazla veri kayna÷Õ ile sürecin
ba÷lamla (zihinsel eylemler) arasÕndaki iliúki ayrÕntÕlÕ olarak açÕklanmaktadÕr (Yin, 2008). AraútÕrmanÕn
katÕlÕmcÕlarÕ, ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiú 21 matematik ö÷retmeni adayÕdÕr. Uygulama öncesinde
ö÷rencilerle bireysel ve grup çalÕúmalarÕyla teknoloji (GeoGebra, hesap makinesi, video, animasyon ve foto÷raf)
ve matematiksel modellemeye yönelik 40 saat süren uygulamalar gerçekleútirilmiú ve zengin bir süreci açÕ÷a
çÕkarmak için teknoloji ve modelleme becerileri geliútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn verileri, araútÕrmacÕ
tarafÕndan tasarlanan Simit Problemi’ne iliúkin katÕlÕmcÕlarÕn çözüm sürecinde alÕnan video kayÕtlarÕnÕn
çözümlemeleri, GeoGebra yanÕt dosyalarÕ, yazÕlÕ yanÕt ka÷ÕtlarÕ ve araútÕrmacÕ gözlem notlarÕndan oluúmaktadÕr.
Uygulamada ö÷renciler çalÕúma grubuyla boú bir sÕnÕfta çözümlerini gerçekleútirmiútir. Verilerin analizinde
kuramsal çerçeveye ba÷lÕ olarak kuram oluúturma veri analizi süreci dikkate alÕnmÕútÕr. Bu do÷rultuda sürekli
karúÕlaútÕrmalÕ analiz ve kodlamada açÕk, eksensel ve seçici kodlamalar yapÕlmÕútÕr. Ço÷u zaman satÕr satÕr,
gerekti÷inde ise kelime kelime kodlamalar gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmada kodlayÕcÕlar arasÕ güvenirlik
matematikselleútirmede % 91; üst matematikselleútirmede %89 olarak hesaplanmÕútÕr. Miles ve Huberman’a
(1994) göre, bu de÷er kodlayÕcÕlar arasÕ güvenirli÷in yüksek oldu÷unu göstermektedir. Matematikselleútirme ve
üst matematikselleútirmede zihinsel eylemler matematiksel dünya temelli olup teknoloji ve gerçek yaúam da
zihinsel eylemleri etkilemiútir. Matematikselleútirmede temel amaç çözümde gerekli YMMlere ulaúmak iken, üst
matematikselleútirmede YMMlerden yararlanarak matematiksel çözüme ulaúmayÕ sa÷layacak nitelikli AMMye
ulaúmaktÕr. Üst matematikselleútirme, çözümde gerekli ba÷ÕmlÕ de÷iúken ve ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler (parametre ve
sabitler dahil) arasÕndaki iliúkinin basit olarak ortaya çÕkmadÕ÷Õ ve ö÷rencinin daha kapsamlÕ açÕklamalar yapmak
istedi÷i durumlarda açÕ÷a çÕkmÕútÕr. AMM, matematikselleútirmede ortaya çÕkan YMMlerden daha karmaúÕk,
daha kapsamlÕ ve kolayca görülemeyen iliúkileri ortaya koyan modellerdir. Matematikselleútirme ve üst
matematikselleútirmeyi ayÕrmak için basit olarak úu problemlere cevap aranmalÕdÕr: “Süreci úekillendiren temel
etken de÷iúkenler mi yoksa matematiksel modeller mi?”, “Elde edilen matematiksel model/ler direkt olarak
matematiksel çözüme ulaúmaya fÕrsat sa÷lÕyor mu yoksa yeterli de÷il mi?” ve “Temel amaç AMM için gerekli
bir YMM oluúturmak mÕ yoksa AMM’ye ulaúmak mÕ?”. Matematik ö÷renme süreçlerinde gerçek yaúamÕn
matematikselleútirilmesine iliúkin becerileri içeren bu basamaklara yönelik atomistic uygulamalara yer verilerek
ö÷rencilerin becerileri geliútirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : Matematiksel Modelleme, Matematikselleútirme, Üst Matematikselleútirme, Biliú, Üst
Biliú
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Ö÷rencilerin belirli bir kurumdan proje deste÷i ile proje yürütmeleri, onlarÕn bilimsel yöntemi ö÷renmelerini,
çevrelerine daha duyarlÕ hale gelmelerini sa÷layacak, üretkenliklerini arttÕracak, elde ettikleri proje sonucu ile
bilime ve topluma katkÕda bulunacaklardÕr. Türkiye’de üniversite ö÷rencilerinin lisans e÷itimleri boyunca
yaptÕklarÕ projelere destek veren en büyük kuruluú úüphesiz TUBøTAK’tÕr. TUBøTAK, lisans ö÷rencilerini
araútÕrma yapmaya teúvik etmek için yÕlda iki kez 2209 no’lu program çerçevesinde destek vermektedir. Bu
araútÕrmada, lisans e÷itimlerinde, Tubitak Destekli AraútÕrma Projesi çerçevesinde proje yürüten e÷itim fakültesi
ö÷rencilerinin deneyimlerinin ortaya çÕkarÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. Bu amaçla, østanbul øli’nde bir devlet
üniversitesinde ilkö÷retim matematik ö÷retmenli÷i bölümünde okurken tubitak projesi yapmaya hak kazanan 6
ö÷renci araútÕrma kapsamÕna alÕnmÕútÕr. Nitel araútÕrma yöntemlerinden fenomenografik yöntem ile yürütülen
çalÕúmada, veriler ö÷retmen adaylarÕ ile birebir mülakat yapÕlarak toplanmÕútÕr. Mülkatlar ses kayÕt cihazÕ ile
kaydedilmiú, her bir mülakat süresi 30- 45 dk arasÕ sürmüú, elde edilen ses kayÕtlarÕ ise Word ortamÕna birebir
transkript edilmiútir. Veriler içerik analizi ile kodlanmÕú, elde edilen kodlar kategori ve temalar haline
getirilmiútir. AraútÕrma sonucunda, proje yapmak isteyen ö÷retmen adaylarÕ ile birlikte, danÕúman olacak ö÷retim
elemanlarÕna çeúitli öneriler sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : matematik e÷itimi, fenomenografik çalÕúma, proje deneyimi

(11981) TÜRKøYE’DE SOSYOKÜLTÜREL TEORøLERø BENøMSEYEN
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Son yÕllarda e÷itim araútÕrmalarÕnda “ö÷renci”, “ö÷retmen” ve “bilgi” iliúkisi üzerine yeni bir perspektif sunan
sosyokültürel teorilere artan bir ilgi söz konusudur. Ö÷renme ve geliúim üzerinde sosyal etkileúimin rolünü
vurgulayan
sosyokültürel
yaklaúÕmlar,
Vygotsky’nin
20
yy’Õn
baúlarÕndaki
çalÕúmalarÕndan
do÷muútur. Vygotsky’nin teorisinin temelini, insan biliú ve ö÷renmesini bireysel bir fenomen yerine sosyal ve
kültürel bir fenomen olarak anlamak oluúturmaktadÕr (Kozulin, Gindis, Ageyev ve Miller, 2003). Teori, bireyin
zihinsel süreçlerinin, kültürel, geleneksel ve tarihsel ba÷lamla iliúkisini açÕklarken sosyal etkileúimin ve kültürel
olarak organize edilmiú aktivitelere katÕlÕmÕn, psikolojik geliúim üzerindeki rolüne odaklanÕr (Scott ve Palincsar,
2009 ). Bu çalÕúmanÕn amacÕ Türkiye’de matematik e÷itimi alanÕnda sosyokültürel teorileri benimseyen
çalÕúmalarÕ incelemektir. Bu inceleme için Google Akademik arama motoru, TÜBøTAK, ULAKBøM Dergipark,
YÖK Ulusal Tez Merkezi, Springer veri tabanlarÕ kullanÕlarak “sosyo-matematiksel norm”, “yakÕnsak geliúim
alanÕ”, “kimlik” ve “uygulama toplulu÷u” anahtar kelimeleri kullanÕlmÕútÕr. Matematik e÷itimi alan yazÕnÕnda
Türkiye’de sosyokültürel yaklaúÕm üzerine çok az sayÕda çalÕúmaya ulaúÕlmÕútÕr. 8 tez, 6 makale ve 1 proje
raporu olmak üzere toplam 15 çalÕúma, konu alanÕ, yöntemi, çalÕúma gruplarÕ ve amaçlarÕ ba÷lamÕnda içerik
analizi yapÕlarak incelenmiútir. ÇalÕúmalarda ço÷unlukla nitel araútÕrma yaklaúÕmÕ benimsendi÷i, bir çalÕúmada
karma yöntem tercih edildi÷i, bir çalÕúmanÕn ise deneysel oldu÷u belirlenmiútir. Sosyokültürel teorilerin
kullanÕldÕ÷Õ çalÕúmalarda bir proje ve dört tezin “sosyo-matematiksel normlar” çerçevesine, bir makalenin
“uygulama toplulu÷u” çerçevesine odaklandÕ÷Õ görülmüútür. “Kimlik” konusunda iki, “sosyo-politik”, “duruma
dayalÕ ö÷renme”, “yakÕnsak geliúim alanÕ” konularÕnÕn her birinde yayÕmlanmÕú birer makaleye rastlanmÕútÕr.
“Sosyokültürel ö÷renme ortamÕ” konulu iki tez, “bölge teorisi” ve “sÕnÕf içi iletiúim” konulu birer tez
bulunmaktadÕr. ÇalÕúma gruplarÕnÕ ise genellikle ö÷renciler oluúturmakta (8) olup bunu ö÷retmenler (3) ve
ö÷retmen adaylarÕ (3) ile yapÕlan çalÕúmalar takip etmektedir. ÇalÕúmalardan bir tanesi ise ders kitaplarÕnÕn
analizi üzerinedir. AraútÕrma bulgularÕ, farklÕ uygulama alanlarÕ bulan teorinin özellikle “sosyo-matematiksel
normlar” bileúeninin öne çÕktÕ÷ÕnÕ, sosyokültürel teorileri benimseyen çalÕúmalarÕn yeterli olmadÕ÷ÕnÕ ve bu
ba÷lamda Türkiye’deki alan yazÕnda büyük bir boúluk oldu÷unu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Sosyokültürel teori, sosyokültürel yaklaúÕm, matematik e÷itimi
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Matematik e÷itimi alanÕnda yapÕlan pek çok araútÕrma teknoloji destekli araçlarÕn ö÷rencilerin kavramsal
anlamalarÕna katkÕlarÕndan bahsetmektedir (Ainsworth, 2008; Komatsu, 2016; Mariotti, 2001). Di÷er yandan,
bazÕ çalÕúmalar matematik içerikli yazÕlÕmlarÕn bazÕ kÕsÕtlamalarÕndan bahsetmektedirler (Chazan, 1993; Giraldo,
Tall ve Carvalho, 2003). Matematik içerikli e÷itsel yazÕlÕmlarÕn sÕnÕf içerisinde ö÷renmeyi destekleyecek úekilde
kullanÕlabilmesi için matematik ö÷retmenlerinin bu katkÕ ve kÕsÕtlamalarÕn farkÕnda olmalarÕ ve etkin pedagojik
yaklaúÕmlar geliútirmeleri gerekmektedir. Buradan yola çÕkarak, matematik ö÷retmen adaylarÕnÕn e÷itiminde de
benzer bir farkÕndalÕk oluúturmak gere÷i gündeme gelmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ matematik ö÷retmen
adaylarÕnÕn matematiksel içerikli yazÕlÕmlarÕn ö÷rencilerin matematiksel kavramlarÕ ö÷renmelerine sa÷ladÕ÷Õ
katkÕlar ve bu yazÕlÕmlarÕn kÕsÕtlamalarÕna dair görüúlerinin incelenmesidir. ÇalÕúmanÕn yöntemi örnek olay
durum çalÕúmasÕ olarak belirlenmiútir. ÇalÕúmanÕn katÕlÕmcÕlarÕnÕ østanbul’da bir devlet üniversitesinde
matematik ö÷retmenli÷i pedagojik formasyon e÷itimi sertifika programÕna devam etmekte olan 52 matematik
ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlar Ö÷retim Teknolojileri ve Materyal TasarÕmÕ dersinin bir modülü
kapsamÕnda Geogebra, Grafik Analiz ve VUstat gibi matematik yazÕlÕmlarÕnÕn kullanÕmÕna dair e÷itimler
almÕúlardÕr. Dersin sonunda ö÷retmen adaylarÕndan matematik içerikli yazÕlÕmlarÕn ö÷rencilerin matematiksel
kavramlarÕ ö÷renmelerine sa÷ladÕ÷Õ en önemli katkÕyÕ ve bu yazÕlÕmlarÕn en önemli kÕsÕtlamasÕnÕ örneklerle
açÕklamalarÕ istenmiútir. KatÕlÕmcÕlarÕn cevaplarÕ içerik analizine tabi tutulmuú ve kendini tekrar eden temalar iki
farklÕ araútÕrmacÕ tarafÕndan belirlenmiútir. ÇalÕúmanÕn bulgularÕ, ö÷retmen adaylarÕnÕn matematiksel içerikli
yazÕlÕmlarÕn kavramlarÕ görselleútirerek somutlaútÕrÕp, ö÷rencinin kavramlarÕ görerek anlamasÕnÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ (25),
ö÷rencilerin dikkatini çekmeye, motive olmalarÕna yardÕmcÕ oldu÷unu (10), zamandan tasarruf sa÷ladÕ÷ÕnÕ (18)
ve yazÕlÕmlarÕn dinamik yapÕsÕ sayesinde farklÕ denemeler yapmaya olanak vererek ö÷renmeyi kolaylaútÕrdÕ÷ÕnÕ
(14) düúündüklerini göstermiútir. Ö÷retmen adaylarÕ, bu yazÕlÕmlarÕn olumsuz yönleri olarak ö÷rencilerin
zihinden iúlem yetene÷inin geliúmesine engel oldu÷unu ve ö÷rencileri tembelleútirdi÷ini (23), yazÕlÕmlarÕn
sonuçlarÕ yuvarlamasÕnÕn yanlÕú anlamalara neden olabilece÷ini (11) belirtmiútir. KatÕlÕmcÕlarÕn bazÕ görüúleri,
örne÷in matematik yazÕlÕmlarÕnÕn ö÷rencileri tembelleútirebilece÷i görüúü, teknolojiye karúÕ negatif bir tutumun
da belirtisi olabilir. ÇalÕúmanÕn bulgularÕ, matematik ö÷retmen yetiútirme programlarÕnda matematik
yazÕlÕmlarÕnÕn sundu÷u imkanlar ve sahip olduklarÕ kÕsÕtlamalar üzerinde daha fazla durulmasÕ gerekti÷ini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : matematiksel içerikli yazÕlÕmlar, ö÷retmen yetiútirme, teknoloji destekli matematik
e÷itimi, BøT
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Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ortaokul matematik ö÷retmen adaylarÕnÕn orantÕsal akÕl yürütmeyle ilgili uygulamaya
dayalÕ bir ö÷retim modülüne katÕlÕmlarÕndan önce ve sonra orantÕsal problemleri çözerken kullandÕklarÕ çözüm
stratejilerini incelemektir. AraútÕrma, bir devlet üniversitesinin matematik ö÷retmenli÷i programÕnÕn üçüncü
sÕnÕfÕnda ö÷renim gören üç ö÷retmen adayÕ ile yürütülmüútür. Ö÷retmen adaylarÕyla beú haftalÕk bir zaman dilimi
içerisinde, orantÕsal akÕl yürütmeye yönelik uygulamaya dayalÕ bir ö÷retim modülü yürütülmüútür. Ortaokul
matematik ö÷retmen adaylarÕndan ö÷retim modülünün öncesinde ve sonrasÕnda verilen bilinmeyen de÷eri bulma
ve sayÕsal karúÕlaútÕrma problemlerini iki farklÕ stratejiyle çözmeleri istenmiútir. Bunun yanÕnda ö÷retim
modülünün öncesi ve sonrasÕnda ö÷retmen adaylarÕnÕn oran ve orantÕ konusunu ortaokul ö÷rencilerine
anlattÕklarÕ ö÷retim deneyimleri gözlenmiútir. Veriler, nitel veri çözümleme tekniklerinden içerik analizi tekni÷i
kullanÕlarak analiz edilmiútir. Veri analizi sonucunda, ö÷retmen adaylarÕnÕn, ö÷retim modülünün öncesinde
orantÕ problemlerini çözmek için genellikle içler-dÕúlar çarpÕmÕ gibi anlamdan yoksun cebirsel kurallarÕ
uyguladÕklarÕ ve sÕnÕrlÕ sayÕda strateji kullandÕklarÕ görülmüútür. Buna karúÕn, ö÷retim modülünün sonrasÕnda,
ö÷retmen adaylarÕnÕn orantÕ problemlerini çözerken ço÷unlukla, çarpÕmsal iliúkilerin kullanÕldÕ÷Õ farklÕ
stratejileri (de÷iúim çarpanÕ gibi) kullanmayÕ tercih ettikleri, içler-dÕúlar çarpÕmÕ gibi stratejileri ise kullanmayÕ
pek tercih etmedikleri görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Matematik ö÷retmen adayÕ, oran ve orantÕ, çözüm stratejileri

(12025) ORTAOKUL ÖöRENCøLERøNøN ORANTISAL DURUMLARI
ORANTISAL OLMAYAN DURUMLARDAN AYIRT EDEBøLME
DURUMLARININ øNCELENMESø
1

MUTLU PøùKøN TUNÇ 1
BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
mutlupiskin@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ortaokul ö÷rencilerinin orantÕsal durumlarÕ orantÕsal olmayan durumlardan ayÕrt
edebilme durumlarÕnÕ incelemektir. AraútÕrma, bir devlet ortaokulunun 8. sÕnÕf seviyesinde ö÷renim gören 39
ö÷rencisi ile yürütülmüútür. Ö÷rencilerden oran ve orantÕ literatüründeki problemler derlenerek ve uyarlanarak
hazÕrlanan on problemi çözmeleri ve çözümlerini açÕklamalarÕ istenmiútir. Problemlerden altÕsÕ de÷iúkenler
arasÕnda orantÕsal iliúki olmayan problem durumlarÕnÕ ifade ederken dördü de÷iúkenler arasÕnda orantÕsal iliúki
olan problem durumlarÕnÕ ifade etmektedir. AraútÕrmanÕn bulgularÕ genel olarak 8. sÕnÕf ö÷rencilerinin orantÕsal
durumlarÕ orantÕsal olmayan durumlardan ayÕrt etmekte zorlandÕklarÕnÕ göstermiútir. Bunun yanÕnda ö÷rencilerin
bazÕ problemleri çözerken de÷iúkenlerin arasÕndaki iliúkinin orantÕsÕz olmasÕndan veya orantÕlÕ olmasÕndan do÷ru
úekilde faydalandÕklarÕ halde bu iliúkilerin neden orantÕlÕ veya orantÕsÕz oldu÷unu açÕklayamadÕklarÕ görülmüútür.
Buna ek olarak ö÷renciler do÷rusal ama orantÕlÕ olmayan iliúkiler içeren problemleri orantÕlÕ bir iliúki varmÕú gibi
içler dÕúlar çarpÕmÕ gibi orantÕ problemlerinin çözümünde kullanÕlan stratejilerle çözmeye çalÕúmÕúlardÕr. Bu
durum ö÷rencilerin bütün do÷rusal iliúkilerin orantÕlÕ oldu÷una dair bir kavram yanÕlgÕlarÕ oldu÷unu ortaya
çÕkmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Ortaokul ö÷rencileri, oran ve orantÕ, orantÕsal iliúkiler
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(12045) EXAMINING THE ATTITUDES OF AZERBAIJAN BAKU
TURKISH SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS SMART
BOARD USE IN MATHEMATICS CLASSES ACCORDING TO
GRADES AND GENDER VARIABLES
1

GÜLER ÇAVUùOöLU 1
ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø
gulersa2002@yahoo.com

Smart Board plays important roles in educational processes. The Smart Board has many positive features as
compared with classical boards like black or white boards. It is seen that these new features affect teachers and
students. It was determined in various studies that by means of these new interactive whiteboards, students could
concentrate on the course better and understand the topics dealt with in the course in a shorter time (Gündo÷du,
2014). The purpose of this study is examining the attitudes of students in using smart boards in mathematics
classes at Baku Turkish Secondary School. In this context, questionnaires were applied to 286 students in 20152016. The survey model was used in the study. Survey models are the research approaches that aim to define an
existing or a past event as is. The event, individual or object that is the subject matter of the research is defined
in its own conditions with its own specifics (Karasar, 2002, p. 77). The study population consists of 389 students
in 2015-2016 academic year. The sampling of the study consists of 286 volunteering students who were at
school in the last week of May. Questionnaires were used in the study as data collection tool. Questionnaires
consisted of two parts; Personal Information Form was in the first part, and the Scale Form consisting of 22
questions was in the second part. The dataset was analyzed in the SPSS 22.0 Package Program. As a result of
One-Way ANOVA test, it was determined that the general and sub-dimension Smart Board use perceptions
varied at significant level according to grades (p<0,05). General perceptions of 8th graders were more negative
than those of 5., 6. and 7. Graders. General perceptions of 5th graders were more positive when compared with
those of 6th graders. When the averages were considered, it was observed that male students consider it more
positive to use Smart Boards aside from class hours than female students. Interesting results were obtained in the
study. General perceptions of 8th graders on smart board use were more negative than those of 5., 6. and 7.
Graders. The reason for this may be given as the anxiety about central exams of 8th graders. It may also be
claimed that male students are more inclined to use the technology than the female students.
Anahtar Kelimeler : Azerbaijan Baku Turkish Secondary School, Mathematics, Smart Board, Attitude.

(12069) ORTAOKUL MATEMATøK ÖöRETMEN ADAYLARININ
øSTATøSTøK DERSøNE YÖNELøK TUTUMLARI VE ÖZ
YETERLøKLERø
MUTLU PøùKøN TUNÇ 1, NURBANU YILMAZ 1
1

BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
nurbanuyilmaz@beun.edu.tr

Tutum, bir bireyin çevresindeki herhangi bir olgu veya nesneye yönelik sahip oldu÷u tepki e÷ilimi olarak
tanÕmlanabilir. Öz yeterlik ise bir bireyin belirli bir konuda baúarÕlÕ olmak için gerekli olan etkinlikleri yerine
getirip, bu iúi baúarÕlÕ olarak yerine getirme konusunda kendine yönelik yargÕsÕ olarak tanÕmlanabilir. Matematik
ö÷retmen adaylarÕnÕn istatistik dersinde baúarÕlÕ olmalarÕ, bu alanda sahip olduklarÕ bilginin yanÕ sÕra, bu derse
yönelik tutumlarÕ ve öz yeterlik inançlarÕ ile de iliúkilidir. Alan yazÕn incelendi÷inde matematik ö÷retmen
adaylarÕnÕn istatistik dersine yönelik öz yeterlik inançlarÕnÕ ve tutumlarÕnÕ ölçen çalÕúmalarÕn sÕnÕrlÕ oldu÷u
görülmektedir. Bu nedenle bu çalÕúmada, ortaokul matematik ö÷retmen adaylarÕnÕn istatistik dersine yönelik
tutumlarÕ ve öz yeterlikleri incelenmiútir. ÇalÕúma kapsamÕnda, istatistik dersine yönelik tutum ölçe÷i ile
istatistik dersine yönelik öz yeterlik inançlarÕ ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn örneklemini 2016-2017 ö÷retim
yÕlÕnÕn bahar döneminde Türkiye’deki iki farklÕ devlet üniversitesinin e÷itim fakültesinde ilkö÷retim matematik
ö÷retmenli÷i programÕ son sÕnÕfÕnda ö÷renim görmekte olan 82 ilkö÷retim matematik ö÷retmen adayÕ
oluúturmaktadÕr. Veri analizinde, kullanÕlan iki ölçekten elde edilen veriler arasÕndaki iliúki (korelasyon)
incelenecektir. AraútÕrmadan elde edilen verilerin analizinde bir istatistik paket programÕndan faydalanÕlmÕútÕr.
Bu verileri çözümlemede “aritmetik ortalama”, “yüzde” ve “ frekans” da÷ÕlÕmlarÕ ve basit korelasyon yöntemi
kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen sonuçlara göre, ö÷retmen adaylarÕnÕn istatistik dersine yönelik öz yeterlik inançlarÕ ve
tutumlarÕnÕn birbirleriyle orta düzeyde pozitif yönde bir iliúki içerisinde oldu÷u görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Tutum, öz yeterlik, istatistik, ö÷retmen adaylarÕ
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(12079) SANAT DALLARIYLA BÜTÜNLEùTøRøLMøù KUBAùIK
ÖöRENME TEKNøKLERøNE øLøùKøN UYGULAMA ÖRNEKLERø VE
ÖöRENCø GÖRÜùLERø
SEVAL ORAK 1, ERSøN KARADEMøR 2
2

1
BURSA YÖNDER OKULU
ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø
sevalorakyonder@gmail.com

KubaúÕk ö÷renme (iúbirli÷ine dayalÕ ö÷renme);ö÷renenlerin küçük karma kümeler halinde, ortak amaç
do÷rultusunda, birbirlerinin ö÷renmelerine yardÕmcÕ olduklarÕ, genelde küme baúarÕsÕnÕn önemli oldu÷u bir
ö÷renme yaklaúÕmÕdÕr. KubaúÕk ö÷renme teknikleri olarak; ö÷renci takÕmlarÕ ve baúarÕ bölümleri, takÕm-oyunturnuva, iúbirli÷ine dayalÕ birleútirilmiú okuma ve kompozisyon, takÕm destekli bireyselleútirme, birlikte soralÕmbirlikte ö÷renelim, birleútirme ve karúÕlÕklÕ sorgulama teknikleri sayÕlabilir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ilkokul
ö÷rencilerinin Matematik dersinde sanat dallarÕyla bütünleútirilmiú kubaúÕk ö÷renmeye yönelik düúüncelerini
incelemektir. AraútÕrmada nitel araútÕrma desenlerinden eylem araútÕrmasÕ deseni . AraútÕrma 2015-2016 e÷itimö÷retim yÕlÕnda Bursa ilinde yürütülmüú olup, kolay ulaúÕlabilir durum örneklemesiyle seçilen on beú erkek, yedi
kÕzdan oluúan 22 ö÷renci araútÕrmanÕn örneklemini oluúturmuútur. AraútÕrma kapsamÕnda Matematik dersinde
kubaúÕk ö÷renme teknikleri ile iúlenmiú, ö÷renilenlerin de÷erlendirilmesi mandala, origami, kum sanatÕ, besin
sanatÕ gibi sanat dallarÕyla gerçekleúmiútir. AraútÕrma verileri yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú açÕk uçlu sorulardan oluúan
görüúme formundan elde edilmiútir. Ö÷rencilerin sesli olarak görüú bildirdikleri bu formla ilgili uzman görüúleri
alÕnmÕú ve gerekli düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. Görüúmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile
çözümlenip yorumlanmÕútÕr. Verilerin analiz sürecinde kodlar ve bu kodlara dayalÕ temalar elde edilmiútir. Nitel
analiz yoluyla elde edilen verilerin frekans ve yüzdeleri bulunmuútur. Ö÷renciler, sanat destekli kubaúÕk
ö÷renme teknikleri sayesinde, daha önce zorlandÕklarÕ Matematik dersini daha iyi ve e÷lenceli ö÷rendiklerini
ifade etmiúlerdir. Ö÷renciler derslerde kubaúÕk ö÷renme yaklaúÕmlarÕna uygun etkinliklerin yapÕlmasÕ gerekti÷ini
belirtmiúlerdir. Ö÷renciler sanat destekli kubaúÕk ö÷renmenin tekniklerinin uygulandÕ÷Õ derslere daha severek
katÕldÕ÷ÕnÕ, bu derslerde elde ettikleri sosyal becerileri günlük hayatta da kullandÕklarÕnÕ belirtmiútir. Bu bulgular
do÷rultusunda ilkokul ö÷rencilerinin Matematik dersinde sanat dallarÕyla bütünleútirilmiú kubaúÕk ö÷renmeye
yönelik düúüncelerinin olumlu oldu÷u saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : kubaúÕk ö÷renme yaklaúÕmÕ, sanat dallarÕ, ö÷renci görüúleri, çok disiplinli
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(12178) OSMANLI DEVLETø’NøN SON DÖNEMø VE YøRMø BøRøNCø
YÜZYILIN øLK ÇEYREöøNDE MATEMATøK EöøTøMøNDE
KULLANILAN øKø ESERøN KARùILAùTIRILMASI
TALøHA KELEù 1, MUAMMER DEöøRMENDERE 1
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
talihak@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ on dokuzuncu yüzyÕl ortalarÕnda KuyucaklÕzâde Mehmed ÂtÕf tarafÕndan tam ve ilaveli
Türkçe tercümesi yapÕlmÕú ve OsmanlÕ medreselerinde okutulan Nihâyetü’l Elbâb Fî Tercemeti Hulâsati’l-Hisâb
isimli eser ile ile Prof. Dr. Murat Altun tarafÕndan yazÕlmÕú yirmi birinci yüzyÕlÕn ilk çeyre÷inde üniversitelerin
e÷itim fakültelerinde okutulan Ortaokullarda (5,6,7 ve 8. SÕnÕflarda) Matematik Ö÷retimi kitaplarÕnÕ içerik
bakÕmÕndan karúÕlaútÕrmaktÕr. Bu çalÕúmada doküman incelemesi yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Kitaplara ö÷renme
alanlarÕ yönünden bakÕldÕ÷Õnda; OsmanlÕnÕn son döneminde kullanÕlan matematik kitabÕ sayÕlar ve iúlemler,
cebir, geometri ve problem çözme ö÷renme alanlarÕnÕ içerirken, 2020’li yÕllara yaklaúÕrken kullanÕlan matematik
kitabÕ bu ö÷renme alanlarÕnÕn yanÕnda matematik ö÷retimi, matematik ö÷renme ve ö÷retme süreci, matematik
baúarÕsÕnÕn de÷erlendirilmesi, ölçüler ve ö÷retimi, analitik geometri, istatistik ve olasÕlÕk, bilgisayarÕn matematik
ö÷retiminde kullanÕmÕ gibi 7 farklÕ ö÷renme alanÕ daha içermektedir. YapÕlan karúÕlaútÕrmalar sonucunda,
OsmanlÕ dönemi matematik kitabÕnda konu ile ilgili tanÕmlar verildikten sonra örnekler üzerinden sözel olarak
açÕklamalarÕn yer aldÕ÷Õ, kurallarÕn örneklerle gösterildi÷i, bir problem çözümünde dört orantÕ, çift yanlÕú hesabÕ,
çözümleme ve ters çevirme, cebir ve mukabele yöntemlerinden en az birinin kullanÕldÕ÷Õ görülmüútür. øncelenen
ikinci kitap türünde matemati÷in modern gösteriminin yanÕnda konunun ö÷retimi ile ilgili genel bilgiler
verildikten sonra kazandÕrÕlmasÕ istenilen bilgi, kavram ve beceriler ile ilgili kolaylÕkla uygulanabilir etkinliklere
yer verildi÷i belirlenmiútir. Cebir ö÷renme alanÕnda OsmanlÕ dönemi matematik kitabÕnda cebirsel gösterimler,
cebirsel sorular ve denklemlerin çözümleri sözel olarak açÕklanmÕú ve derkenarlarda (yan not) o günün
terminolojisi kullanÕlarak denklemlerin sayÕsal çözümleri yapÕlmÕútÕr. Di÷er matematik kitabÕnda ise cebir
problemleri de÷iúkenler kullanÕlarak denklemlerle çözülmüútür. Matemati÷in tarihsel geliúim sürecinde problem
çözme ö÷renme alanÕnda, problem ba÷lamlarÕnÕn de÷iúmedi÷i problem çözmede OsmanlÕ dönemi matematik
kitabÕnda kullanÕlan çift yanlÕú hesabÕ yönteminin günümüzde kullanÕlmadÕ÷Õ, bunun yanÕnda çözümleme ve ters
çevirme, dört orantÕ ve cebir-mukabele yöntemlerinin günümüzde geriye do÷ru çalÕúma, ba÷ÕntÕ bulma,
muhakeme, eúitlik veya eúitsizlik yazma gibi problem çözme stratejileri olarak kullanÕldÕ÷Õ görülmüútür.
Geometri ö÷renme alanÕnda katÕ cisimlerin alan ve hacim problemlerinin çözümünde formüller kullanÕlmaksÕzÕn
alternatif çözüm yollarÕnÕn kullanÕlmÕú olmasÕ OsmanlÕ matematik e÷itiminin ça÷ÕmÕzÕn geleneksel matematik
e÷itiminin ötesinde oldu÷unu gözler önüne sermiútir. OsmanlÕ dönemi matematik kitabÕnda, verilen bir
yükseklikten faydalanÕlarak ve gölgeler kullanÕlarak yüksekliklerini, nehirlerin geniúliklerini ve kuyularÕn
derinliklerini ölçme teknikleri ile ikinci matematik kitabÕnda benzerlik uygulamalarÕ baúlÕ÷Õ altÕnda bir grup
matematik ö÷retmeni ile nehrin geniúli÷ini hesaplama etkinli÷i gibi birçok uygulamalar birbiri ile örtüúmektedir.
Bu uygulamalar yirmi birinci yüzyÕlÕn ilk çeyre÷inde kullanÕlan geleneksel matematik e÷itimi yaklaúÕmÕ
anlayÕúÕna karúÕ, her iki kitapta gerçek yaúam durumlarÕnÕ matemati÷e uyarlayan bir yaklaúÕm oldu÷unu ortaya
koymuútur. OsmanlÕnÕn son döneminde kullanÕlan matematik kitabÕnda yer alan sayÕlar ve iúlemler, cebir,
geometri ve problem çözme ö÷renme alanlarÕ içeriklerinin sÕnÕf içi uygulamalarÕ etkili ve nitelikli ö÷renmeye
katkÕ sa÷layacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Matematik E÷itimi, OsmanlÕ Dönemi, Nihâyetü’l Elbâb, Ö÷renme AlanlarÕ
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ULUDAö ÜNøVESøTESø
ULUDAö ÜNøVERSøTESø
tugcekozakli@gmail.com

Matemati÷i önemli kÕlan hususlar arasÕnda belki de en önemlisi, problem çözmeyle u÷raúmanÕn insanÕn
düúünme, tartÕúma ve muhakeme etme yeteneklerini geliútirmesidir. Bu ihtiyaç matematik müfredatlarÕna da
yansÕmÕú ve problem çözmeye yapÕlan vurgu, cebir ve sayÕlar yanÕ sÕra geometriyi de problem çözme becerilerini
ortaya koymak için elveriúli bir çalÕúma alanÕ olarak ortaya çÕkarmÕútÕr. Geometrik düúünmenin geliúiminin
sa÷lanmasÕnda önemli bir rolü oldu÷u düúünülen geometrik oluúum, pergel-cetvel kullanarak geometrik yapÕlarÕn
oluúturulmasÕ için gerekli olan standart prosedürleri ifade etmektedir. Geometrik oluúum etkinlikleri, oluúturulan
geometrik yapÕnÕn özelliklerini derinlemesine inceleme fÕrsatÕ verdi÷i için önemli görülmektedir. Bu çalÕúmada
“Pergel ve cetvel aracÕlÕ÷Õyla kenarlarÕ a ve b olan bir dikdörtgenin alanÕna eúit alana sahip kareyi nasÕl
çizersiniz?” problemi ele alÕnmÕú ve katÕlÕmcÕlarÕn çözüm sürecindeki özgün giriúimleri incelenmiútir.
ÇalÕúmanÕn amacÕ ö÷rencilerin oluúum problemlerini çözme sürecinde kullandÕklarÕ düúünme modellerini ortaya
çÕkarmaktÕr. Bu çalÕúma, problem çözme süreçlerini derinlemesine incelemeye olanak sa÷lamasÕ açÕsÕndan nitel
yaklaúÕma dayalÕ durum çalÕúmasÕ deseni üzerine kurulmuútur. AraútÕrmanÕn amacÕ do÷rultusunda çalÕúma grubu,
pergel-cetvel yardÕmÕyla geometrik oluúum çalÕúmalarÕna ve bu araçlarÕn sa÷ladÕ÷Õ imkân ve sÕnÕrlÕklara hâkim
olan dört katÕlÕmcÕdan oluúmaktadÕr. Veri toplama araçlarÕ doküman analizi (çözümlerin ayrÕntÕlÕ bir úekilde yer
aldÕ÷Õ raporlar ve müsveddeler) ve problem çözümü sonrasÕ yapÕlan yapÕlandÕrÕlmamÕú görüúmelerdir. Elde
edilen veriler araútÕrmacÕlar tarafÕndan literatüre dayalÕ olarak geliútirilen problem çözme süreçlerinin
derinlemesine ele alÕndÕ÷Õ bir analiz çerçevesine tabi tutulmuútur: analiz, oluúum, kanÕtlama, tartÕúma. YapÕlan
analizler sonucunda tüm katÕlÕmcÕlarÕn öncelikle bir taslak çizim üzerine problemi taúÕdÕklarÕ ve problem
durumunu yeniden ifade ettikleri belirlenmiútir. Geometrik oluúum için cebirsel iúlemleri, geometrik çizimleri
(Öklid ve Pisagor ba÷ÕntÕlarÕ, sayÕ do÷rusu, alan hesabÕ, koordinat düzlem) ve hem cebirsel iúlemleri hem de
geometrik çizimleri kullanmak úeklinde üç farklÕ yol seçtikleri görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Pergel-cetvel kullanÕmÕ, geometrik oluúum, problem çözme
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Okuryazar, “okumasÕ yazmasÕ olan, ö÷renim görmüú, olarak tanÕmlanmÕútÕr” (TDK,2014). Türkiye toplumunda
1928 yÕlÕ harf devrimi sonrasÕnda okuryazar kavramÕ sadece yeni yazÕ olarak adlandÕrÕlan alfabeye ait yazÕlarÕ
okuyabilme olarak görülmektedir (Levend, 1949). Türkiye’de ulusal e÷itim alan yazÕnÕnda ve kamuoyunda
okuryazar kavramÕ kullanÕldÕ÷Õnda ilk akla gelen bireyin okuma yazma becerisine sahip oldu÷u úeklindedir. Bu
durum son yÕllarda özellikle uluslararasÕ sÕnavlarÕn e÷itim alanÕnda farklÕ disiplinler için okuryazarlÕk kavramÕ
kullanÕlmasÕ ile de÷iúmiútir. Burada odaklanÕlan okuryazarlÕk kavramÕ, bireyin gelecek için hazÕr olmasÕnÕ
sa÷layÕcÕ nitelikte e÷itim donanÕmÕna sahip olup olmadÕ÷ÕnÕn sorgulanmasÕ olarak görülmektedir. UluslararasÕ
Ölçme De÷erlendirme SÕnavÕnÕn (PISA) düzenleyici olan OECD (2006)’nin okuryazarlÕk tanÕmÕ, “bireyin bilgi
ve potansiyelini geliútirmesi, topluma daha etkili bir úekilde katÕlmasÕnÕ ve katkÕda bulunmasÕnÕ sa÷lamak
amacÕyla yazÕlÕ kaynaklarÕ bulma, kullanma ve de÷erlendirmesi” úeklindedir. Bireyin gelecekte ihtiyacÕ olan
donanÕmlara yönelik belirleme ihtiyacÕnÕ ise çeúitli disiplinlerdeki ölçme araçlarÕ sa÷lamaktadÕr. Bunlara örnek
olarak, Fen okuryazarlÕ÷Õ, matematik okuryazarlÕ÷Õ, finans okuryazarlÕ÷Õ, problem çözme becerisi, okuma
becerisi… vb. bir çok okuryazarlÕk tanÕmlanmÕútÕr. Buradan hareketle ö÷retmen adaylarÕnÕn matematik
okuryazarlÕk donanÕmlarÕnÕn geliútirilmeye olan ihtiyacÕ açÕktÕr. Ö÷retmen adaylarÕnÕn algÕlarÕnÕn sÕnanmasÕ ve
bu durumun geliútirme ihtiyacÕnÕn giderilmesi özellikle ö÷retimi tamamlama durumunda olan 4.sÕnÕf
ö÷rencilerinin bir seçmeli dersinde bir eksiklik olarak görülmüú ve giderilmesine amacÕyla bir özel durum
çalÕúmasÕ yürütülmüútür. Haftada 3 saat olan derste araútÕrmacÕ tarafÕndan toplamda 5 hafta adaylarla çalÕúma
yürütülmüútür. Öncelikle adaylarÕn matematik okuryazarlÕk algÕlarÕ tespit edebilmek amacÕyla bir anket
hazÕrlanmÕú ve ö÷rencilerle anket sorularÕ tartÕúÕlmÕútÕr. Anket sonucunda adaylarÕn matematik okuryazarlÕk
algÕlarÕnÕn düúük oldu÷u buna paralel olarak da matematik okuryazarlÕk algÕlarÕnÕn geliútirmeye ihtiyaç
duyduklarÕ tespit edilmiútir. Toplam 15 ders saati boyunca planlÕ etkinlikler yürütülmüútür. Sonuç olarak
ö÷retmen adaylarÕnÕn okul matemati÷ini ö÷retmede farklÕ ba÷lam durumlarÕna yer verdikleri, matematiksel
bilgiyi ö÷renciye aktarmada kullandÕklarÕ problem durumlarÕnÕn çeúitlendirdikleri ve matematiksel süreçleri ön
plana çÕkarmaya yönelik çalÕúmalarÕ daha fazla tercih ettikleri görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Matematik okuryazarlÕ÷Õ, Ö÷retmen adaylarÕ
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Matematik e÷itiminin temel amacÕ kiúiye günlük hayatÕn gerektirdi÷i matematik bilgi ve becerilerin yanÕ sÕra,
olaylarÕ problem çözme yaklaúÕmÕ içinde ele alan bir düúünme biçimi kazandÕrmaktÕr. Bu da ancak keúfetmeye
dayalÕ ö÷retim yöntemleri kullanÕlarak gerçekleútirilebilir. E÷itim-ö÷retim sürecinde kullanÕlan yapÕlandÕrmacÕ
ö÷renme yaklaúÕmÕna dayalÕ modellerden birisi de 5E ö÷renme döngüsü modelidir. 5E modelinde
gerçekleútirilecek ö÷retim faaliyetleri ö÷rencileri, problem durumunda kendi bilgilerini yine kendilerinin
sorgulayarak yapÕlandÕrmalarÕnÕ sa÷layacak úekilde düzenlenmelidir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ 5E ö÷renme
modeline uygun etkinliklerin 5. SÕnÕf ö÷rencilerinin kesirler alt ö÷renme alanÕndaki akademik baúarÕlarÕna ve
derse karúÕ tutumlarÕna etkisini ortaya koymaktÕr. Bu amaçla bir deney ve bir kontrol grubu oluúturulmuútur.
ÇalÕúmaya 5. sÕnÕfta ö÷renim görmekte olan 25’i deney ve 26’sÕ kontrol grubu olmak üzere toplam 51 ö÷renci
katÕlmÕútÕr. Dersler 6 hafta (30 saat) boyunca; deney grubuna 5E ö÷renme modeline uygun hazÕrlanmÕú
etkinliklerle, kontrol grubuna ise MEB 5. SÕnÕf matematik ders kitabÕna göre iúlenmiútir. AraútÕrmada ön test-son
test kontrol gruplu deneysel model kullanÕlmÕútÕr. Uygulama öncesinde ve sonrasÕnda denkleútirilmiú deney ve
kontrol gruplarÕna kesirler alt ö÷renme alanÕndaki sorulardan oluúan akademik baúarÕ testi ve tutum testi
uygulanmÕútÕr. Uygulama sonucunda elde veriler Excell ve SPSS programlarÕ kullanÕlarak istatistiksel testlerle
analiz edilmiútir. Test sonuçlarÕ incelendi÷inde, 5E ö÷renme modeline uygun etkinliklerle ö÷retim yapÕlan deney
grubunun akademik baúarÕ testi son test puanlarÕnÕn kontrol grubuna göre anlamlÕ düzeyde yüksek oldu÷u
görülmüútür. AynÕ úekilde deney grubunun tutum testi son test puanlarÕ ile kontrol grubunun son test puanlarÕ
arasÕnda deney grubu lehine anlamlÕ bir fark oluúmuútur. Sonuç olarak 5E ö÷renme modelinin ö÷rencilerin
kesirler konusundaki akademik baúarÕlarÕnÕ ve tutumlarÕnÕ olumlu yönde etkiledi÷i görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : 5E ö÷renme modeli, Kesirler

(12273) ORTAOKUL 7. SINIF MATEMATøK DERSø “DÖNÜùÜM
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DøNAMøK MATEMATøK YAZILIMI “GEOGEBRA” KULLANIMININ
ÖöRENCø BAùARISINA ETKøSø
1
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MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
enginevni@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ortaokul 7.sÕnÕf matematik dersi Geometriye Yolculuk ünitesinin alt ö÷renme
alanlarÕndan dönüúüm geometrisi (öteleme, yansÕma, simetri) konusu dinamik matematik yazÕlÕmÕ GeoGebra 5.0
kullanÕmÕnÕn ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕ üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu araútÕrma, 2016 – 2017 e÷itim
ö÷retim yÕlÕnda, Nevúehir øli Avanos ølçesi'nde Ahmet Ergün Ortaokulunun 7. sÕnÕflarÕnda ö÷renim gören
toplam 33 ö÷renci ile gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmada, yarÕ deneme modellerinden eúitlenmemiú kontrol gruplu
model kullanÕlmÕútÕr. Ortaokul 7. sÕnÕflardan biri deney grubu, di÷eri ise kontrol grubu olarak belirlenmiútir.
Ahmet Ergün Ortaokulu 7-A sÕnÕfÕ ö÷rencileri deney grubunu, Ahmet Ergün Ortaokulu 7-B sÕnÕfÕ ö÷rencileri ise
kontrol grubunu oluúturmaktadÕr. Deney grubunda 16 ö÷renci ve kontrol grubunda 17 ö÷renci bulunmaktadÕr.
Deney grubunda dersler dinamik matematik yazÕlÕmÕ GeoGebra 5.0'Õn kullanÕldÕ÷Õ, bilgisayar destekli ö÷retim
yaklaúÕmÕ ile iúlenmiútir. Kontrol grubunda ise dersler geleneksel ö÷retim yaklaúÕmÕ ile yürütülmüútür.
AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak "Dönüúüm Geometrisi BaúarÕ Testi" kullanÕlmÕútÕr. Veri toplama
aracÕndan elde edilen veriler spss 22 programÕ kullanÕlarak analiz edilmiútir. AraútÕrmadan elde edilen bulgular,
matematik baúarÕsÕ yönünden deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlÕ bir fark oluúturdu÷u belirlenmiútir.
AraútÕrma sonucunda; dinamik matematik yazÕlÕmÕ GeoGebra 5.0 ile yapÕlan ö÷retimin ö÷rencilerin akademik
baúarÕsÕnÕ artÕrmada geleneksel ö÷retim yöntemine göre daha etkili oldu÷u görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Geogebra, dönüúüm geometrisi, öteleme, yansÕma, simetri
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Matematikte bazÕ kavramlarÕn anlaúÕlma durumu farklÕ temsillerine göre de÷iúebilmektedir. Ö÷renme ve
sürecinde farklÕ temsilleri kullanmanÕn bu çoklu temsiller arasÕnda transferler yapabilmenin, kavramsal anlamayÕ
geliútirece÷i ve baúarÕ düzeylerini etkileyece÷i düúünülmektedir. Bu kavramsal ö÷renmenin farklÕ temsil
biçimlerine göre de÷erlendirilmesiyle baúarÕ düzeyleri farklÕlaúabilmektedir. Bu çalÕúmada, fen bilgisi ö÷retmen
adaylarÕnÕn limit ve süreklilik kavramlarÕnda kullanÕlan çoklu temsillerine (sözel, cebirsel ve grafiksel) göre
baúarÕ düzeyleri ve bu temsillerle ilgili yaúadÕklarÕ sorunlarÕ araútÕrÕlmÕútÕr. AraútÕrma nitel yöntemlerden özel
durum çalÕúmasÕ olup katÕlÕmcÕlarÕnÕ bir devlet üniversitesinin fen bilgisi ö÷retmenli÷i birinci sÕnÕf programÕna
kayÕtlÕ 48 ö÷renci oluúturmaktadÕr. Elde edilen verilere göre, adaylarÕn limit ve süreklilik kavramÕna iliúkin bilgi
düzeylerinin farklÕ oldu÷u tespit edilmiútir. Grafiksel gösterimlerde sözel ve cebirsel gösterimlere göre baúarÕ
oranÕ yüksek bulunmuútur.
Anahtar Kelimeler : Limit ve süreklilik kavramÕ, çoklu temsiller, ö÷retmen adaylarÕ
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Matematik ö÷retiminde niteli÷in nasÕl artÕrÕlaca÷Õ hala tartÕúÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, matematik
ö÷retiminde niteli÷i artÕrmaya yönelik yaklaúÕmÕn belirlenmesi ve bu yaklaúÕmlarÕn matematik ö÷retiminin
amaçlarÕyla iliúkisinin açÕklanmasÕdÕr. Bu durum çalÕúmasÕ bir lisenin 9. sÕnÕfÕnda ö÷renim gören 12 ö÷renci ile
gerçekleútirilmiútir. Bu çalÕúma iki aúama olarak düzenlenmiútir. Birinci aúama kuramsal bir çalÕúma olup
matematik ö÷retimi ile ilgili kuram ve modellerin incelendi÷i ve eksiklerinin irdelenmesi neticesinde ortaya
çÕkarÕlan yeni bir ö÷retim yaklaúÕmÕnÕn tanÕtÕldÕ÷Õ bölüm, ikinci aúama önerilen yaklaúÕmÕn bir ö÷renci grubu ile
benzerlik konusunun ö÷retiminde denenmesinden oluúmaktadÕr. Bu çalÕúmada benzerlik kavramÕnÕn ö÷retimi,
ö÷renme ile ilgili kuram ve modeller çerçevesinde taúÕyÕcÕ soru ekseninde tasarlanmÕú ve uygulanmÕútÕr. Önerilen
tasarÕmÕn (taúÕyÕcÕ soru) di÷er ö÷retim tasarÕmlarÕndan farkÕ, ö÷retim akÕúÕnÕn do÷al olmasÕ ve safhalarÕn birbirini
do÷urmasÕna olanak sa÷lamasÕ, ö÷retimin beceri ile bütünleútirilmesine yer vermesi bakÕmlarÕndan ayÕrt edici
olarak görülmüútür. Ö÷retim sonucunda ö÷renciler benzerlik kavramÕnÕn iki temel özelli÷i olan “benzer
úekillerin açÕlarÕnÕn eú oldu÷unu” ve “kenarlarÕnÕn orantÕlÕ oldu÷u” sonuçlarÕna ulaúabilmiúlerdir. Bu tasarÕmda
taúÕyÕcÕ sorunun ö÷retim kalitesini arttÕrdÕ÷Õ görülmüútür. ÇalÕúmanÕn sonuçlarÕÕnÕn ö÷retim araútÕrma ve
uygulamalarÕna olumlu yönde katkÕ yapaca÷Õ beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Aktif ö÷renme, gerçekçi matematik e÷itimi, taúÕyÕcÕ soru, yapÕlandÕrmacÕlÕk
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Ö÷rencilerin matematik dersine olan korkularÕ, matemati÷i ö÷renmelerinin önündeki engellerden biridir. Bu
korku ö÷rencilerin matemati÷in zor konularÕndan olan eúitsizli÷in kavramsal olarak ö÷renmelerini de
zorlaútÕrmaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn konusu; eúitsizlik kavramÕnÕn ö÷retilmesinde (aritmetik iúlemler, aralÕk
kavramÕ, sayÕlarÕn sÕralanmasÕ, denklem ve eúitlik çözümlerindeki) 9. sÕnÕf ö÷rencilerinin genel hatalarÕnÕ ve
zorluklarÕnÕ gidermek amacÕyla diagolic teaching metodu çerçevesinde bir ö÷retim modelinin denenmesidir. Bu
amaçla hazÕrlanan 7 açÕk uçlu soruya verilen cevaplar ve çözümler 0–2 arasÕndaki puan kriterine göre analiz
edilmiú ve de÷erlendirilmiútir. Ö÷rencilerin yapmÕú oldu÷u çözümlerin detaylÕ analizi yapÕldÕ÷Õnda; ö÷rencilerin
sayÕ kavramÕnÕn oluúturulmasÕnda zorlandÕklarÕ, tanÕmlÕ bir aralÕkta reel sayÕlarÕ ihmal ettikleri sadece
tamsayÕlara odaklandÕklarÕ, tanÕmlÕ bir aralÕktaki eúitsizli÷in karesi bulunurken sÕfÕrÕ göz ardÕ ettikleri, eúitsizli÷in
negatif sayÕ ile çarpÕldÕ÷Õnda yön de÷iútirmesinde ve iki ayrÕ eúitsizlik birleútirilerek tek bir eúitsizlik olarak
verildi÷inde bu eúitsizliklerin çözümünde zorlandÕklarÕ tespit edilmiútir. Bu çalÕúma eylem araútÕrmasÕ olarak
tasarlanmÕútÕr. Eúitsizlik konusunda ö÷rencilerin literatürde belirtilen ve araútÕrmacÕ tarafÕndan formal olmayan
gözlemler neticesinde aynÕ hatalara düútü÷ünü fark etmesi sonucu dialogic teaching ö÷retim metodu olarak tercih
edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : eúitsizlikler, eylem araútÕrmasÕ, ö÷retim tasarÕmÕ
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Success in the twenty-first century involves statistical reasoning, algebraic thinking, mathematical modeling,
visualizing, problem solving and posing, number sense, and dealing with technological change. To ensure
developing these skills first it requires teaching beyond the formal school mathematics, namely these
requirements result us to the mathematical literacy. Literacy teaching should be integrated into curriculums
starting with small classes in order to train individuals as mathematical literate. In this context, our purpose in
this study is to evaluate the effects of mathematics literacy teaching given in the 7th and 8th grades. In this study,
the answer to "Is there a significant effect on the mathematical literacy success of 7th and 8th grade students of
teaching by teachers who trained[1] about mathematical literacy (30 hours)?” was sought. Two trained volunteer
teachers have implemented mathematical literacy practices in the course of “Mathematics Practices” (2h / week).
Practices were made during 14 weeks in the seventh grade, 12 weeks in the eighth grade, and two lessons per
week. The data collection tool used in the study is the Mathematical Literacy Test (MLT). Although there were
28 seventh grade and 27 eighth grade students, two groups of 25 students’ data were used because of the fact that
three students in the seventh grade did not take the post-test and, two students in the eighth grade did not take the
pre-test. The pre-test and post-test answered by students participating in the study, were read within the
framework of the rubrics published by PISA. The data of the study based on the experimental design, was
analyzed by Paired Samples t-test. A paired-samples t-test was conducted to see mathematical literacy teaching
effect on student learning comparing pre and post test scores. In 7th grade, There was statistically a significant
difference [t(24)=-12,847, p<0.01] between pre-test mean (4,56) and post-test mean (17,04). Effect size
(d=2,57) calculated in the test result, indicates that this difference is huge. In 8th grade, There was statistically a
significant difference [t(24)=-6,778, p<0.01] between pre-test mean (9,60) and post-test mean (14,84). Effect
size (d=1,35) calculated in the test result, indicates that this difference is huge. This study suggests that teachers
need to take mathematical literacy education which we thought that it has an important contribution and seen as
a necessity to get these significant results. [1] Teacher training was conducted through the participation of the
Bursa Directorate of National Education and Uluda÷ University, Project No: KUAP(E)-2015/26 to collect data
for the dissertation named “The ønvestigation of the Development of Students' Mathematics Literacy Who are
Educated by Mathematic Teachers Trained about Mathematics Literacy”.
Anahtar Kelimeler : Mathematical literacy, problem solving, developing mathematical literacy
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Bu çalÕúmada OsmanlÕ’nÕn son döneminde temel e÷itimde geometri ö÷retiminde öne çÕkan hususlar ile günümüz
geometri ö÷retimini karúÕlaútÕrmak amaçlanmÕútÕr. Bu amaç do÷rultusunda Muallim øsmayil HakkÕ Bey’in
Tedrisat MecmuasÕ’nda 1914 yÕlÕnda yayÕmlanan “Geometri’yi NasÕl Ö÷retiriz?” baúlÕklÕ makalesinin doküman
analizi yapÕlmÕú ve analiz sonucunda ortaya çÕkan özellikler ile etkili matematik-geometri ö÷retiminin özellikleri
karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. YapÕlan analizlerin sonucunda söz konusu makalede en çok somut materyal kullanÕmÕna,
günlük yaúam ile iliúkilendirmeye, aktif ö÷renmeye, görselli÷e ve uygulamalÕ ö÷retime vurgu yapÕldÕ÷Õ tespit
edilmiútir. Benzer úekilde son yÕllarda ülkemizde ve dünyada etkili bir matematik-geometri ö÷retimi için gerçek
hayatla ba÷lantÕlÕ kurulmasÕ ve problem çözme çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ gerekti÷i ifade edilirken, görsellik ve
somut materyal kullanÕmÕ da vurgulanmaktadÕr. Bu ba÷lamda 1914’ten bugüne üzerinde durulan kavramlarÕn
çok de÷iúmedi÷i ancak problem çözmenin günümüzde daha öne çÕktÕ÷Õ söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Tedrisat MecmuasÕ, temel e÷itim, etkili geometri ö÷retimi

(12295) SINIF ÖöRETMENø ADAYLARININ MATEMATøKSEL
PROBLEME YÖNELøK GÖRÜùLERøNøN VE PROBLEM KURMA
BECERøLERøNøN øNCELENMESø
GÜLùAH BATDAL KARADUMAN 1, ESRA CERAN 1
1

øSTANBUL ÜNøVERSøTESø
gulsah@istanbul.edu.tr

Etkili bir matematik ö÷retimi, ö÷rencilerin ö÷renmesinde onlarÕ motive edecek ve problem çözme yoluyla yeni
matematik bilgileri inúa etmelerine yardÕmcÕ olacak problem veya etkinlik kullanmayÕ içerir (NCTM,
2015). Nitel bir yaklaúÕmla yapÕlandÕrÕlan bu çalÕúma kapsamÕnda veriler betimsel analiz ile analiz edilmiútir. Bu
çalÕúmanÕn katÕlÕmcÕlarÕnÕ 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕ güz yarÕyÕlÕnda østanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel
E÷itim Fakültesi Temel E÷itim Bölümü SÕnÕf E÷itimi Matematik Ö÷retimi 3. sÕnÕf programÕna kayÕtlÕ, toplam 48
ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. Bu araútÕrma dört haftada gerçekleútirilmiútir. ølk haftada ö÷rencilere çalÕúma
süreci anlatÕlmÕú, gönüllülük esasÕna göre katÕlmak isteyen ö÷renciler belirlenmiútir. KatÕlmak isteyen
ö÷rencilerden problem kurma kurgusu çalÕúma ka÷ÕdÕ ile probleme iliúkin görüúlerinden oluúan veriler elde
edilmiútir. økinci hafta ö÷rencilere matematikte problem ve problem çözme süreci ile ilgili bilimsel araútÕrmalar
verilmiú, bu araútÕrmalara yönelik yansÕtma yazÕlarÕ hazÕrlamalarÕ istenmiútir. Burada ö÷rencilerin bireysel
çalÕúmalarÕna olanak sa÷lanmÕútÕr. Üçüncü haftada öncelikle ö÷retmen adaylarÕ eúleú-paylaú etkinli÷i ile ikiúerli
olarak eúlemiú ve probleme iliúkin bilimsel araútÕrmalara yönelik görüúlerini paylaúmÕúlardÕr. Dördüncü haftada
ö÷retmen adaylarÕna hangi kriterlere göre problemlerin de÷erlendirilece÷ine yönelik rubrik verilmiútir. Daha
sonra ö÷retmen adaylarÕndan matematikte problem konusunda yapmak istedikleri ileri araútÕrmalara iliúkin soru
sorularak yanÕtÕ alÕnmÕú ve ö÷retmen adaylarÕndan do÷al sayÕlar konusunda problem kurmalarÕ istenmiútir. Bu
problemler araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen de÷erlendirme ölçütlerine göre analiz edilmiútir. Eriúilen
bulgularÕn ö÷retmen e÷itiminde problem ö÷retimi konusundaki çalÕúmalara ÕúÕk tutmasÕ ve bundan sonra
yapÕlacak olasÕ çalÕúmalara yol açmasÕ beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Problem, problem kurma, problem sÕnÕflandÕrma, do÷al sayÕlar, matematik ö÷retimi
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(12390) ORTAOKUL 5. SINIF ÖöRENCøLERøNøN KESøRLERE
YÖNELøK ÖZ YETERLøK ÖLÇEöø GELøùTøRME ÇALIùMASI
1

øBRAHøM UZ 1, CENK KEùAN 2

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI 2 DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
ibrahimuz35@gmail.com

2012 yÕlÕna kadar 5+3+3 sisteminde kesirler konusu sÕnÕf ö÷retmenleri tarafÕndan anlatÕlmaktaydÕ. 2012 yÕlÕndan
itibaren uygulamaya konulan 4+4+4 e÷itim sisteminde kesirler konusu branú ö÷retmenlerince ö÷rencilere
anlatÕlmaya baúlanmÕútÕr. Günlük yaúantÕmÕzda sÕklÕkla karúÕmÕza çÕkan kesir konusu ö÷rencilerin matematikte
anlamakta zorlandÕklarÕ konularÕn baúÕnda gelmektedir. YapÕlan birçok araútÕrma ilk ve ortaokul ça÷Õndaki
ö÷rencilerin kesirleri anlamakta ve kesirlerle ilgili iúlemleri yapmakta zorlandÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Son yÕllarda
ortaokul beúinci sÕnÕf ö÷rencilerinin kesirleri anlama, kesirlerle iúlemler ve kesirler hakkÕndaki kavram
yanÕlgÕlarÕ ile ilgili birçok araútÕrma yapÕlmÕú olmasÕna karúÕn kesirlere yönelik öz yeterliklerinin incelenmesine
yönelik çalÕúmaya rastlanmamaktadÕr. Bu nedenle bu çalÕúmanÕn amacÕ ortaokul 5. sÕnÕf ö÷rencilerinin kesirlere
yönelik öz yeterliklerini belirlemek için bir ölçek geliútirmektir. Bu çalÕúmada,Türkçe’ye uyarlanan Usher ve
Pajares’in (2009) geliútirdi÷i Matematik Öz-Yeterlik KaynaklarÕ Ölçe÷i (Sources of Middle School Mathematics
Self-Efficacy Scale) kesirler konusuna uyarlanacaktÕr.Matematik Öz-Yeterlik KaynaklarÕ Ölçe÷i (Sources of
Middle School Mathematics Self-Efficacy Scale) 24 maddeden oluúmaktadÕr.AraútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen
ölçek uzman görüúü alÕnarak kesirler konusuna uyarlanmÕútÕr.Uyarlanan bu ölçek 24 maddeden oluúmakta ve bu
maddeler üzerinden øzmir ili Buca ilçesinde ö÷renim gören 300 5.sÕnÕf ö÷renci üzerinde ölçe÷in ön pilot
çalÕúmasÕ yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma verilerinin analizinde SPSS 21.0 kullanÕlmÕútÕr. YapÕlan analiz sonucunda
ölçe÷in güvenirli÷i için elde edilen Cronbach Alpha katsayÕsÕ .782 olarak bulunmuú ve madde-toplam
korelasyonu .20 nin altÕnda olan maddeler ölçekten çÕkarÕlmÕútÕr. ÇÕkarÕlan bu maddelerin sonucunda yapÕlan
analizde Cronbach Alpha katsayÕsÕ .86 olarak hesaplanmÕútÕr. 5 maddenin çÕkarÕlmasÕyla ölçek 19 madde haline
getirilmiú ve yeni çalÕúmalarda kullanÕlacak úekilde ölçek oluúturulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Kesirler, öz-yeterlik

(12425) AÇIK UÇLU SORULARIN YAPAY ZEKA øLE
DEöERLENDøRøLMESø
SEFA ALKILINÇ 1, TUNCAY SARITAS 2
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
tuncaysaritas@gmail.com
Genel olarak e÷itim sistemimiz ö÷rencileri matematiksel düúünme gücü geliúmiú, karúÕlaútÕklarÕ
günlük hayat problemlerini iyi bir úekilde çözecek bireyler olarak yetiútirmeyi amaçlamaktadÕr. E÷itim
sistemimizdeki bireylerin iyi bir problem çözücü olmasÕ için Bloom’un taksonomisine göre analiz,
sentez ve de÷erlendirme basamaklarÕna gelmelidirler. E÷itim sistemimiz düúünüldü÷ünde
de÷erlendirme olarak açÕk uçlu sÕnavlar yerine çoktan seçmeli sÕnavlarÕn tercih edildi÷i görülmektedir.
AçÕk uçlu sÕnavlar gerek zaman gerekse maliyet açÕsÕndan ekonomik olmamaktadÕr. Günümüzde bu
ekonomiklik sorununu çözebilecek birçok teknoloji geliúmiútir. Bu teknolojilerden bir tanesi de yapay
zekâdÕr. Yapay zekâ sayesinde e÷itim sistemimizin sorunlarÕndan bir tanesi olan açÕk uçlu
de÷erlendirme yapÕlmasÕna dair ekonomiklik sorunu çözülecektir. Bu sayede analiz, sentez ve
de÷erlendirme basamaklarÕna hitap edebilecek sorular sormak mümkün olacak ve bu sebeple
ö÷rencilerimizin iyi bir problem çözücü olmasÕna katkÕ sa÷lanacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : açÕk uçlu sorular, ölçme de÷erlendirme, yapay zeka
2
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(9638) MESLEKø EöøTøM VE KARøYER
1

MUSTAFA ASLAN 1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
aaslann@gmail.com

Teknoloji ve biliúim alanÕnda yaúanan geliúmeler sonucunda, eme÷e olan ihtiyacÕn da azalmasÕ ile birlikte
özellikle vasÕfsÕz çalÕúanlar daha da olumsuz úekilde etkilenmekte ve büyük kitleler iúsizlikle karúÕ karúÕya
kalabilmektedirler. Bu nedenle, bireyin büyük ölçüde yalnÕz bÕrakÕldÕ÷Õ çalÕúma yaúamÕnda sadece mevcut iúyeri
için de÷il tüm emek piyasasÕ için aranan bir çalÕúan olabilmesi gereklili÷i ortaya çÕkmÕútÕr. østihdam edilebilirlik
olarak tanÕmlanan bu olgu, bireyin sadece mevcut iúi ya da kurumu için gerekli bilgi ve beceri birikimini de÷il,
mevcut ve gelecekte olasÕ emek taleplerinin gerektirdi÷i bilgi ve becerileri kazanmasÕnÕ; dolayÕsÕyla ömür boyu
süren bir ö÷renme, kendini geliútirme ve planlama sürecini gerektirmektedir. Bireysel kariyer planlama hem
örgüte hem de bireye, belirlenen hedefler do÷rultusunda hareket edip, eksikliklerini tamamlama, kendini
geliútirme fÕrsatÕ vererek, baúarÕlÕ olmalarÕna yardÕmcÕ olmaktadÕr. Bireysel kariyer planlama uygulayan
bireylerin ve örgütlerin, belirlenmiú hedeflere do÷ru beraber hareket etmeleri onlarÕn baúarÕlÕ olmalarÕnÕ
sa÷lamaktadÕr. Bu baúarÕ, birey ve örgütün birbirlerinden olan beklentilerinin gerçekleúmesi olarak
düúünülebilmektedir. Bireylerin örgütten beklentileri, iyi bir ücret, sosyal güvence ve ait olma ihtiyacÕnÕn
giderilmesi ise; örgütün bireyden beklentileri, yüksek performans ve örgüte ba÷lÕlÕktÕr. Hem örgüt hem de
bireyin karúÕlÕklÕ çÕkarlarÕnÕn sa÷lanmasÕ ise kariyer planlama ile mümkün olmaktadÕr. Bireyler kariyer planlama
sürecinde, kendileri için istedikleri gelece÷i, yapmak istedikleri meslek ve bunun seçimini kolaylaútÕrmak
istemektedirler. Bireysel kariyer planlama ile bireyler, önlerine çÕkan fÕrsatlarÕ de÷erlendirmek suretiyle gerek
örgüt dÕúÕnda baúka bir kariyer yolu seçerek, gerekse örgüt içindeki kariyer yollarÕnÕ kullanarak hedeflerine
ulaúmayÕ amaçlamaktadÕrlar (KantarcÕo÷lu, 1987).
Anahtar Kelimeler : kariyer,nitelik,mesleki e÷itim

(10495) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖöRENCøLERøNøN øù SAöLIöI
VE GÜVENLøöø ALGI DURUMLARININ øNCELENMESø
AYùøN AùKIN 1, ÖMER FARUK ÖZTÜRK 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
aysinaskin@comu.edu.tr

Her yÕl ülkemizde ve dünyada iú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕndan dolayÕ çok sayÕda insan zarar görmektedir.
Bu zararlarÕn büyük ço÷unlu÷unun çalÕúanlarÕn iú güvenli÷i ilkelerine aykÕrÕ hareketlerinden kaynakladÕ÷Õ ortaya
çÕkarÕlmÕútÕr. øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i çalÕúmalarÕnda koruyucu yaklaúÕmlar son yÕllarda ülkemizde önem arz eden
bir konu haline gelmiútir. ÇalÕúanlarda e÷itim kültürünün oluúturulmasÕ bu yaklaúÕmlarda öncelik olarak ele
alÕnmaktadÕr. Meslek YüksekokullarÕ, firmalarÕn ihtiyaç duydu÷u nitelikli ara elamanlarÕ yetiútiren önemli
kurumlardÕr. Bu kurumlardan mezun olmuú donanÕmlÕ ö÷rencilere, imalat sektöründe büyük ihtiyaç
duyulmaktadÕr. øúin yürütümü sÕrasÕnda kayÕplarÕn engellenmesi ve verimin artÕrÕlmasÕ için sektörde önemli yere
sahip olan ara elemanlarÕn aldÕklarÕ e÷itim sÕrasÕnda, iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i konusunda bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Bu çalÕúmada meslek yüksekokullarÕnda e÷itim gören ö÷rencilerin iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i
konusuna bakÕú açÕlarÕ ve bilgi düzeyleri ö÷rencilere uygulanacak anket çalÕúmasÕ ile incelenecek ve
de÷erlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler : Meslek YüksekokullarÕ, øú Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i, E÷itim
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(11035) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN MOBøL TELEFON
YOKSUNLUöU KORKUSU (NOMOFOBø )DÜZEYø VE ETKøLEYEN
FAKTÖRLERøN BELøRLENMESø
SELMA BÜYÜKGÖZE 1, ZÜLFøYE BIKMAZ 1, EBRU DERELø 1
1

KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø
selma.bulut@klu.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn evrenini bir üniversitenin Sa÷lÕk Yüksekokulu Hemúirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk
Geliúimi ve Sa÷lÕk yönetimi bölümü 1. SÕnÕfta okuyan ö÷renciler oluúturmuútur. ÇalÕúmaya 358 kiúi katÕlmÕútÕr
(N:508, %70). ÇalÕúma tanÕmlayÕcÕ tipte planlanmÕútÕr. Veri toplama aracÕ; araútÕrmacÕlarÕn literatür eúli÷inde
oluúturdu÷u sosyo-demografik sorular ve Nomofobi ölçe÷inden oluúmaktadÕr. Veriler Google form yöntemi ile
toplanmÕútÕr. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Science) 20.0 programÕ kullanÕlmÕútÕr.
De÷erlendirmede tanÕmlayÕcÕ istatistikler ve non-parametrik testler kullanÕlmÕútÕr. Bulgular: KatÕlÕmcÕlarÕn yaú
ortalamasÕ 19,64±2,4 (min:17, max:35), %83,5’i ise kadÕndÕr. Ö÷rencilerin %18,6’sÕ (n:66) Hemúirelik bölümü,
%16,4’ü (n:58) Ebelik, %14,4’ü (n:51) Beslenme Ve Diyetetik bölümü, %32,2’si (n:114) Çocuk Geliúimi ve
%18,4’ü (n:65) Sa÷lÕk Yönetimi bölümü ö÷rencisidir. KatÕlÕmcÕlarÕn %97,8’si akÕllÕ telefon sahip olup, günde
ortalama 7,17±4,19 saat mobil telefon kullanmaktadÕr. Ö÷rencilerin nomofobi puan ortalamalarÕnÕn orta
düzeyde oldu÷u belirlenmiútir. Telefon kullanÕm süreleri, hangi saatler arasÕnda kullandÕklarÕ, mobil telefon ile
tuvalet ve duúa girme sÕklÕklarÕ, kardeú sayÕsÕ, cinsiyet ve aile yapÕsÕnÕn anlamlÕ fark yarattÕ÷Õ bulunmuútur.
ÇalÕúma bulgularÕ göz önüne alÕndÕ÷Õnda; nomofobinin üniversite ö÷rencilerinde önemli bir sorun oldu÷u
görülmektedir. Bu sorun ile mücadele etmek için ailelere ve e÷itimcilere önemli sorumluluklar düútü÷ü ve önlem
alÕnmasÕ gerekti÷i düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Üniversite Ö÷rencileri, Nomofobi, Smartphones
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(11206) øNùAAT PROGRAMI VE øNùAAT MÜHENDøSLøöø
ÖöRENCøLERøNøN MOMENT KONUSUNU ANLAMA
DÜZEYLERøNøN BELøRLENMESø YÖNELøK BøR ARAùTIRMA
MURAT AYDIN 1, KADøR GÜÇLÜER 1, ADEM BÜYÜK 2
1

2

ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
maydin@adiyaman.edu.tr

YapÕ sistemleri farklÕ yüklerin etkisi altÕnda bulunmakta ve yapÕya etkiyen yükler zati yükler, hareketli yükler,
deprem yükü gibi sÕnÕflandÕrÕlabilmektedir. YapÕnÕn taúÕyÕcÕ elemanlarÕ olan kolon, kiriú, döúeme, temel gibi
elemanlara bu yüklerin etkisinin belirlenebilmesi, analiz edilebilmesi ve yapÕnÕn ekonomik ömrü süresince
güvenle hizmet verebilmesi için alanÕnda iyi yetiúmiú teknik elemanlarla ihtiyaç vardÕr. Bu ihtiyacÕ karúÕlayacak
bireylerin yetiúmesi için e÷itim ortamlarÕnda ö÷rencilerin alanlarÕ ile ilgili temel kavramlarÕ tam ve do÷ru
biçimde ö÷renmeleri gerekmektedir. Moment kavramÕ yani kuvvetin döndürme etkisi, yapÕlarda hesaplanmasÕ
gereken bir etki olmasÕ bakÕmÕndan önemli bir kavramdÕr. Bu çalÕúmada, inúaat programÕ ve inúaat mühendisli÷i
ö÷rencilerinin moment konusunda sahip olduklarÕ bilgi eksikliklerinin ve kavram yanÕlgÕlarÕnÕn belirlenmesi
amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn evrenini AdÕyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ønúaat
ProgramÕ ve Mühendislik Fakültesi ønúaat Mühendisli÷i ö÷rencileri, örneklemini ise 2016-2017 Ö÷retim YÕlÕ
Güz YarÕyÕlÕnda ö÷renimlerine devam eden gönüllü 78 ö÷renci oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmada veri toplama aracÕ
olarak, uzman görüúlerine baúvurularak araútÕrmacÕlar tarafÕndan hazÕrlanan 2 açÕk-uçlu sorudan oluúan bir test
kullanÕldÕ. Ö÷rencilerin sorulara verdikleri yanÕtlar nitel olarak analiz edildi. YanÕtlar benzerliklerine göre
gruplandÕ, frekans ve yüzdelerine ayrÕlarak tablolara iúlendi. ÇalÕúmada elde edilen bulgulardan ö÷rencilerin
büyük bir ço÷unlu÷unun moment kavramÕnÕn vektörel bir kavram oldu÷unu bilmedikleri görüldü. Birçok
ö÷rencin momenti kuvvet kavramÕ ile karÕútÕrarak tanÕmlamaya çalÕútÕklarÕ tespit edildi. Bu bulgu, ö÷rencilerin
kuvvet ve moment kavramlarÕ aynÕ úeylermiú gibi düúündüklerini göstermesi bakÕmÕndan önemlidir. Moment
kavramÕnÕ bir cismin dengede durmasÕnÕ sa÷layacak kuvvettir, cismin dengede durumunu gösteren bir terimdir
ve cisme etki eden kuvvetlerin cismi dengede tutmasÕdÕr úeklinde açÕklamaya çalÕúan hem mühendislik hem de
inúaat programÕ ö÷rencilerinin var oldu÷u saptandÕ. Birçok ö÷rencinin moment kavramÕ konusunda cismin
dönmesi, cismin dönme hareketidir, cismin dönmesini sa÷layan kuvvettir úeklinde kavram yanÕlgÕlarÕna sahip
olduklarÕ belirlendi. Ö÷rencilerde moment konusunda var olan yanÕlgÕlarÕ ve bilgi eksikliklerinin oluúmamasÕ
için konuyu verecek olan ö÷retim elemanÕn bu çalÕúmada tespit edilen yanÕlgÕlarÕ ve bilgi eksikliklerini dikkate
alarak vermesinin yararlÕ olaca÷Õ söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Moment, Kavram yanÕlgÕlarÕ, MYO ve mühendislik ö÷rencileri, Fizik e÷itimi
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(11429) GIDA TEKNøKERLøöø ÖöRETøMø KONUSUNDA ÖöRETøM
ELEMANLARININ GÖRÜùLERøNøN DEöERLENDøRøLMESø
HASAN METE 1, GÜRCAN UZAL 1, AYTEKøN ERDEM 1, DUYGU HÜYÜK 1
1

NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø
hmete@nku.edu.tr

GÕda üretim yerlerinde iúlem aúamalarÕnÕn takibinin tamamen gÕda mühendisleri tarafÕndan yapÕlmasÕ ekonomik
açÕdan daha maliyetlidir. Bunun için iyi yetiútirilmiú gÕda teknikerlerinin gÕda üretim iúlem basamaklarÕnda
kontrol görevlisi olarak görevlendirilmesi hem ekonomik anlamda üretim maliyetlerini düúürecek hem de
iúlevsel olarak gÕda mühendislerinin iú yüklerini azaltacaklarÕ için daha verimli üretim akÕúÕ gerçekleútirilecektir.
ÇalÕúmanÕn amacÕ; Teknik Bilimler Meslek YüksekokullarÕ’ndaki GÕda Teknikerli÷i ö÷retiminde karúÕlaúÕlan
zorluklarÕ GÕda Teknolojisi programlarÕnda ders veren ö÷retim elemanlarÕ bakÕú açÕsÕyla ortaya konulmasÕ ve
çözüm önerilerinin belirlenmesidir. GÕda Teknikerli÷i ö÷retiminde karúÕlaúÕlan zorluklar ve çözüm önerileri
nelerdir? Sorusu araútÕrmanÕn problemini oluúturmaktadÕr. AraútÕrmanÕn yöntemi nitel analiz yöntemidir.
AraútÕrmayÕ yürütebilmek için NamÕk Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu GÕda
Teknolojisi ProgramÕ’nda görev yapmakta olan beú ö÷retim elemanÕn görüúlerini belirlemek amacÕyla dört açÕk
uçlu soru içeren yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú bir görüúme formu geliútirilmiútir. Ölçme aracÕndan elde edilen veriler
betimsel analiz tekni÷i ile de÷erlendirilmiútir. Elde edilen bazÕ sonuçlar úunlardÕr; liseden gelen ö÷rencilerin
daha nitelikli olmasÕ, sÕnÕf mevcutlarÕnÕn azaltÕlmasÕ (en çok 30 kiúi), sÕnavsÕz geçiú ile ö÷renci alÕmÕnÕn
sonlandÕrÕlmasÕ, , ikinci ö÷retim ö÷reniminin kaldÕrÕlmasÕ, laboratuvarlarda her ö÷renciye yetecek sarf malzeme
bulundurulmasÕ, laboratuvarlarÕn uygulamaya hazÕrlanmasÕnda gÕda teknolojisi programÕnda ö÷renim görmüú
kadrolu personel istihdam edilmesi, laboratuvarlarda uygulama sürelerinin arttÕrÕlmasÕ, pilot tesislerde
uygulamalar yaptÕrÕlmasÕdÕr. GÕda teknikerli÷i e÷itiminde ilgili sanayi kuruluúlarÕ ile iúbirli÷i içerisine girilmeli
ve üretim ortamlarÕnda bazÕ eksikliklerin tamamlanmasÕna çalÕúÕlmalÕdÕr. Ö÷rencilerin okuma, anlama ve kendini
ifade etme becerilerinin geliútirilmesi yanÕnda ayrÕca laboratuvar araç ve gereçlerinin yenilenmesi, geliúmiú
teknolojilerine uygun hale getirilmesi, bakÕm ve tamirlerinin zamanÕnda yapÕlmasÕ ile vizkozimetre, renk ayrÕm
cihazÕ, glutomatik, hektolitre, bindane sayÕcÕ, fermantasyon kabini, hamur kesim, tartÕm ve úekil verici vb.
cihazlarÕn alÕnmasÕ gerekti÷i belirtilmiútir.
Anahtar Kelimeler : GÕda Teknikerli÷i Ö÷retimi, Ö÷retim ElemanÕ Görüúleri, Ö÷retim SorunlarÕ, Çözüm
Önerileri
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HASAN METE 1, AYTEKøN ERDEM 1, GÜRCAN UZAL 1, DUYGU HÜYÜK 1
1

NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø
hmete@nku.edu.tr

Endüstride ihtiyaç elemanÕ olarak görev alacak olan meslek yüksekokulu mezunlarÕnÕn nitelikli olarak
yetiútirilmeleri gerekmektedir. Meslek YüksekokullarÕ’ndaki e÷itim-ö÷retimin niteli÷i ise; ö÷retim elemanlarÕnÕn
yetkinli÷i, atelye ve laboratuarlarÕn teknolojik donanÕmÕ ve ö÷retim programlarÕ vb. faktörlere ba÷lÕdÕr. Bu
nedenle, Meslek YüksekokullarÕ’ndaki e÷itim-ö÷retimin niteli÷i konusundaki ö÷renci görüúlerinin belirlenmesi
önem kazanmaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Meslek Yüksekokulu ö÷rencilerinin e÷itim-ö÷retim ile ilgili
görüúlerinin belirlenmesidir.AraútÕrma tarama modelinde bir çalÕúmadÕr. AraútÕrmanÕn evrenini 2016-2017
ö÷retim yÕlÕnda NamÕk Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda ö÷renim gören 7189
ö÷renci (tekniker adayÕ), araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu ise, bu adaylar arasÕndan rastgele seçilen 251 tekniker
adayÕ oluúturmaktadÕr.AraútÕrma kapsamÕnda tekniker adaylarÕndan veri toplamak için kullanÕlan ölçme aracÕ;
araútÕrmacÕlar tarafÕndan 2007 yÕlÕnda geliútirilmiú, Cronbach Alfa iç tutarlÕlÕk katsayÕsÕ Į=0,74 olan veyedisi
olumlu,altÕsÕ olumsuz olmak üzere 13 sorudan oluúan beúli Likert tipi bir ölçektir. Ölçe÷e cevap veren tekniker
adaylarÕndan elde edilen veriler, SPSS paket programÕndan yararlanÕlarak,betimsel istatistik tekni÷i ile analiz
edildi. Elde edilen sonuçlardan bazÕlarÕ úunlardÕr: Meslek Yüksekokulu’nda baúarÕlÕ olabilmek için her derse
ciddi bir úekilde çalÕúmak gerekti÷i görüúüne ö÷rencilerin tümüyle katÕldÕklarÕ belirlenmiútir. “Meslek
Yüksekokulu’nda mesle÷imle ilgili temel kavramlarÕ ve ilkeleri daha iyi ö÷reniyorum”, “Ö÷retim elemanlarÕnÕn
ço÷u ders dÕúÕnda da ö÷retim ve danÕúmanlÕk yönünden yardÕmcÕ olmaktadÕrlar”, “Meslek Yüksekokulu’ndaki
ö÷retim programlarÕ teorik ve pratik dersler açÕsÕndan yeterlidir”, “Meslek Yüksekokulu’ndaki ö÷retim
elemanlarÕ Meslek Lisesi’ndeki ö÷retmenlere göre, ö÷renimde bize daha fazla yardÕmcÕ
olmaktadÕrlar”görüúlerine ö÷rencilerin kÕsmen katÕldÕklarÕ görülmüútür. Ö÷rencilerin e÷itim-ö÷retim ile ilgili
di÷er tüm görüúlerinde kararsÕz kaldÕklarÕ belirlenmiútir. Bu sonuçlar do÷rultusunda úu öneride bulunulabilir:
Ö÷rencilerin e÷itim-ö÷retim ile ilgili olumsuz görüúlerini giderebilmek için tedbirler alÕnmalÕdÕr.
Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu; Ö÷renci (Tekniker AdayÕ); Ö÷retim ElemanÕ; Atelye; Laboratuar
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(11970) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖöRENCøLERøNøN STAJLARDA
EDøNDøKLERø TECRÜBELERøN DEöERLENDøRøLMESø
FEYZø KAYSø 1, AYSUN GÜROL 2
2

1
øSTANBUL ÜNøVERSøTESø
YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
feyzikaysi@gmail.com

Meslek yüksekokullarÕnda ö÷rencim gören ö÷rencilerin mesleki tecrübelerini artÕrmak amacÕyla iki adet staj
yapmasÕ beklenmektedir. bu süreçlerde ö÷rencilerin ö÷renim gördükleri programa yakÕn alanlarda toplam 60
iúgünü çalÕúmalarÕ talep edilmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, ö÷rencilerin yaz dönemlerinde yapmÕú olduklarÕ
stajlarÕn etkinli÷ini belirlemek için ö÷rencilerin ö÷renci görüúleri göz önünde bulundurularak edinilen
tecrübelerin de÷erlendirilmesini sa÷lamaktÕr. ÇalÕúma nitel tekniklerle yürütülmüútür. Ö÷rencilerden yaz
döneminde yapmÕú olduklarÕ stajlarda, edindikleri tecrübeleri dijital ortamdaki formun boyutlarÕnÕ göz önünde
bulundurarak de÷erlendirmeleri talep edilmiútir. ÇalÕúmaya østanbul ilindeki bir devlet üniversitesinin meslek
yüksekokulunda ö÷renim gören Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ve Elektronik Teknolojisi programÕndaki
katÕlÕmcÕlar dahil edilmiútir. Toplam 337 katÕlÕmcÕnÕn belirtti÷i ifadeler içerik analiziyle yorumlanmÕútÕr. Elde
edilen bazÕ sonuçlara göre; ö÷rencilerin alanlarÕyla ilgili tecrübe edindikleri belirlenmiútir. Bununla birlikte,
ö÷rencilerin edindikleri tecrübelerin farkÕnda olduklarÕ ve mesleki e÷itimlerine katkÕsÕnÕn olaca÷ÕnÕ bildikleri
anlaúÕlmaktadÕr. AyrÕca ö÷renim görülen program ve iúyeri arasÕndaki iúbirli÷inin sa÷lanmasÕ ve baúka
iúyerleriyle bu iúbirliklerinin artmasÕnÕn sa÷lanmasÕ, ö÷rencilerin beklentileri arasÕnda yer almÕútÕr. ÇalÕúmadan
elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak; staj süresince ö÷rencilerin takip edilmesi ve edinilen
tecrübelerin düzeylerinin yerinde görülmesinin sa÷lanmasÕ önerilmektedir. Son olarak, iúyerlerinde
gerçekleútirilen uygulamalarÕn, ö÷renim görülen programdaki e÷itim programÕyla benzer veya yakÕn olmasÕnÕn
sa÷lanmasÕ ö÷rencilerin mesleki yeterliklerini attÕrabilir.
Anahtar Kelimeler : Yaz stajlarÕ, Staj Tecrübesi, Üniversite-Sektör iúbirli÷i, Mesleki deneyim

(12202) ORTAÖöRETøM ÖöRENCøLERøNøN MEDYA
OKURYAZARLIöINA øLøùKøN GÖRÜùLERø (MESLEKø VE TEKNøK
ANADOLU LøSESø ÖRNEöø)
1

KUDRET ùAHøN 1, ADøL ÇORUK 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
kaya_kudret@hotmail.com

Kitle iletiúim araçlarÕnÕn insanlarÕn hayatlarÕnda gittikçe artan bir úekilde yer edinmesi, bazÕ kaygÕlarÕ
beraberinde getirmiútir. Bu noktada, bir aya÷ÕnÕ medyanÕn bir aya÷ÕnÕ da e÷itimin oluúturdu÷u “medya
okuryazarlÕ÷Õ” kavramÕ geliúmiútir. Medya okuryazarlÕ÷Õ, mesajlarÕn oluúturulmasÕ ve aktarÕlmasÕ sürecinde
kullanÕlan her çeúit sembolü çözümleyebilme, verilmek istenen mesajla görünen mesaj arasÕndaki köprüyü
kurabilme becerisi olup bireylere gerçek dünya ile medya tarafÕndan kurgulanan dünya arasÕndaki sÕnÕrÕ daha
açÕk görmeyi sa÷layacak bir perspektif sunmaktadÕr. MedyanÕn en çok etkiledi÷i gruplardan biri ortaö÷retim
ö÷rencileridir. Ortaö÷retim ö÷rencileri seçtikleri rol modellerin davranÕú úekillerini benimsemeleri nedeniyle
medyadan oldukça fazla etkilenmektedir. Gençler, medya mesajlarÕnÕ yeteri kadar eleútirel yorumlayamadÕklarÕ
için savunmasÕz kalmakta ve bir ba÷ÕmlÕlÕk durumu ortaya çÕkmaktadÕr. Medya okuryazarlÕ÷ÕnÕn amacÕ çocuklarÕ
ve gençleri istenmeyen mesajlardan korumak de÷ildir. Yani televizyonu, interneti kapatarak günümüzde
medyadan kaçmak mümkün olmayacaktÕr. Günümüzde bireylerin, özellikle gençlerin baúka okuryazarlÕklarÕn
yanÕ sÕra medya okuryazarÕ da olmasÕ beklenmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ö÷rencilerinin medya okuryazarlÕklarÕna iliúkin görüúlerini belirlemektir. ÇalÕúma grubu olarak, Çanakkale øbn-i
Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 20 ö÷renci belirlenmiútir. ÇalÕúma grubu kolay ulaúÕlabilir durum
örneklemesine uygun olarak seçilmiútir. AraútÕrmada, nitel veri toplama araçlarÕndan görüúme yöntemi içerisinde
yer alan “yarÕ-yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme tekni÷i” kullanÕlacaktÕr. Veriler “içerik analizi tekni÷i” ile
çözümlenecektir. Görüúme sorularÕ uzman görüúlerine baúvurularak araútÕrmacÕlar tarafÕndan hazÕrlanmÕútÕr.
AraútÕrma, verilerin toplanmasÕ aúamasÕnda olup bulgulara ve sonuçlara bildiride yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : medya, medya okuryazarlÕ÷Õ, ortaö÷retim ö÷rencileri
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Gardner, zekayÕ “içinde yaúanÕlan toplumda faydalÕ bir úeyler yapabilme kapasitesi; her insanda kendine özgü
bulunan yetenek ve beceriler bütünü” olarak tanÕmlamakta ve zeka alanlarÕnÕ sekiz grupta toplamaktadÕr. Bunlar;
sözel/dilsel zeka, matematiksel/mantÕksal zeka, görsel/uzamsal zeka, müziksel/ritmik zeka, bedensel/kinestetik
zeka, sosyal/kiúiler arasÕ zeka, içsel /öze dönük zeka ve do÷acÕ zeka olarak ilgili alan yazÕnda yer almaktadÕr.
ÇalÕúmanÕn amacÕ; okuduklarÕ alanlara göre önlisans ö÷rencilerinin Çoklu Zekâ KuramÕ açÕsÕndan zekâ alanlarÕnÕ
belirlemektir. AyrÕca ö÷rencilerin okuduklarÕ bölüm, liseden mezun olduklarÕ alanlar ve demografik de÷iúkenleri
ile çeúitli zeka alanlarÕ arasÕndaki iliúki incelenecektir. AraútÕrmanÕn evreni Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu'nun muhasebe ve vergi bölümü, dÕú ticaret bölümü, pazarlama ve reklamcÕlÕk
bölümü, seyahat turizm ve e÷lence hizmetleri bölümü ve gÕda iúleme bölümü dahilinde okumakta olan tüm
ö÷rencileri kapsamaktadÕr. YapÕlan araútÕrmada, önlisans ö÷rencilerinin ile e÷itim aldÕklarÕ bölümler göre baskÕn
olan çoklu zeka alanlarÕnda farklÕlÕk olmasÕ muhtemel sonuçtur. Bununla birlikte elde edilen sonuçlarÕn
uygulanacak ö÷retim yöntem ve tekniklerinin geliútirilmesi açÕsÕnda önemli bilgiler sa÷layaca÷Õ
düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Çoklu Zeka KuramÕ, Önlisans ProgramÕ, E÷itim

(11936) FEN BøLGøSø ÖöRETMENLERøNøN ÖöRETøM MATERYALø
OLARAK ROBOTøK TEKNOLOJø KULLANIMI øLE øLGøLø
DÜùÜNCELERø
1

SøNAN ÇINAR 1
RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
sinan.cinar@erdogan.edu.tr

ArtÕk dünyada Fen ve Teknoloji e÷itimine bakÕldÕ÷Õnda karúÕmÕza uygulanabilir yeni bir teknolojik alan
çÕkmaktadÕr. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini entegrasyonu sa÷lanan “Robotik” denilen
bu teknolojik yenilik, dünyada fen, matematik, teknoloji, mühendislik (STEM) dersleri için bir disiplinler arasÕ
ö÷renme aracÕ olarak görülmektedir. SÕnÕflarda robotik teknolojinin baúarÕlÕ ve etkin bir úekilde kullanÕlmasÕnÕ
etkileyen en önemli faktörün ö÷retmenin rolü oldu÷u kaçÕnÕlmaz bir gerçektir. SÕnÕflar yeteri kadar ve hatta
gere÷inden fazla robotik teknoloji ile donatÕlmÕú olsa bile bu teknolojiyi ö÷retim programÕna entegre edecek olan
kiúi ö÷retmendir (Almiss, 2009; Mubin vd., 2013; Khain, 2014). Bu ba÷lamda ö÷retmenlerin robotik teknolojiyi
sÕnÕflara entegre edebilecek anlayÕúa, bilgi ve beceriye sahip olmasÕ oldukça önemli bir konudur. Bu çalÕúmanÕn
amacÕ, fen bilgisi ö÷retmenlerinin ö÷retim materyali olarak robotik teknoloji kullanÕmÕ ile ilgili düúüncelerini
ortaya çÕkarmaktÕr. AraútÕrmanÕn örneklemini 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕ bahar döneminde Rize ilinde görev
yapan 40 fen bilgisi ö÷retmeni oluúturmaktadÕr. AraútÕrmanÕn örneklemi amaçlÕ örnekem seçim yöntemi
kullanÕlarak seçilmiútir. Örneklem, TÜBøTAK 4005 kapsamÕnda Recep Tayyip Erdo÷an Üniversitesi E÷itim
Fakültesi STEM Koordinatörlü÷ü tarafÕndan yürütülmüú olan 116B463 nolu ‘’Fen bilgisi Ö÷retmenim
Disiplinler-arasÕ AnlayÕú KazanÕyor’’ projesine katÕlan 40 fen bilgisi ö÷retmeni gönüllü katÕlÕmÕ ile
oluúturulmuútur. ÇalÕúmada araútÕrma yöntemi olarak var olan durumu betimlemek amacÕ ile kullanÕlan ve
genelleme kaygÕsÕ taúÕmayan betimsel araútÕrma yöntemlerinden biri olan Özel Durum çalÕúmasÕ yöntemi
kullanÕlmÕú ve veriler yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú mülakat tekni÷i elde edilmiútir. Elde edilen veriler içerik analizi ile
analiz edilmiútir. øçerik analizinde; yazÕlÕ hale getirilen görüúme metni birkaç kez incelenmiú ve araútÕrmanÕn
amacÕ çerçevesinde literatürde göz önünde bulundurularak önemli boyutlar saptanmÕútÕr. Verilerin analizi
sonucunda ö÷retmenlerin büyük ço÷unlu÷unun robotik teknolojiyi bir ö÷retim materyali olarak de÷il de okul dÕúÕ
bir etkinlik türü olan robot yapÕmÕ ve robot yarÕúmalarÕ etkinli÷i olarak düúündükleri ortaya çÕkmÕútÕr.
Ö÷retmenlerin fen ö÷retiminde robotik teknolojiyi bir ö÷retim materyali olarak kullanmama yönündeki
düúüncelerin oluúmasÕna neden olan en önemli faktörlerin bu konuda bilgi ve beceri eksikli÷inden ve sÕnav
baúarÕ kaygÕsÕndan kaynaklandÕ÷Õ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Robotik Teknoloji, Fen Bilgisi Ö÷retimi, Ö÷retim Materyali
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Ülkemizde çok sayÕda üniversite bulunmaktadÕr fakat en iyi olarak adlandÕrdÕ÷ÕmÕz üniversitelerimiz bile dünya
sÕralamasÕnda alt sÕralarda yer almaktadÕr. Mevcut durumun de÷iúmesi için dünya çapÕnda e÷itim alanÕnda
gerçekleúen de÷iúmelerin ve geliúmelerin yakÕndan takip edilmesi gerekmektedir. Dünya e÷itim anlayÕúÕnÕ
FeTeMM’e (STEM) göre yapÕlandÕrmakta ve bu konuda yapÕlan çalÕúmalar gün geçtikçe hÕz kazanmaktadÕr.
FeTeMM çerçevesinde yer alan alanlardan biri olan mühendislik, geliúmiú ve geliúmekte olan ülkelerin refah
seviyesini arttÕran en önemli alanlardan birisi olarak görülmektedir. Bu kapsamda iyi yetiúmiú mühendis gücü
ça÷daú toplumlarÕn önemli hedefleri arasÕndadÕr. Bu nedenle bizler de mühendislik alanÕnda ö÷renim gören
ö÷rencilerimizin potansiyellerini ortaya çÕkarmalÕ ve planlamalarÕmÕzÕ bu do÷rultuda yapmalÕyÕz. Bu anlayÕúla
ülkemizin köklü bir teknik üniversitesinin Harita Mühendisli÷i bölümünde ö÷renim gören 3. sÕnÕf ö÷rencisinin
(n=43) baúarÕ durumlarÕ akademik özyeterlik, ders çalÕúma becerisi ve örgütsel faktörler açÕsÕndan incelenmiútir.
AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak Akademik Özyeterlik Ölçe÷i, Ders ÇalÕúma Becerisi Ölçe÷i ve Örgütsel
Faktörler Ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. Verilerin analizleri için SPSS 22.0 istatistik programÕ kullanÕlmÕútÕr. Akademik
özyeterlik, ders çalÕúma becerisi ve örgütsel faktörlerin baúarÕ üzerine etkisi regresyon analizi ile incelenmiútir.
ÇalÕúmadan elde edilen bulgular do÷rultusunda, ders çalÕúma becerisi, örgütsel faktörler ve akademik özyeterlik
de÷iúkenleriyle birlikte, ö÷renci baúarÕsÕ arasÕnda anlamlÕ bir iliúki R2 = 0,211oldu÷u tespit edilmiútir (F(3-42) =
3,475, p< 0,05).Regresyon katsayÕlarÕnÕn anlamlÕlÕk testleri göz önüne alÕndÕ÷Õnda sadece akademik özyeterlik
de÷iúkeninin anlamlÕ oldu÷u, ders çalÕúma becerisi ve örgütsel faktörler de÷iúkenlerinin baúarÕyÕ tahmin etmede
anlamlÕ olmadÕ÷Õ görülmüútür. BaúarÕnÕn ba÷lÕ oldu÷u birçok faktör vardÕr. Mevcut durumun iyileútirilmesi adÕna
bu faktörlerin önem derecelerinin ortaya çÕkartÕlmasÕ önemlidir. Devam eden çalÕúmalarÕn farklÕ faktörlerin göz
önüne alÕnarak incelenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : : Mühendislik, BaúarÕ, Akademik Özyeterlik, Ders ÇalÕúma Becerisi, Örgütsel Faktörler

(12302) DÜùÜK YAKIT KULLANIMIYLA YÜKSEK ELEKTRøK
ELDESø
1

MUHAMMET CAN KARAYAZ 1
RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
cankarayaz@gmail.com

Enerji kaynaklarÕ, enerji tasarrufu ve maliyeti düúük enerji elde etme konusunda günümüzde birçok araútÕrma
yapÕlmaktadÕr. Bunun en önemli sebeplerinden biri günümüzde kullanÕlan teknolojilerin en büyük gereksinimin
enerji kaynaklarÕ olmasÕdÕr. Ucuz enerji kaynaklarÕnÕn elde edilmesi ve kullanÕlmasÕ teknoloji kullanÕmÕnÕn
yaygÕn etkisini arttÕracaktÕr. Ancak kullanÕlan enerji kaynaklarÕnÕn do÷aya olan etkisi göz ardÕ edilmemelidir. Bu
enerji kaynaklarÕnÕn çevreye verece÷i tahrip edici etkileri minimum düzeye indirmek büyük bir önem
taúÕmaktadÕr. Bundan dolayÕ günümüzde yapÕlan çalÕúmalar enerji tasarrufu üzerine yo÷unlaúmÕútÕr. Bu konuda
yapÕlan çalÕúmalardan belki de en önemlisi, çevre kirlili÷ini azaltmayÕ hedefleyen elektrikli arabalardÕr. Elektrikli
arabalar úarj edilerek belirli bir mesafe hareket etmektedir. Buna örnek olarak bir devlet üniversitesinin
geliútirdi÷i EVT-S1 model elektrikli aracÕ ele alabiliriz. EVT-S1 saatte 90km/h hÕz ile sabit hÕzla hareket eti÷inde
100km mesafede 1KW/saat enerji harcamaktadÕr ve araç 30 dakikalÕk yakÕt ile 300km yol alabiliyor.300km
mesafe sonunda aracÕn 30 dakikalÕk úarj olma süresi vardÕr. AracÕn 30 dakikalÕk úarj ihtiyacÕ araç için büyük bir
dezavantaj oluúturmaktadÕr. Günümüzde kullanÕlan araçlarÕn birço÷u ticari amaçla kullanÕlmakta ve bu araçlar
gün boyunca hareket halindedir. Bu yüzden elektrikli araçlara ticari olarak sÕcak bakÕlmamaktadÕr.
TasarladÕ÷ÕmÕz elektrikli aracÕmÕz hareket halindeyken hem úarj etmeye hem de úarj maliyetini en alt seviyede
tutmaya yönelik tasarlanan bir araçtÕr. Düúük kW sahip içten yanmalÕ bir motor ile mekanik sistem ve
alternatörden oluúturulmasÕ planlanmaktadÕr. Alternatörün tahrik gücünü karúÕlamak için mekanik bir sistem
oluúturulmuútur.
Anahtar Kelimeler : enerji tasarrufu, elektrik, çevre
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(9621) 4-6 YAù ÇOCUöA SAHøP EBEVEYNLERøN RESøMLø ÇOCUK
KøTABI SEÇøMø ÖLÇÜTLERøNøN øNCELENMESø
SERPøL PEKDOöAN 1
1
HøTøT ÜNøVERSøTESø
serpil4423@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ 4-6 yaú çocu÷a sahip ebeveynlerin, çocuklarÕna kitap alÕrken göz önünde bulundurduklarÕ
ölçütleri incelemektir. ÇalÕúmanÕn örneklemini 2016-2017 yÕlÕnda Amasya’da yaúayan ve çocu÷u okul öncesi
e÷itime devam eden 10 ebeveyn oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak yarÕ-yapÕlandÕrÕlmÕú
görüúme sorularÕ kullanÕlmÕútÕr. Verilerin analizinde betimsel analiz tekni÷i kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada verilerin
analizinde úu adÕmlar izlenmiútir: Verilerin azaltÕlmasÕ ve görüúmelerin dökümü; verilerin görsel hale getirilmesi
ve görüúme kodlama anahtarlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ ve çalÕúmanÕn güvenirli÷inin belirlenmesi. Veriler analiz
edildikten sonra, temalar ve alt temalar oluúturularak, verilen yanÕtlar frekans ve yüzde de÷erleri úeklinde
tablolaútÕrÕlarak sunulmuútur. ÇalÕúmanÕn bulgularÕ ebeveynlerin çocuklarÕna kitap seçerken en çok úiddet ve
korku ö÷elerinin yer alma durumunu, kitap içeri÷inin konuyla ba÷lantÕlÕ olmasÕnÕ, kitabÕn dikkat çekici resim ve
yazÕ özelliklerini ve yaúa uygunlu÷unu göz önünde bulundurduklarÕnÕ belirtmiúlerdir.
Anahtar Kelimeler : Çocuk, Resimli Kitap, Ebeveyn

(9869) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMø GÖRSEL SANATLAR
EöøTøMøNDE BøR UYGULAMA ÖRNEöø: ‘KÜÇÜK RESSAMLARIN
YOLCULUöU’
ÖZLEM ÇELEBøOöLU 1, BÜùRA BøREL 1

1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ozlemcelebioglu@hotmail.com

Bu araútÕrmada okul öncesi dönemdeki çocuklarÕn ‘sanatçÕ’ kavramÕna, sanat akÕmlarÕna ve boya tekniklerine
karúÕ farkÕndalÕk geliútirmeleri amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlü÷ü’ne ba÷lÕ olarak faaliyet gösteren, ÇABAÇAM Çok AmaçlÕ Erken Çocukluk E÷itimi Merkezi’nde
e÷itim alan, sosyodemografik ve ekonomik koúullarÕ nedeniyle dezavantajlÕ grupta bulunan, 37-72 ay
grubundaki 16 çocuktan oluúmaktadÕr. AraútÕrma nitel araútÕrma yaklaúÕmlarÕndan durum çalÕúmasÕ deseninde
kurgulanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn baúÕnda ve sonunda çocuklarla sanat ve sanatçÕ kavramlarÕ ile ilgili görüúmeler
yapÕlacak, ayrÕca ö÷retmen tarafÕndan da gözlem formu ve araútÕrmacÕ günlü÷ü kullanÕlacak, veri toplama
araçlarÕ ile elde edilen verilerin de içerik analizlerii gerçekleútirilecektir. AraútÕrma kapsamÕnda program
uygulamalarÕ 16 Ocak – 10 Nisan 2017 tarihleri arasÕnda, 10 hafta boyunca, haftada bir yarÕm gün
gerçekleútirilecektir. Program kapsamÕnda her hafta bir sanatçÕ (Pollock, Miro, Klee, Osman Hamdi, Mondrian,
Rothko, Van Gogh, Dali, Turner ve Picasso), çeúitli akÕmlar (Soyut DÕúavurumculuk, Sürrealizm,
Ekspresyonizm, Oryantalizm, De Stijl, Empresyonizm, Romantizm ve Kübizm) ve boya teknikleri (Ya÷lÕ boya,
Heykel, Seramik) ele alÕnacaktÕr. AraútÕrmanÕn veri toplama süreci devam etti÷inden dolayÕ bulgularÕn
katÕlÕmcÕlarla kongrede paylaúÕlmasÕ planlanmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Erken Çocukluk E÷itimi, Okul Öncesi E÷itim, Görsel Sanatlar E÷itimi, Sanat ve Çocuk
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(9934) OKUL ÖNCESø EöøTøMDE AøLE KATILIMINA øLøùKøN
EBEVEYN VE ÖöRETMEN GÖRÜùLERøNøN DEöERLENDøRøLMESø
MEHMET SAöLAM 1, ZEKERøYA ÇALIùKAN 1
1

øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø
pdgsaglam@gmail.com

Okul öncesi e÷itimin istenen nitelikte ve verimlilikte gerçekleútirilebilmesi süreçte yer alan bütün unsurlarÕn
iúbirli÷i içinde hareket etmesine ba÷lÕdÕr. Ö÷retmenler tarafÕndan yapÕlan etkinliklerin ve faaliyetlerin ebeveynler
ile iúbirli÷i içinde yürütülmesi, onlarÕn deste÷i ve katkÕsÕ alÕnarak gerçekleútirilmesi okul öncesi e÷itimdeki
kazanÕmlar açÕsÕndan önemlidir. Okul öncesinde aile katÕlÕmÕ; anne babalarÕn çocuklarÕn e÷itimlerine, bunun
yanÕnda geliúimlerine katkÕda bulunup, onlara yararlÕ olabilmeleri için organize edilen etkinlikler bütünüdür.
E÷itimdeki kalitenin artmasÕ ve etkin bir e÷itimin sa÷lanmasÕ ö÷retmenler ve ebeveynler arasÕndaki iúbirli÷i ile
do÷rudan iliúkilidir. Aile katÕlÕmÕnÕn özellikle okul öncesi e÷itimdeki önemi dikkate alÕnarak bu çalÕúmada okul
öncesi e÷itimde aile katÕlÕmÕna iliúkin ebeveyn ve ö÷retmen görüúleri de÷erlendirilmiútir. Ö÷retmen ve
ebeveynlerin görüúlerinin derinlemesine analizinde nitel araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmacÕ tarafÕndan
hazÕrlanan görüúme formu ile ebeveynlere; aile katÕlÕmÕndan ne anladÕklarÕ, aile katÕlÕmÕnÕ arttÕran ve azaltan
unsurlar, aile katÕlÕmÕnÕn önemi, aile katÕlÕmÕnÕn ebeveyn ve çocuk üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik
sorular sorulmuútur. Ö÷retmenlere ise; aile katÕlÕmÕnÕ nasÕl tanÕmladÕklarÕ, aile katÕlÕmÕ konusunda ebeveynlerin
tutumu, aile katÕlÕmÕnÕ arttÕran ya da sÕnÕrlayan unsurlar gibi sorular yönetilerek düúünceleri alÕnmÕútÕr. AraútÕrma
sonucunda elde edilen sonuçlar tümevarÕmsal analiz yöntemi ile derinlemesine ele alÕnmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Aile katÕlÕmÕ, ebeveyn, okul öncesi ö÷retmeni

(9950) OKUL ÖNCESø DÖNEMDE ÇOCUöU OLAN EBEVEYNLERøN
ÇOCUKLARININ TEMEL BøLøMSEL SÜREÇ BECERøLERøNø
KULLANMALARINA FIRSAT YARATMA DURUMLARININ
øNCELENMESø
1

SARA KEFø 1
FOÇA BELEDøYESø ÇOCUK EVø MÜDÜRÜ
sarakefi@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ; ebeveyn bilim etkinlikleri e÷itim programÕnÕn (EBEEP), ebeveynlerin çocuklarÕnÕn temel
bilimsel süreç becerilerini kullanmalarÕ için fÕrsat yaratma durumlarÕ üzerindeki etkisini incelemektir. Deneysel
araútÕrma modelinin kullanÕldÕ÷Õ araútÕrmada çalÕúma grubunu; øzmir ølinde resmi anaokullarÕna çocu÷u devam
eden 108 (54 deney, 54 kontrol) ebeveyn oluúturmuútur. ÇalÕúmada veri toplama aracÕ olarak "Temel Bilimsel
Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçe÷i: Ebeveyn Formu" kullanÕlmÕútÕr. Ölçe÷in geçerlik ve güvenirlik
çalÕúmasÕ; Ankara, Konya, øzmir, KÕrklareli, østanbul, Sakarya, Bursa, Amasya, Gaziantep ve DiyarbakÕr,
illerinde 2014/2015 e÷itim yÕlÕnda Milli E÷itim BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ resmi okul öncesi e÷itim kurumlarÕna çocu÷u
devam eden 536 ebeveyn ile yapÕlmÕútÕr. Bulgular; deney grubunun TBSBKDÖ; Ebeveyn formu, öntest-sontest
puan ortalamalarÕ arasÕnda anlamlÕ düzeyde sontest lehine farklÕlÕk oldu÷unu göstermektedir. Bu bulgu; EBEEP
ile ebeveynlerin çocuklarÕnÕn temel bilimsel süreç becerilerini kullanmalarÕna fÕrsat yaratma durumlarÕnda
anlamlÕ bir artÕú sa÷ladÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir. AyrÕca, deney grubunun TBSBKDÖ; Ebeveyn Formu sontest ve
izleme testi puan ortalamalarÕ karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda ise anlamlÕ bir farklÕlaúmanÕn olmadÕ÷Õ, verilen e÷itimin
(EBEEP) kalÕcÕ bir etki sa÷ladÕ÷ÕnÕ göstermektedir (p>0.05). Elde edilen sonuçlar do÷rultusunda okul öncesi
dönemde çocu÷u olan ebeveynlerin çocuklarÕnÕn temel bilimsel süreç becerilerini kullanmalarÕna fÕrsat yaratma
durumlarÕnÕ desteklemeye yönelik öneriler geliútirilmiútir.
Anahtar Kelimeler : okulöncesi dönem, ebeveyn, bilimse süreç becerileri
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(10102) PROJE YAKLAùIMINDA OKUL øKLøMøNøN ÖNEMø:
DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARLA OKUL ÖNCESø EöøTøMDE PROJE
UYGULAMALARINA YÖNELøK BøR DEöERLENDøRME
1

ARZU ARIKAN 1

ANADOLU ÜNøVERSøTESø
arzuarikan@anadolu.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn amacÕ okullarda nitelikli e÷itim uygulamalarÕnÕn sürdürülebilirli÷inde okul ikliminin önemini
tartÕúmaktÕr. ÇalÕúma, nitelikli bir e÷itim uygulamasÕ olarak proje yaklaúÕmÕnÕn sosyoekonomik olarak
dezavantajlÕ koúullardan gelen çocuklarla nitel yöntemlerle araútÕrÕlmasÕna dayanmaktadÕr. KatÕlÕmcÕ eylem
araútÕrmasÕ olarak tasarlanan bu çalÕúma süreç içinde durum çalÕúmasÕ ve eylem çalÕúmasÕnÕn bir arada
kullanÕldÕ÷Õ bir brikolaja dönüúmüútür. ÇalÕúmanÕn katÕlÕmcÕlarÕ amaçlÕ örnekleme tekni÷i ile belirlenmiútir.
AraútÕrma alanÕ kamuya ba÷lÕ iúletilen bir anaokulu olup, bu okulda dezavantajlÕ koúullardan gelen okul öncesi
dönemindeki çocuklara ücretsiz e÷itim verilmektedir. ÇalÕúmanÕn katÕlÕmcÕlarÕnÕ, 3-6 yaú aralÕ÷Õndaki çocuklar,
onlarÕn aileleri ve bu gruplarla yakÕndan çalÕúan e÷itim personeli oluúturmuútur. YaklaúÕk bir yÕl süren veri
toplama sürecinde görüúmeler, gözlemler, saha notlarÕ tutma gibi çoklu veri toplama tekniklerine baúvurulmuú
foto÷raflar, çocuklarla yansÕtmacÕ teknikler ve çocuklarÕn ürünleri, portföy dosyalarÕ ve geliúim raporlarÕ da
kullanÕlmÕútÕr. Gözlemler sÕrasÕnda video kamera ve görüúmeler sÕrasÕnda da ses kayÕt cihazÕ kullanÕlmÕútÕr.
Alanda uzun zaman geçirilmesi ve veri analizi olumsuz bir okul ikliminin varlÕ÷ÕnÕ ortaya çÕkarmÕútÕr. Bu
olumsuz okul iklimi, proje yaklaúÕmÕnÕn resmi e÷itim programÕ ile bütünleútirilerek uygulanmasÕnda sÕnÕrlayÕcÕ
bir etkiye sahiptir. Bulgular, araútÕrma alanÕnda olumsuz okul ikliminin farklÕ boyutlarla görünürlü÷üne ve
etkinli÷ine iúaret etmektedir. AlanyazÕnda okul ikliminin etkileri konusunda yapÕlan araútÕrmalara paralel olarak
nitelikli e÷itim uygulamalarÕnÕn sürdürülebilirli÷inde okul iklimi dinamiklerinin etkili oldu÷u sonucuna
ulaúÕlmÕútÕr. Sonuç olarak, e÷itim müdahaleleri veya yeniliklerinin tüm okul için kalÕcÕ etkilerinin olmasÕ için
okul ikliminin her boyutunun dikkatle incelenmesi ve dezavantajlÕ koúullarda yaúayan çocuklarÕn daha avantajlÕ
yaúÕtlarÕ ile kaynaúabilecekleri karma ortamlarda e÷itilmeleri önerilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Okul øklimi, Okul Öncesi E÷itim, DezavantajlÕ Çocuklar ve Aileler, Proje YaklaúÕmÕ,
Nitelikli E÷itim

(10117) OKUL ÖNCESøNDE AøLE KATILIMLI VE STROGAMø
DESTEKLø MATEMATøK PROGRAMININ MATEMATøKSEL
KAVRAM BECERøLERøNE ETKøSø
AYùEGÜL UZUN GÜRLE 1, HAVøSE GÜLEÇ 2
2

1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
havisegulec@yahoo.com

Bu araútÕrma, anaokuluna devam eden 6 yaúÕndaki çocuklara uygulanan aile katÕlÕmÕ odaklÕ matemetiksel destek
programÕ ve strogaminin çocuklarÕn matematiksel kavram becerilerine etkisini araútÕrmak amacÕyla
planlanmÕútÕr. AraútÕrma 2012-2013 E÷itim-Ö÷retim yÕlÕnda Çanakkale øl’indeki orta sosyo-ekonomik düzeyde
olan Gelibolu ilçesinde bulunan M.E.B’na ba÷lÕ anaokuluna devam eden 60-72 aylÕk 40 çocuk ve 40 anneyle
gerçekleútirilmiútir. Bu araútÕrmada çocuklarÕn kavram becerilerini ölçmek için, ölçek olarak kullanÕlan
Matematiksel Kavram Becerileri Kontrol Listesi kullanÕlmÕútÕr. 8 haftalÕk “Aile KatÕlÕmÕ OdaklÕ Matematiksel
Destek ProgramÕ” deney grubuna uygulanmÕútÕr. AraútÕrmada, ka÷Õt katlama sanatÕ (origami) ile hikaye
okumanÕn bütünleútirilmiú hali olan strogami de a÷ÕrlÕklÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn deney grubunun son
test ölçümlerindeki artÕúÕn, kontrol grubundaki artÕúa göre anlamlÕ derecede yüksek oldu÷u gözlenmiútir
(p<0,05). Bu sonuçtan yola çÕkÕlarak verilen e÷itimin çocuklar üzerinde önemli etkisi oldu÷u söylenebilir.
AraútÕrmanÕn de÷iúkenleri arasÕnda olan anne yaúÕ, çocu÷un cinsiyeti, annenin çalÕúma durumu ve çocuk
sayÕsÕnÕn, sayÕ, uzay, ölçme, grafik, zaman kavramÕ, iúlem, úekil ve zÕt kavram becerileri puanlarÕ ile
matematiksel beceriler kontrol listesi toplam puanlarÕ açÕsÕndan anlamlÕ farklÕlÕk görülmemiútir.
Anahtar Kelimeler : Matematiksel Kavram Edinimi, Aile KatÕlÕmÕ, Strogami Etkinlikleri, Okul Öncesi E÷itimi
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(10185) CøNSøYET ROLLERø EöøTøM ETKøNLøKLERøNøN
ANASINIFINA DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN
TOPLUMSAL CøNSøYET KALIPYARGILARINA ETKøSøNøN
øNCELENMESø
1

NøHAL ùIVGIN 1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
nsivgin41@gmail.com

AraútÕrma, “Cinsiyet rolleri e÷itim etkinliklerinin” anasÕnÕfÕna devam eden 60-72 aylÕk çocuklarÕn toplumsal
cinsiyet kalÕpyargÕlarÕna etkisini belirlemek amacÕ ile yapÕlan “deney ve kontrol gruplu klasik deneysel yöntem”
modelinin kullanÕldÕ÷Õ bir çalÕúmadÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, Kocaeli øl Milli E÷itim Müdürlü÷üne ba÷lÕ,
DarÕca ve Gebze ilçelerinde bulunan 2 ilkokulun anasÕnÕflarÕna devam eden, 40’Õ deney, 40’Õ kontrol grubu
olmak üzere 80 çocuk oluúturmuútur. Deney ve kontrol grubundaki çocuklara ön test ve son test olarak araútÕrma
kapsamÕnda geliútirilen “Toplumsal Cinsiyet KalÕpyargÕlarÕnÕ Ölçme AracÕ” kullanÕlmÕútÕr. Deney grubundaki 40
çocu÷a bu araútÕrma kapsamÕnda hazÕrlanan “Cinsiyet Rolleri E÷itim Etkinlikleri” uygulanmÕútÕr. Deney öncesi
elde edilen bulgulara göre; deney ve kontrol grubunda bulunan çocuklarÕn, cinsiyet rollerine iliúkin algÕlarÕnÕn
benzer oldu÷u saptanmÕútÕr. AraútÕrmaya katÕlan tüm çocuklarÕn, kadÕn ve erkek görevlerini, meslekleri, oyuncak
ve oyunlarÕ cinsiyetlere göre sÕnÕflandÕrdÕklarÕ, toplumsal cinsiyet kalÕpyargÕlarÕna sahip olduklarÕ tespit
edilmiútir. Deney sonrasÕnda ise deney grubundaki çocuklarÕn puanlarÕnda de÷iúmeler oldu÷u, son test
puanlarÕnÕn anlamlÕ bir úekilde farklÕlaútÕ÷Õ F (1,77) = 44,05, p<.0001 bulunmuútur. Deney grubundaki 40
çocu÷un uygulanan “Cinsiyet Rolleri E÷itim Etkinlikleri” ile cinsiyet rolleri ile ilgili olarak ev içinde/dÕúÕnda
yapÕlan görevler/iúler, meslekler, oyuncaklar ve oyunlarla ilgili kalÕpyargÕlarÕnÕn kÕrÕldÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet kalÕpyargÕlarÕ, okul öncesi dönem, cinsiyet
rolleri e÷itimi
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(10187) OKUL ÖNCESø ÖöRETMENLERøNøN ÖöRENME
MERKEZLERø øLE øLGøLø UYGULAMALARININ VE
GÖRÜùLERøNøN øNCELENMESø
FATMA GÜLÇøN DEMøRCø 1, NøHAL ùÕVGÕN 2
1
2

MøLLø EGøTøM BAKANLøGø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
fg.barutcu@gmail.com

Türkiye'de 2013 yÕlÕnda güncellenen Okul Öncesi E÷itim ProgramÕ'yla ö÷renme merkezleri oluúturulmasÕ esas
alÕnmÕú böylece çocuklarÕn sÕnÕf ortamÕnda, ilgi ve meraklarÕna uygun, kolayca ulaúabilecekleri, araútÕrma ve
ö÷renmelerine imkân sa÷layacak fÕrsatlar verilmesi amaçlanmÕútÕr. Güncellenen programla birlikte ö÷renme
merkezleri kitap, fen, müzik, dramatik oyun, blok ve sanat merkezleri olarak belirlenmiútir. Merkezlerin
oluúturulmasÕnda, dolap, raf, pano, farklÕ döúeme, halÕ, bant gibi çeúitli malzemelerle kesin olarak birbirinden
ayrÕlmasÕ ve sesli alanlarÕn sessiz alanlardan uzak olmasÕ, bazÕ merkezlerin daha fazla aydÕnlatÕlmasÕ gibi belirli
noktalara dikkat edilmesi ifade edilmiútir. Pek çok ça÷daú e÷itim modellerinde oldu÷u gibi bu merkezlerin
birbirinden tamamen ayrÕlmÕú úekilde zengin materyallerle donatÕlmasÕ, çocuklarÕn kendi tercihlerine göre
seçtikleri alanlarda becerilerini geliútirmelerine fÕrsat verilmesi amaçlanmÕútÕr. Bu bilgiler ÕúÕ÷Õnda bu
araútÕrmada, okul öncesi ö÷retmenlerinin ö÷renme merkezleri düzenlemelerine iliúkin uygulamalarÕnÕn,
görüúlerinin ve sÕnÕf ortamlarÕnÕn incelenmesi amaçlanmÕútÕr. Bu amaçla araútÕrmacÕlar tarafÕndan Okul Öncesi
E÷itim ProgramÕ'ndaki belirli noktalar dikkate alÕnarak gözlem ve görüúme formu hazÕrlanmÕútÕr. HazÕrlanan
form uzman görüúlerine sunulmuútur. YapÕlan incelemelerle uzmanlar tarafÕndan son úekli verilmiútir. AraútÕrma
için Kocaeli ili DarÕca ilçesinde Millî E÷itim BakanlÕ÷Õ'na ba÷lÕ tüm resmi anaokulu ve ilkokullara ba÷lÕ
anasÕnÕflarÕ incelenerek okul öncesi ö÷retmenleriyle görüúülmüútür. Nitel çalÕúmalarda kullanÕlan amaçlÕ
örnekleme yöntemlerinden maksimum çeúitlilik örneklemesi gerçekleútirilmiútir. Görüúmeler, ö÷renme
merkezlerini gözlemlemeye imkân vermesi açÕsÕndan sÕnÕf ortamÕnda, sÕnÕf ö÷retmeniyle ortalama 20 dakikalÕk
sürelerle gerçekleútirilmiútir. Görüúmeler ve gözlemler sonucunda elde edilen veriler kelime tekrarÕ tekni÷i
kullanÕlarak yapÕlan kodlama sonucunda alt temalar oluúturularak analiz edilmektedir. Okul öncesi
ö÷retmenlerinin sÕnÕflarÕnda programda belirtildi÷i úekilde kaçar tane ö÷renme merkezlerinin oldu÷u, kullanÕlan
materyallerin nitelikleri, çocuklarÕn ö÷renme merkezlerinde oynama süreleri, sÕnÕflarÕn metrekare ölçüleri ve
ö÷renci sayÕlarÕ, ö÷retmenlerin ö÷renme merkezlerini programda belirtildi÷i gibi oluúturamama nedenleri ve
program hazÕrlayÕcÕlara yönelik ne gibi önerileri oldu÷u úeklinde görüúme sorularÕna verilen cevaplar nitel
araútÕrma desenine uygun úekilde temalar hazÕrlanarak ayrÕntÕlÕ analizler yapÕlmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : ö÷renme merkezi, okul öncesi e÷itim programÕ, okul öncesi ö÷retmeni
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(10464) OKUL ÖNCESø EöøTøMDE BELøRLø GÜN VE HAFTALARIN
KUTLANMASINA øLøùKøN VELø GÖRÜùLERø
RAMAZAN SAK 1, BøLAL MACUN 2, AYHAN SAK 3
2

1
YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø
AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø
3
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ramazansak06@gmail.com

Okul öncesi e÷itim sÕnÕflarÕnda yÕl içinde ele alÕnmasÕ önerilen belirli gün ve haftalar okul öncesi e÷itim
programÕnda yer almaktadÕr. ølkö÷retim HaftasÕ, Dünya Çocuk Günü, KÕzÕlay HaftasÕ, Ö÷retmenler Günü, Yeni
YÕl, Anneler Günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÕ bunlardan bazÕlarÕdÕr. SÕnÕflarda ve/veya okul
genelinde bu gün ve haftalarda, ö÷renme merkezleri düzenlenmekte, gösteriler hazÕrlanmakta, bazen de sergiler
ve geziler yapÕlmaktadÕr. Belirli gün ve haftalarÕn çocuklara yönelik kazanÕmlarÕ göz önünde bulunduruldu÷unda
okul öncesi ö÷retmenlerinin bu kapsamda yaptÕklarÕ etkinlikler oldukça önemlidir. Okul öncesi ö÷retmenleri bu
özel günlerde yapacaklarÕ etkinliklerde okul yöneticileri ve velileri ile iúbirli÷ine daha fazla ihtiyaç
duymaktadÕrlar. Bu iúbirli÷i sürecinde, belirli gün ve haftalarÕn kutlanmasÕna iliúkin uygulamalarda ailelerin
belirli gün ve haftalara iliúkin görüúleri, veli deste÷ini belirleyen önemli bir faktördür. Bu nedenle bu çalÕúmanÕn
amacÕ, okul öncesi e÷itim kurumlarÕnda belirli gün ve haftalarÕn kutlanmasÕna iliúkin veli görüúlerinin
belirlenmesidir. Nitel olan bu çalÕúmanÕn katÕlÕmcÕlarÕnÕ çocu÷u okul öncesi e÷itim alan 20 veli oluúturmaktadÕr.
AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú bir görüúme
formu kullanÕlmÕú; veriler, kelime tekrarÕ yöntemiyle analiz edilmiútir. ÇalÕúmanÕn bulgularÕ ULEAD 2017 - VII.
UluslararasÕ E÷itimde AraútÕrmalar Kongresinde paylaúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi e÷itim, belirli gün ve haftalar, veli görüúleri

(10900) OKUL ÖNCESø ÖöRETMENLERø ALAN GEZøLERøNE
øLøùKøN NEYE øNANIYOR NE YAPIYOR?
RAMAZAN SAK 1, øKBAL TUBA ùAHøN SAK 1, BETÜL KÜBRA ùAHøN 2
1

2

YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø
GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø
ramazansak06@gmail.com

Alan gezileri çocuklara e÷lenceli ve bir o kadar da de÷erli ö÷renme deneyimleri sunmaktadÕr. Bu geziler
aracÕlÕ÷Õyla çocuklar, gerek okul gerekse ileriki yaúamlarÕna iliúkin bilgilerin temelini oluúturmaktadÕrlar. Alan
gezileri, çocuklara do÷al çevreyi anlamada, sosyal sistemleri gözlemede eúsiz fÕrsatlar sa÷layan ve e÷itimin
süreklili÷ini arttÕran en etkili yollardan birisidir. ÇocuklarÕn gözledi÷i do÷al çevreler okul ortamÕnda ö÷rendikleri
kavramlarÕ ve bilgileri do÷al ortamda izlemelerini ve ilk elden deneyim kazanmalarÕnÕ sa÷lamakta, çocuklarÕn
bilgi, beceri ve tutuma yönelik davranÕúlarÕnda kalÕcÕ de÷iúikliklere kaynaklÕk etmektedir. Alan gezileri için, okul
öncesi ö÷retmenlerinin önünde sÕnÕrsÕz seçenekler bulunmakla birlikte, özellikle Türkiye’de bu etkinliklerin okul
öncesi sÕnÕflarÕnda en az uygulanan etkinlikler oldu÷u görülmektedir. Bu durumun, alan gezilerinin yalnÕzca
planlanmasÕ aúamasÕnÕn dahi okul politikasÕnÕn gözden geçirilmesi, gezinin e÷itsel faydalarÕnÕn belirlenmesi,
çocuklarÕn yaú grubunun göz önünde bulundurulmasÕ, gidilecek yerlerin belirlenmesi, tahmini gezi maliyetinin
hesaplanmasÕ, okul idaresinden izin alÕnmasÕ, ailelerin gezi tarihi, ücreti ve sürecine iliúkin bilgilendirilmesi ve
ailelerden gerekli izinlerin alÕnmasÕ gibi çeúitli aúamalarÕ kapsamasÕndan kaynaklanÕyor olmasÕ mümkündür.
Bununla birlikte, okul öncesi ö÷retmenlerinin bu etkinliklere iliúkin inançlarÕ da, etkinlikleri uygulama úekillerini
ve sÕklÕklarÕnÕ belirlemektedir. Bu nedenle bu çalÕúmanÕn amacÕ, okul öncesi ö÷retmenlerinin alan gezisi
etkinliklerine iliúkin inanç ve uygulamalarÕnÕn ortaya konmasÕdÕr. Veri toplamak için 30 okul öncesi ö÷retmeni
ile görüúme yapÕlmÕú; toplanan veriler, kelime tekrarÕ yöntemi ile analiz edilmiútir. ÇalÕúmanÕn bulgularÕ, okul
öncesi ö÷retmenlerinin alan gezisinin gereklili÷ine inandÕklarÕnÕ ancak çeúitli nedenlerden bu inançlarÕnÕ
uygulamaya koyamadÕklarÕnÕ göstermektedir. Bulgular, VII. UluslararasÕ E÷itimde AraútÕrmalar Kongresinde
detaylÕ úekilde tartÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : alan gezileri, okul öncesi e÷itim, ö÷retmen inançlarÕ, ö÷retmen uygulamalarÕ
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(11057) BRONFENBRENNER’IN EKOLOJøK SøSTEMLER KURAMINA
DAYANAN ÇEVRE YAPISININ OKUL ÖNCESø DÖNEMDEKø
KULLANIMI ÜZERøNE BøR ARAùTIRMA
AYùEGÜL ULUTAù 1, BURCU COùANAY 1, FøLøZ AKDOöAN 1
1
øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø
aysegulum44@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, Urie Bronfenbrenner tarafÕndan geliútirilen Ekolojik Sistemler KuramÕna dayanan çevre
yapÕsÕnÕn okul öncesi dönemdeki kullanÕmÕnÕ incelemektir. AraútÕrma kapsamÕnda Okul Öncesi E÷itim
ProgramÕnda yer alan kazanÕm ve göstergeler kurama dayanan çevre yapÕsÕ açÕsÕndan analiz edilmiútir.
ÇalÕúmada kuramla ilgili literatürdeki bilgiler ortaya konmuú, okul öncesi e÷itim programÕ analizi ile çevre
yapÕsÕnÕn okul öncesi dönemde kullanÕm alanlarÕ açÕklÕ÷a kavuúturulmuútur. AraútÕrmada Okul Öncesi E÷itim
ProgramÕnÕn çevre yapÕsÕ açÕsÕndan analizinin yapÕlmasÕnda tarama modeli kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn verileri
araútÕrmacÕ tarafÕndan oluúturulan Uzman Görüú Formu ile toplanmÕútÕr. Formun oluúturulmasÕnda 17 ö÷retim
üyesinin görüúüne baúvurulmuútur. Görüúleri alÕnmak üzere belirlenen uzmanlarÕn Ekolojik Sistemler KuramÕ,
Okul Öncesi E÷itim ProgramÕ analizi, Çocuk Geliúimi ve E÷itimi konularÕnda çalÕúmalarÕnÕn olmasÕna dikkat
edilmiútir. Sonuçta, okul öncesi e÷itim programÕnda kazanÕm ve gösterge oranlarÕ sÕrasÕyla mikrosistemde (35;
111), mezosistemde (18;77), ekzosistemde (6;15); makrosistemde (11;39) olarak belirlenmiútir. Çocu÷u
etkileyen ve çocu÷un etkiledi÷i ekolojik sistemlerden mikrosisteme yönelik kazanÕm ve göstergelerin okul
öncesi e÷itim programÕnda di÷erlerine oranla daha fazla olmasÕ dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Bronfenbrenner, ekolojik sistem, çevre yapÕsÕ, okul öncesi dönem.

(11177) OKUL ÖNCESø DÖNEMDE DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN
GÖZÜNDEN OKULLU OLMAK: TUTUMLAR, DUYGULAR VE
ETKøLEùøMLER
1

ARZU ARIKAN 1

ANADOLU ÜNøVERSøTESø
arzuarikan@anadolu.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn amacÕ dezavantajlÕ koúullarda yaúayan okul öncesi dönem çocuklarÕnÕn okulla ilgili deneyimlerini
okula ve ö÷retmene karúÕ tutumlar, davranÕú yönetimi stratejilerine karúÕ duygusal tepkiler ve okul ile ev ortamÕ
arasÕnda gerçekleúen e÷itsel nitelikli etkileúimler açÕsÕndan betimlemektir. ÇalÕúma, geniú kapsamlÕ yürütülen
nitel bir araútÕrmanÕn parçasÕ olup, çocuklara yönelik toplanan verilerin de÷erlendirilmesine dayanmaktadÕr.
AmaçlÕ örnekleme yöntemi ile belirlenen katÕlÕmcÕlar, sosyoekonomik açÕdan dezavantajlÕ koúullarda yaúayan
çocuklarÕn ücretsiz e÷itim aldÕ÷Õ bir anaokuluna devam etmektedir. Durum çalÕúmasÕ ve eylem araútÕrmasÕnÕn bir
sentezi úeklinde gerçekleútirilen bu nitel araútÕrmada, 3-6 yaú grubunda çocuklar, aileleri ve ö÷retmenleri ile yarÕ
yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler yapÕlmÕú ve iki sÕnÕfta video destekli gözlemler yapÕlmÕútÕr. Çocuklarla yapÕlan
görüúmelerde çocuklarÕn konuúturmayÕ sevdi÷i bir dolgu bebek kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sürecinde toplanan
verilerin analizinde Atlas-ti 7 yazÕlÕmÕ kullanÕlarak tümevarÕm ve sürekli karúÕlaútÕrma yöntemlerine
baúvurulmuútur. AraútÕrma bulgularÕ dezavantajlÕ koúullarda yaúayan çocuklarÕn e÷itimle ilgili farklÕ
deneyimlerine iúaret etmektedir. Bu deneyimler, okula ve ö÷retmene karúÕ olumlu tutumlar; okulda uyku gibi
bazÕ rutinler ve olumsuz davranÕú yönetimi stratejilerinden hoúlanmama ve aileleri ve kardeúleri ile etkileúimleri
içermektedir. Okuldaki deneyimlerini eve de taúÕyan çocuklarÕn e÷itsel ortamda sunulan zihinsel uyaranlarÕ
evdeki etkileúimlerine nasÕl yansÕttÕ÷Õ ve ev ortamÕnÕ okula yansÕtma úekilleri açÕklanmÕútÕr. Elde edilen bulgular
ÕúÕ÷Õnda dezavantajlÕ koúullarda yaúayan çocuklarÕn e÷ilimleri ve bu e÷ilimlerin okul öncesi e÷itimde
ö÷retmenler tarafÕndan güçlendirilmesi vurgulanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi E÷itim, DavranÕú Yönetimi, Ödül-Ceza, Aile KatÕlÕmÕ, Oyun ve Oyuncaklar,
Sosyal øliúkiler
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(11199) OKUL ÖNCESø ÖöRETMENLERøNøN ÇOCUK øSTøSMARINA
YÖNELøK FARKINDALIKLARI
1

HAYDAR DURUKAN 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
durukanh@yahoo.com.tr

Bu araútÕrmada, Okul öncesi ö÷retmenlerinin çocuk istismarÕna yönelik farkÕndalÕklarÕnÕn bazÕ de÷iúkenlere göre
de÷erlendirilmesinin yapÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmada tarama (Survey) modeli kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya
2011- 2012 e÷itim- ö÷retim yÕlÕnda; BalÕkesir merkez ve ilçeleri genelinde Milli E÷itim BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ resmi
okul öncesi e÷itim kurumlarÕnda görev yapan 200 ö÷retmen katÕlmÕútÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ
olarak 21 maddeden oluúan ölçek kullanÕlmÕútÕr. Verilerin analizi sürecinde SPSS. 13.0 programÕndan
yararlanÕlmÕútÕr. Güvenirlik analizinde Cronbach Alpha de÷erine bakÕlmÕútÕr. TanÕmlayÕcÕ analizlerde betimsel
istatistik yöntemleri (frekans, yüzde, aritmetik ortalama standart sapma) de÷iúkenler arasÕndaki anlamlÕ
farklÕlÕ÷Õn analizinde ise, verilerin parametrik olmasÕ halinde (normal da÷ÕlÕm göstermesi) t testi, tek yönlü
Anova; buna karúÕn non-parametrik olmasÕ (normal da÷ÕlÕm göstermemesi) halinde Mann Whitney ve Kruskal
Wallis H testleri uygulanacaktÕr. AnlamlÕlÕk düzeyiise (p) .05 olarak alÕnmÕútÕr. AraútÕrmanÕn sonucunda
ö÷retmenlerin ço÷unlu÷u, fiziksel istismarÕn davranÕúsal belirtilerinin farkÕnda olduklarÕnÕ belirtirken, duygusal
ve cinsel istismarÕn belirtilerini tanÕmlamakla kararsÕz kaldÕklarÕnÕ ifade etmiúlerdir. AyrÕca ö÷retmenlerin
østismar ile karúÕlaúma durumunda kaldÕklarÕnda bildirim yapacaklarÕ kurumlarÕ da bilmedikleri ortaya çÕkmÕútÕr.
Bu sonuçlar ÕúÕ÷Õnda, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õnca, ö÷retmenlere ve ana- babalara yönelik, çocuk istismarÕ
konusunda broúürler hazÕrlanmalÕ, bilgilendirici konferanslar düzenlenmelidir. AyrÕca, ö÷retmenlere hizmet içi
e÷itim verilmelidir.
Anahtar Kelimeler : Çocuk istismarÕ, FarkÕndalÕk, Çocuk, Okul öncesi ö÷retmeni.

(11200) OKUL ÖNCESø ÖöRETMENLERøNøN ÖLÇME VE
DEöERLENDøRMEYE YÖNELøK YETERLøLøKLERø
1

HAYDAR DURUKAN 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
durukanh@yahoo.com.tr

AraútÕrmada, Okul öncesi ö÷retmenlerinin geleneksel ve ça÷daú ölçme ve de÷erlendirme yaklaúÕmlarÕyla ilgili
yeterlikleri kullanÕlmÕútÕr. Çanakkale ilinde 2014- 2015 e÷itim- ö÷retim yÕlÕnda; Milli E÷itim BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ
resmi okullarda görev yapan 300 okul öncesi ö÷retmenine 34 maddeden oluúan ölçek uygulanarak veriler
toplanmÕútÕr. Toplanan veriler üzerinde SPSS programÕ uygulanarak üzerinde betimsel istatistikler, t testi ve
Pearson korelasyon katsayÕlarÕyla analizleri yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda, okul öncesi ö÷retmenlerinin
farklÕ ölçme ve de÷erlendirme (Geleneksel ve ça÷daú ölçme ve de÷erlendirme) yaklaúÕmlarÕ konusunda yeterli
olduklarÕ, bu yeterliliklerini e÷itim ö÷retime yansÕttÕklarÕ görülmektedir. AyrÕca bazÕ de÷iúkenler açÕsÕndan
(cinsiyet, görev yapÕlan yer, e÷itim durumu) ölçme ve de÷erlendirme yaklaúÕmlarÕ ile ilgili yeterlilikleri
bakÕmÕndan bir farklÕlaúma bulunmadÕ÷Õ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, ölçek, ölçme ve de÷erlendirme.
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(11387) AN INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ BELIEFS
AND PRACTICES ABOUT PRESCHOOL OUTDOOR PLAY*
SELDA ATA 1, MENEKùE BOZ 1
1

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
selda.ata@hacettepe.edu.tr

Play which contributes children’s physical, social-emotional, cognitive and language development is the right of
every child. Whatever language, religion, race or gender of children are all of them play in indoor or outdoor.
However, children's plays are highly influenced by changing living conditions and today's technology. In
addition to these factors, parents’ working hours, various changes in outdoor ( i.e. decrease in park areas,
security concerns) effect children’s outdoor play time. Children spend most of their times in pre-school
institutions. For this reason, pre-school teachers and pre-school education institutions have great duties in order
to overcome the shortcomings of children who can not play in outdoor in their social life. Teachers lead the
education process and arrange educational environment. In this study, it has been aimed to reveal preschool
teachers’ beliefs and practices about preschool outdoor play. This qualitative research has been implemented as a
case study. During the process of choosing the research group, purposive sampling method has been benefited.
The research group has been consisted of 15 teachers working for nursery classes affiliated to primary school, an
independent kindergarten and private kindergarten, which are affiliated to Turkish Ministry of Education and
located in Ankara province, Çankaya and Yenimahalle districts in 2015-2016 academic year. Data has been
collected through semi-structured interviews and observations which have been done by researcher. The findings
about the opinions of teachers who took part in the research on contribution of outdoor play on all developmental
areas of children have been reached. It has been discovered in the findings of teacher interviews and
observations which have been done within the scope of this research, the playground, play materials, genre of
games and the duration of play of children alter in accordance with the curricula of the institutions and the
variety and well-kept of play materials.
*Bu çalÕúma araútÕrmacÕnÕn yüksek lisans tez çalÕúmasÕndan üretilmiútir.
Anahtar Kelimeler : outdoor play, teacher views, qualitative research
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(11725) OKUL ÖNCESø ÖöRETMEN ADAYLARININ DIù MEKÂNDA
OYUN DENEYøMLERø VE GÖRÜùLERø
SELDA ATA 1, MENEKùE BOZ 1
1

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
selda.ata@hacettepe.edu.tr

Okul öncesi dönemde önemli bir yere sahip olan oyunun tarihçesi insanlÕk tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca
çocuklar gerek iç mekânda gerekse dÕú mekânda çeúitli oyunlar oynamÕúlardÕr. Fakat bu oyunlar geçmiúten
günümüze çeúitli sebeplerden dolayÕ farklÕlÕ÷a u÷ramÕútÕr. ÇocuklarÕn dÕú mekân oyunlarÕnÕn özellikle de÷iúen
teknoloji, ebeveynlerin güvenlik kaygÕlarÕ, çocuklarÕn ekran ba÷ÕmlÕlÕklarÕnÕn artmasÕ gibi sebeplerden dolayÕ
azaldÕ÷Õ görülmektedir. E÷itimi yönlendiren, e÷itim ortamÕnÕ hazÕrlayan ve düzenleyen bireyler olarak okul
öncesi ö÷retmenleri, günlerinin büyük bir kÕsmÕnÕ okul öncesi e÷itim kurumlarÕnda geçiren çocuklarÕn sosyal
yaúamlarÕnda dÕú mekânda oyun oynayamamalarÕndan do÷an eksiklikleri gidermek adÕna büyük bir öneme
sahiptir. Okul öncesi ö÷retmen adaylarÕnÕn dÕú mekândaki oyun deneyimleri ve çocuklarÕn dÕú mekânda oyun
oynamasÕ hakkÕndaki düúünceleri de gelecekteki plan ve programlarÕnÕ etkileyebilir. Bu sebeple bu araútÕrmada,
çocuklarÕn gelece÷ine yön verecek olan okul öncesi ö÷retmen adaylarÕnÕn dÕú mekânda oyun deneyimlerinin ve
günümüz çocuklarÕnÕn dÕú mekânda oyun oynamasÕna iliúkin görüúlerinin belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. Nitel
araútÕrma yöntemi kullanÕlan bu araútÕrma durum çalÕúmasÕ úeklinde gerçekleútirilmiútir. AraútÕrma grubu
seçilirken amaçlÕ örneklem yöntemlerinden kolay ulaúÕlabilir örnekleme kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma grubunu 20152016 e÷itim-ö÷retim yÕlÕ bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi E÷itim Fakültesi Okul Öncesi E÷itimi Bilim
DalÕ Erken Çocukluk Döneminde Oyun Geliúimi dersini alan 79 lisans ö÷rencisi oluúturmaktadÕr. Veri toplama
aracÕ olarak, araútÕrmacÕ tarafÕndan oluúturulan anket formu kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen bulgular içerik analizi
yöntemi ile yorumlanmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda, ö÷retmen adaylarÕnÕn okul öncesi dönemlerinde günün büyük
bir bölümünde dÕú mekânda oyun oynadÕklarÕ, dÕú mekân oyun alanlarÕ olarak bahçe, park, sokak ve boú arazileri
tercih ettikleri, genellikle saklambaç, yakar top, evcilik gibi oyunlarÕ oynadÕklarÕ saptanmÕútÕr. AyrÕca ö÷retmen
adaylarÕ, çocuklarÕn özgürce oyun oynayabilmek, sÕnÕrsÕz hareket edebilmek ve do÷a ile iç içe olabilmek için dÕú
mekânda oyun oynamasÕ gerekti÷ini fakat günümüz çocuklarÕnÕn geliúen teknoloji, úehirleúme, oyun alanÕ
yetersizli÷i gibi sebeplerden dolayÕ yeteri kadar dÕú mekânda oyun oynayamadÕklarÕnÕ düúündükleri sonucuna
ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : dÕú mekânda oyun, okul öncesi dönem, ö÷retmen adaylarÕ, nitel araútÕrma

(11744) OKUL ÖNCESø ÖöRETMEN ADAYLARININ OKUL
DENEYøMø VE ÖöRETMENLøK UYGULAMASI DERSLERøNE
øLøùKøN GÖRÜùLERøNøN øNCELENMESø
GÜNSELø YILDIRIM 1, GÜZøN ÖZYILMAZ AKAMCA 1, MURAT ELLEZ 1, SøBEL
KARABEKMEZ 2, AYùENUR BULUT ÜNVER 3
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
3
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
gunseligirgin@gmail.com

Okul deneyimi ve ö÷retmenlik uygulamasÕ dersleri, ö÷retmen adaylarÕnÕn, ö÷retmen niteliklerini geliútiren,
deneyimli ve donanÕmlÕ hale gelmelerine katkÕda bulunan derslerdir. Hizmet öncesi dönemde teorik olarak
edinilen bilgilerin sÕnÕf içinde planlÕ bir úekilde uygulanmasÕ, adaylarÕn ö÷retmenlik mesle÷ini do÷ru biçimde
uygulanmasÕna önemli katkÕlar sa÷lamaktadÕr.
Bu çalÕúma, okul öncesi e÷itimi ö÷retmen adaylarÕna mesleki beceriler kazandÕrmayÕ amaçlayan Okul Deneyimi
ve Ö÷retmenlik UygulamasÕ derslerinin katkÕlarÕnÕ de÷erlendirmek amacÕyla yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúma, 2016-2017
ö÷retim yÕlÕnda Dokuz Eylül Üniversitesi E÷itim Fakültesi Okul öncesi ö÷retmenli÷i Ana Bilim DalÕnda ö÷renim
gören ve her iki dersi de almÕú olan 4. SÕnÕf ö÷rencileri ile gerçekleútirilmiútir. AraútÕrma nitel bir araútÕrma
modeli olan “Durum ÇalÕúmasÕ” ile yürütülmüútür. Durum çalÕúmalarÕ, bilimsel sorulara cevap aramada
kullanÕlan ayÕrt edici bir yöntem olarak tanÕmlanmaktadÕr (Büyüköztürk, KÕlÕç Çakmak, Akgün, Karadeniz,
Demirel 2008). ÇalÕúmada ö÷retmen adaylarÕna yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú açÕk uçlu sorular yöneltilmiú ve elde edilen
veriler analiz edilmiútir. Veriler, içerik analizi kurallarÕna göre çözümlenmiútir. Verilerin analizi sonucunda
ö÷retmen adaylarÕnÕn okul deneyimi ve ö÷retmenlik uygulamasÕ derslerine yönelik görüúleri ortaya konulmuútur.
Anahtar Kelimeler : okul deneyimi, ö÷retmenlik uygulamasÕ, okul öncesi e÷itimi, ö÷retmen adaylarÕ
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(11771) ANA-BABA OYUN VE BAKIM ÖLÇEöø’NøN TÜRKÇEYE
UYARLAMA ÇALIùMASI
1

CEYHUN ERSAN 1
PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø
ceyhunersan@yahoo.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ orijinali Fliek, Daemen, Roelofs ve Muris (2014) tarafÕndan geliútirilen Ana-Baba Oyun
ve BakÕm Ölçe÷i’nin (Parental Play and Care Questionnaire) Türkçeye uyarlanmasÕdÕr. Ölçe÷in uyarlanmasÕ ve
uygulanmasÕna yönelik izinler alÕnmÕútÕr. Ana-Baba Oyun ve BakÕm Ölçe÷i üç alt boyuttan oluúmaktadÕr.
Ölçekte okul öncesi dönem çocuklarÕnÕn bakÕm gereksinimlerinin anne ve babalarca ne ölçüde giderildi÷ini
belirlemeye yönelik “bakÕm” alt boyutu, alan yazÕnda “rough and trumble play” olarak adlandÕrÕlan ve çocuklarÕn
zevkle oynadÕklarÕ itiú kakÕú oyununa, anne ve babalarÕn katÕlÕm düzeyini belirlemeye yönelik “itiú kakÕú oyunu”
alt boyutu ve son olarak anne babalarÕn çocuklarÕnÕ oyuna ve yeni durumlarÕ keúfetmeye yönelik teúviklerinin
belirlenmeye çalÕúÕldÕ÷Õ “destekleme / cesaretlendirme” alt boyutu yer almaktadÕr. Ana-Baba Oyun ve BakÕm
Ölçe÷i’nin Türkçeye uyarlanmasÕ için çeúitli adÕmlar izlenecektir. Bu ba÷lamda öncelikle dilsel eúde÷erlik
çalÕúmalarÕ konu uzmanlarÕ eúli÷inde tamamlanacaktÕr. ArdÕndan dilsel geçerlik çalÕúmasÕ gerçekleútirilecektir.
Dilsel geçerlik çalÕúmasÕ için Türkçe ve øngilizce dillerine hakim 35 anne-babaya önce orijinal ölçek ve iki hafta
sonra Türkçeye çevrilmiú ölçek uygulanacaktÕr. Dilsel geçerli÷in sa÷lanmasÕ durumunda ölçe÷in görünüú
geçerli÷i için üç okul öncesi ö÷retmeni ve beú okul öncesi dönemde çocu÷a sahip anne-babaya ölçe÷in birebir
uygulamasÕ yapÕlacaktÕr. Görünüú geçerli÷i kapsamÕnda ö÷retmenlerin ya da anne babalarÕn görüúleri
çerçevesinde ölçe÷in görünüúü (sayfa yapÕsÕ, yazÕ tipi vb.) düzenlenecektir. ArdÕndan Denizli il merkezinde yer
alan okul öncesi e÷itim kurumlarÕnda çocu÷u bulunan yaklaúÕk 220 anne-babadan veri toplanacak ve elde edilen
veri setinden ölçe÷in yapÕ geçerli÷i sÕnanacaktÕr. YapÕ geçerli÷i do÷rulayÕcÕ faktör analizi ile
gerçekleútirilecektir. Ana-Baba Oyun ve BakÕm Ölçe÷i’nin güvenirlik çalÕúmalarÕ kapsamÕnda Cronbach Alpha
katsayÕlarÕ, düzeltilmiú madde toplam korelasyonlarÕ ve test tekrar test uygulamalarÕ gerçekleútirilecektir.
Bulgular alan yazÕn ekseninde tartÕúÕlacaktÕr. Özellikle okul öncesi dönem çocuklarÕnÕn oynamaktan
hoúlandÕklarÕ itiú kakÕú oyununu ana-baba etkileúimi ba÷lamÕnda ölçmeyi amaçlayan Türkçe bir ölçe÷e
rastlanmamÕú olunmasÕndan dolayÕ çalÕúmanÕn alan yazÕna katkÕ sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi dönem çocuklarÕ, anne-babalar, itiú kakÕú oyunu, ölçek uyarlama çalÕúmasÕ
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(11787) AùK VE SEVGø - ÇOCUK GÖZÜNDEN
ESRA TUöBA ÇOBAN SÖYLEMEZ 1
1

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
esratuba@hacettepe.edu.tr

Dünyaya gözlerimizi açtÕ÷ÕmÕz andan itibaren seviliyoruz, seviyoruz. Bu duygu bireysel/grupsal olarak de÷iúen
ya da farklÕ dinamiklere göre úekillenen bir olgu olmamakla birlikte geçmiúten günümüze tüm insanlÕk tarihinde
görülen bir duygudur. Her birey do÷du÷u andan itibaren do÷al olarak sevilme ihtiyacÕ yaúar (Tays, 2001).
Sosyal olarak dünyaya gelen insan ÕrkÕ sadece eúi olarak seçti÷i kiúiden de÷il, içinde yaúadÕ÷Õ toplum tarafÕndan
da onay bekler, sevgi ister. Peki ya aúk: evrimsel teori gibi teoriler aúkÕ saf sevgiden öte cinsellik eylemi ile
beraber de÷erlendirirken; romantik duygusal iliúkiler de cinselli÷e yer vermeden duygu paylaúÕmlarÕnÕn
yo÷unlu÷unu aúkla ifade etmektedirler (Hyde ve DeLamater, 2008). Yetiúkin bireyler aúkÕ ve sevgiyi psikolojik,
sosyolojik ya da farklÕ çerçevelerde de÷erlendirip ifade edebilmeye çalÕúÕrken acaba çocuklar aúk ve sevgiyi nasÕl
tanÕmlamaktadÕr ve kelimeleri açÕklarken kadÕn-erkek cinsiyetlerine göre ifadelerinde/ resimlerinde farklÕlÕklara
yer vermekte midir? Bu araútÕrma ile 4-6 yaú grubu otuz çocuk ile görüúme yapÕlacak, çocuklara araútÕrmacÕ
tarafÕndan hazÕrlanan (açÕk uçlu sorulardan oluúan) görüúme formu uygulanacak ve çocuklardan birbirini seven
iki kiúiyi gösteren bir resim yapmalarÕ istenecektir. AraútÕrmacÕ ve iki uzman tarafÕndan daha analiz edilecek
olan bu resimler, çocuklarÕn açÕk uçlu sorulara verdikleri cevaplar ile beraber de÷erlendirilerek çocuklarÕn aúk ve
sevgiyi nasÕl tanÕmladÕklarÕ ve cinsiyet farklÕlÕklarÕna yönelik tutumlarÕ, cinsiyet farklÕlÕklarÕ çerçevesinde
anlaúÕlmaya çalÕúÕlacaktÕr. Alanda yapÕlan çalÕúmalar incelendi÷inde hemen hemen tüm konularda yapÕlan
çalÕúmalarda cinsiyetin bir de÷iúken olarak ele alÕndÕ÷ÕnÕ görülmekte fakat okul öncesi dönemde geliúmekte olan
cinsiyet algÕlarÕnÕn belirlenmesine ve bu algÕlarÕnÕ nasÕl tasvir ettiklerine iliúkin alanda bir çalÕúma
görülmemektedir. Özellikle okul öncesi dönemde çocuklarÕn cinsiyet algÕlarÕnÕn geliúiyor olmasÕ ve ilerleyen
yaúlarÕndaki cinsiyet rollerinin temellerinin bu dönemde atÕlÕyor olmasÕ sebebiyle çocuklarÕn cinsiyet rollerine
yönelik tutumlarÕ ve aúk kavramÕ konusunda neler düúündüklerini ortaya çÕkarmaya hedefleyen bu çalÕúma
oldukça önemlidir.
AraútÕrma öncelikli olarak kelime, resim, sembol gibi (nitel) verilerin toplanmasÕnÕ sa÷layan araútÕrma tipi olarak
de÷erlendirilen nitel araútÕrma yaklaúÕmÕna dayalÕ olarak planlanmÕútÕr ve bu úekilde analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler : okul öncesinde cinsiyet rolleri, okul öncesinde cinsiyet tutumlarÕ, okul öncesinde sevgi
tanÕmÕ

(11846) OKUL ÖNCESø ÖöRETMENLERø KAYNAùTIRMA
EöøTøMøNø Mø KAPSAYICI EöøTøMø Mø SEÇTø?
ESRA TUöBA ÇOBAN SÖYLEMEZ 1
1

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
esratuba@hacettepe.edu.tr

E÷itimin her adÕmÕnda her çocuk için eúitlik istenirken ülkemizde kaynaútÕrma e÷itimi okul öncesi
ö÷retmenlerince farklÕ çerçevelerde de÷erlendirilebilmektedir. Genel olarak literatürde kaynaútÕrma e÷itimi “özel
gereksinimli çocuklarÕn normal geliúen akranlarÕ ile aynÕ ortamda olmalarÕ, birlikte e÷itim almalarÕ úeklinde
tanÕmlanÕrken Sucuo÷lu ve Bakkalo÷lu (2013) kaynaútÕrma ile tüm çocuklarÕn sadece fiziksel de÷il sosyal ortamÕ
paylaútÕklarÕnÕ ve daha bütüncül de÷erlendirme fikrini savunmaktadÕr. AlanyazÕnda kaynaútÕrma e÷itimi ve
kapsayÕcÕ e÷itim tartÕúmalarÕ geride bÕrakÕlÕp kapsayÕcÕ e÷itim modeli benimsenirken Türkiye’de kapsayÕcÕ e÷itim
henüz güncel bir konu olarak de÷erlendirilebilir. Bu çalÕúmada Ankara’da 25 okul öncesi ö÷retmeninin
kaynaútÕrma e÷itimini mi kapsayÕcÕ e÷itimimi tercih ettikleri ve neden bu tercihi yaptÕklarÕ çalÕúÕlacaktÕr. Alanda
çalÕúmakta olan okul öncesi ö÷retmenlerinin fikirleri hakkÕnda bilgi sahibi olabilmek ve uygulamalarÕ hakkÕnda
yapÕlabilecek sonraki çalÕúmalar adÕna yürütülecek bu araútÕrma oldukça önemlidir.
Bu araútÕrma nitel araútÕrma yöntemine göre dizayn edimiútir ve bu úekilde analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi ö÷retmenleri, KaynaútÕrma, KapsayÕcÕ E÷itim
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(11924) OKUL ÖNCESø ÖöRETMENLERøNøN MOBøL TELEFON
YOKSUNLUöU (NOMOFOBø) DÜZEYLERøNøN FARKLI
DEöøùKENLER AÇISINDAN øNCELENMESø
ECEM SERAY DAöLI 1, DENøZ MERTKAN GEZGøN 2, NAZøRE BURÇøN
HAMUTOöLU 3, GÖZDE SEZEN GÜLTEKøN 3
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
2
TRAKYA ÜNøVERSøTESø
3
SAKARYA ÜNøVERSøTESø
mertkan@trakya.edu.tr

Okul öncesi dönem bir ö÷rencinin e÷itim hayatÕna baúlangÕcÕnÕn en önemli evresidir. Bu sebeple okul öncesi
ö÷retmeni aileden sonra bireyin model alaca÷Õ ilk ö÷retmen olarak bilinmekte olup; okul öncesi ö÷retmenlerinin
sÕnÕf içi tutum ve davranÕúlarÕnÕn belirlenmesi önem arz etmektedir. Mobil cihazlardaki geliúim düúünüldü÷ünde
özellikle akÕllÕ telefonlar bireylerin yaúamlarÕnÕn bir parçasÕ haline gelmektedir. Birey ve akÕllÕ telefon arasÕndaki
bu birliktelik aúÕrÕ ve problemli olmaya baúladÕ÷Õnda ba÷ÕmlÕlÕk ve fobi gibi olumsuz durumlar oluúabilmektedir.
Bu olumsuz durumlardan birisi Nomofobidir. Son dönemde bireyler arasÕnda yaygÕnlaúan Nomofobi, akÕllÕ
telefon ba÷ÕmlÕlÕ÷Õndan do÷an ve bireyin akÕllÕ telefon yoksunlu÷unda yaúadÕ÷Õ korku ve kaygÕ durumudur.
Nomofobinin gençler arasÕnda daha yaygÕn oldu÷u bilinse de; sÕnÕf ortamÕ düúünüldü÷ünde teknolojinin
ö÷retmenlerin de gündelik yaúamÕnÕn bir parçasÕ haline gelmesi ile nomofobinin hem ö÷retmenler hem de
ö÷renciler üzerinde etkisi olaca÷Õ açÕktÕr. Bu ba÷lamda, bu çalÕúma okul öncesi ö÷retmenlerinin nomofobi
düzeylerini mobil telefon kullanÕmÕ, mobil oyun oynama, mobil oyun oynama süresi, mobil telefonu gündelik
úarj etme sayÕsÕ ve ö÷retmenlerin kariyer evreleri açÕsÕndan incelemeyi amaçlamaktadÕr. ÇalÕúma grubunu
Türkiye’de farklÕ illerde çalÕúan 624 okul öncesi ö÷retmeni oluúturmaktadÕr. Verilerin analizi aúamasÕnda
betimsel istatistiklerden yararlanÕlmÕú ve parametrik testlerden ba÷ÕmsÕz örneklem t-testi ile tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn bulgularÕ, akÕllÕ telefon kullanÕm süresi ve akÕllÕ telefon úarj etme
sayÕsÕ arttÕkça ö÷retmenlerin nomofobi düzeylerinin de arttÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Bununla birlikte mobil oyun
oynama ve mobil oyun oynama süresine göre nomofobi açÕsÕndan anlamlÕ bir farklÕlÕk bulunamazken, mobil
telefon kullanÕm beceri düzeyinin artmasÕ nomofobi düzeyini de arttÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Son olarak,
ö÷retmenlerin kariyer evreleri ile nomofobi düzeyleri arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕk oldu÷u tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi ö÷retmenleri, nomofobi, mobil telefon, mobil oyun
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(11956) EBEVEYNLERøN ÇOCUKLARIN TEKNOLOJø
KULLANIMINA øLøùKøN GÖRÜùLERøNøN TEKNOLOJø KULLANMA
AMAÇLARI VE YETKøNLøK DÜZEYLERøNE GÖRE øNCELENMESø
DUYGU ùAHAN 1, HAYDAR DURUKAN 2
1
2

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
sahanduygu@yahoo.com.tr

øçinde bulundu÷umuz 21.yy’Õn ilk çeyre÷inde sürekli bir de÷iúim ve geliúim içerisinde olan ve yaúamÕn her
boyutunda yer alan teknoloji, insanlarÕn iliúkilerini, iletiúimlerini, sosyal yaúantÕlarÕnÕ ve yaúam tarzlarÕnÕ ciddi
manada etkilemektedir. Teknolojinin insan hayatÕnda neden oldu÷u bu anlamlÕ etkilerden söz ederken çocuklarÕn
bu de÷iúikliklerin içine do÷du÷unu görmemek, teknoloji ile olan yakÕn iliúkilerini fark etmemek oldukça zordur.
Çocuklar teknolojiyle genellikle ilk olarak ev ortamÕnda tanÕúmaktadÕr. Bu sebepten onlarÕn teknoloji ile olan
iliúkilerinde ebeveynlerin önemli bir rolü vardÕr. Ebeveynlerin teknoloji ile olan iliúkilerinin, çocuklarÕnÕn
teknoloji kullanÕmÕna iliúkin görüúlerini ve bu konuda çocukla teknoloji arasÕndaki arabuluculuk vazifesini
etkiledi÷i düúünülmektedir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ebeveynlerin çocuklarÕn teknoloji kullanÕmÕna iliúkin
görüúlerinin kendilerinin teknolojiyi kullanma amaçlarÕ ve teknoloji yetkinlik düzeylerine göre nasÕl de÷iúti÷ini
incelemektir. AyrÕca çocuklarÕn teknoloji kullanÕmÕna iliúkin görüúlerinde ebeveynlerin cinsiyet, ö÷renim
durumu ve aylÕk gelir gibi de÷iúkenlere göre bir farklÕlÕk olup olmadÕ÷ÕnÕ tespit etmektir. AraútÕrmada tarama
modeli kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya, 2016-2017 E÷itim-Ö÷retim yÕlÕnda, Çanakkale il merkezinde 3-6 yaú
aralÕ÷Õnda okul öncesi ça÷Õnda çocu÷u bulunan, MEB’e ba÷lÕ anaokullarÕndan 215, özel anaokullarÕ ve
kreúlerden ise 188 olmak üzere toplam 403 ebeveyn dâhil edilmiútir. AraútÕrmada veriler CabÕ (2016) tarafÕndan
geliútirilen “Teknoloji Kullanma AmacÕ Ölçe÷i”, “Teknoloji Yetkinlik Düzeyi Ölçe÷i” ve KÕlÕnç (2015)
tarafÕndan geliútirilen “Okul Öncesi Ça÷Õndaki ÇocuklarÕn Teknoloji KullanÕmÕ HakkÕnda Ebeveyn Görüúleri
Ölçe÷i” ile toplanmÕútÕr. Verilerin analizi sürecinde SPSS 22 programÕndan yararlanÕlmÕútÕr. Veriler üzerinde TTesti, One-way Anova ve Korelasyon analizi gibi istatistiksel çözümlemeler yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúma hala devam
etmekte olup bulgular ve sonuçlar tam metinde sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, ebeveyn, teknoloji

(11980) OKUL ÖNCESø EöøTøMDE FEN, TEKNOLOJø,
MÜHENDøSLøK, MATEMATøK (FETEMM) YAKLAùIMI
1

EMøNE FERDA BEDEL 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ferdabedel@hotmail.com

Disiplinler arasÕ ve uygulamalÕ bir yaklaúÕm olan FeTeMM e÷itimi, ö÷rencileri fen, teknoloji, mühendislik ve
matematik alanlarÕnda e÷itmeyi amaçlamaktadÕr. FeTeMM e÷itiminde, adÕ geçen dallarÕn ayrÕ ayrÕ de÷il de bir
arada ö÷retildi÷i, bütünleúmiú bir format hakimdir. Bu yaklaúÕm, A.B.D. , Avustralya, øngiltere gibi ülkelerde
bilim, mühendislik, teknoloji gibi alanlarda yetiúmiú eleman eksikli÷ini gidermek üzere ön plana çÕkarÕlmaktadÕr
ve milletler arasÕ teknolojik ilerleme rekabeti açÕsÕndan da önemi sÕklÕkla vurgulanmaktadÕr. FeTeMM e÷itimine
dair çalÕúmalar a÷ÕrlÕklÕ olarak ilkö÷retimden sonraki kademeler için yürütülmekte olsa da, bu programlarÕn
istenen baúarÕya ulaúmasÕ için okul öncesi dönemde de konuya yönelik bazÕ etkinliklere yer verilmesinin
gere÷ine çeúitli araútÕrmacÕlarca de÷inilmektedir. Fen ve matematik etkinlikleri halihazÕrdaki okul öncesi e÷itim
programlarÕnda yer alÕyor olmakla birlikte, bütüncül uygulamalar ile teknoloji ve mühendislik boyutlarÕ
genellikle kapsam dÕúÕnda kalmaktadÕr. Mevcut çalÕúmada, okul öncesi e÷itimi kapsamÕnda yapÕlmÕú olan az
sayÕdaki FeTeMM e÷itimi araútÕrmasÕna ve yanÕ sÕra bazÕ uygulama örneklerine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi , FeTeMM e÷itimi
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(11991) OKUL ÖNCESø DÖNEMDE ANNE BABA TUTUMLARININ
ÇOCUKTA ùEKøLLENDøRDøöø MAHREMøYET ALGISI
1

SAADET øDER 1
NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø
sciftkat@konya.edu.tr

Okul öncesi dönem insan yaúamÕnÕ etkileyen çok sayÕda temel duygu ve de÷erin kazanÕldÕ÷Õ kritik dönem olmasÕ
itibariyle kiúilik geliúimi için büyük önem taúÕmaktadÕr. Bireyin gerek bedensel ve cinsel gerek psikolojik ve
sosyal geliúimini konu edinen bütün kuramlar okul öncesi döneme dikkat çekmekte, bu dönemde edinilmiú
olumlu ve olumsuz her tutum ve davranÕúÕn insan yaúamÕnÕn tamamÕ üzerindeki etkisine vurgu
yapmaktadÕr. Mahremiyet algÕsÕ, bireyde do÷umdan itibaren iliúki içinde oldu÷u kiúilerin kendisiyle ve
birbirleriyle olan iliúkilerinin gölgesinde geliúigüzel oluúmakta yada anne babanÕn mahremiyet e÷itiminin önemi
ve gere÷i hakkÕndaki farkÕndalÕk durumuna göre çocu÷a yönelik kasÕtlÕ tutum ve davranÕúlarÕnÕn bir sonucu
olarak bireyde kendini göstermektedir. Hangi úekilde geliúti÷i bir yana, mahremiyetin insan do÷asÕnda potansiyel
olarak var olmasÕ biyolojik ve psikolojik temellerle desteklenmekte, dolayÕsÕyla mahremiyet e÷itimi temel bir
problem olarak e÷itim biliminde yerini almaktadÕr. BazÕ e÷itim bilimcilerin mahremiyet e÷itiminin içeri÷i ve
mahiyeti itibariyle sadece anne baba ile sÕnÕrlÕ kalmasÕ gerekti÷i konusundaki iddiasÕ, bu çalÕúmada ele alÕnacak
mahremiyet algÕsÕnÕn -örgün e÷itim dÕúÕnda tutularak- sadece okul öncesi dönemde anne baba tutumalarÕyla
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕna kaynaklÕk etmiútir. Anne baba, çocu÷un geliúim sürecinde bir kontrol mekanizmasÕ
durumunda olup onlarÕn çocu÷a karúÕ sergiledikleri tavÕr ve tutumlarÕ çocu÷un yeme içme, oyun oynama vb.
günlük aktivitelerinde oldu÷u kadar kiúilerle iletiúim kurma ve kendini ifade etme becerisi vb. içsel ve sosyal
yaúantÕlarÕ üzerinde de büyük rol oynamaktadÕr. Anne babanÕn çocu÷a karúÕ koruyucu ve müdahaleci tutumu
nasÕl ki onun özgüven duygusunun ve giriúimci yönünün geliúimine ket vurmakta ise, ilgisiz ve tutarsÕz tutumu
da aksi yönde çocu÷un geliúimini olumsuz etkilemektedir. Anne baba tutumunun çocu÷un biliúsel, duyuúsal hatta
psikomotor geliúimi üzerindeki etkisini kabul etmiúken, çocu÷un mahremiyet algÕsÕ üzerinde de kendini
hissettirmesi kaçÕnÕlmazdÕr. Çünkü mahremiyet algÕsÕ hem bedensel ve psikolojik, hem de sosyal ve içsel boyutu
olan çok yönlü bir kazanÕmdÕr. Bu çalÕúmada okul öncesi dönemde çocu÷un geliúim özelliklerine zihinsel,
bedensel, sosyal ve ahlak geliúim kuramlarÕ ÕúÕ÷Õnda yer verilecek, anne baba tutumlarÕnÕn
türlerine göre (demokratik, aúÕrÕ koruyucu ve müdahaleci, baskÕcÕ ve otoriter, reddedici, tutarsÕz ve kararsÕz, aúÕrÕ
hoúgörülü, mükemmeliyetçi tutum vb.) çocu÷un geliúim özellikleriyle paralel biçimde úekillenecek muhtemel
mahremiyet algÕsÕ ve çocu÷un bu algÕyÕ somutlaútÕrarak úimdiki ve gelecekteki yaúamÕnda gerçekleútirece÷i
muhtemel davranÕúlar kuramsal olarak ele alÕnacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi e÷itim, mahremiyet algÕsÕ, geliúim kuramlarÕ, anne baba tutumlarÕ
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(12012) OKUL ÖNCESø EöøTøMDE AøLEDE ÇøFT DøL
KULLANIMININ ÇOCUKLARDA SORUN DAVRANIùLAR ÜZERøNE
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FøLøZ ERCAN 1, SELMA TURAL HESAPÇIOöLU 2, øLKNUR ÇELøK 1
1

2

MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø
YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø
filiz_gazi@hotmail.com

Bu araútÕrmada ailede çift dil kullanÕmÕnÕn okul öncesi çocuklarda sorun davranÕúlar üzerine etkisinin
araútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma çift dil kullanÕmÕnÕn yo÷un oldu÷u Do÷u Anadolu Bölgesinde Muú ølinde
yürütülmüútür. Okul öncesi e÷itim kurumlarÕna devam eden çocuklarÕn ailelerinden veriler toplanmÕú, SPSS
paket programÕna girilerek analizleri yapÕlmÕútÕr. Bu araútÕrma, yaúadÕ÷Õ evde çift dil konuúulan 48 (%27.9) ve
tek dil konuúulan 128 (%72.1) olmak üzere toplam 176 çocuk ve ailesi ile yürütülmüútür. øki grup arasÕnda anne
(p=0.99) ve baba yaúlarÕ açÕsÕndan (p=0.80)farklÕlÕk yoktur. øki grup arasÕnda annenin aldÕ÷Õ e÷itim açÕsÕndan
farklÕlÕk vardÕr (x2=5.293; p=0.02). Tek dil konuúulan ailelerde anneler daha fazla ortaokul ve üzeri e÷itim
almÕútÕr. Baba e÷itimi açÕsÕndan ise böyle bir farklÕlÕk izlenmemektedir (x2=0.17; p=0.89). Ailesinde iki veya
daha fazla dil konuúulan çocuklarda kekemelik, tik bozukluklarÕ, tÕrnak yeme, parmak emme, kendini yaralama
davranÕúÕ sergileme açÕsÕndan istatistiksel olarak anlamlÕ farklÕlÕk yoktur. Ailesinde bir veya daha fazla dil
konuúulan çocuklarÕn 20’si (%41.6) her iki dili de iúlevsel olarak kullanabildi÷i izlenmiútir. øki gruptaki çocuklar
arasÕnda sorun davranÕú kontrol listesi puanlarÕ açÕsÕndan farklÕlÕk bulunmazken aile de÷erlendirme ölçe÷i toplam
puanÕ, aile içi rol da÷ÕlÕmlarÕ, davranÕú kontrolü ve genel iúlevler açÕsÕndan istatistiksel olarak anlamlÕ farklÕlÕk
izlenmektedir. Bu araútÕrmada ailede çift dil kullanÕmÕnÕn çocuktaki sorun davranÕúlar üzerine etkisinin olmadÕ÷Õ
izlenmiútir. Çocuktaki sorun davranÕúlarÕn daha farklÕ sosyodemografik kökenleri olabilir. BunlarÕn ortaya
çÕkarÕlmasÕna yönelik daha geniú örneklemli araútÕrmalara ihtiyaç duyulmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : okul öncesi,çift dil ,sorun davranÕú

(12217) OKUL ÖNCESø ÖöRETMENLERøNøN BAHÇE
ETKøNLøKLERøNE øLøùKøN DENEYøMLERø
BETÜL KÜBRA ùAHøN 1, øKBAL TUBA ùAHøN SAK 2, RAMAZAN SAK 2, HøLAL
GÜùTA ùAHøN 3
1

GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø
2
YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø
3
NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø
kbsahin@gmail.com
Çocuklar, ö÷renme sürecinde kendi kendilerini motive edebilmekte, özellikle aktif olduklarÕnda en iyi úekilde
ö÷renebilmektedirler. Bu nedenle de, okul öncesi e÷itim kurumlarÕnda çocuklarÕn do÷rudan deneyim
kazanacaklarÕ ortamlarÕn hazÕrlanmasÕ, fiziksel, biliúsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliútirebilecekleri oyun
imkânlarÕnÕn sunulmasÕ oldukça önemlidir. Bununla birlikte, daha ileri anlama ve düúünme becerilerinin
geliúmesinde de ö÷renme ortamlarÕnÕn etkisi göz ardÕ edilmemelidir. Okul öncesi ö÷retmenleri bu süreçte,
çocuklarÕn geliúim ve ö÷renmelerinin desteklenmesinde kilit bir rol oynamaktadÕrlar. Özellikle çocuklarÕn bütün
geliúim alanlarÕnÕn desteklenmesinin öneminin farkÕnda olan okul öncesi ö÷retmenleri, çocuklarÕn araútÕrmalarÕ,
soru sormalarÕ, birbirleri ile etkileúime girmeleri konusunda onlarÕ teúvik etmekte, çocuklara do÷rudan bilgi
sunmaktansa, kendi etkinliklerini baúlatÕp duruma göre yeni stratejiler geliútirebilecekleri imkanlar ve ortamlar
hazÕrlamaktadÕrlar. Bu nedenle, özellikle dÕú ortam etkinlikleri okul öncesi e÷itim döneminde oldukça önemli bir
yer tutmaktadÕr. Ancak, Türkiye’de çocuklarÕn sÕnÕf dÕúÕnda yaptÕklarÕ etkinlikler oldukça sÕnÕrlÕdÕr. Bu
etkinliklerin az uygulanmasÕnda okul öncesi ö÷retmenlerinin inançlarÕ ve daha önceki deneyimleri etkili
olmaktadÕr. Bu nedenle bu çalÕúmanÕn amacÕ, okul öncesi ö÷retmenlerinin bahçe etkinliklerine iliúkin
deneyimlerinin belirlenmesidir. ÇalÕúma nitel bir çalÕúma olup veriler araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen yarÕ
yapÕlandÕrÕlmÕú bir görüúme formu ile toplanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn katÕlÕmcÕlarÕnÕ, 20 okul öncesi ö÷retmeni
oluúturmuútur. Kelime tekrarÕ tekni÷i ile analiz edilen bulgular, VII. UluslararasÕ E÷itimde AraútÕrmalar
Kongresinde tartÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi ö÷retmenleri, ö÷retmenlerin deneyimleri, bahçe etkinlikleri
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VELøLERøN OKUL ÖNCESø ÖöRETMENLERøNE øLøùKøN ALGILARI
SEVDA YAùIN 1, MUSTAFA AYDIN BAùAR 2
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MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
sevda.semih@gmail.com

Okul öncesi dönem insan yaúamÕnÕn temelini oluúturmaktadÕr. Okul öncesi dönem, çocu÷un geliúmesinin hÕzlÕ ve
ö÷renme kapasitesinin en yüksek oldu÷u dönemlerden biridir. Okul öncesi yÕllar, çocu÷un kiúili÷inin oluúumu,
temel bilgi, beceri ve alÕúkanlÕklarÕn kazanÕlmasÕ ve geliútirilmesinde en önemli yÕllardÕr. Bu dönemde çocuklara
de÷iúik úekillerde aktarÕlacak temel bilgi, beceri ve alÕúkanlÕklar kÕsaca davranÕú örnekleri onlarÕn kiúilik
geliúimini ve ileriki yÕllardaki ö÷renim yaúantÕlarÕnÕ etkiler. HayatÕn ilk yÕllarÕnda çocu÷un bakÕmÕ ve
e÷itiminden sorumlu kiúiler ebeveynlerdir. Çocu÷un toplum yaúamÕna uymasÕna yardÕmcÕ olacak ilk temel
davranÕú örneklerini ebeveynleri kazandÕrÕr. DolayÕsÕyla ebeveynler olumlu ve olumsuz ilk davranÕúlarÕ farkÕnda
olmadan çocuklarÕna aktarÕr. Okul öncesi e÷itim kurumu çocuk açÕsÕndan aile dÕúÕna atÕlan ilk adÕmdÕr. Anne
babadan sonra alÕnan ilk örnek modeli okul öncesi ö÷retmenidir. Ö÷retmen çocu÷un karakterinin
biçimlenmesinde azÕmsanamayacak etkileri olan bir kiúidir. Çocu÷un hayatÕnda son derece önemli olan
ebeveynler ve ö÷retmenler birbirlerini algÕlama düzeylerine göre davranÕú geliútirip birbirlerinden farklÕ
beklentiler içerisinde olabilmektedirler. TaraflarÕn birbirlerini daha iyi anlayÕp olumlu bir tutum ve davranÕú
geliútirebilmeleri için birbirlerine bakÕú açÕlarÕ ve birbirlerini nasÕl algÕladÕklarÕ bazÕ sorunlarÕn çözümü açÕsÕndan
son derece gereklidir. Ö÷retmenlerin toplumsal de÷iúme sürecinde önemli bir yeri ve rolü oldu÷u kabul
edilmektedir. øçinde yaúadÕ÷Õ toplumun kültür yapÕsÕnÕn geliúmesinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Ö÷retmen
toplum üzerindeki bu gücünü, birey ve toplum üzerindeki e÷itimin gücünden almaktadÕr. E÷itimin, kültürü
aktarma, geliútirme, de÷iútirme, bireylerin sosyalleúmesini sa÷lama iúlevlerinin yerine getirilmesinde ve
ö÷rencide istendik davranÕú de÷iúikli÷i oluúturmada ö÷retmenlerin etkileri kaçÕnÕlmazdÕr. Ö÷renci için ö÷retmen,
sadece bilgi taúÕyÕcÕsÕ ve aktarÕcÕsÕ olmamakta; o, aynÕ zamanda çeúitli görüú, tutum ve davranÕúlarÕyla ö÷rencileri
bilinçli ya da bilinçsizce etkilemektedir. Ancak kimi anne baba tutumlarÕ ö÷retmeni destekleyici ve motive edici
olabilirken kimi tutumlarÕ da ö÷retmeni eleútiren, motivasyonunu engelleyici tutumlar sergilemektedir. Ailelerin
beklentilerinin karúÕlanma düzeyleri de ö÷retmen ile iletiúimlerini etkilemektedir. Bilinçlenen ailelerin,
çocuklarÕnÕn aldÕ÷Õ e÷itimi sorgulamasÕyla birlikte bugün artÕk;‘bakÕmevi’ kimli÷inden çÕkÕp, kurum olarak yeni
bir kimlik kazandÕ÷Õ okul öncesi e÷itim kurumlarÕ, çocu÷un ö÷renme potansiyelinin en üst seviyede oldu÷u
olumlu davranÕúlar kazanarak kiúiliklerinin úekillendi÷i, çocu÷un akademik beceriler geliútirmesine aracÕ olan
kurumlar haline gelmiútir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, okul öncesi ö÷retmeni görüúlerine göre velilerin ö÷retmenleri
nasÕl algÕladÕ÷ÕnÕ ortaya koymaktÕr. Bu amaçla; 1. Velilerin okul öncesi e÷itimi hakkÕnda bilgi eksikli÷i; 2.
Velilerin aile katÕlÕm çalÕúmalarÕna katÕlmama durumlarÕ; 3. Velilerin ö÷retmene güvensizlik durumlarÕ; 4.
Velilerin ö÷retmenin yetki alanÕna giren konularda müdahale ve okul program saatlerinin dikkate almamasÕ; 5.
Velilerin ö÷retmeni e÷itimci yerine bakÕcÕ olarak algÕlanmasÕna iliúkin görüúleri irdelenmiútir. Okulöncesi
ö÷retmenlerinin, velilerin ö÷retmenleri nasÕl algÕladÕklarÕna iliúkin görüúlerini ortaya çÕkarmayÕ amaçlayan nitel
özellikteki bu çalÕúmada, veriler görüúme tekni÷i yoluyla toplanmÕútÕr. ÇalÕúma grubunu Çanakkale merkez
ilinde bulunan resmi ve özel anasÕnÕfÕ ve anaokullarÕndaki okul öncesi ö÷retmenleri oluúturmuútur. AraútÕrma ile
ilgi verilerin analizi ve yorumlanmasÕna iliúkin çakÕúmalar devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi ö÷retmeni, veli, ö÷retmen algÕsÕ
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MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
emel.dinckal@hotmail.com

E÷itim kurumlarÕnÕn verimlili÷i açÕsÕndan, çalÕúanlarÕn sa÷lÕklÕ ve güvenli bir ortamda çalÕúmasÕ önemlidir.
Okuldaki ö÷retmenleri ve di÷er çalÕúanlarÕ fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz yönde etkileyecek etkenler kurumun
verimini ve iletiúimini bozacaktÕr. YÕldÕrma (psikolojik úiddet) davranÕúlarÕnÕn görüldü÷ü örgütlerde nitelikli bir
e÷itim sa÷layabilmek zordur. Çünkü ö÷retmen, okulun ürünü olan ö÷rencilerin nitelik ve kalitesini belirleyen
önemli bir unsurdur. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, okul öncesi e÷itim ö÷retmenlerinin maruz bÕrakÕldÕklarÕ psikolojik
úiddet seviyesini ve bu durumun yaúanmasÕnda etken olan yÕldÕrma davranÕúlarÕnÕ ortaya koymaktÕr. Okuldaki
di÷er ö÷retmenlerde oldu÷u gibi okul öncesi ö÷retmenlerinin de kaliteli ve verimli bir e÷itim verebilmesi için
çalÕúma úartlarÕnÕn uygun ve örgütte yÕldÕrmaya maruz bÕrakÕlmadÕklarÕ bir ortamda bulunmalarÕnÕn önemi
büyüktür. Bu çalÕúmada anaokullarÕ ve ilkokullarda görev yapan okul öncesi e÷itim ö÷retmenlerinin maruz
kaldÕklarÕ yÕldÕrma eylemlerini belirlemeye yönelik bir çalÕúmadÕr. DolayÕsÕyla hazÕrlanan bu çalÕúma, var olan
bir durumu betimlemeyi amaçladÕ÷Õndan, genel tarama modelinde, nitel bir araútÕrma özelli÷i taúÕmaktadÕr.
ÇalÕúma grubu, Çanakkale’deki ilkokul ve anaokullarÕnda çalÕúan okulöncesi ö÷retmenleri arasÕndan küme
örnekleme yoluyla ve gönüllülük esasÕna dayalÕ olarak belirlenen toplam 25 ö÷retmenden oluúmaktadÕr. Veriler,
dört açÕk uçlu sorudan oluúan görüúme formuyla toplanmÕútÕr. Görüúmeler ilgili ö÷retmenlerin izni
do÷rultusunda ses kayÕt aracÕyla kaydedilmiútir. Verilerin ka÷Õda dökülerek deúifre edilmesi sonrasÕnda
çalÕúmanÕn amacÕna uygun analizi, de÷erlendirmesi ve raporlaútÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr.
Edinilen sonuçlara göre 25 ö÷retmenden 18 tanesi geçmiú süreçte yÕldÕrma davranÕúlarÕna maruz kaldÕ÷ÕnÕ veya
úu anda kalmakta oldu÷unu ifade etmektedir. 5 meslektaúÕm meslek hayatÕnda mobbinge maruz kalmamÕútÕr,
ayrÕca 2 kiúi de psikolojik taciz görüp görmedi÷inden emin olmadÕ÷ÕnÕ dile getirmiútir. Bu sonuçlar ÕúÕ÷Õnda okul
öncesi e÷itim ö÷retmenlerinde % 72 oranÕyla yÕldÕrma davranÕúlarÕndan bahsedilebilir. Bu oran Türkiye
ortalamasÕnÕn üstündedir. YÕldÕrma davranÕúÕ uygulayÕcÕlarÕna bakÕldÕ÷Õnda ise kurum yöneticileri, zümre
ö÷retmen arkadaúlarÕ, ö÷renci velileri, di÷er idari amirler ve di÷er etkenler görülmektedir. Okul öncesi e÷itim
ö÷retmenlerine sayÕsal olarak bakÕldÕ÷Õnda yüksek bir ço÷unlu÷u kadÕndÕr. KadÕnlarÕn sosyal zeka açÕsÕndan daha
güçlü olduklarÕ düúünülürse yaúadÕklarÕ yÕldÕrma davranÕúlarÕndan erkek ö÷retmenlere göre daha a÷Õr yaralar
aldÕklarÕ söylenebilir. YapÕlan görüúmelerde psikolojik úiddete maruz kalmÕú ö÷retmenler mesleki
motivasyonlarÕnÕn düútü÷ünü, tükenmiúlik hissi yaúadÕklarÕnÕ, kuruma ve mesleklerine olan inançlarÕnÕ
kaybettiklerini, çalÕúma konusunda isteksiz olduklarÕnÕ, tedirgin ve gergin hissettiklerini, panikatak ve depresyon
yaúadÕklarÕnÕ, özsaygÕlarÕnÕ yitirdiklerini, utanç duygusu yaúadÕklarÕn, kendilerini toplumdan izole etme ihtiyacÕ
hissettiklerini ve bu psikolojik belirtilerin okul dÕúÕ di÷er hayatlarÕnÕ da kötü yönde etkiledi÷ini belirtmiúlerdir.
Fiziksel olarak ise ma÷durlar sÕrt, boyun, gö÷üs ve bel a÷rÕlarÕ yaúamakta, deri döküntüleri dökmekte, el ve ayak
terlemesi-his kaybÕ olmakta, hormonal durumlarÕnda de÷iúiklikler görülmekte (menstrual dönemde
de÷iúiklikler), baú dönmesi ve ani iúitme kaybÕ yaúamaktadÕrlar.Okul öncesi e÷itim ö÷retmenlerinin tüm bu
yaúadÕklarÕ yÕldÕrma davranÕúlarÕ karúÕsÕnda geçerli bir çözüm üretmede yetersiz kaldÕ÷Õ görülmektedir. Ço÷u
görüúmeci yaúananlar karúÕsÕnda kaçma davranÕúÕ sergilemeyi ve içine kapanmayÕ seçmiútir. øki görüúmeci
çözüm arayÕúÕna girmiú, bu konuda bilinçlenme yoluna gitmiú, uzman deste÷i almÕú ve gerekli durumlarda
yÕldÕrmaya karúÕ koymayÕ ve hayÕr demeyi baúarmÕútÕr. YÕldÕrma davranÕúÕ karúÕsÕnda yasal yollara baúvuran
görüúmeci ise yoktur.
Anahtar Kelimeler : Okulöncesi e÷itim ö÷retmenleri, yÕldÕrma davranÕúlarÕ, yÕldÕrma süreci.
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ozlemcelebioglu@hotmail.com

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ÇABA Çok AmaçlÕ Erken Çocukluk E÷itimi Merkezi;
Üniversite, Sivil Toplum Örgütü ve Yerel Yönetim iúbirli÷ine güzel bir örnek teúkil edecek úekilde Kurum-Aile
ve Toplum Temelli Erken Çocukluk E÷itimi Modeli olarak 2008 yÕlÕ Mart ayÕnda hayata geçirilmiú bir projedir.
Projenin temel amacÕ, toplum temelli iúbirliklerinin oluúturulmasÕ yoluyla özellikle dezavantajlÕ çocuklar ve
aileleri için erken çocukluk hizmetlerinin sa÷lanmasÕdÕr. Bir di÷er amacÕ ise, hizmet öncesi ö÷retmen adaylarÕnÕn
teori ile prati÷i, kuram ile uygulamayÕ bir araya getirmeleri; disiplinler arasÕ yaparak-yaúayarak ö÷renme ve
uygulama deneyimleri kazanmalarÕ için onlara uygun fÕrsatlar sa÷lamaktÕr. Bu kapsamda proje baúlangÕcÕndan
günümüze kadar 4-6 yaú aralÕ÷Õnda 100’den fazla çocu÷a ve ailesine ücretsiz e÷itim fÕrsatÕ sa÷lanmÕú olup, aynÕ
zamanda farklÕ alanlardan 200’e yakÕn gönüllü ö÷retmen adayÕnÕn da hizmet öncesi dönemde kiúisel ve mesleki
geliúimlerini desteklemek üzere uygulama ortamÕ yaratÕlmÕútÕr. Bu araútÕrma ile Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) E÷itim Fakültesinin çeúitli bölümlerinde ö÷renim görürken, aynÕ zamanda ÇOMÜ
ÇABAÇAM’da gönüllü olarak e÷itmenlik yapmÕú olan mezun ö÷retmenlerin teori ve uygulamadaki tecrübe ve
yaúantÕlarÕnÕn ortaya konmasÕ amaçlanmaktadÕr. Bu amaç do÷rultusunda úu sorulara yanÕt aranacaktÕr: ÇABA
Çok AmaçlÕ Erken Çocukluk E÷itimi Merkezi'nde gönüllü e÷itmenlik yapmak; Kiúisel geliúiminize hangi
açÕlardan katkÕ sa÷lamÕútÕr? Mesleki geliúiminize hangi açÕlardan katkÕ sa÷lamÕútÕr? Akademik geliúiminize hangi
açÕlardan katkÕ sa÷lamÕútÕr? Ö÷renim gördü÷ünüz lisans program kapsamÕnda almÕú oldu÷unuz derslere hangi
açÕlardan katkÕ sa÷lamÕútÕr? Mezun oldu÷unuzda ö÷retmenlik hayatÕnÕza hangi açÕlardan katkÕ sa÷lamÕútÕr? Nitel
araútÕrma yöntemlerinden bir durum çalÕúmasÕ olarak planlanan bu araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 2008-2016
yÕllarÕ arasÕnda ÇOMÜ E÷itim Fakültesi’nin farklÕ bölümlerinde ö÷renim görürken, aynÕ zamanda ÇOMÜ
ÇABAÇAM’da gönüllü olarak e÷itmenlik yapmÕú olan 52 mezun okul öncesi e÷itimi ö÷retmeni arasÕndan
maksimum çeúitleme örneklemesi ile belirlenen 10 katÕlÕmcÕ oluúturmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlar ile bireysel
görüúmeler internet ortamÕnda gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak araútÕrmacÕlar
tarafÕndan geliútirilmiú olan yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu kullanÕlmÕútÕr. Görüúme formlarÕnÕn pilot
uygulamasÕ, bu araútÕrmanÕn çalÕúma grubuna dahil edilmeyen ayrÕ birer grup ile görüúülerek gerçekleútirilmiú;
farklÕ üniversitelerde görev yapmakta olan beú ö÷retim üyesinden de uzman görüúü alÕnarak görüúme formlarÕnÕn
son úekli verilmiútir. Görüúme formlarÕ ile elde edilen verilerin betimsel analizleri daha önceden belirlenmiú olan
temalar çerçevesinde gerçekleútirilecektir. AraútÕrmanÕn veri toplama süreci devam etmekte oldu÷undan
araútÕrmaya dair bulgular ve sonuçlarÕn katÕlÕmcÕlarla kongrede paylaúÕlmasÕ planlanmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : ÇOMÜ ÇABAÇAM, Çok AmaçlÕ Erken Çocukluk E÷itimi Merkezi, Erken Müdahale
ProgramlarÕ, Okul Öncesi E÷itim, Ö÷retmen Yetiútirme
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Matematik okuryazarlÕ÷Õn pek çok tanÕmÕ bulunmaktadÕr. PISA’nÕn tanÕmÕna göre matematik okuryazarlÕ÷Õ;
bireyin düúünen, üreten ve eleútirel bir vatandaú olarak bugün ve gelecekte karúÕlaúaca÷Õ sorunlarÕn çözümünde
matematiksel düúünme ve karar verme süreçlerini kullanarak çevresindeki dünyada matemati÷in oynadÕ÷Õ rolü
anlama ve tanÕma kapasitesidir (OECD, 2006). Bu do÷rultuda ö÷rencilerin bu kapasitesini arttÕrmak
ö÷retmenlerinin dolayÕsÕyla ö÷retmen adaylarÕnÕn matematik okuryazarlÕ÷Õyla ilgili farkÕndalÕklarÕ ile iliúkili
olabilir. Tekin ve Tekin (2004) yaptÕklarÕ çalÕúmada ö÷retmen adaylarÕnÕn matematik okuryazarlÕk düzeylerinin
orta seviyede oldu÷u sonucuna ulaútÕklarÕnÕ belirtmiútir. Bu ve buna benzer ülkemizde yapÕlan birkaç çalÕúmaya
(Soytürk, 2011; Kabael ve Barak, 2016) baktÕ÷ÕmÕzda ö÷retmen adaylarÕnÕn yeterli seviyede matematik
okuryazarÕ bireyler olmadÕ÷Õ dikkat çekmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ sÕnÕf ö÷retmenli÷i adaylarÕnÕn matematik
okuryazarlÕ÷Õ düzeyleri ile matematik algÕlarÕnÕ incelemektir. Bu amaçla úu sorulara cevap aranmaktadÕr:
i) SÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn matematik okuryazarlÕk düzeyleri nedir? ii) Matematik okuryazarlÕk seviyesi
düúük ve yüksek sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn matematik algÕsÕ nasÕldÕr? iii) Matematik okuryazarlÕk seviyesi
düúük ve yüksek sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn matematik ve günlük yaúam iliúkisini ortaya koyma durumlarÕ
nasÕldÕr? Bu amacÕ gerçekleútirmek için karma modellerden açÕmlayÕcÕ sÕralÕ desen kullanÕlmÕútÕr. Cresswell ve
Clark (2015) bu deseni araútÕrma sorusuna ilk olarak nicel verilerin toplanmasÕ ve çözümlenmesi daha sonra elde
edilen verilerin sonucunda nitel veri toplama ve çözümleme aúamasÕnÕn iúe koúuldu÷u bir desen olarak
belirtmiúlerdir. Bu do÷rultuda bir devlet üniversitesinin sÕnÕf e÷itimi ana bilim dalÕndan 73 üçüncü sÕnÕf, sÕnÕf
ö÷retmenli÷i ö÷rencisi (59 kÕz; 14 erkek) ile çalÕúÕlmÕútÕr. Üçüncü sÕnÕflarÕn seçilme nedeni bu sÕnÕftaki ö÷retmen
adaylarÕ temel matematik derslerini ve matematik ö÷retimi derslerini almÕú olmalarÕdÕr. Bu durumda dördüncü
sÕnÕflarÕn seçilmeme nedeni ise bu ö÷rencilerin sÕnav kaygÕlarÕ nedeni ile gönüllü olmama ve kolay ulaúÕlma
konusunda sÕkÕntÕ yaúanmasÕ olarak belirtilebilir. 73 sÕnÕf ö÷retmeni adayÕnÕn matematik okuryazarlÕk düzeylerini
belirlemek için araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen Matematik OkuryazarlÕk Testi kullanÕlmÕútÕr. Ö÷retmen
adaylarÕnÕn matemati÷e iliúkin algÕlarÕnÕ belirlemek amacÕyla araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen matematik algÕ
anketi kullanÕlmÕútÕr. økinci aúamasÕ olan nitel kÕsmÕnda ise görüúme yoluyla veriler toplanÕlacaktÕr.
Görüúmelerde matematik ve matematik ö÷retimine iliúkin algÕlarÕna dönük sorulara yer verilmiútir. Verilerin
analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Matematik OkuryazarlÕ÷Õ, Matematik AlgÕsÕ, Matematik Ö÷retimi AlgÕsÕ, SÕnÕf Ö÷retmen
AdaylarÕ.
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Somut úiir, úiire ait sözcüklerinin yalnÕz imgesel olarak de÷il, görsel olarak da kullanÕldÕ÷Õ úiir türüdür. Somut
úiir; “desen úiiri", "úekilli úiir", "görsel úiir" olarak da adlandÕrÕlÕr. Somut úiir dilin sadece anlamsal ve kavramsal
boyutlarÕnÕ de÷il, görsel- çizgisel boyutlarÕnÕ da araútÕrÕr. Türk edebiyatÕnda, somut úiir Avrupa’daki gibi yaygÕn
de÷ildir. Literatür tarandÕ÷Õnda somut úiir örneklerinin derslerde gösterildi÷inin fakat ö÷renenlerin dersin
kazanÕmlarÕnÕ içeren somut úiir yazdÕ÷Õ çok disiplinli bir çalÕúmaya pek rastlanmamÕútÕr. Bu araútÕrmanÕn amacÕ,
ilkokul ö÷rencilerinin temel derslerde( Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler) kazanÕm odaklÕ somut
úiir destekli ö÷renmeye dayalÕ uygulama örneklerini göstermek ve ö÷renci görüúlerini incelemektir. AraútÕrmada
nitel araútÕrma desenlerinden eylem araútÕrmasÕ deseni kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma 2015-2016 e÷itim- ö÷retim
yÕlÕnda Bursa ilinde yürütülmüú olup, kolay ulaúÕlabilir durum örneklemesiyle seçilen 15 erkek, 7 kÕzdan oluúan
22 ö÷renci araútÕrmanÕn örneklemini oluúturmuútur. AraútÕrma kapsamÕnda ilkokul temel derslerde ö÷renciler o
derste iúlenen kazanÕm veya kazanÕmlarla somut úiir yazmÕúlardÕr. Ö÷renenler ö÷rendiklerini hem görsel hem
úiirsel bir yolla ifade etmiúlerdir. AraútÕrma verileri yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú açÕk uçlu sorulardan oluúan görüúme
formundan elde edilmiútir. Ö÷rencilerin yazÕlÕ olarak görüú bildirdikleri bu formla ilgili uzman görüúleri alÕnmÕú
ve gerekli düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. Görüúmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiú
ve yorumlanmÕútÕr. Verilerin analiz sürecinde kodlar oluúturulmuú ve bu kodlara dayalÕ temalar elde edilmiútir.
Nitel analiz yoluyla elde edilen verilerin frekans ve yüzdeleri bulunmuútur. Ö÷renciler, somut úiir
destekli ö÷renmeye dayalÕ uygulamalar sayesinde daha iyi ve e÷lenceli ö÷rendiklerini, yaratÕcÕ düúünme
becerileri kazandÕklarÕnÕ ifade etmiúlerdir. Ö÷renciler derslerde daha fazla somut úiir içeren etkinliklerin
yapÕlmasÕ gerekti÷ini belirtmiúlerdir. Bu bulgular do÷rultusunda ilkokul ö÷rencilerinin temel derslerde( Türkçe,
Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler) somut úiir destekli ö÷renmeye dayalÕ uygulamalara yönelik
düúüncelerinin olumlu oldu÷u saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : somut úiir, ilkokul, temel dersler, görsel úiir, ö÷renci görüúleri, çok disiplinli
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(10002) FEN BøLGøSø VE øLKÖöRETøM MATEMATøK ÖöRETMEN
ADAYLARININ FETEMM FARKINDALIKLARININ
KARùILAùTIRILMASI ÜZERøNE BøR ÇALIùMA
CANAY PEKBAY 1, NURBANU YILMAZ 1
1

BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
nurbanuyilmaz@beun.edu.tr

FeTeMM; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarÕna özgü bilgi ve becerilerin bütünleútirildi÷i bir
ö÷retim programÕ çerçevesinde ö÷rencilere, disiplinler arasÕ faaliyetler yapma, sistematik düúünebilme, problem
çözme, araútÕrma, üretme ve yaratÕcÕ olma gibi becerileri kazandÕrmayÕ hedefleyen bir e÷itim yaklaúÕmÕdÕr.
FeTeMM ülkemizdeki e÷itim sistemi için yeni bir yaklaúÕm oldu÷undan, bu yaklaúÕmÕn e÷itim sistemimize
uygun bir úekilde entegre edilebilmesi için öncelikle ö÷retmen adaylarÕ ve ö÷retmenlerin FeTeMM konusundaki
farkÕndalÕklarÕnÕn incelenmesi gerekti÷i söylenebilir. Bu nedenle, bu çalÕúmanÕn amacÕ fen bilgisi ve matematik
ö÷retmen adaylarÕnÕn fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) farkÕndalÕklarÕnÕn incelenmesi ve
karúÕlaútÕrÕlmasÕdÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda bir devlet üniversitesinin
son sÕnÕfÕnda ö÷renim gören 92 fen ve ilkö÷retim matematik ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. ÇalÕúma
kapsamÕnda ö÷retmen adaylarÕna araútÕrmacÕlar tarafÕndan FeTeMM konusunda kÕsa bir tanÕtÕcÕ bir e÷itim
verilecek ve bu yaklaúÕmÕ daha iyi anlayabilmeleri amacÕyla bu e÷itim kapsamÕnda FeTeMM etkinlikleri
uygulanacaktÕr. Ö÷retmen adaylarÕ FeTeMM konusunda daha önce herhangi bir e÷itim almadÕ÷Õndan, verilecek
olan e÷itim FeTeMM’i ve FeTeMM’in sÕnÕf içindeki kullanÕmÕnÕ ö÷retmen adaylarÕna yalnÕzca tanÕtma
amaçlÕdÕr. Bu nedenle çalÕúmada tarama deseninin kullanÕlmasÕ planlanmaktadÕr. ÇalÕúmada, öretmen adaylarÕnÕn
FeTeMM farkÕndalÕklarÕnÕn incelenmesi amacÕyla Buyruk ve Korkmaz (2016) tarafÕndan geliútirilen
FeTeMM FarkÕndalÕk Ölçe÷i (FFÖ) kullanÕlacaktÕr. Beúli Likert tipinde hazÕrlanan FeTeMM farkÕndalÕk
ölçe÷inin analizinde iki grubun karúÕlaútÕrÕlmasÕ amacÕyla nicel analiz yöntemlerinden ba÷ÕmsÕz t-testi
kullanÕlacaktÕr. Sonuç olarak, fen bilgisi ve ilkö÷retim matematik ö÷retmenli÷i lisans programÕnda alÕnan dersler
ve ö÷retmen adaylarÕna verilen FeTeMM tanÕtÕcÕ e÷itimi sonrasÕnda fen bilgisi ve ilkö÷retim matematik
ö÷retmen adaylarÕnÕn FeTeMM farkÕndalÕklarÕ karúÕlaútÕrÕlacaktÕr. AyrÕca, ö÷retmen adaylarÕna uygulanacak olan
ölçek sonucunda, fen ve matematik ö÷retiminde FeTeMM yaklaúÕmÕ kullanÕmÕnÕn, e÷itimde olumlu yönde
sonuçlar do÷uraca÷Õ sonucunun elde edilece÷i öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler : FeTeMM, FeTeMM’e yönelik farkÕndalÕk, ö÷retmen adaylarÕ

(10015) FEN BøLøMLERø ÖöRETøM PROGRAMIYLA
BÜTÜNLEùTøRøLMøù GøRøùøMCøLøK EöøTøMø MODÜLLERøNøN
TANITILMASI
1

øSA DEVECø 1, SALøH ÇEPNø 2
KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø
deveciisa@gmail.com

Son yÕllarda “giriúimcilik” kavramÕnÕn ö÷retim programlarÕnda yer bulmaya baúlamasÕ dikkat çekmektedir.
Bunun soncunda “giriúimcilik” kavramÕnÕn ö÷retim programlarÕyla bütünleútirilmeye çalÕúÕldÕ÷Õ görülmektedir.
Örne÷in 2013 yÕlÕ fen bilimleri ö÷retim programÕnda yaúam becerileri arasÕnda giriúimcilik kavramÕna yer
verildi÷i görülmektedir. Bu anlamda giriúimcilik kavramÕnÕn fen bilimleri ö÷retim programÕyla nasÕl
bütünleútirilebilece÷i sorusu önem arz etmektedir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, fen bilimleri ö÷retim programÕyla
bütünleútirilmiú giriúimcilik e÷itimi modüllerini tanÕtmaktÕr. Bu kapsamda araútÕrmada öncelikle her bir modül
isimlendirilmiú, amaçlar ve ö÷renme çÕktÕlarÕ belirlenmiútir. Daha sonra amaçlar do÷rultusunda her bir modülü
uygulama geçirecek olan e÷itimcinin ve ö÷retmen adaylarÕnÕn yapmasÕ gereken adÕmlar ayrÕ ayrÕ açÕklanmÕútÕr.
Daha sonra her bir modüle “ödev” ve “bir sonraki derse hazÕrlÕk” boyutlarÕ eklenmiútir. Bunlara ek olarak ilgili
modül uygulanÕrken yararlanÕlabilecek kitap, dergi, makale, WEB adresleri gibi kaynaklar verilmiútir. Son olarak
ilgili modül tamamlandÕktan sonra ne tür ölçme ve de÷erlendirme tekniklerinden yararlanÕlabilece÷ine yönelik
açÕklamalara yer verilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen E÷itim, Fen E÷itimi, Giriúimcilik, E÷itimi Modülü
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(10016) FEN BøLøMLERø ÖöRETøM PROGRAMIYLA (5-8)
BÜTÜNLEùTøRøLMøù GøRøùøMCøLøK EöøTøMø MODÜLLERøNøN
UYGULANDIöI SÜREÇ: GÜNLÜK YANSIMALARI
1

øSA DEVECø 1, SALøH ÇEPNø 2
KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø
deveciisa@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ fen bilimleri ö÷retim programÕyla bütünleútirilmiú giriúimcilik e÷itimi modüllerinin
ö÷retmen adaylarÕ tarafÕndan tutulan günlüklere nasÕl yansÕdÕ÷ÕnÕ belirlemektir. AraútÕrma nitel bir çalÕúma olarak
tasarlanmÕútÕr. AraútÕrmaya 26 fen bilimleri ö÷retmen adayÕ katÕlmÕútÕr. Bu kapsamda veriler e÷itim modüllerinin
uygulandÕ÷Õ süreçte oluúturulan günlüklerden elde edilmiútir. Verilerin analizinde içerik analizi tekni÷i
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda; ö÷retmen adaylarÕnÕn giriúimcilik e÷itimi modüllerini oldukça iúlevsel
bulduklarÕ, daha önce farkÕnda olmadÕklarÕ kendi giriúimci özelliklerini fark ettikleri, alÕúÕlmÕúÕn dÕúÕnda bir
e÷itim sürecinden geçtikleri vb. görüúlere sahip olduklarÕ belirlenmiútir. Bu sonuçlara ba÷lÕ olarak fen bilimleri
ö÷retmen adaylarÕna giriúimcilik konusunda verilecek e÷itimlerin arttÕrÕlmasÕ gerekti÷i önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen E÷itim, Fen E÷itimi, Giriúimcilik, E÷itim Modülü, Günlükler

(10074) OKUL UYGULAMASI DERSø KAPSAMINDA ALMANCA
ÖöRETMENø ADAYLARININ MESLEöE VE OKULA øLøùKøN
DÜùÜNCELERøNøN øNCELENMESø
1

AYSEL DEREGÖZÜ 1
MARMARA ÜNøVERSøTESø
ayseldere4@hotmail.com

Ö÷retmenlik mesle÷ini icra edenler bir takÕm bilgi ve becerilere sahip olmasÕ gerekmektedir. Bunlar arasÕnda
uygulama becerisi de yer almaktadÕr. Ö÷retmen adaylarÕ bu beceriyi aldÕklarÕ e÷itimler ile geliútirdikleri
düúünülmektedir. Ö÷retmen e÷itimi ders programlarÕnda ise bu becerilerin geliúimine özellikle katkÕ sundu÷u
düúünülen Okul UygulamasÕ dersi önemli bir yer tutmaktadÕr. Bu ders kapsamÕnda ö÷retmen adaylarÕ, okul
ortamÕnÕ deneyimlemekte, ö÷retmenler ve ö÷renciler ile bir araya gelmekte ve edindikleri kuramsal bilgileri
uygulama biçimleri ile gerçek okul ortamlarÕnda gözlemleme fÕrsatÕ bulmaktadÕr. Edindikleri deneyimler ise,
kendilerine ve mesleklerine iliúkin ipuçlarÕ sunmaktadÕr. Ö÷retmen adaylarÕnÕn bu ders kapsamÕnda edindikleri
izlenimlerinin incelenmesi ve düúüncelerinin tespit edilmesi daha verimli derslerin hazÕrlanmasÕ açÕsÕndan
önemlidir. Bu nedenle bu çalÕúmanÕn amacÕ, Okul UygulamasÕ dersine katÕlan Almanca ö÷retmeni adaylarÕnÕn
ö÷retmenli÷e, ö÷retmeye ve okul uygulamalarÕna iliúkin görüúlerini incelemektir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu
Marmara Üniversitesinde 2015-2016 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnda ö÷renim gören Almanca ö÷retmenli÷i son sÕnÕf
ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. AraútÕrmaya 39 Almanca ö÷retmeni adayÕ katÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada veri toplama aracÕ
olarak araútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen “Okul UygulamasÕ Anket Formu” kullanÕlmÕútÕr. Anket iki bölümden
oluúmaktadÕr. Birinci bölümde kiúisel bilgiler, ikinci bölümde ise ö÷retmenli÷e dair görüúler ve okul
uygulamasÕnda bulunduklarÕ okullara iliúkin de÷erlendirmeler yer almaktadÕr. Bu kÕsÕmda ayrÕca ö÷retmenli÷e
iliúkin açÕk uçlu sorular da yer almaktadÕr. Veriler betimsel istatistikler kullanÕlarak analiz edilmiútir.
AraútÕrmanÕn bulgularÕ, okul uygulamasÕ dersine katÕlan Almanca ö÷retmen adaylarÕnÕn, mesle÷e yönelik olumlu
bir tutum içinde olduklarÕnÕ göstermektedir. Elde edilen bulgular Ö÷retmenlik UygulamasÕ dersinin
ö÷retmenlerin mesleki geliúimlerinde önemli bir yer edindi÷ini göstermektedir. Analizi devam eden çalÕúmada
elde edilen bulgular incelenecek ve ö÷retmenlik e÷itimi için öneriler geliútirilmeye çalÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : ö÷retmen e÷itimi, okul uygulamasÕ, mesleki ilgi
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(10075) ALMANCA ÖöRETMENLøöø PROGRAM
YETERLøLøKLERøNE øLøùKøN KARùILAùTIRMALI BøR ÇALIùMA
1

AYSEL DEREGÖZÜ 1
MARMARA ÜNøVERSøTESø
ayseldere4@hotmail.com

E÷itim programlarÕ ça÷daú e÷itim standartlarÕ göz önünde bulundurularak oluúturulmaktadÕr. E÷itim standartlarÕ
ise e÷itim hedeflerini ortaya koymakta ve úekillendirmektedir. Bu hedefler do÷rultusunda yeterlilikler
tanÕmlanmakta ve oluúturulmaktadÕr. Yeterlilikler, e÷itim kazanÕmlarÕnÕn yanÕ sÕra e÷itim önceliklerini de
yansÕtmaktadÕr. Bu nedenle yeterliliklerin incelenmesi, programlarÕn önceliklerini göstermesi ve e÷itim
hedeflerine iliúkin ipucu sunmasÕ açÕsÕndan önemlidir. AyrÕca ça÷daú e÷itim programlarÕ tarafÕndan belirlenmiú
olan yeterliliklerin ortaya konulmasÕ ve programlar arasÕndaki benzerlik ve farklÕlÕklarÕn belirlenmesi açÕsÕndan
da önemlidir. Bu ba÷lamda bu çalÕúmanÕn amacÕ, Almanca ö÷retmenli÷i program yeterliliklerinin incelenmesi ve
Avrupa yabancÕ dil ö÷retmen yeterlilikleri ile karúÕlaútÕrÕlmasÕdÕr. Yeterlilikler arasÕndaki benzerlik ve
farklÕlÕklarÕn ortaya konulmasÕ ve baúlÕklar altÕnda ele alÕnmasÕ amaçlanmaktadÕr. Bu amaç do÷rultusunda,
Almanca ö÷retmenli÷i e÷itimi program yeterlilikleri yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn web - sayfalarÕnda sunuldu÷u
biçimiyle incelenmiú ve içeriklerine göre yeterlilik alanlarÕna ayrÕlmÕútÕr. SÕnÕflandÕrmada yabancÕ dil ö÷retmen
yetkinlik alanlarÕ esas alÕnmÕútÕr. KarúÕlaútÕrma, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yayÕnlanan ö÷retmen genel ve
özel alan yeterlilikleri ile Avrupa yabancÕ dil ö÷retmen e÷itimi kriterleri çerçevesinde yapÕlmaktadÕr. YabancÕ dil
ö÷retmen yetkinlikleri baúlÕklarÕ altÕnda ele alÕnan yeterlilikler bulgular kÕsmÕnda sunulmaktadÕr. Elde edilen
bulgular, Almanca ö÷retmeni yeterliliklerinin yetkinlik alanlarÕna göre farklÕlÕk gösterdi÷i, ancak benzerliklerin
de oldu÷unu göstermektedir. BazÕ yetkinliklere ise yer verilmedi÷i görülmüútür. Almanca ö÷retmeni
yeterliliklerine iliúkin yapÕlan bu çalÕúma, kapsamlÕ bir úekilde program yeterliliklerinin ortaya konulmasÕnÕ
sa÷lamÕú ve bu konuda önerilerin getirilmesine imkân tanÕmÕútÕr. Ça÷daú e÷itim programlarÕnÕn e÷itim hedefleri
göz önünde bulundurularak yeterliliklerinin ele alÕnmasÕ ve düzenlenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen yeterlili÷i, Almanca ö÷retmeni yeterlili÷i, yetkinlik, yabancÕ dil ö÷retmen
e÷itimi, Almanca ö÷retmen e÷itimi

(10079) ÖöRETMENLERøN LøDERLøK STøLLERø øLE SINIF
YÖNETøM YETERLøKLERø ARASINDAKø øLøùKøNøN øNCELENMESø
LÜTFø ÜREDø 1, ABDURRAHMAN GÜL 2
1
MERSøN ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
abdurrahman-1992@hotmail.com
2

Bu çalÕúmanÕn amacÕ ö÷retmenlerin liderlik stilleri ile sÕnÕf yönetim yeterlikleri arasÕndaki iliúkiyi incelemektir.
Liderlik özelliklerini üstünde taúÕyan ö÷retmenlerin sÕnÕf yönetimi konusunda da baúarÕlÕ olaca÷Õ
düúünülmektedir. Bu nedenle liderlik ile sÕnÕf yönetim yeterlikleri arasÕnda iliúki olmasÕ muhtemeldir. Tarama
modelindeki araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu Mardin ilinde görev yapan 313 ö÷retmen oluúturmaktadÕr. Veriler bu
ö÷retmenlere uygulanan kiúisel bilgi formlarÕnÕn yanÕnda Liderli Stilleri Ölçe÷i ve Ö÷retmen AdaylarÕnÕn SÕnÕf
Yönetim Yeterlik Ölçe÷i ile toplanmÕútÕr. Toplanan veriler üzerinde normal da÷ÕlÕm gösterip göstermedi÷ine
bakmak için Kolmovgorov Smirnov testi, iliúkiyi ö÷renmek için Pearson Korelasyon KatsayÕsÕ, de÷iúkenlerden
iki faktöre sahip olanlar için Mann-Whitney U test, ikiden fazla faktöre sahip de÷iúkenler için Kruskal Wallis
testi uygulanmÕútÕr. AyrÕca ölçeklerin güvenirli÷i için de Cronbach Alpha katsayÕsÕ bulunmuútur. Liderlik ve sÕnÕf
yönetimi arasÕndaki iliúkiye bakÕlmasÕnÕn yanÕnda liderlik ve sÕnÕf yönetim yeterlikleri ölçe÷inin alt boyutlarÕ
olan “iliúki yönetimi”, “ö÷retmen yönetimi”, “davranÕú yönetimi”, “fiziksel düzen yönetimi” ve “zaman
yönetimi” cinsiyet, yaú, kÕdem, branú ve mezuniyet durumu de÷iúkenlerine göre de incelenmiútir. Pearson
Korelasyon KatsayÕsÕ’na göre liderlik ile sÕnÕf yönetimi arasÕnda pozitif yönlü zayÕf anlamlÕ bir iliúki
bulunmuútur. Liderlik ile iliúki yönetimi, ö÷retme yönetimi, fiziksel düzen yönetimi ve zaman yönetimi arasÕnda
da pozitif yönlü zayÕf anlamlÕ bir iliúki bulunurken liderlik ile davranÕú yönetimi arasÕnda anlamlÕ bir iliúki
yoktur.
Anahtar Kelimeler : Liderlik, Ö÷retmen Liderli÷i, SÕnÕf Yönetimi
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(10128) TÜRKøYE-ABD VE BAZI AVRUPA BøRLøöø ÜLKELERøNøN
ÖöRETMEN YETøùTøRME SøSTEMLERøNøN øNCELENMESø
1

ÖZGÜR SAMø AKGÜL 1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ozgursami@hotmail.com

Bilgi ça÷Õnda geliúmiú olsun olmasÕn tüm ülkelerin en önemli gündem maddesi e÷itimdir. E÷itimin bu kadar
önem kazandÕ÷Õ bir ça÷da e÷itimin en temel unsuru olan ö÷retmen ve ö÷retmen yetiútirme sistemleri de dikkatle
incelenen araútÕrma konularÕnÕn baúÕnda gelmektedir. Bu araútÕrmada ABD, Almanya, Fransa, øngiltere, øtalya ve
Finlandiya ö÷retmen yetiútirme sistemleri incelenmiú, Türkiye’deki ö÷retmen yetiútirme sistemiyle
karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Bu ülkelerin tamamÕnda ö÷retmenli÷in son derece saygÕn bir meslek oldu÷u, ö÷renme
motivasyonu yüksek gençlerin bu mesle÷e yönlendirildi÷i ve ö÷retmen olabilmek için lisans veya yüksek lisans
mezunu olma úartÕ arandÕ÷Õ tespit edilmiútir. ÇalÕúmanÕn sonunda Türkiye’de ö÷retmen yetiútirme sistemine dair
önerilere yer verilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen yetiútirme, Türkiye, AB ülkeleri, ABD

(10172) ÖöRETMEN VE ÖöRETMEN ADAYLARININ
KAYNAùTIRMA EöøTøMøNE øLøùKøN YETERLøK ALGILARI
DURMUù KILIÇ 1, MEHMET DEMøRKOL 2, SEVøLAY KARABULUT 2
1

ATATÜRK ÜNøVERSøTESø
2
DøCLE ÜNøVERSøTESø
mexeme@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ; DiyarbakÕr Sur ilçesinde bulunan ö÷retmenler ile ilkö÷retim kurumlarÕna ö÷retmen
yetiútiren 5 anabilim dalÕ son sÕnÕf ö÷retmen adaylarÕnÕn kaynaútÕrma e÷itimine iliúkin yeterliliklerini
belirlemektir. Nicel araútÕrma yöntemlerinden tarama modelinin kullanÕldÕ÷Õ araútÕrmada evreni 2013-2014
e÷itim ö÷retim yÕlÕ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E÷itim Fakültesi bünyesinde yer alan ve ilkö÷retim
kurumlarÕna ö÷retmen yetiútiren 5 anabilim dalÕnÕn (SÕnÕf E÷itimi, Matematik E÷itimi, Fen E÷itimi, Sosyal
Bilgiler E÷itimi, Okul Öncesi E÷itimi) son sÕnÕfÕnda ö÷renim gören ö÷retmen adaylarÕ ve DiyarbakÕr Sur
ilçesindeki ilkö÷retim kurumlarÕnda görev yapan ö÷retmenler oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada ö÷retmen
adaylarÕnÕn evrenini temsil etmek üzere 335 son sÕnÕf ö÷retmen adayÕ, ö÷retmenlerin evrenini temsil etmek için
ise 209 ö÷retmen örneklem olarak seçilmiútir AraútÕrmada verilerin toplanmasÕ için KaynaútÕrma E÷itimi
Anketi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada toplanÕlan verilerin analiz edilirken frekans, yüzde ve aritmetik ortalama,
standart sapma kullanÕlmÕútÕr. AyrÕca araútÕrma için elde edilen verileri karúÕlaútÕrmak için istatistiki
yöntemlerden t testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis H testi uygulanmÕútÕr. østatistiksel analizler
iúlemlerinde güven aralÕ÷Õ p <0,05 olarak belirlenmiú ve analiz iúlemlerinde ilgili paket programlarÕndan olan
SPSS 16.0 for Windows programÕndan faydalanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonunda son sÕnÕf ö÷retmen adaylarÕnÕn
kaynaútÕrma e÷itimine iliúkin kendilerini yeterli gördükleri ancak kaynaútÕrma e÷itimi için kullanÕlan yöntem ve
teknikleri uygulayabilme yeterlikleri konusunda kararsÕz kaldÕklarÕ ortaya çÕkmÕútÕr. Bu bulgu ile beraber
ö÷retmen adaylarÕnÕn kaynaútÕrma e÷itimi yeterlilik görüúlerinin cinsiyet ve yaú de÷iúkeni bakÕmÕndan anlamlÕ
bir farklÕlÕk taúÕmadÕ÷Õ; ancak bölüm bazÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕr. Ö÷retmen görüúlerinin
analizi sonucunda ise ö÷retmenlerin kaynaútÕrma e÷itimine iliúkin kendilerini yeterli gördükleri ancak üstün ve
özel yetenekli ö÷rencilerin, bedensel engelli ö÷rencilerin ve dil problemi olan ö÷rencilerin problemlerini
çözmeye yönelik ya da bu ö÷rencilere uygun program hazÕrlayabilme konusunda kararsÕz kaldÕklarÕ ortaya
çÕkmÕútÕr. Bunun yanÕnda ö÷retmenlerin kaynaútÕrma e÷itimi yeterlilik görüúlerinin cinsiyet, branú ve kÕdem
de÷iúkeni bakÕmÕndan anlamlÕ bir farklÕlÕk taúÕmadÕ÷Õ ortaya çÕkmÕútÕr. Ö÷retmen ve ö÷retmen adaylarÕnÕn görüú
ortalamalarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ sonucunda ise ö÷retmenlerin lehine anlamlÕ farklÕlÕk ortaya çÕkmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : KaynaútÕrma E÷itimi, Ö÷retmen AdaylarÕ, Ö÷retmen, Yeterlik
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(10230) ÖöRETMEN ADAYLARININ ÖöRENCøLøK
YAùANTILARINDA øZ BIRAKAN ÖöELERøN ÖöRENME-ÖöRETME
SÜRECø KAPSAMINDA DEöERLENDøRøLMESø
ÇAVUù ùAHøN 1, DERYA GøRGøN 2, SERDAR ARCAGÖK 1, MEHMET KAAN
DEMøR 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
serdar_arcagok21@comu.edu.tr

Bu araútÕrma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E÷itim Fakültesi’nin farklÕ bölümlerinde ö÷renimlerini
sürdüren ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷rencilik yaúantÕlarÕnda iz bÕrakan ö÷elerin ö÷renme-ö÷retme süreci kapsamÕnda
de÷erlendirilmesini amaçlamaktadÕr. Bu amaç do÷rultusunda araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2016-2017 ö÷retim
yÕlÕnda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Matematik ve Fen Bilimleri E÷itimi, Temel E÷itim ve YabancÕ
Diller E÷itimi bölümlerinde ö÷renimlerini dördüncü sÕnÕfta sürdüren ö÷retmen adaylarÕ oluúturmaktadÕr.
AraútÕrmanÕn
örneklemini,
amaçlÕ
örnekleme
yoluyla
belirlenen
30
ö÷retmen
adayÕ
oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada nitel araútÕrma desenlerinden olgu bilim deseni kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn veri
toplama aracÕ ise yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú ve yönlendirici olmayan görüúme tekni÷iyle toplanmÕútÕr. AraútÕrma
verilerinin analizini iki veri kodlayÕcÕ gerçekleútirmiútir. Verilerin analizinde Cohen Kappa uyum de÷erleri
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma verileri Nvivo programÕyla modellenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷rencilik yaúantÕsÕ, ö÷retmen adaylarÕ, ö÷renme-ö÷retme süreci

(10310) EöøTøM FAKÜLTELERøNDE KALøTE KÜLTÜRÜ
OLUùTURMA SÜREÇLERøNE øLøùKøN AKADEMøK YÖNETøCø
GÖRÜùLERø
TUBA KUNDUROöLU-AKAR 1, MUSTAFA CEM BABADOöAN 1
1

ANKARA ÜNøVERSøTESø
tubakoglu@gmail.com

Türkiye’de E÷itim Fakülteleri ve ö÷renci sayÕlarÕ nicelik bakÕmÕndan artarken, nitelik sorunu ile karúÕ karúÕyadÕr.
Ö÷retmen kalitesi bir E÷itim sisteminin kalitesi ile do÷ru orantÕlÕdÕr. Ö÷retmenlerin hizmetiçinde takip edilmesi
ve desteklenmesi kadar hizmetöncesinde de çok iyi donatÕlmÕú olarak mezun olmalarÕ gerekmektedir. Ö÷retmen
e÷itiminin amacÕ, ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷retmenlik mesle÷ine iliúkin bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip
olmalarÕnÕ sa÷lamaktÕr. Bu ba÷lamda E÷itim Fakültelerinde niteli÷i artÕrÕcÕ bir faktör olarak kalite kültürünün
oluúturulmasÕ önem taúÕmaktadÕr. ÇalÕúmada çok boyutlu iç kalite standartlarÕ üzerinde yürütülen kapsamlÕ bir
çalÕúmanÕn bir boyutu üzerinde durulmuútur. Bu araútÕrmada, E÷itim Fakültelerinde görev yapan akademik
yöneticilerin kalite kültürü oluúturma süreçlerine iliúkin görüúlerinin belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. Bu do÷rultuda
akademik yöneticilerin, E÷itim Fakültelerinde kalite kültürü oluúturulmasÕ için yapÕlmasÕ gereken planlÕ
faaliyetlerin neler oldu÷una iliúkin görüúleri alÕnmÕútÕr. Kalite kültürü oluúturma süreçlerine iliúkin akademik
yönetici görüúlerinin, ö÷retmen e÷itiminde niteli÷in artÕrÕlmasÕ hakkÕnda da fikir verece÷i düúünülmektedir.
AraútÕrmada nitel yöntem kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, 12 devlet ve 3 vakÕf olmak üzere toplam
15 üniversitenin E÷itim Fakültelerinde görev yapan akademik yöneticiler oluúturmuútur. Veriler, araútÕrmacÕlar
tarafÕndan oluúturulan yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu ile toplanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn veri analizi kÕsmÕ
devam etmekte olup; verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden yararlanÕlmaktadÕr. AraútÕrma
bulgularÕ üniversitelerin kuruluú yÕllarÕ, devlet veya vakÕf üniversitesi olmasÕ, katÕlÕmcÕlarÕn daha önce kalite
çalÕúmalarÕnda yer alÕp almamasÕ baúta olmak üzere çeúitli baúlÕklar altÕnda raporlanacak ve elde edilen sonuçlara
göre E÷itim Fakültelerinde kalite kültürü oluúturulmasÕna yönelik önerilerde bulunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen E÷itimi, Kalite, Kalite Kültürü, Akademik Yönetici Görüúleri
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(11031) STUDENT TEACHERS' FUTURE ASPøRATøONS FOR THEøR
LøFELONG PROFESSøONAL DEVELOPMENT: A SOCøO-CULTURAL
PERSPECTøVE
KAMøLE HAMøLOöLU 1

1

MARMARA ÜNøVERSøTESø
kamilehamiloglu@gmail.com

Student teachers receive their initial education at education faculties for being able to teach properly in the
following years of their lives. Along with their pre-conceptions, beliefs, ideas, and thoughts they have, they also
construct new aspirations for their future careers. From the socio-cultural perspective, the milieu, the landscape,
that is, the community of practice (COP) they are in, that is the faculty room and the practicum schools in their
final year, help them grow new perspectives about their aspirations for the future They all are shaped according
to the type of education they receive at the faculty and support them to be the teacher that they desire to become
in the furture. This study aims to explore the lifelong future aspirations of 100 student teachers of English
Language Teaching regarding their professional development in their final years at a state university in østanbul,
Turkey in 2016-17 academic year. The instruments of the study is their written narratives and semi-structured
interviews. It is assumed that their aspirations are quite relevant and related to the environment, their immediate
COP.
Anahtar Kelimeler : EFL, student teachers, lifelong professional development, socio-cultural theory

(11738) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN TEKNOLOJø DESTEKLø
SINIF ORTAMLARINDA DERS SORUMLUSUNA YÖNELøK BAKIù
AÇILARI ÖLÇEöø’NøN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIùMASI*
GÜNEY HACIÖMEROöLU 1, CUMALø YAùAR 1, AHMET KEMAL ÖKMEN 1,
SERHAT ÇOBAN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
guneyh@gmail.com

Bu araútÕrma Shih ve Chuang (2013) tarafÕndan geliútirilen Üniversite Ö÷rencilerinin Teknoloji Destekli SÕnÕf
OrtamlarÕnda Ders Sorumlusuna Yönelik BakÕú AçÕlarÕ Ölçe÷i’nin Türkçe’ye Uyarlama ÇalÕúmasÕnÕn
yapÕlmasÕnÕ amaçlamaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn iki amacÕ bulunmaktadÕr. Bunlardan ilki üniversite ö÷rencilerinin
ders sorumlusunun bilgisine yönelik bakÕú açÕlarÕn incelemek amacÕyla Türk kültüründe kullanÕlacak bir ölçme
aracÕ geliútirilmesidir. økinci amacÕ ise, harmanlanmÕú ö÷renme ortamlarÕnÕn Kitlesel Çevrimiçi Ders Sistemi
kullanÕlarak tasarlanan derslere iliúkin ö÷rencilerin ders sorumlusunun bilgisine yönelik bakÕú açÕlarÕnÕ
belirlemeye yönelik bir ölçme aracÕnÕn elde edilmesidir. Uyarlanan ve geliútirilen ölçme araçlarÕnÕn ö÷rencilerin
ve ö÷retmen adaylarÕnÕn teknolojik pedagojik alan bilgi düzeylerini, öz yeterliklerini ve yeterliklerini belirlemek
amacÕyla kullanÕldÕ÷Õ görülmektedir. Bu ölçek ise ö÷rencilerin teknoloji destekli ö÷renme ortamlarÕnda bilgi ve
becerilerinin geliúmesinde önemli bir yeri bulunan ders sorumlusunun bilgisine ve teknoloji destekli ö÷renme
ortamlarÕnda bilgisi nasÕl kullandÕ÷Õna yo÷unlaúmaktadÕr. Bu ölçek 5’li Likert tipinde (hiçbir zaman, nadir,
bazen, sÕklÕkla ve her zaman aralÕklarÕnda) olup 49 maddeden oluúmaktadÕr. Özgün ölçek, Konu Alan Bilgisi (9
madde), Teknoloji Bilgisi (10 madde), ö÷rencilerin anlamalarÕna iliúkin bilgi (6 madde) ve teknolojik pedagojik
alan bilgisi (24 madde) olmak üzere dört alt boyuttan oluúmaktadÕr. Ölçe÷in geçerlik ve güvenirlik çalÕúmalarÕ
kapsamÕnda çeviri çalÕúmasÕ, faktör yapÕsÕnÕ incelemek amacÕyla AçÕmlayÕcÕ Faktör Analizi, ortaya çÕkan yapÕnÕn
ne derece uygun oldu÷unu belirlemek amacÕyla Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi yapÕlmÕútÕr. Test tekrar-test
güvenirlik çalÕúmasÕ kapsamÕnda bir ay arayla iki uygulama yapÕlmÕútÕr. Toplanan veriler için analizler devam
etmektedir.
*Bu çalÕúma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel AraútÕrma Projeleri Koordinasyon Birimince
Desteklenmiútir (Proje NumarasÕ: SEG-2016-821).
Anahtar Kelimeler : Ö÷renci, ö÷renme ortamÕ, teknoloji, ders sorumlusu, ölçek uyarlama
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(11791) THE EFFECT OF PEER FEEDBACK ON PRE-SERVICE
TEACHER EFFICACY
BURTAY HATøCE øNCE 1
1

GAZø ÜNøVERSøTESø
burtayeroglu@gmail.com

Practicum plays a significant role in the developmental process of teacher education effecting the quality and
competency of prospective teachers. Accompanied by the right kind of training, peer feedback (PF) provided
during pre-service teacher education can have a profound effect on pre-service teachers’ teacher efficacy that
directly influences the achievement of students. The purpose of this study was to find out the effect of different
modes (Oral / Written) of PF on pre-service teacher efficacy. With this purpose in mind, this study aimed to find
out whether there was a significant difference in written and oral PF groups in terms of their teacher efficacy.
The study also focused on displaying whether any differences existed or not between these two groups with
regards to their teacher efficacy. For this reason, a quantitative design was used in order to answer different
research questions. 26 prospective ELT teachers who enrolled in Teaching Practice course in 2014-2015 spring
semester at ELT department of Gazi University were included in the study. Following a PF training course, EFL
Teacher Efficacy Scale (ETES) was used in order to find out efficacy levels of pre-service teachers before and
after they were exposed to different modes of PF. The data obtained from ETES scale were analyzed through
using inferential statistics (Wilcoxon, Mann Whitney U Tests) regarding the research questions. The findings of
the study suggested that PF has a powerful impact on teacher efficacy of pre-service teachers regardless of the
mode it was given. However, it was reported that oral PF provided a more effective impact on their teacher
efficacy when compared to written PF. No significant difference was found between two groups before and after
being subjected to PF in terms of their teacher efficacy.
Anahtar Kelimeler : Peer Feedback; Pre-Service Teacher Education; Pre-Service Teacher Efficacy;
Quantitative Research Design

(11802) ÖöRETMEN ADAYLARININ YAZILI VE SÖZLÜ øFADE
BECERøLERøNE øLøùKøN ÖZ-YETERLøK BAöLAMINDA
KARùILAùTIKLARI PROBLEMLER VE ÖNERøLER
1

VELø BATDI 1
KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø
veb_27@hotmail.com

Bu araútÕrmanÕn temel amacÕ ö÷retmen adaylarÕnÕn yazÕlÕ ve sözlü ifade becerilerine iliúkin öz-yeterlik
ba÷lamÕnda karúÕlaútÕklarÕ problemleri ve önerileri belirlemektir. Bu amaçla çalÕúma grubu olarak 2016-2017
akademik yÕlÕnda Kilis 7 AralÕk Üniversitesinde pedagojik formasyon e÷itimi alan Arap Dili ve EdebiyatÕ, Fizik,
Kimya, Biyoloji, Co÷rafya, Felsefe, Muhasebe ve Finansman, Sa÷lÕk Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve EdebiyatÕ,
Beden E÷itimi ve ølahiyat bölümü ö÷retmen adaylarÕ (n=595) önceki vize notlarÕ baz alÕnarak maksimum
çeúitlilik örneklemine uygun úekilde iyi, orta ve alt düzeyde olmak üzere 84 kiúi seçilmiútir. Nitel boyutlu olan
bu çalÕúma durum çalÕúmasÕ desenine göre yürütülmüútür. Veriler araútÕrmacÕ tarafÕndan alanyazÕn taramasÕ ve
uzman görüúleri do÷rultusunda hazÕrlanan yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu ile toplanmÕútÕr. AlÕnan görüúler
içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiútir. ølgili tema ve kodlarÕn Cohen Kappa uyum de÷erleri SPSS-17
ProgramÕyla hesaplanarak .72 ile .83 arasÕnda de÷erler aldÕ÷Õ görülmüútür. AraútÕrmada ö÷retmen adaylarÕndan
sözel ifade becerilerine iliúkin problemlerden öz-güven eksikli÷i, iletiúim yetersizli÷i, aúÕrÕ heyecan, konuúmayÕ
sevmeme, deneyimsiz olma, anlaúÕlmama korkusu ve sözel zeka alanÕnÕn yeterince geliúmemesi gibi yetersizlik
içeren kodlar dikkat çekmiútir. Di÷er yandan yazÕlÕ ifade noktasÕnda akademik geliúim yetersizli÷i, mesleki bilgi
ve alan bilgisi eksikli÷i, giriúimcilik eksikli÷i, kelime da÷arcÕ÷ÕnÕn eksikli÷i, düúük güdülenme düzeyi,
baúaramama korkusu gibi problemler ileri sürülmüútür. Bu problemlere iliúkin öneriler ba÷lamÕnda ise hedef
belirleme, plan yapma, projelere katÕlma, sosyal ortamlara girme, bilgi eksikli÷ini giderme, diksiyon çalÕúmalarÕ
yapma, farklÕ etkinliklere aktif katÕlÕm gösterme úeklindeki ifadeler dile getirilmiútir. ølgili bulgular sonucunda
ö÷retmen adaylarÕnÕn yazÕlÕ ve sözlü ifade noktasÕnda problem yaúamalarÕnÕn, farklÕ faktörlerden kaynaklandÕ÷Õ
anlaúÕlmaktadÕr. AdaylarÕn bu konudaki öz-yeterliklerinin geliútirilmesi amacÕyla öncelikle adayÕn kendisinin ve
daha sonra da ö÷retmen ve ailesinin deste÷inin sa÷lanmasÕ gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : YazÕlÕ ifade, sözlü ifade, öz-yeterlik, ö÷retmen adayÕ, problemler ve öneriler
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sezoya@gmail.com

Günümüzde insanlarÕn ülkeler arasÕ hareketlili÷i her gecen gün artmaktadÕr. DünyanÕn birçok ülkesinde bireyler
savaúlar, ekonomik krizler, do÷al afetler, e÷itimleri sÕrasÕnda karúÕlaútÕklarÕ sorunlar ve benzeri nedenlerle
yaúadÕklarÕ co÷rafyadan ayrÕlmak ve baúka bir ülkede yeni bir yaúam kurgulamak zorunda kalmaktadÕr. Bu
nedenle pek çok birey hem sosyal ve kültürel yaúamlarÕnda hem de e÷itim alanÕnda çeúitli sorunlarla
karúÕlaúmaktadÕrlar. BazÕ okullarda ö÷renciler etnik kökenleri, kültürel farklÕlÕklarÕ ve anadilleri nedeniyle
ayrÕmcÕlÕ÷a ve dÕúlanmaya maruz kalmaktadÕr. FarklÕ kültürlere yönelik önyargÕlarÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ,
farklÕlÕklarÕn ve çeúitlili÷in aslÕnda toplumlarÕ zenginleútirdi÷inin anlaúÕlmasÕ, okullarda ve toplumda ço÷ulcu
bakÕú açÕsÕnÕn yerleútirilmesi için demokratik ilkelerin içselleútirilerek bir yaúam biçimi halini almasÕ elzemdir.
Son yÕllarda, özellikle savaúlar nedeniyle, dünyanÕn pek çok ülkesinde ve Türkiye’de sayÕlarÕ gittikçe artan
mültecilerin e÷itim kurumlarÕndaki yaúadÕklarÕ sorunlar öncelikli tartÕúma konularÕndan biri halini almaya
baúlamÕútÕr. Bu bakÕmdan, demokratik e÷itimin kurgulanmasÕ, ayrÕmcÕlÕ÷Õn ortadan kaldÕrÕlmasÕ, dÕúlanan
gruplarÕn yaúadÕklarÕ ayrÕmcÕlÕkla mücadele edilmesi, ö÷retmen-ö÷renci-veli ve okul yöneticileri arasÕnda etkili
bir iletiúim dilinin oluúturulmasÕ ve ö÷retmenlerde ço÷ulcu bakÕú açÕlarÕnÕn geliútirilmesi için ö÷retmenlerin
hizmet öncesi e÷itimleri sÕrasÕnda kapsayÕcÕ e÷itim konusuna ne kadar yer verildi÷inin ortaya çÕkarÕlmasÕ
önemlidir. Eleútirel eylem araútÕrmasÕ olarak tasarlanan bu çalÕúmada araútÕrmayÕ yapan kiúi aynÕ zamanda
dersin uygulayÕcÕsÕdÕr. AraútÕrmanÕn baúlangÕç noktasÕ pedagojik formasyon e÷itimi alan ö÷retmen adaylarÕnÕn
kapsayÕcÕ e÷itim ve sÕnÕflarda kapsayÕcÕ e÷itim ortamÕnÕn nasÕl sa÷lanabilece÷i konularÕndaki farkÕndalÕk ve bilgi
düzeylerinin düúük oldu÷unun fark edilmesidir. ørdelenecek sorunun belirlenmesinin ardÕndan açÕk uçlu iki
sorudan oluúan bir tarama anketi, araútÕrmacÕnÕn sÕnÕf içi gözlem notlarÕ, aday ö÷retmenlerin ödevleri ve sÕnÕf içi
etkinliklerde ortaya çÕkardÕklarÕ yazÕ, resim, tablo gibi ürünler ve aday ö÷retmenlerin günlükleri yoluyla
çalÕúmanÕn verileri toplanmÕútÕr. Bulgulara göre aday ö÷retmenlerin ço÷u kapsayÕcÕ e÷itim kavramÕnÕ daha önce
hiç duymadÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir. Bu bulgudan hareketle araútÕrmacÕ ö÷retmen adaylarÕnÕn kapsayÕcÕ e÷itim
konusundaki eksikliklerinin ortadan kaldÕrÕlmasÕ için ne tür etkinlikler yapabilece÷ini planlamÕútÕr. FarklÕ
kültürlerden gelen ö÷rencilerin var olan donanÕmlarÕnÕ, becerilerini, e÷ilimlerini ortaya çÕkarabilmeye iliúkin
ö÷retmen adaylarÕna yol gösterilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Bu amaçla derslerde etkili iletiúim, ço÷ulcu bakÕú açÕlarÕ,
hoúgörü, kültürlere duyarlÕlÕk konularÕnda yaratÕcÕ drama etkinliklerine yer verilerek aday ö÷retmenlerdeki
de÷iúiklikler izlenmiútir. Aday ö÷retmenlerdeki de÷iúiklikler analiz edilerek uygulamadan ortaya çÕkan sorunlar,
bu sorunlarÕn nedenleri, sorunu ortadan kaldÕrmak için kullanÕlan etkinliklerin (çözümün) etkilili÷i incelenmiútir.
Bu süreç araútÕrmacÕnÕn kendi uygulamalarÕna eleútirel bir gözle bakmasÕna olanak sa÷lamÕútÕr. Sonuçlar yaratÕcÕ
drama etkinliklerinin ö÷retmen adaylarÕnÕn kapsayÕcÕ e÷itim ve sÕnÕflarda kapsayÕcÕ e÷itim ortamÕnÕn nasÕl
sa÷lanabilece÷i konularÕndaki farkÕndalÕk ve bilgi düzeylerinin artmasÕnda etkili oldu÷unu göstermektedir.
KapsayÕcÕ e÷itim anlayÕúÕnÕ ortaya çÕkarmak için bakÕú açÕlarÕnÕn ço÷ulculaúmasÕna, ö÷retmen e÷itim
programlarÕnda ö÷renciyi tanÕma teknikleri ve güçlü bir iletiúimin sa÷lanma konularÕna gereksinim vardÕr.
KapsayÕcÕ e÷itim hedefleniyorsa yalnÕzca ö÷retmenlerin de÷il, ö÷retim üyelerini de kapsayacak úekilde tüm
e÷itim bileúenlerinin farkÕndalÕklarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ gereklidir. Bu çalÕúmanÕn sonuçlarÕnÕn toplumdaki baskÕn
gruplarÕn dÕúÕnda kalan ve bazÕ özellikleri nedeniyle de÷ersizleútirilen ya da dÕúlanan birey ya da gruplarÕn
yaúadÕklarÕ ayrÕmcÕlÕklarla mücadele edilebilecek bireyler yetiútirecek e÷itim programlarÕnÕn nasÕl olmasÕ
gerekti÷i konusunda araútÕrmacÕlara ve e÷itim politikacÕlarÕna bir bakÕú açÕsÕ sunaca÷Õ umulmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Demokratik e÷itim, kapsayÕcÕ e÷itim, ayrÕmcÕlÕk, ö÷retmen e÷itimi, Eleútirel eylem
araútÕrmasÕ
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(11880) ÖöRETMEN ADAYLARININ ÜSTBøLøùSEL
FARKINDALIKLARI ÜZERøNE BøR ÇALIùMA
HAYDAR DURUKAN 1, ZEHRA BøLGEN 1, SEZGøN BøLGEN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
sezginbilgen@comu.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, temel e÷itim bölümü ö÷retmen adaylarÕnÕn üstbiliúsel farkÕndalÕk düzeylerini çeúitli
de÷iúkenler açÕsÕndan incelemektir. AraútÕrmada nicel araútÕrma modellerinden betimsel tarama modeli
kullanÕlmÕú ve veriler Schraw ve Dennison (1994) tarafÕndan geliútirilen; AkÕn ve di÷erleri (2007) tarafÕndan
Türkçeye uyarlamasÕ yapÕlan 52 maddelik beúli likert tipi “Üstbiliúsel FarkÕndalÕk Envanteri” ile toplanmÕútÕr.
AraútÕrmanÕn evrenini E÷itim Fakültesi, Temel E÷itim Bölümünde hizmet-öncesi e÷itim alan ö÷retmen adaylarÕ,
örneklemini ise 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel E÷itim
Bölümünde e÷itim-ö÷retim gören ö÷retmen adaylarÕ oluúturmaktadÕr. “Üstbiliúsel FarkÕndalÕk Envanterinden”
elde edilen veriler SPSS paket programÕyla analiz edilmekte olup, elde edilen bulgularÕn analiz süreci devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Üstbiliúsel farkÕndalÕk, sÕnÕf ö÷retmeni adayÕ, okul öncesi ö÷retmen adayÕ

(11882) GERø BøLDøRøM øLE ÖöRETMEN ADAYLARININ ÖZ
YETERLøLøK øNANÇLARI ÜZERøNE øLøùKøSEL BøR ÇALIùMA
NALAN AKKUZU 1, MELøS ARZU UYULGAN 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
melisarzucekci@gmail.com

Ö÷retmen adaylarÕ, yaúadÕklarÕ ö÷retim deneyimleri sÕrasÕnda karúÕlaútÕklarÕ sorunlarÕ çözebilmek için çeúitli
uzman ve akranlardan alÕnan sürekli ve etkileúimli bir de÷erlendirme sürecine ihtiyaç duyarlar. Bu noktada
geribildirim, adaylarÕn ö÷retmenlik uygulamalarÕndaki ö÷retimlerine yönelik eksiklerini ve hatalarÕnÕ farketmede
ve özellikle kendi yeterliliklerini algÕlamada önemli bir rol oynar. Geribildirim sürecinde adaylarÕn kendi
ö÷retimleriyle ilgili algÕladÕklarÕ yeterlilik ise ö÷retimlerinde nasÕl bir yol izlenece÷ine dair davranÕú de÷iúikli÷i
yaratmada etkili olup bir sonraki sÕnÕf ortamÕndaki davranÕúlarÕnÕ úekillendirir. Bu do÷rultuda insan davranÕúlarÕ
çeúitli ve karmaúÕk de÷iúkenlerin etkisi altÕnda oldu÷u için geribildirim sürecinde oluúabilecek davranÕú
de÷iúikli÷ini anlayabilmede bireyin öz yeterlilik inancÕ ile bu de÷iúkenler arasÕndaki iliúkiyi bilmek ve ölçmek
gerekmektedir. AraútÕrmamÕz, ö÷retmen adaylarÕnda geri bildirim ve öz yeterlilik inancÕ arasÕndaki iliúkinin
alanyazÕnda nitel olarak rastlanÕlan sonuçlarÕnÕ nicel boyutta ve ö÷retime yönelik öz yeterlilik inancÕnÕn geri
bildirim türü, sÕklÕ÷Õ gibi çeúitli de÷iúkenlerle olan iliúkilerini ortaya koymasÕ açÕsÕndan önemlidir. AraútÕrmanÕn
katÕlÕmcÕlarÕnÕ ö÷retmenlik uygulamasÕ dersini alan Kimya, Fizik ve Biyoloji E÷itimi Anabilim DallarÕ'nda
okuyan son sÕnÕf ö÷retmen adaylarÕ oluúturmaktadÕr. AraútÕrma, adaylarÕn öz yeterlilik inancÕ düzeyleri ile geri
bildirim ve çeúitli de÷iúkenler arasÕndaki iliúkileri belirlemeye yönelik iliúkisel tarama modelindedir. Veri
toplama araçlarÕ, araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilmiú olan Geri Bildirim Ölçe÷i (GBÖ), Alan Ö÷retimine
yönelik Öz Yeterlilik ønancÕ Ölçe÷i (AÖÖYøÖ) ve Kiúisel Bilgi Formu'ndan oluúmaktadÕr. Veriler, korelasyon
ve iliúkisiz ölçümlerde ortalama puanlarÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕnda kullanÕlan t-testi ve tek faktörlü varyans analizleri
ile test edilmiútir. Elde edilen bulgular ÕúÕ÷Õnda ö÷retmen adaylarÕnÕn öz yeterlilik inanç ölçe÷inden aldÕklarÕ
puanlar ile geri bildirim ölçe÷inden aldÕklarÕ puanlar arasÕnda anlamlÕ, pozitif yönde ve yüksek derecede iliúki
oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Öz yeterlilik inancÕ, geri bildirim, mesleki geliúim, ö÷retmen adayÕ



Sayfa 288

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(11934) “MEDYA OKURYAZARLIöI DERSøNø VEREN
ÖöRETMENLERøN MEDYA ÜRETME BECERøLERø” ÜZERøNE BøR
ARAùTIRMA
HÜSEYøN SAYIN 1, ADNAN ALTUN 2, NøLÜFER PEMBECøOöLU 3, EROL NEZøH
ORHON 4
1

2

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
3
øSTANBUL ÜNøVERSøTESø
4
ANADOLU ÜNøVERSøTESø
huseyinsayin42@gmail.com

Medya, günlük yaúantÕmÕzdaki etki sahasÕnÕ gitgide arttÕran bir çeúitlilik sergilemektedir. Etkisini ve iúlevini
sürekli arttÕran medya karúÕsÕnda ö÷retim sistemlerinin, ö÷retmenlerin, medya ve mesajlarÕ ile baú etme ve
medya ile etkin üretimler yapma yollarÕnÕ konusunda daha donanÕmlÕ olmalarÕ ve bu konularÕ etkin bir biçimde
ö÷rencilere ö÷retebilmeleri gerekmektedir. Medya ve medya metinleri ile ilgili verilecek e÷itimlerin en
önemlilerinden biri de “medya okuryazarlÕ÷Õ” e÷itimidir. Sosyal branúlarda, bu dersi vermeye istekli
ö÷retmenlerin bu ders kapsamÕnda kÕsa bir “Medya OkuryazarlÕ÷Õ” e÷itiminden geçmeleri için Millî E÷itim
BakanlÕ÷Õnca yürütülen uzaktan e÷itim çalÕúmalarÕna baúlanmÕútÕr. Ancak gerek donanÕm ve içerik gerekse
gönüllü ö÷retmen yeterlili÷i hâlâ tartÕúma konusudur. Bu araútÕrma, TÜBøTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi
E÷itim UygulamalarÕ kapsamÕnda desteklenen “Gelece÷in OkuryazarlarÕnÕ Yetiútiren Ö÷retmen E÷itimi” projesi
çerçevesinde Konya ilinde medya okuryazarlÕ÷Õ dersine giren ya da gelecekte girmesi muhtemel olan 96
ö÷retmenin sa÷ladÕ÷Õ verilere dayanan bir araútÕrmadÕr. AraútÕrmanÕn amacÕ Konya ilinde görev yapan medya
okuryazarlÕ÷Õ dersi ö÷retmenlerine medya ve medya okuryazarlÕ÷Õ ile iliúkilendirilmiú etkinlikler yoluyla medya
okuryazarlÕ÷Õ alanÕnda temel e÷itimler vermek, farkÕndalÕklarÕnÕ ve niteliklerini yükseltmektir. Bir yan amaç
olarak, ö÷retmenler aracÕlÕ÷Õ ile dolaylÕ olarak ö÷rencilerin medya okuryazarlÕ÷Õ dersinde alacaklarÕ e÷itimin
daha iúlevsel, nitelikli ve yaúama katÕlabilir bir biçimde konumlandÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamak da önemsenmektedir.
MedyanÕn bireyi yalnÕzca tüketime yönlendiren edilgen iúleyiúinin dÕúÕnda, medya ürünleri ve içerik üretimine de
yönlendirebilece÷ini sergilemeyi amaçlayan e÷itimler çerçevesinde “Film Atölyesi”, “TV programÕmÕ
hazÕrlÕyorum.”, “Gördü÷ümü anlatÕyorum, radyoya program yapÕyorum.”, “Dijital hikâye oluúturuyorum.”,
“Gelece÷in Gazetecileri”, “Sosyal Medyada Medya Üretimi”, "Sosyal bilgilerin propagandasÕnÕ yapÕyoruz.",
“Sosyal øçerikli Bir Kampanya TasarlÕyoruz." baúlÕklÕ etkinlikler gerçekleútirilmiútir. Sürecin öncesinde,
sÕrasÕnda ve sonrasÕndaki yetkinlikleri açÕsÕndan e÷itimi alan ö÷retmenler gözlenmiútir. Nitel araútÕrma
yönteminde eylem araútÕrmasÕ deseninde yürütülen araútÕrmada ö÷retmenlerin ortaya koydu÷u ürünler, doküman
incelemesi yoluyla incelenmiú araútÕrma sonunda onlardan alÕnan görüúler ile karúÕlaútÕrma yapÕlarak bir sonuca
gidilmiútir. AraútÕrma sürecinde ö÷retmenlerin medyaya ve medya okuryazarlÕ÷Õna olan bakÕú açÕlarÕnda bir
de÷iúme olup olmadÕ÷Õ gözlenmiú olup ortaya çÕkan ürünler üzerinden alÕnan e÷itim de÷erlendirilmiútir.
Etkinliklerin sonunda ö÷retmenlerin ço÷unda medya okuryazarlÕ÷Õ dersine karúÕ bir farkÕndalÕk ve istek oluútu÷u,
bu dersin konu ve içerikleri ile ilgili olarak da bakÕú açÕlarÕnÕn de÷iúti÷i gözlem ve görüúmelerden elde edilen
verilerden anlaúÕlmÕútÕr. Her etkinlik kendi içerisinde de÷erlendirildi÷inde ise ö÷retmenlerin etkinliklerde elde
ettikleri bilgi ve becerileri kendi okullarÕndaki ö÷rencileri ile birlikte uygulamak istedikleri hatta mesleki
yaúantÕlarÕnda gelece÷e dair medya üretimleri ile ilgili projeler tasarladÕklarÕ görülmüútür. Doküman analizi ile
ö÷retmenlerin etkinlikler sonunda ortaya koyduklarÕ ürünler de÷erlendirildi÷inde bu alanda aúamalÕ olarak
e÷itimlerin devam etmesi gerekti÷i ve ö÷retmenlerin telif haklarÕ, görsel unsurlarÕn kalitesi, diksiyon,
organizasyon ve teknolojiyi kullanma becerileri konularÕnda uzman e÷itimleri almalarÕ gerekti÷i anlaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Medya, Medya E÷itimi, Medya OkuryazarlÕ÷Õ, Medya OkuryazarlÕ÷Õ Becerileri, Medya
OkuryazarlÕ÷Õ Dersi
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MESLEöøNE YÖNELøK TUTUMLARI VE ÖöRETME ÖZYETERLøKLERøNøN øNCELENMESø
HALøL ÇOKÇALIùKAN 1, ALPER YORULMAZ 2, SÜLEYMAN CAN 1
1

MUöLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø
2
MARMARA ÜNøVERSøTESø
hcokcaliskan@mu.edu.tr

Bu araútÕrma, sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn ö÷retmenlik mesle÷ine yönelik tutumlarÕnÕ ve ö÷retim sürecine iliúkin
öz-yeterlik inançlarÕnÕ incelemeyi amaçlayan nicel tarama çalÕúmasÕdÕr. AraútÕrmanÕn evrenini 2016-2017
ö÷retim yÕlÕ bahar yarÕyÕlÕnda Türkiye østatistiki Bölge Birimleri SÕnÕflandÕrmasÕna göre østanbul ve AydÕn alt
bölgelerindeki üniversitelerde ö÷renim görmekte olan üçüncü ve dördüncü sÕnÕf ö÷retmen adaylarÕ oluútururken,
örneklemini ulaúÕlabilir örnekleme yoluyla belirlenen sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕ oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada
veriler kiúisel bilgi formu ile Özdemir (2008) tarafÕndan geliútirilen “Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Ö÷retim Sürecine
øliúkin Öz-yeterlik ønançlarÕ Ölçe÷i” ve Altunkeser (2014) tarafÕndan geliútirilen “Ö÷retmenlik Mesle÷ine øliúkin
Tutum Ölçe÷i” aracÕlÕ÷Õyla toplanmÕútÕr. Verilerin analizi ve yorumlanmasÕnda, yüzde, frekans, aritmetik
ortalama ve standart sapmadan yararlanÕlacaktÕr. AyrÕca, sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn tutumlarÕnÕn ve öz-yeterlik
inançlarÕnÕn iliúkisini belirlemek için korelasyon, tutum ve inançlarÕn cinsiyete ve sÕnÕfa göre farklÕlÕk gösterip
göstermedi÷ini belirlemek için ba÷ÕmsÕz gruplar t testi; ö÷renim görülen üniversite, mezun olunan lise, ö÷renim
görülen ö÷retmenlik branúÕnÕ tercih sÕrasÕ ve tercih nedenine göre de÷iúip de÷iúmedi÷ine iliúkin olarak ise tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) gerçekleútirilecektir. AraútÕrmanÕn sonucunda mesle÷e yönelik tutum ile
ö÷retme öz-yeterlili÷i arasÕnda do÷rusal iliúki tespit edilece÷i düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf Ö÷retmeni AdayÕ, Tutum, Öz-yeterlilik, Ö÷renme, Ö÷retme

(11977) BAùARILI EöøTøM SøSTEMLERøNDE ÖöRETMEN: TALøS
2013 ÖRNEöø
NAGøHAN BOZTUNÇ ÖZTÜRK 1, LEYLA YILMAZ FINDIK 1, EREN HALøL
ÖZBERK 1
1

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
erenozberk@gmail.com

Ekonomik øúbirli÷i ve KalkÕnma Örgütü (OECD)’nün e÷itim alanÕnda ele aldÕ÷Õ çeúitli araútÕrmalar
bulunmaktadÕr. Bu araútÕrmalardan en çok bilineni UluslararasÕ Ö÷renci De÷erlendirme ProgramÕ (PISA)’dÕr.
PISA uygulamasÕ 2000 yÕlÕndan itibaren OECD üye ve üye olmayan ülkelerinde uygulanmakta olan 15 yaú
grubu ö÷rencilerin okuma, matematik ve fen bilgi ve becerilerini günlük problemlerde kullanmalarÕnÕ ölçmeyi
amaçlamaktadÕr. OECD’nin araútÕrmalarÕ kapsamÕnda yer alan bir di÷er araútÕrma ise UluslararasÕ Ö÷renme ve
Ö÷retme AraútÕrmasÕ (TALIS)’dÕr. TALIS 2008 yÕlÕnda 24 ülkenin katÕlÕmÕ ile baúlamÕú ve 2013 uygulamasÕnda
araútÕrmaya 34 ülke katÕlmÕútÕr. TALIS kapsamÕnda ö÷retmen ve okul yöneticilerine çalÕúma durumlarÕ ve
ö÷renme ortamlarÕ hakkÕnda sorular yöneltilmektedir. TALøS araútÕrmasÕ ile ö÷retmenlerin e÷itimi ve
profesyonel geliúimleri, ne tür de÷erlendirme ve geri bildirim almak istedikleri, okul iklimi, yönetici liderli÷i ve
ö÷retmenlerin ö÷retim inançlarÕ ve pedagojik uygulamalarÕ temalarÕnda bilgi toplanmaktadÕr. Bu çalÕúmada;
PISA 2015 uygulamasÕ sonuçlarÕna göre fen, okuma ve matematik alanlarÕnÕn en az birinde yüksek performans
gösteren (Düzey 5 ve 6) ö÷renci yüzdesi %20,0 ve üstü olan ülkelerin TALIS 2013 araútÕrmasÕ sonuçlarÕna göre
ö÷retmen özellikleri incelenecektir. ÇalÕúmada kullanÕlacak veriler TALIS veri tabanlarÕndan elde edilecektir.
Anahtar Kelimeler : TALIS, PISA, ö÷retmen özellikleri
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(11989) ÖöRETMEN ADAYLARININ KENDø KENDøNE ÖöRENME
BECERøLERøNøN øNCELENMESø
YASEMøN ABALI ÖZTÜRK 1, ZEHRA BøLGEN 1, SEZGøN BøLGEN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
sezginbilgen@comu.edu.tr

YaúadÕ÷ÕmÕz bilim ça÷Õnda yapÕlan çalÕúmalar ö÷renmenin okullarla sÕnÕrlÕ kalamayaca÷ÕnÕ göstermektedir.
Ö÷renme formal okul sisteminin dÕúÕnda yaúantÕnÕn her alanÕnda, internetin ve bilginin var oldu÷u her yerdedir.
ølgili alan yazÕn incelendi÷inde ö÷renenin her an, her yerde ö÷renmesini temel alan bu yaklaúÕm “yaúam boyu
e÷itim” olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Yaúam boyu e÷itim, mevcut sistemi yeniden yapÕlandÕrmayÕ ve formal
e÷itim sisteminin dÕúÕnda e÷itimle ilgili tüm potansiyeli geliútirmeyi amaçlayan genel bir düzenlemedir ve örgün,
yaygÕn her türlü e÷itim faaliyetini kapsayan geniú bir kavramdÕr (Güleç, Çelik ve Demirhan, 2013, s. 35). Yaúam
boyu e÷itime hazÕrlÕk aúamasÕ olan kendi kendine ö÷renmede ise ö÷renen bilgiye kendisi ulaúÕr ve ö÷retmen bu
ö÷renme çabasÕ içerisinde yol göstericidir. Bu ba÷lamda; yaúam boyu ö÷renen ve kendi kendine ö÷renme
becerilerine sahip bireyleri yetiútirme görevini üstlenecek olan ö÷retmen adaylarÕnÕn, öncelikle kendilerinin
kendi kendine ö÷renme becerilerine sahip olma durumlarÕ önem arz etmektedir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ ö÷retmen
adaylarÕnÕn kendi kendine ö÷renme becerilerini çeúitli de÷iúkenler açÕsÕndan incelemektir. AraútÕrmada nicel
araútÕrma modellerinden iliúkisel tarama modeli kullanÕlmÕú ve veriler Acar (2014) tarafÕndan geliútirilen beúli
likert tipi “Kendi Kendine Ö÷renme Becerileri Ölçe÷i” ile toplanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn evrenini E÷itim Fakültesi,
Temel E÷itim Bölümünde hizmet-öncesi e÷itim alan ö÷retmen adaylarÕ, örneklemini ise 2016-2017 e÷itimö÷retim yÕlÕnda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel E÷itim Bölümünde e÷itim-ö÷retim gören ö÷retmen
adaylarÕ oluúturmaktadÕr. “Kendi Kendine Ö÷renme Becerileri Ölçe÷inden” elde edilen veriler SPSS paket
programÕyla analiz edilmekte olup, elde edilen bulgularÕn analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kendi kendine ö÷renme, sÕnÕf ö÷retmeni adayÕ, okul öncesi ö÷retmen adayÕ

(12011) OKUL ÖNCESø ÖöRETMEN ADAYLARININ FEN ÖöRETøME
YÖNELøK ÖZYETERLøK øNANÇLARI VE TUTUMLARI
GÜZøN ÖZYILMAZ AKAMCA 1, GÜNSELø YILDIRIM 1, MURAT ELLEZ 1, AYùE NUR
BULUT ÜNER 1, SøBEL KARABEKMEZ 2
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
guzinozyilmaz@gmail.com

Okul öncesi dönemde çok önemli bir yere sahip olan fen ö÷retiminin baúarÕya ulaúabilmesi için etkili olan
faktörlerin baúÕnda, ö÷retmenlerin fen ö÷retimine iliúkin tutumlarÕ ve fen ö÷retimine yönelik öz yeterlik inançlarÕ
gelmektedir. Ö÷retmen adaylarÕnÕn yeterliklerine iliúkin inançlarÕnÕn ve mesle÷e yönelik tutumlarÕnÕn
kullanacaklarÕ yöntem ve stratejileri, kullanacaklarÕ materyalleri, sÕnÕf yönetimi yaklaúÕmlarÕnÕ, ö÷rencilerle
iliúkilerini de etkiledi÷i bilinmektedir. Tarama modeline dayalÕ betimsel bir çalÕúma niteli÷indeki bu araútÕrma,
okul öncesi ö÷retmeni adaylarÕnÕn fen ö÷retimine yönelik tutumlarÕ ve fen ö÷retimine yönelik öz yeterlik
inançlarÕnÕ farklÕ de÷iúkenlere göre belirlemek amacÕyla yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Buca E÷itim Fakültesi Temel E÷itim Bölümü Okul Öncesi Ö÷retmenli÷i’nde 3. ve 4. sÕnÕfta
ö÷renim görmekte olan 200 ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. AraútÕrma 2016-2017 e÷itim-ö÷retim döneminin
bahar yarÕyÕlÕnda gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak kiúisel bilgi formu ile Fen
Ö÷retimine Yönelik Tutum Ölçe÷i ve Fen Ö÷retimi Öz yeterlik ønanç Ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen veriler
SPSS 17.0 paket programÕ kullanÕlarak tanÕmlayÕcÕ istatistik, ba÷ÕmsÕz-t testi, tek yönlü varyans (ANOVA)
analizi ile analiz edilmiú ve bulgular çeúitli de÷iúkenler açÕsÕndan ilgili literatür ÕúÕ÷Õnda tartÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi, Ö÷retmen AdayÕ, Fen Ö÷retimi, Tutum, Öz yeterlik ønancÕ



Sayfa 291

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(12014) TEMEL EöøTøM BÖLÜMÜ ÖöRENCøLERøNøN
MATEMATøöE YÖNELøK TUTUMLARI VE MATEMATøK
EöøTøMøNE YÖNELøK ÖZ-YETERLøK øNANÇLARI
MURAT ELLEZ 1, GÜNSELø YILDIRIM 1, GÜZøN ÖZYILMAZ AKAMCA 1, SøBEL
KARABEKMEZ 2, AYùE NUR BULUT ÜNER 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
guzinozyilmaz@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ö÷retmen adaylarÕnÕn matematik dersine iliúkin tutumlarÕnÕ ve matematik ö÷retimine
yönelik inançlarÕnÕ cinsiyet, anabilim dalÕ ve liseden mezun olduklarÕ alana göre incelemektir. AraútÕrma grubu,
Buca E÷itim Fakültesi Temel E÷itim Bölümü son sÕnÕfta okuyan ve mezun olabilecek durumda olan 207’si kadÕn
(%77,2) 59’i ise erkek (%22,8), olmak üzere toplam 268 ö÷retmen adayÕndan oluúmaktadÕr. Ö÷retmen
adaylarÕna, “Matematik Tutum Ölçe÷i (MTÖ)”, “Matematik Ö÷retimine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçe÷i
(MÖYÖÖ)” ve araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen “Kiúisel Bilgi Formu” uygulanmÕútÕr. AraútÕrmadan elde
edilen bulgular ilgili literatür ÕúÕ÷Õnda tartÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Tutum, Öz-yeterlik, Matematik e÷itimi, ö÷retmen adaylarÕ

(12029) SINIF ÖöRETMENø ADAYLARININ MATEMATøK ÖZYETERLøKLERø VE ÖZDÜZENLEME BECERøLERø ARASINDAKø
øLøùKø
ALPER YORULMAZ 1, HALøL ÇOKÇALIùKAN 2
1

2

MARMARA ÜNøVERSøTESø
MUöLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø
hcokcaliskan@mu.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn matematik öz-yeterliklerini ve özdüzenleme becerilerini
betimleyerek arasÕnda iliúki olup olmadÕ÷ÕnÕ tespit etmektir. Amaç do÷rultusunda araútÕrma nicel araútÕrma
yöntemlerinden iliúkisel tarama modelinde gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmanÕn evrenini 2016-2017 ö÷retim yÕlÕ
bahar yarÕyÕlÕnda Mu÷la SÕtkÕ Koçman Üniversitesinde ö÷renim görmekte olan üçüncü ve dördüncü sÕnÕf
ö÷retmen adaylarÕ oluútururken, örneklemini ulaúÕlabilir örnekleme yoluyla belirlenen sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕ
oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada veriler kiúisel bilgi formu ile Pintrich ve arkadaúlarÕ tarafÕndan geliútirilen
“Özdüzenleyici Ö÷renme Stratejileri Ölçe÷i” ve Umay (2001) tarafÕndan geliútirilen “Matemati÷e KarúÕ ÖzYeterlik AlgÕsÕ Ölçe÷i” aracÕlÕ÷Õyla toplanmÕútÕr. Verilerin analizi ve yorumlanmasÕnda, betimsel analizler için
yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmadan; matematik öz-yeterli÷i ve özdüzenleme becerisi
arasÕndaki iliúkinin belirlenmesi için korelasyon testinden, matematik öz-yeterli÷i ve özdüzenleme becerinin
farklÕlÕk gösterip göstermedi÷ini cinsiyet ve sÕnÕf de÷iúkeni açÕsÕndan belirlemek için ba÷ÕmsÕz gruplar t testi;
mezun olunan lise türüne göre belirlemek için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) gerçekleútirilecektir.
AraútÕrmanÕn sonucunda sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn matematik özyeterlili÷i ile özdüzenleme becerileri arasÕnda
pozitif yönde anlamlÕ iliúki tespit edilece÷i düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf ö÷retmeni e÷itimi, öz-yeterlik, özdüzenleme
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(12039) COöRAFYA ÖöRETMENLøöø ÖöRENCøLERøNøN
ÜNøVERSøTEDE ALDIKLARI EöøTøME BAKIùLARI ve HøZMET øÇø
EöøTøMDEN BEKLENTøLERø
1

ùEVKø BABACAN 1
TOKAT GAZøOSMANPAùA ÜNøERSøTESø
sevkibabacan@gmail.com

Hizmet öncesi ö÷retmen e÷itimi, ö÷retmenlerin meslekle ilgili bilgi ve becerileri üniversite aúamasÕnda elde
etmesidir. Ö÷retmen adaylarÕ, hizmet öncesi dönemde tercih ettikleri üniversitelerde kendi alanÕyla ilgili önceden
belirlenmiú müfredat do÷rultusunda e÷itim ve ö÷retim faaliyetlerine katÕlÕrlar. Lisans e÷itimlerini tamamlayan ve
ö÷retmen unvanÕnÕ alan ö÷retmen adaylarÕnÕn önlerinde üniversite mezuniyeti sonrasÕnda oldukça uzun bir
meslek yaúamÕ bulunmaktadÕr. Bu süreçte, zaman ve úartlar de÷iúir ve her ö÷retmen di÷er meslek alanlarÕnda
oldu÷u gibi kendini zamana ve úartlara uydurmak zorunda kalÕr. Bazen bunu kendi imkanlarÕyla bazen de
düzenli e÷itimler yoluyla yapar. YapÕlan düzenli e÷itimlere “hizmet içi e÷itim” adÕ verilir. Elbette ö÷retmenlerin
üniversite mezuniyeti sonrasÕ aldÕklarÕ hizmet içi e÷itim kadar üniversitede aldÕklarÕ e÷itim ve ö÷retim
faaliyetlerinin niteli÷i de son derece önemlidir. Çünkü nitelikli bir ö÷retmen ancak üniversite de alÕnan nitelikli
bir e÷itimle kendine sa÷lam bir temel oluúturur ve hizmet dönemi içerisinde yapaca÷Õ hizmet içi e÷itimlerle bunu
sürdürme imkanÕna kavuúur. Gerçekleútirilen bu çalÕúmayla da co÷rafya ö÷retmen adaylarÕna üniversitede
aldÕklarÕ e÷itimin kendileri için yeterli olup olmadÕ÷Õna iliúkin bakÕúlarÕ sorulmuú ve ileride katÕlacaklarÕ hizmet
içi e÷itim faaliyetleri ile ilgili beklentileri tespit edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Uygulama çalÕúmasÕ, 2014-2015 E÷itimÖ÷retim yÕlÕnda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E÷itim Fakültesi Co÷rafya Ö÷retmenli÷i Bölümünün 4. ve
5. sÕnÕflarÕndaki toplam 49 ve Marmara Üniversitesi E÷itim Fakültesi Co÷rafya Ö÷retmenli÷i Bölümünün 4. ve
5. sÕnÕflarÕndaki toplam 87 co÷rafya ö÷retmen adayÕ ile gerçekleútirilmiútir. KatÕlÕmcÕlara, araútÕrmacÕ tarafÕndan
geliútirilen anket formu uygulanmÕútÕr. Veriler frekans ve yüzde da÷ÕlÕmlarÕ úeklinde de÷erlendirilmiútir.
AraútÕrmaya katÕlan co÷rafya ö÷retmen adaylarÕnÕn büyük ço÷unlu÷u öncelikle devlette ö÷retmenli÷i ve
akademisyenli÷i düúünmektedirler. Geri kalan katÕlÕmcÕlar ise memurluk, co÷rafi bilgi sistemleri (CBS)
uzmanlÕ÷Õ, özel sektörde farklÕ pozisyonlarda çalÕúma niyetindedirler. Co÷rafya ö÷retmen adaylarÕnÕn ço÷unlu÷u
üniversitede aldÕklarÕ e÷itimi pek yeterli görmemekle birlikte, e÷itim ve ö÷retim úartlarÕnÕn daha iyi olmasÕ
gerekti÷ine dair beklenti içerisindedirler. Bunun yanÕnda bulgular, hizmet içi e÷itim konusunda ö÷retmen
adaylarÕnÕn yeterli ön bilgiye sahip olmadÕklarÕnÕ ve bazÕlarÕnÕn da hizmet içi e÷itimin gereklili÷ine dair olumsuz
tutumlarÕ oldu÷unu göstermektedir. Bu dikkat çekici noktanÕn hizmet içi e÷itime dair yetersiz ön bilgiden
kaynaklandÕ÷Õ varsayÕlmaktadÕr. Çünkü aksine bulgular co÷rafya ö÷retmen adaylarÕnÕn co÷rafya alanÕnda hizmet
içi e÷itim beklentisinin oldukça yüksek düzeyde oldu÷unu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Co÷rafya Ö÷retmen AdaylarÕ, Hizmet Öncesi E÷itim, Hizmet øçi E÷itim, Beklenti
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(12047) “ÖöRETMENLøK UYGULAMASI” DERSø SONRASI BEDEN
EöøTøMø ÖöRETMEN ADAYLARININ ÖöRETMENLøK
YETERLøKLERøNE øLøùKøN GÖRÜùLERø (ANADOLU
ÜNøVERSøTESø ÖRNEöø)
MEHMET ALø ÇELøKSOY 1
1

ANADOLU ÜNøVERSøTESø
maceliksoy@anadolu.edu.tr

Ö÷retmenin bir ülkenin gelece÷inin hazÕrlanmasÕnda en önemli görevi üstlenen kiúi oldu÷u söylenebilir. Nitelikli
bir ö÷retmenden; alan bilgisine hakim olmasÕ, ö÷renme-ö÷retme süreçlerini do÷ru desenleyebilmesi, do÷ru
rehberlik edebilmesi ve mesle÷inin gerektirdi÷i davranÕúlara sahip olmasÕ beklenmektedir. Ö÷retmenlik
bölümlerinden ve pedagojik formasyon e÷itimi aracÕlÕ÷Õyla ö÷retmen olacak adaylarÕn, yeterlikleri
gerçekleútirebilmeleri için Okul Deneyimi II ve Ö÷retmenlik UygulamasÕ derslerinde deneyimlerden
geçmelerinin gerekti÷i yadsÕnamaz.Bu araútÕrmanÕn amacÕ; Anadolu Üniversitesi Beden E÷itimi Spor
Ö÷retmenli÷i ve E÷itim Fakültesi Pedagojik Formasyon e÷itimi programlarÕnda “Ö÷retmenlik UygulamasÕ”
dersi sonrasÕ ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷retmenlik yeterlik kazanÕmlarÕ üzerine görüúlerini ortaya
koymaktÕr.AraútÕrmanÕn evrenini, 2015-2016 ö÷retim yÕlÕnda Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son
sÕnÕf ö÷rencileri oluútururken; örneklemi ise, Beden E÷itimi Spor Ö÷retmenli÷i bölümünden 42; Antrenörlük,
Spor Yöneticili÷i, Rekreasyon bölümlerinden Pedagojik Formasyon e÷itimi alan 50 ö÷retmen adayÕ olmak üzere
toplam 92 kiúiden oluúturmaktadÕr. AdaylarÕn görüúlerini ortaya koymak amacÕyla Davran (2006) tarafÕndan
geliútirilen “Ö÷retmen Yeterlikleri Ölçe÷i” (ÖYÖ) kullanÕlmÕútÕr. Verilerin çözümünde, aritmetik ortalama,
standart sapma, anova ve t testinden yararlanÕlmÕútÕr.AraútÕrmada, Beden E÷itimi Spor Ö÷retmenli÷i bölümü ile
Pedagojik Formasyon E÷itimi programÕnda “Ö÷retmenlik UygulamasÕ” dersini tamamlamÕú ö÷retmen
adaylarÕnÕn ö÷retmen yeterlik kazanÕmlarÕ üzerine görüúleri arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk görülmemiútir. Neden
olarak adaylarÕn giriú davranÕúlarÕnÕn ve e÷itim süreçlerinin benzer olmasÕ söylenebilir. AyrÕca Spor Bilimleri
Fakültesi ö÷retim elemanlarÕ ile uygulama ö÷retmenlerinin “Ö÷retmenlik UygulamasÕ” dersine iliúkin ö÷retmen
adaylarÕna etkili biçimde katkÕ sa÷layamadÕklarÕ ifade edilebilir.Öneri olarak, ö÷retim elemanlarÕna, uygulama
ö÷retmenlerine, ö÷retmen adaylarÕna ve uygulama okulu yöneticilerine “Ö÷retmenlik UygulamasÕ” dersinin
ö÷retmenlik yeterli÷ine iliúkin katkÕlarÕnÕn neler oldu÷unun etkili biçimde anlatÕlmasÕ ve görevlendirilecek okul
ve elemanlarla ilgili seçim kriterlerinin oluúturulmasÕ gerekti÷i söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen adayÕ, Pedagojik formasyon, Ö÷retmenlik uygulamasÕ dersi, Ö÷retmen yeterli÷i

(12049) USING CAMPUS GARDEN AS A LEARNING ENVIRONMENT
øN PRESERVICE SCIENCE TEACHER EDUCATION
1

SøBEL TELLø 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
sibeltelli@comu.edu.tr

School gardens are center of daily activities and provide a useful venue for students’ learning.Garden-based
learning (GBL) as an instructional strategy and a teaching tool play a significant role to bring the formal and
informal learning environments and has been applied different educational level.Taking into account curriculum
changes and educational tendency, teachers are expected to use multiple types of teaching teachniques in
different learning environments. Unfortunately, educational research notes that classes in teacher education
programmes still predominantly focus on formal, in-class settings with limited outdoor education and teachers
are not prepared (or perceive they are not prepared) for taking students outside the classrooms.This study aims to
made familiar preservice science teacher with the educational use of the garden, develop their teaching skills and
give them confidence to teach on informal learning environments.This study was conducted with three
preservice science teachers. Their participation was voluntary and they decided the part of the campus garden for
their work.Teacher candidates planned and organized a teaching demonstration in the campus garden. In the end,
they discussed the use of garden in biology – science teaching with their classmates.
Anahtar Kelimeler : Biology Education, Campus garden,Pre-Service Science Teacher Education, Outdoor
Learning
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(12053) COöRAFYA ÖöRETMENLERøNøN HøZMET øÇø EöøTøM
FAALøYETLERøNE YÖNELøK BEKLENTø ve ÖNERøLERø: NøTEL BøR
ÇALIùMA ÖRNEöø
ùEVKø BABACAN 1, RAMAZAN ÖZEY 2
1

TOKAT GAZøOSMANPAùA ÜNøERSøTESø
2
MARMARA ÜNøVERSøTESø
sevkibabacan@gmail.com

Bu çalÕúma, co÷rafya ö÷retmenlerinin hizmet içi e÷itimden beklentilerini ve önerilerini tespit edebilmek
amacÕyla yürütülmüútür. Co÷rafya ö÷retmenlerin bu konuda ne istediklerine kulak vermek ve önerilerini
belirleyebilmek, onlarla ilgili yapÕlacak hizmet içi e÷itim faaliyetlerine katkÕ sa÷layacaktÕr. Yürütülen bu çalÕúma
nitel yapÕdadÕr ve 2014-2015 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda østanbul ilinde görevli 21 co÷rafya ö÷retmeni ile
gerçekleútirilmiútir. Örneklemi oluúturan co÷rafya ö÷retmenlerine yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu
uygulanmÕú ve cevaplar betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiútir. Bulgular, genel anlamda co÷rafya
ö÷retmenlerinin genel ö÷retmenlik bilgisini içeren konularda pek çok hizmet içi e÷itime katÕldÕklarÕnÕ ancak
co÷rafya alanÕna yönelik hizmet içi e÷itime katÕlÕmlarÕnÕn sÕnÕrlÕ oldu÷u yönündedir. Co÷rafya ö÷retmenlerinin
tamamÕ, hizmet içi ihtiyacÕnÕn de÷iúti÷ini düúünmektedirler. De÷iúimin nedenlerini de bilgi ve iletiúim
teknolojilerindeki de÷iúime, müfredatÕn içeri÷ine, ö÷rencilerde gözledikleri ihtiyaç ve algÕlarÕn de÷iúmesine,
toplumsal yapÕnÕn ve ö÷renci etkileúiminin farklÕlaúmasÕna, yeni yöntem, teknik ve yaklaúÕmlardaki de÷iúme ile
bilgi kaynaklarÕndaki farklÕlaúmaya ba÷lamaktadÕrlar. KatÕlÕmcÕlar, katÕldÕklarÕ hizmet içi e÷itim faaliyetlerinde
yenilik ve geliúimden haberdar olmak, iletiúim a÷Õna sahip olmak, yeni insanlar tanÕmak ve farklÕ ilginç úeyler
ö÷renmek, ö÷rencilerde faydalÕ olduklarÕnÕ görmek gibi olumlu yönler belirtmiúlerdir. Ö÷retmenlerin lise
türlerine göre farklÕ planlanmÕú, yÕl içerisine hizmet içi e÷itim faaliyetlerinin iyi da÷ÕtÕldÕ÷Õ, seminer içeri÷inin
yüksek, dokuman, baúarÕ ve sonuç raporu ve belgelerinin hazÕrlandÕ÷Õ, teknik altyapÕsÕ yüksek ortamlarda
co÷rafya e÷itimlerine ihtiyaç duyduklarÕ tespit edilmiútir. AyrÕca müfredatÕ sadeleútirmenin ve aynÕ ilçe
merkezinde çalÕúan ö÷retmenlerin zaman zaman bir araya gelmelerinin faydalÕ olaca÷Õ önerisi de belirtilmiútir.
Co÷rafya ö÷retmenlerinin bu beklenti ve önerilerinin, hizmet içi e÷itim faaliyetlerini düzenleyeceklere ve
yürütücülere bu çalÕúmayla rehber olmasÕ umulmaktadÕr. Özetle söylenecek olursa; co÷rafya ö÷retmenlerinin
hizmet içi e÷itime bakÕúlarÕ olumludur ve amaca hizmet eden, uygun e÷itimcilerle, yine uygun yer ve zamanda,
nitelikli ve kendilerinde yenilenme duygusunu ortaya çÕkaran hizmet içi e÷itim beklentileri bulunmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Co÷rafya, Hizmet øçi E÷itim, Görüú, Beklenti ve Öneriler
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In many recent studies, it is reported that through argumentation there can be significant developments in science
teaching in terms of scientific literacy and teaching quality. It is of critical importance for teachers and preservice teachers to gain argumentation skills by means of argumentation training in order to make qualified
reasoning about the scientific topic they encounter in their field. Moreover, they could use the practice which
they gain by designing activities to increase their own students’ attitudes and conceptual understanding towards
science topics. This study intends to examine three senior pre-service science teachers’ (PSTs') processes of
designing argumentation course materials and activities according to Toulmin’s Model of Argumentation. The
course materials and activities designed by PSTs were investigated by researchers in terms of capability of
creating in-class argumentation, favored argumentation strategy, and chosen science concepts. In this research
which was designed as an action research. The participants who had not taken argumentation training in science
education were given 9-week long pre-service argumentation training by researchers. Afterwards, under the
guidance of researchers, argumentation course materials were designed by PSTs with the purpose of revealing
8th graders’ misconceptions about the objectives of “states of matter and heat” unit in science course (MEB,
2013). Four different argumentation activities designed by PSTs during 12 weeks. The worksheets on which the
discussions were made solid were analyzed by document analysis. PSTs used the following strategies in the
worksheets of the argumentation activities they designed “Soccer Can”, “Find Conversions”, “Thermometer”,
“The Examples from Daily Life and the States of Matter”: table of statements, competing theories - cartoons,
competing theories-story, computing theories-ideas and evidences, and discussing scientific knowledge by
structuring.
Anahtar Kelimeler : Argumentation, Argumentation Activities Design, Toulmin's Model of Argumentation,
Pre-service Science Teachers
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In order to train students who select evidences, establishes connections with evidences to support theories, and
actively participates learning environments in science classes by making their own decisions and persuading
others, it is highly important for teachers and teacher candidates to develop their critical thinking and
argumentation skills. Therefore, teachers and teacher candidates should directly participate in the trainings of
creating course materials and activity design by taking argumentation training, and ensure that argumentation
takes places in educational institutions. In the light of this information, this research was designed as a case study
and aimed to examine the implementation processes of argumentation activities designed by pre-service science
teachers (PSTs) according to Toulmin’s Model of Argumentation for 8th grade “states of matter and heat” unit in
science course which PSTs teach in the scope of “teaching practice” course. Two PSTs participated in the study
based on the criteria of the nature of science perception, learning-teaching approaches, and argumentation skills.
Pre-service argumentation training was given to participants in advance by the researcher in order to teach how
argumentation takes place in science classrooms and how argumentation proceeds. To what extent participants
perform argumentation was determined based on the classroom observation regarding the designed and
implemented activities after training. Both participants have gone through the following procedures in
argumentation teaching: Firstly, taking a 4-week long (16 40-minutes long lessons) argumentation training in
different sessions and making an example argumentation; afterwards, implementing “heating ice to stream”
activity in “IDEAS Resource Pack” kit designed by Osborne, Erduran, and Simon (2004) along with 4 activities
designed by the participant. Video and audio recordings were taken during class instruction. Besides, ‘coding
argumentation processes’ observation form was benefited to decide which argumentation process is used. The
results of descriptive analysis revealed the processes participants used and the ways in which they encouraged
were determined. The results also indicated that participants displayed more behaviors related to “knowing the
definition of argumentation” and “talking and listening” processes, while they displayed less behaviors related to
“encouraging discussion through role playing”, “justifying with evidence”, and “reflecting on argumentation
process”.
Anahtar Kelimeler : Teaching Argumentation, Argumentation Processes, Argumentation Activities, Pre-service
Science Teachers, States of Matter and Heat
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21. yy úartlarÕ bireylerin bilgiyi aramasÕnÕ, üretmesini ve etkili bir úekilde kullanmasÕnÕ teúvik etmektedir
(Baúaran, 2005). Eleútirel düúünme becerisi ise bilgi toplama ve iúleme sürecinde önemli bir unsur olarak
belirtilmektedir (Aybek vd., 2015). Bu beceri, bireylerin karúÕlaútÕklarÕ bir problemi kolayca çözebilmeleri
açÕsÕndan son derece önemlidir. Bu ba÷lamda e÷itimin farklÕ kademelerinde ö÷rencilere eleútirel düúünme
becerisi kazandÕrÕlmasÕ hedeflenmektedir (ùahinel, 2007). Bundan önce ise hem üniversitede verilen e÷itimin bir
çÕktÕsÕ olarak hem de gelecekte bu beceri için mücadele edecek ö÷retmen adaylarÕnÕn eleútirel düúünme
becerilerinin ölçülmesi ve sonuçlarÕnÕn tartÕúmaya açÕlmasÕ önemli bir konu olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu
çalÕúmanÕn amacÕ, Recep Tayyip Erdo÷an Üniversitesi E÷itim Fakültesinde ö÷renim görmekte olan ö÷rencilerin
eleútirel düúünme becerilerini ortaya koymaktÕr. Bu araútÕrmada tarama modeli kullanÕlmÕútÕr (Karasar, 2002).
Veri toplama aracÕ olarak, Aybek vd.’Õn (2015) konu alanÕyla ilgili literatürdeki verileri kullanarak oluúturdu÷u
ve güvenirlili÷i 0,66 olarak hesaplanan 42 maddelik ölçek kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu Recep
Tayyip Erdo÷an Üniversitesi E÷itim Fakültesinin 4 farklÕ (Fen Bilgisi, ølkö÷retim Matematik, Sosyal Bilgiler ve
Türkçe) lisans programÕnda ö÷renim gören 400 ö÷renci oluúturmaktadÕr. Veriler, 2016-2017 Bahar yarÕyÕlÕ
baúÕndan itibaren toplanmaya baúlanmÕú olup, veri toplama süreci halen devam etmektedir. Elde edilecek veriler,
katÕlÕmcÕlarÕn ö÷renim gördükleri lisans programÕ, sÕnÕf seviyesi ve cinsiyet de÷iúkenleri açÕsÕndan SPSS
programÕnda analiz edilecektir. Bu çalÕúmada ulaúÕlacak sonuçlardan hareketle, hizmet öncesi ö÷retmen e÷itimi
programlarÕnda ö÷retmen adaylarÕna eleútirel düúünme becerilerinin nasÕl kazandÕrabilece÷ine yönelik öneriler
yapÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : eleútirel düúünme, ö÷retmen adaylarÕ, hizmet öncesi e÷itim
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Bu araútÕrmanÕn amacÕ, Millî E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ bulunan resmi okullarda görev yapan e÷itim
çalÕúanlarÕnÕn aday ö÷retmen yetiútirme sürecine iliúkin görüúlerini ortaya koymaktÕr. AraútÕrma, çalÕúma
grubundan toplanan verilerin nicel çözümlemesine dayalÕ betimsel bir çalÕúmadÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu,
2016–2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕnda Edirne ili Enez ilçesinde görev yapan toplam 74 ö÷retmen oluúturmaktadÕr.
Uygulanan 30 maddelik anket, 5’li likert tipinde olup araútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilmiútir. Aday ö÷retmen
yetiútirme sürecine iliúkin görüúlerini belirlemek için kullanÕlan anketlerden elde edilen verilerin frekans ve
yüzdeleri istatistik paket programÕ yardÕmÕ ile hesaplanarak tablolar halinde sunulmuútur. AraútÕrma sonuçlarÕ;
genel olarak e÷itim çalÕúanlarÕnÕn aday ö÷retmen yetiútirme sürecinin sa÷layaca÷Õ yararlara iliúkin olumlu
görüúlere sahip oldu÷unu ortaya koymaktadÕr. AraútÕrmaya katÕlan e÷itim çalÕúanlarÕ aday ö÷retmen sürecinde
danÕúman ö÷retmen ve okul müdürlerinin süreçte anahtar role sahip oldu÷u ve danÕúman ö÷retmen, okul müdürü
ve maarif müfettiúlerinin adaya karúÕ mesuliyet hissetmesinin gereklili÷i görüúündedirler. Yine araútÕrma
sonuçlarÕna göre e÷itim çalÕúanlarÕ Aday ö÷retmen yetiútirme sürecinin iúbaúÕnda, meslektaú e÷itimi biçiminde ve
Millî E÷itim BakanlÕ÷Õ’nca koordine edilmesi gereklili÷i ve aday ö÷retmen yetiútirme sürecinin uygulanmasÕ güç
ve geliútirilmesi gereken bir süreç oldu÷u görüúündedirler. E÷itim çalÕúanlarÕ ayrÕca aday ö÷retmenlerin süreç
boyunca danÕúman ö÷retmenlerce 3, okul müdürlerince 3 ve maarif müfettiúlerince 1 kez de÷erlendirilmelerinin
yeterli oldu÷u görüúünde iken performans de÷erlendirmesinde baúarÕlÕ olan aday ö÷retmenlerin sözlü ya da yazÕlÕ
sÕnavla da de÷erlendirilmelerinin gerekli olmadÕ÷Õ görüúündedirler.
Anahtar Kelimeler : Aday Ö÷retmen, Ö÷retmen Yetiútirme, Performans De÷erlendirme, Aday Ö÷retmen
Yetiútirme Süreci, Mentorlük
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Ö÷retmenlik uygulamasÕ kapsamÕnda yapÕlan çalÕúmalar incelendi÷inde ö÷retmen adaylarÕnÕn, uygulama
ö÷retmenlerinin, uygulama ö÷retim elemanlarÕnÕn deneyimleri, görüúleri ve beklentilerini incelemek amacÕyla
yürütülen araútÕrmalarÕn oldu÷u görülmektedir (Arztz, 1999; Freidus, 2002; Frykhol, 1996; Goodell, 2000;
Haciomeroglu, 2013; Hudson, 2009; Ronfeldt & Reinninger, 2012; Zeichner, 2002). Bu araútÕrmalar, uygulama
ö÷retmenlerinin ve üniversite ö÷retim elemanlarÕnÕn rehberli÷inin adaylarÕn bu süreçte edindikleri deneyimlerin
üzerinde önemli bir etkisi oldu÷unun altÕnÕ çizmektedir (Cook, 2007; Frykholm, 1996; LaBoskey & Richert,
2002; Smagorinsky, Sanford, & Konopak, 2006). Ulusal düzeyde yapÕlan araútÕrmalar incelendi÷inde ö÷retmen
adaylarÕnÕn ö÷retmenlik uygulamasÕ sürecinde edindikleri deneyimlere yönelik görüúlerini belirlemek amacÕyla
geliútirilen ve uyarlanan birkaç ölçe÷in oldu÷u görülmektedir (HacÕömero÷lu & ùahin-TaúkÕn, 2010; Kiraz,
2003; Koç, 2011). Türk kültüründe geliútirilen/uyarlanan ölçme araçlarÕ incelendi÷inde, okul uygulama
çalÕúmalarÕnÕn ö÷retmenlik uygulama süreci ve uygulama ö÷retim elemanÕnÕn rehberli÷i açÕsÕndan ele alÕnarak
maddelerin oluúturuldu÷u görülmektedir. Ancak, ö÷retmenlik uygulamasÕ süreci fakülte-okul iúbirli÷i ile okul
yönetimi, uygulama ö÷retim elemanÕ, üniversite ö÷retim elemanÕ ve ö÷retmen adayÕnÕn süreç boyunca edinilen
deneyimleri de÷erlendirmesi boyutlarÕnÕ içermektedir. Bu durum, adaylarÕn ö÷retmenlik uygulamasÕ sürecinde
edindikleri deneyimlere iliúkin görüúlerini belirlemek amacÕyla bir ölçme aracÕnÕn geliútirilmesi ihtiyacÕ ortaya
koymuútur. Bu sebeple, bu araútÕrma sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕna yönelik Ö÷retmenlik UygulamasÕ
Ölçe÷i’nin geliútirilmesi kapsamÕnda geçerlik ve güvenirlik çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕnÕ amaçlamaktadÕr. Bu
araútÕrmaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E÷itim Fakültesi Temel E÷itim Bölümü SÕnÕf E÷itimi
Anabilim DalÕ 4. sÕnÕfÕnda ö÷renim gören 52’si erkek ve 142’si kÕz olmak üzere toplam 194 ö÷retmen adayÕ
katÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmada madde havuzunda yer alan maddeler literatürden faydalanÕlarak oluúturulmuútur. Bu
úekilde, 48 madde yazÕlarak rastlantÕsal bir sÕrayla numaralandÕrÕlmÕútÕr. Toplanan verilere açÕmlayÕcÕ ve
do÷rulayÕcÕ faktör analizi yapÕlmÕútÕr. Buna ek olarak, ölçek formunda yer alan her bir madde için madde toplam
test korelasyon de÷erleri hesaplanmÕútÕr. Daha sonra ise ba÷ÕmsÕz gruplar t testi kullanÕlarak toplam puana göre
belirlenen üst %27 ve alt %27’lik gruplarÕn madde puanlarÕ arasÕndaki farkÕn anlamlÕlÕ÷Õ incelenmiútir. Elde
edilen sonuçlar, geliútirilen ölçe÷in 4 alt faktör ve 20 maddeden oluútu÷unu göstermiútir. Likert tipinde
geliútirilen ölçekte yer alan alt boyutlar uygulama süreci, üniversite ö÷retim elemanÕ, öz de÷erlendirme ve okul
yönetimi olmak üzere isimlendirilmiútir. Ölçe÷in bütünü için Cronbach alfa güvenirlik katsayÕsÕ .86 olarak
hesaplanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : sÕnÕf ö÷retmeni adayÕ, ö÷retmenlik uygulamasÕ, ölçek geliútirme
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Etik, içeri÷i itibariyle insanlarÕn kurdu÷u bireysel ve toplumsal iliúkilerin temelini oluúturan de÷erleri, normlarÕ,
davranÕúlarÕ do÷ru-yanlÕú gibi nitelemektedir. Bireysel iliúkiler, ikili iliúkilerin karúÕlÕ÷Õ olurken toplumsal
iliúkiler ifadesi ise daha geniú çerçevede birbirini etkileyen insan topluluklarÕnÕ kastetmektedir. Toplumsal iliúki
içinde olunan yerlerden biri de aynÕ iúi yapan insanlarÕn mensup oldu÷u meslek gruplarÕdÕr. Her meslek grubu,
kendi toplulu÷u içinde belirli normlara ve de÷erlere ve toplumun bütününü etkileyen unsurlara sahiptir. Bu
sebeple meslek gruplarÕ hem uzmanlÕk prensiplerini ve çalÕúma normlarÕnÕ hem de mesleki etik ilke ve
de÷erlerini oluúturmak durumundadÕr. Bu meslek gruplarÕndan biri de ö÷retmenliktir. Toplumda ahlaki
yozlaúmanÕn artmasÕ ve gençlerin manevi de÷erlerindeki azalmanÕn yarattÕ÷Õ tedirginlik, dikkatleri okullara
dolayÕsÕyla ö÷retmenlere çekmiútir. Mesleki yeterlilikler yanÕnda, ö÷retmenlerin etik ilkeleri davranÕú haline
getirmiú olmasÕ, günümüzde gittikçe önemini arttÕran bir konu olmuútur. Yeni nesile iyi kiúilik özellikleri
kazandÕrmak için öncelikle ö÷retmenin rol-model olmasÕ beklenmektedir. Ö÷retmenin ö÷renciler arasÕndaki
iliúkilerde adil olmasÕ, bütün ö÷rencilerini eúit görmesi, para veya mal karúÕlÕ÷Õnda ayrÕcalÕklÕ iúlem
yapmamaktan devlet yetkisinin yasa dÕúÕ kullanÕmÕna kadar uzanan yolsuzluk davranÕúlarÕndan kaçÕnmasÕ, do÷ru,
dürüst ve güvenilir olmasÕ, insanÕn bütünlü÷üne saygÕ göstermesi, kamusal ve kurumsal kaynaklarÕ verimli
kullanmasÕ gibi davranÕú ifadeleri, ö÷retmenlik mesle÷i için belirlenmiú ilkeler arasÕndadÕr. Meslek seçimi ise
insanlarÕn gelecek yaúantÕlarÕnÕ úekillendirmelerinde etkilidir. Hatta seçilen meslek, uzun vadede bireyin dünya
görüúünü, günlük yaúantÕsÕnÕ ve alÕúkanlÕklarÕnÕ da etkilemektedir. Her bireyin önceli÷i farklÕdÕr ve bu öncelikler
de meslek seçimlerinde oldukça etkilidir. Ancak ekonomik nedenler bu ba÷lamda bir dezavantaj olarak ortaya
çÕkmaktadÕr ve bireylerin gerçek ilgilerine yönelik meslek seçmelerine engel olabilmektedir. YapÕlan
çalÕúmalarda ö÷retmenlik mesle÷inin seçilme nedenleri içsel, dÕúsal, çÕkarcÕ ve özgeci olmak üzere
sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. Çevrenin etkisi, üniversite yerleútirme puanÕnÕn istenilen baúka bölümler için yetersizli÷i,
toplumsal fayda sa÷lama iste÷i, çocuk sevgisi veya garantili bir iú olarak görülmesi gibi nedenler ö÷retmenlik
mesle÷inin tercih edilme nedenlerinin baúlarÕnda gelmektedir. Bu ba÷lamda, gelecek nesilleri yetiútirecek olan
ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷retmenlik mesle÷ini seçme nedenlerinin mesleki etik algÕlarÕ ile iliúkisi, oldukça önem
taúÕmaktadÕr. Buradan hareketle, bu araútÕrmanÕn amacÕ ö÷retmen adaylarÕnÕn mesle÷i seçme nedenleri ile meslek
eti÷ine yönelik algÕlarÕ arasÕnda bir iliúki olup olmadÕ÷ÕnÕ ortaya çÕkarmaktÕr. AraútÕrmada, Marmara Bölgesinde
yer alan bir devlet üniversitesinin E÷itim Fakültesinde ö÷renim gören 860 ö÷retmen adayÕ yer almÕútÕr. Ö÷retmen
adaylarÕna ö÷retmenlik mesle÷ini tercih etme sebepleri sunulmuú ve kendilerine uygun olan ifadeleri,
önceliklerine göre sÕralamalarÕ istenmiútir. AyrÕca çeúitli mesleki etik davranÕú ifadeleri verilmiú ve bu ifadeleri
“ileride yapma” durumlarÕna göre puanlamalarÕ istenmiútir. Elde edilen anket verilerin geneli hiyerarúik olarak
yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. Ö÷retmen adaylarÕnÕn tercih sebepleri ile etik davranÕúlar arasÕndaki iliúki a÷ÕnÕn ortaya
konulmasÕ amacÕyla Hiyerarúik Lineer Modelleme (HLM) tercih edilmiútir. Analiz sonunda elde edilecek
sonuçlar, ö÷retmenlik meslek eti÷i açÕsÕndan yordayÕcÕ bir nitelik taúÕmaktadÕr. Ö÷retmen adaylarÕnÕn, etik
davranÕúlara yönelik algÕsÕnÕn, ö÷retmenli÷i seçme nedenleri ile iliúkisinin ortaya çÕkarÕlmasÕ, e÷itim
bünyesindeki karar vericilere de÷erlendirme kayna÷Õ olabilece÷i gibi bu konuda çalÕúan araútÕrmacÕlara da katkÕ
sa÷layacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Mesleki etik, ö÷retmen adayÕ, ö÷retmenlik tercih sebepleri
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Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Bilgisayar ve Ö÷retim Teknolojileri E÷itimi bölümünde (BÖTE) ö÷renim görmekte
olan ö÷retmen adaylarÕnÕn sosyobilimsel konularda argümantasyon kalitelerindeki de÷iúimi incelemektri.
ÇalÕúma 1.sÕnÕfta ö÷renim gören 25, 2. sÕnÕfta ö÷renim gören 32 olmak üzere toplam 57 ö÷retmen adayÕyla
yürütülmüútür. Ö÷retmen adaylarÕna uygulamadan önce argümantasyon e÷itimi verilerek, örnek bir senaryo
üzerinden grup tartÕúmalarÕ yapmalarÕ sa÷lanmÕútÕr. E÷itimi takip eden süreçte, her hafta araútÕrmacÕlar tarafÕndan
senaryolaútÕrÕlan bir sosyobilimsel konu hakkÕnda ö÷retmen adaylarÕnÕn grup tartÕúmalarÕ yapmalarÕ ve
savunduklarÕ fikirleri gerekçeleri ile ifade etmeleri sa÷lanmÕútÕr. Uygulama 5 senaryo üzerinden 5 hafta boyunca
bilgisayar laboratuvarÕnda yürütülmüútür. Uygulamalarda her ö÷rencinin sunulan senaryo ile ilgili
fikir oluúturmasÕ için çevrimiçi ortamda araútÕrma yapmalarÕ, ardÕndan küçük grup tartÕúmalarÕ
gerçekleútirmeleri ve son olarak da sÕnÕf tartÕúmasÕ yaparak argümanlarÕnÕ sÕnÕf içerisinde sunmalarÕ sa÷lanmÕútÕr.
Ö÷retmen adaylarÕnÕn argüman kalitelerindeki de÷iúim; tartÕúma süreçleri ve sunduklarÕ argümanlar argüman
kalitesi ölçme amaçlÕ geliútirilen rubrik kullanÕlarak betimsel olarak analiz edilmiútir. Analizler sonucunda
ö÷retmen adaylarÕnÕn argüman kalitelerinde de÷iúim oldu÷u belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : ö÷retmen adaylarÕnÕn sosyo bilimsel konulara iliúkin argümantasyon kalitelerinin
incelenmesi

(12288) SINIF ÖöRETMENø ADAYLARININ BøLøùÖTESø
FARKINDALIK DÜZEYLERø, YARATICILIK DÜZEYLERø VE
PROBLEM ÇÖZME BECERøLERø ARASINDAKø øLøùKøNøN
øNCELENMESø
GÜLùAH BATDAL KARADUMAN 1, AHMET AKøF ERBAù 2
2

1
øSTANBUL ÜNøVERSøTESø
BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
gulsah@istanbul.edu.tr

E÷itim kurumlarÕnÕn istenen insan tipinin yetiútirilmesine yaptÕ÷Õ katkÕya her tarihte ve her platformda
de÷inilmektedir. Sistemli ve düzenli e÷itim kurumlarÕnÕn oluúmasÕyla birlikte e÷itim felsefeleri, e÷itim
programlarÕ, ö÷retim programlarÕ, dersin amaçlarÕ, kazanÕm, süreç, de÷erlendirme, çÕktÕ, ö÷retmen, ö÷renci gibi
birçok kavram e÷itim literatürüne girmiú durumdadÕr. Yeni bilgilerin ve yeni bulgularÕn her an ortaya çÕktÕ÷Õ
günümüzde bu literatür her geçen gün geniúlemektedir. Biliúötesi, yaratÕcÕlÕk, problem çözme, eleútirel düúünme,
sorgulayÕcÕ, soyut düúünme, araútÕrmacÕ, yÕlmayan, yenilikçi, de÷erlerine ba÷lÕ, ahlaki gibi kavramlar günümüzde
yetiútirilmeye çalÕúÕlan insan tipinin bazÕ özellikleri olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Bu ba÷lamda araútÕrmamÕzda sÕnÕf
ö÷retmeni adaylarÕ özelinde biliúötesi, yaratÕcÕlÕk ve problem çözme kavramlarÕ ve bu kavramlarÕn sÕnÕf
ö÷retmeni adaylarÕnda bulunma düzeyleri ele alÕnarak aralarÕndaki iliúkiler ve birbirlerini yordama durumlarÕnÕn
olup olmadÕ÷ÕnÕn bulunmasÕ amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmada var olan durumu saptamaya yönelik betimsel bir
çalÕúma yapÕlarak tarama yöntemi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2015-2016 E÷itim-Ö÷retim
yÕlÕnda østanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E÷itim Fakültesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Ere÷li E÷itim
Fakültesi SÕnÕf Ö÷retmenli÷i E÷itimi Anabilim dalÕnda ö÷renim gören 1., 2., 3. ve 4. sÕnÕf ö÷rencileri
oluúturmaktadÕr. ÇalÕúma grubunda 370 ö÷retmen adayÕ bulunmaktadÕr. Veri toplama araçlarÕ olarak; Heppner ve
Petersen (1982) tarafÕndan geliútirilen Türkçeye çevrilmesi ùahin, ùahin ve Heppner (1993) tarafÕndan yapÕlan
Problem Çözme Envanteri, Whetton ve Cameron (2002) tarafÕndan geliútirilen Aksoy (2004) tarafÕndan
Türkçeye uyarlanan YaratÕcÕlÕk Ölçe÷i, Schraw ve Dennison (1994) tarafÕndan geliútirilmiú olup AkÕn, AbacÕ ve
Çetin (2007) tarafÕndan Türkçeye uyarlanan Biliúötesi FarkÕndalÕk Envanteri kullanÕlmÕútÕr. Verilerin
çözümlenmesi aúamasÕnda SPSS16 programÕ kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn sonucunda problem çözme
becerilerinin biliúötesini yordadÕ÷Õ, yaratÕcÕlÕ÷Õn ise herhangi bir etkisinin olmadÕ÷Õ görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Biliúötesi, YaratÕcÕlÕk, Problem Çözme Becerisi, Üst Düzey Düúünme Becerileri
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(12290) INFLUENCE OF TEACHING PRACTICE ON SELFPERCEIVED SELF-EFFICACY
1

MÜGE KARAKAù 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
mgekarakas@gmail.com

To test whether school experience and teaching practice influence self-efficacy, two contrasting groups of
student teachers were compared through an independent samples t-test analysis. The first group was 2014
graduates who completed their fourth year and received school experience and teaching practice courses from
the department while Year 2 students had just finished their 4th semester. To answer the research question 2015
graduates’ first data; those without official teaching experience and 2014 graduates’ final data, those with
teaching experience were compared. To do this, an independent samples t-test was conducted. 2014 graduates,
having experienced teaching, manifested a much higher levels of teacher self-efficacy (mean = 4.00; SD = .45)
than those students who had just finished their 4th semester in the department (mean = 3.64; SD = .41). The
difference was statistically significant at p < .01 (t = -5,404). Such a finding implies that experience in teaching
courses is likely to exert an impact on student teachers perceived self-efficacy in that self-efficacy is likely to
improve as student teachers become more experienced. To further elaborate such an observed difference,
qualitative data that emerged from interviews were visited. To complement such a comparison, self-efficacy
scores of 2014 graduates and 2015 graduates (Year 2 students in the previous t-test) were compared through an
independent samples t-test.
Anahtar Kelimeler : teaching experience, self-efficacy, teacher candidates

(12297) MøKRO-ÖöRETøM UYGULAMALARINA YÖNELøK KøMYA
ÖöRETMEN ADAYLARI GÖRÜùLERø
FAøK ÖZGÜR KARATAù 1, CANAN CENGøZ 1
1

KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
fozgurkaratas@gmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Özel Ö÷retim Yöntemleri (ÖÖY) dersinde gerçekleútirilen mikro-ö÷retim uygulamalarÕnÕn
etkilili÷inin, kimya ö÷retmen adaylarÕnÕn görüúleri do÷rultusunda belirlenmesidir. ÇalÕúma bir e÷itim
fakültesinin pedagojik formasyon kimya ö÷retmenli÷i programÕna kayÕtlÕ olan ve ÖÖY dersini alan beúi erkek,
18’i kÕz toplam 25 ö÷retmen adayÕ ile gerçekleútirilmiútir. Bu mikro-ö÷retim uygulamasÕnÕn benzerlerinden en
büyük farkÕ, ö÷retmen adaylarÕnÕn video kayÕta ve sÕnÕf karúÕsÕnda ö÷retime alÕúmasÕ için bir akranÕyla birlikte
pilot bir video uygulama yapmalarÕ ve bunu dersin sorumlusu ile paylaúmalarÕdÕr. ÖÖY dersinde gerçekleútirilen
mikro-ö÷retim uygulamalarÕ kapsamÕnda ö÷retmen adaylarÕndan 20 dakikalÕk ders planlarÕ hazÕrlamalarÕ ve
derslerini bu planlar do÷rultusunda iúlemeleri istenmiútir. Dersler, video kamera ile kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr. Dersin
sonunda, dersin ö÷retim üyesi ve adaylarÕn akranlarÕ, dersi iúleyen ö÷retmen adayÕnÕn performansÕna yönelik
de÷erlendirmeler yapmÕú ve geribildirim vermiúlerdir. UygulamanÕn ardÕndan ö÷retmen adaylarÕndan video
kayÕtlarÕnÕ izlemeleri, kendi performanslarÕnÕ ve mikro-ö÷retim uygulamalarÕnÕ de÷erlendirmeleri istenmiútir. Bu
amaçla ö÷retmen adaylarÕndan 12 açÕk-uçlu sorudan oluúan bir çevrim-içi anket formunda yer alan sorulara
cevap vermeleri istenmiútir. Ö÷retmen adaylarÕnÕn ankette yer alan sorulara verdikleri cevaplar içerik analizine
tabi tutulmuútur. Elde edilen veriler gerçekleútirilen uygulama ile ö÷retmen adaylarÕnÕn, performanslarÕnÕn etkili
yönlerini keúfettiklerini göstermiútir. Bunun yanÕnda ö÷retmen adaylarÕ alan bilgisi, planlama, sÕnÕf yönetimi,
iletiúim, ölçme-de÷erlendirme gibi konulara yönelik bazÕ eksikliklerini de tespit etmiúlerdir. Ö÷retmen adaylarÕ
mikro-ö÷retim uygulamasÕ kapsamÕnda gerçekleútirdikleri öz-de÷erlendirmenin geliúimleri için önemli ve gerekli
oldu÷unu düúündüklerini belirtmiúlerdir. AyrÕca, yapÕlan pilot video kaydÕnÕn adaylarÕn heyecanlarÕnÕ kontrol
altÕna almada yardÕmcÕ oldu÷u belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Kimya ö÷retmen adayÕ, mikro-ö÷retim, özel ö÷retim yöntemleri
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(12427) SINIF ÖöRETMENø ADAYLARININ DENEY YAPMA
KAVRAMINA øLøùKøN METAFORøK ALGILARI
1

ÖZLEM ATEù 1

MANøSA CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø
hozlem@gmail.com
Bu çalÕúmanÕn amacÕ sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn deney yapma kavramÕna iliúkin sahip olduklarÕ
algÕlarÕnÕ metaforlar yardÕmÕyla ortaya çÕkartmaktÕr. AraútÕrmada betimsel tarama modeli
kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma grubunu 2016-2017 e÷itim ö÷retim yÕlÕ güz döneminde Manisa Celal Bayar
Üniversitesi SÕnÕf E÷itimi Anabilim DalÕ’nda ikinci sÕnÕfta ö÷renim gören ve Fen ve Teknoloji
Laboratuar UygulamalarÕ I dersini alan 91 ö÷retmen adayÕ oluúturmaktadÕr. Bu ders ve devamÕ
olan Fen ve Teknoloji Laboratuar UygulamalarÕ II dersi ö÷retmen adaylarÕnÕn lisans ö÷renimleri
boyunca fen ile ilgili olarak aldÕklarÕ tek laboratuar dersi olmasÕ nedeniyle büyük önem taúÕmaktadÕr.
Bu derste ö÷retmen adaylarÕnÕn fen ve teknoloji ö÷retiminde laboratuvarÕn, bilimsel süreç becerilerinin
ve deney yapmanÕn öneminin vurgulanmasÕ ve ö÷retmen adaylarÕnÕn deney planlayarak ve
uygulayarak deneyimlerinin arttÕrÕlmasÕ hedeflenmektedir. DolayÕsÕyla ö÷retmen adaylarÕnÕn bu
konulardaki ön bilgilerinin belirlenmesi, geliúimlerinin izlenmesi amacÕyla önemlidir. Bu çalÕúmada
araútÕrmaya katÕlan ö÷retmen adaylarÕnÕn deney yapma kavramÕna iliúkin metaforik algÕlarÕnÕ
belirlemek için kendilerinden “Deney yapma …… gibidir. Çünkü ……” cümlesini tamamlamalarÕ
istenmiútir. Toplanan veriler içerik analizi tekni÷i kullanÕlarak analiz edilmiú ve yorumlanmÕútÕr.
AúamalÕlÕk içeren, belirsizlik içeren, kanÕtlayÕcÕ, keúfetmeye yönelik, bütünleyici, engelleri aúmayÕ
sa÷layan ve e÷lenceli süreç; ö÷retmen adaylarÕnÕn deney yapma kavramÕna yönelik oluúturduklarÕ
metaforlara yönelik belirlenen kategorilere örnek olarak verilebilir. Ö÷retmen adaylarÕ deney yapma
kavramÕnÕ; hazine arama, bir da÷Õn zirvesine çÕkma, oyun oynama, yemek yapma, bulmaca, yapboz,
yeni bir úeyi keúfetme, hayat, okyanus, ÕúÕk, güneú, evren gibi metaforlarla açÕklamÕúlardÕr. Ö÷retmen
adaylarÕnÕn deney yapma ile ilgili ürettikleri metaforlarÕn ço÷unun olumlu oldu÷u belirlenmiútir.
Metaforik algÕlarÕ ö÷retmen adaylarÕnÕn deney yapmaya yönelik bakÕú açÕlarÕ ve tutumlarÕ hakkÕnda
göstergeler sunmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Metafor, ö÷retmen adayÕ, deney yapma

(12428) ÖöRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJøK FORMASYON
SERTøFøKA PROGRAMI VE ÖöRETMENLøK MESLEöøNE YÖNELøK
ALGILARI
1

ÖZLEM ATEù 1

MANøSA CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø
hozlem@gmail.com
Bu çalÕúmanÕn amacÕ pedagojik formasyon e÷itimi alan ö÷retmen adaylarÕnÕn pedagojik formasyon
sertifika programÕna yönelik algÕlarÕnÕ metaforlar, ö÷retmenlik mesle÷ine yönelik algÕlarÕnÕ ise zihin
haritalarÕ yoluyla ortaya çÕkartmaktÕr. ÇalÕúmada nitel araútÕrma desenlerinden olgubilim deseni
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi E÷itim Fakültesi
bünyesinde formasyon e÷itimi almakta olan toplam 48 ö÷renci oluúturmaktadÕr. Pedagojik formasyon
sertifika programÕnda ders veren ö÷retim elemanlarÕnca akademik baúarÕ ve motivasyonlarÕnÕn yüksek
ve düúük oldu÷u düúünülen iki grup ö÷retmen adayÕnÕn ö÷retmenlik mesle÷ine ve sertifika programÕna
yönelik oluúturduklarÕ anlamlarÕ ve açÕklamalarÕnÕ belirlemek amacÕyla metaforlar ve zihin haritalarÕ
kullanÕlmÕútÕr. Ö÷retmen adaylarÕnÕn oluúturdu÷u zihin haritalarÕ incelendi÷inde ö÷retmenlik
mesle÷ine yönelik genelde olumlu kavramlara yer verildi÷i ancak sertifika programÕnÕn bir grupta
ço÷unlukla maddiyat, hÕz, mücadele vb. kategorilerdeki metaforlarla ifade edilirken di÷er grupta ise
tamamlayÕcÕ, yön veren, zenginleútiren süreç vb. kategorilerdeki metaforlarla ifade edildi÷i tespit
edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Pedagojik formasyon sertifika programÕ, ö÷retmen adayÕ, metafor, zihin haritasÕ
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(9541) TÜRKøYE’DE KAYNAùTIRMA UYGULAMALARI
SINIFLARINDA GÖREVLø ÖöRETMENLERøN GÖRÜùLERøNE
ODAKLANILMIù LøSANSÜSTÜ EöøTøM TEZLERøNøN
øNCELENMESø: META ETNOGRAFøK BøR ÇALIùMA
GÜLCøHAN HASANOöLU YAZÇAYIR 1, HASAN GÜRGÜR 2
1

2

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ANADOLU ÜNøVERSøTESø
gulci_h35@hotmail.com

Yaúam içerisinde sürekli de÷iúen koúullara uyum, insanda var olan yeteneklerinin geliúimine olanak
sa÷layabilmesi ve olumlu davranÕú de÷iúikliklerinin meydana gelebilmesi için bireylerin e÷itim hayatÕna
mümkün oldu÷u kadar sistemli ve eúit fÕrsat sa÷lanmalÕdÕr. Bu do÷rultuda UluslararasÕnda oldu÷u gibi
Türkiye’de de her çocu÷un eúit e÷itim görme hakkÕ yasalarla güvence altÕna alÕnmÕútÕr. Özel gereksinimli
çocuklarÕn normal geliúim gösteren akranlarÕ ile birlikte aynÕ sÕnÕf ortamlarÕnda e÷itim almalarÕ; “kaynaútÕrma”
olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. AlanyazÕn incelendi÷inde Türkiye’de kaynaútÕrma ile ilgili son yÕllarda gitgide artan
pek çok araútÕrma yürütüldü÷ü görülmektedir. KaynaútÕrma ile ilgili araútÕrmalar incelendi÷inde ise bunlarÕn
genel ve özel e÷itim alanlarÕnda ço÷unlukla nitel araútÕrmalara dayalÕ olarak desenlenmiú olduklarÕ
görülmektedir. Bunun nedeni, nicel araútÕrma yöntemlerinin araútÕrmaya katÕlanlarÕn düúüncelerini derinlemesine
ifade etmelerine olanak sa÷lamada sÕnÕrlÕ olmasÕndandÕr. Yürütülen araútÕrmalarÕn amaçlarÕna bakÕldÕ÷Õnda,
ço÷unun kaynaútÕrmaya iliúkin ö÷retmenlerin görüúlerini ve önerilerini belirleme ile ö÷retmenlerin kaynaútÕrma
e÷itimi uygulamalarÕnda yeterlilik düzeylerinin ne oldu÷unu saptamaya yönelik oldu÷u görülebilir (ølk, 2014;
Özengi, 2009; Sadio÷lu, 2011; Türko÷lu, 2007; Zeybek, 2015). Önerilen bu bildirinin amacÕ, kaynaútÕrma
sÕnÕflarÕnda görev yapan ö÷retmenlerin gerçekleútirdikleri uygulamalara iliúkin görüúlerin belirlenmesine
odaklanÕlan Türkiye’de çeúitli üniversitelerde gerçekleútirilen nitel araútÕrma desenine dayalÕ lisansüstü
araútÕrmalarÕn incelenmesidir. Bu amaçla bu araútÕrma meta etnografi úeklinde desenlenmiútir. AraútÕrmanÕn
amacÕ ve deseni do÷rultusunda önerilen bu çalÕúmada 2000-2015 yÕllarÕ arasÕndaki kaynaútÕrmaya iliúkin nitel
yönteme dayalÕ desenlenmiú ve gerçekleútirilmiú lisansüstü tezlerde ilkokul ve ortaokullardaki ö÷retmenlerin
görüúlerini belirleme ve sentezleme amacÕna ba÷lÕ olarak ö÷retmen görüúlerini konu alan araútÕrmalara yer
verilmiútir. AraútÕrmanÕn gerçekleútirilmesi süreci dahil edilecek tezlerin seçim kriterlerinin belirlenmesi, tezlerin
okunmasÕ, veri ayÕklama, genel temalarÕ ve kavramlarÕ belirlemek basamaklarÕ uygulanarak betimsel anlatÕ,
sentezleme ve sentezi açÕklama adÕmlarÕ úeklinde gerçekleútirilmiútir. Önerilen bu sunuda analiz sonucunda elde
edilen bulgulara ve bulgulara dayalÕ ileri araútÕrma ve uygulamalara yönelik öneriler sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : KaynaútÕrma, nitel araútÕrma deseni, yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme, ö÷retmen görüúleri,
meta etnografi
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(9809) øùøTSEL-SÖZEL EöøTøM ALAN øùøTME KAYIPLI
ÖöRENCøLERøN YAZILI ANLATIM PERFORMANSLARININ VE
øLøùKøLø DEöøùKENLERøN BELøRLENMESø
H PELøN KARASU 1, ÜMøT GøRGøN 1
1

ANADOLU ÜNøVERSøTESø
hpkarasu@anadolu.edu.tr

YazÕlÕ anlatÕm becerisi; okul yÕllarÕndan itibaren bireylerin dil, akademik ve sosyal becerilerinin geliúiminde
önemli bir yere sahiptir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, iúitsel-sözel e÷itim alan iúitme kayÕplÕ ö÷rencilerin yazÕlÕ
anlatÕm performanslarÕnÕn ve bunun üzerinde etkili olan ö÷renci özelliklerinin incelenmesidir. AraútÕrmada,
betimsel model ve iliúkisel tarama modeli kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn katÕlÕmcÕlarÕnÕ 2015-2016 ö÷retim yÕlÕnda,
øúitme Engelli Çocuklar E÷itim AraútÕrma ve Uygulama Merkezi’nde (øÇEM) 4, 6, 7 ve 8. sÕnÕflara devam eden
iúitme kayÕplÕ 36 ö÷renci oluúturmuútur. AraútÕrmada, yazÕlÕ ürünleri elde etmek amacÕyla her ö÷renci ile birebir
oturumlarda sÕralÕ kartlar kullanÕlarak yazma öncesi ön hazÕrlÕk çalÕúmasÕ yapÕlmÕú, ardÕndan ö÷rencilerin olayla
ilgili bir öykü yazmalarÕ istenmiútir. Ö÷rencilerin yazdÕklarÕ öyküler, YazÕlÕ AnlatÕm Becerisi De÷erlendirme
Formu kullanÕlarak puanlanmÕútÕr. Verilerin analizinde; nicel betimsel analiz yapÕlmÕú, ö÷renci özellikleri ve
yazÕlÕ anlatÕm puanÕ arasÕndaki korelasyon katsayÕsÕ hesaplanmÕú, takvim yaúÕ, ilk cihaz takma yaúÕ ve okul
öncesi e÷itim süresi çoklu do÷rusal regresyon analizi ile incelenmiútir. AraútÕrma sonuçlarÕ, araútÕrmaya katÕlan
ö÷rencilerin toplam yazÕlÕ anlatÕm puan ortalamalarÕnÕn 100 üzerinden 60.59 oldu÷unu göstermektedir. Takvim
yaúÕ, iúitme cihazÕ takma yaúÕ ve okulöncesi e÷itim süresi olmak üzere, üç de÷iúken bir arada yazÕlÕ anlatÕm
puanÕna ait toplam varyansÕn %89’unu açÕklamÕútÕr. AraútÕrma sonuçlarÕndan yola çÕkÕlarak erken cihazlandÕrma
ve erken e÷itimin iúitme kayÕplÕ ö÷rencilerin okul yÕllarÕndaki yazÕlÕ anlatÕm performansÕnÕ etkiledi÷i
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : øúitme kayÕplÕ çocuk, YazÕlÕ anlatÕm becerisi, Do÷al øúitsel-Sözel YaklaúÕm

(9816) øùøTME KAYIPLI BøR ÇOCUKLA PAYLAùILAN OKUMA
ETKøNLøöø øÇøN OLUùTURULAN HøKAYE KøTABI HAZIRLAMA
SÜRECø
ASLI GEREK 1, H PELøN KARASU 1, ÜMøT GøRGøN 1
1

ANADOLU ÜNøVERSøTESø
asli.gerek@ozu.edu.tr

Geliúen okuryazarlÕk, çocu÷un ilkokul yaúlarÕnda okuryazar olmadan önce gösterdi÷i okuma yazma davranÕúlarÕ
olarak tanÕmlanabilir. øúitme kayÕplÕ çocuklar, okuma yazma becerilerinin geliúiminde normal iúiten akranlarÕna
göre gecikme yaúamaktadÕrlar. Ancak araútÕrmalar; planlanmÕú ve sistematik olarak yapÕlan çalÕúmalarla iúitme
kayÕplÕ çocuklarÕn okuma yazma becerilerinin geliúti÷ini göstermektedir. PaylaúÕlan okuma etkinli÷i, ö÷retmenin
ve ö÷rencinin hikaye kitabÕnÕ birlikte okumalarÕ temeline dayanmaktadÕr. Bu etkinlik, iúitme kayÕplÕ çocuklara
zengin dil deneyimi sa÷lamasÕ ve okuma yazma stratejilerinin temelini atmasÕ açÕsÕndan etkili bir uygulamadÕr.
PaylaúÕlan okuma etkinli÷inde dili ve öykü yapÕsÕ kendi içinde giderek zorlaúan seri hikaye kitaplarÕ
kullanÕlmaktadÕr. Bu bildiride, iúitme kayÕplÕ bir çocukla gerçekleútirilecek paylaúÕlan okuma etkinli÷inde
kullanÕlmak amacÕyla oluúturulan seri hikaye kitaplarÕnÕn hazÕrlÕk süreci ele alÕnmÕútÕr.
AraútÕrma, eylem araútÕrmasÕ olarak planlanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn katÕlÕmcÕlarÕnÕ iúitme kayÕplÕ bir
çocuk, araútÕrmacÕ ve geçerlik komitesi üyeleri oluúturmaktadÕr. AraútÕrma verileri araútÕrmacÕ günlü÷ü, geçerlik
komitesi ses kayÕtlarÕ, ders planlarÕ, ders de÷erlendirmeleri ve belgeler ile toplanmaktadÕr. AraútÕrma kapsamÕnda
dil düzeyi giderek artan 6 hikayeden oluúan hikaye kitabÕ serisi hazÕrlanmÕútÕr. Hikayelerin konularÕnÕn
çocuklarÕn yaúantÕlarÕnÕ içermesine dikkat edilmiú, hikaye yapÕsÕnÕ oluúturan ö÷elere yer verilmiú, hikayeler aynÕ
ana karakterler üzerine kurgulanmÕútÕr. Okunabilirlik düzeylerini oluúturmada; sözcük sayÕsÕ, T-birim sayÕsÕ, yan
cümlecik indeksi ve sözcük farklÕlÕk puanÕ ele alÕnmÕútÕr. HazÕrlanan hikayeler, olayla ilgili ipucu alÕnmasÕnÕ
kolaylaútÕrmak amacÕyla grafiker tarafÕndan dijital ortamda resimlendirilmiútir. Hikaye hazÕrlama süreci geçerlik
komitesi tarafÕndan de÷erlendirilmiú, hikayelerin konularÕnÕn uygunlu÷u, hikaye yapÕsÕ ö÷eleri ve okunabilirlik
düzeylerine iliúkin önerilerde bulunulmuútur. Güvenirlik çalÕúmalarÕ kapsamÕnda, hikaye yapÕlarÕnÕn tamlÕ÷Õ ve
hikayelerin okunabilirlik düzeylerine iliúkin bir alan uzmanÕ tarafÕndan de÷erlendiriciler arasÕ güvenirlik
alÕnmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : øúitme kayÕplÕ çocuk, PaylaúÕlan Okuma Etkinli÷i, Geliúen okuryazarlÕk
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øúitme kayÕplÕ ö÷renciler, ilkokuma sürecinde harf ses iliúkisi kurmada sesleri birleútirme ve bölmede sözcü÷ün
anlamÕna ulaúmada ve okuduklarÕnÕ anlamada çeúitli zorluklar yaúamaktadÕrlar. ølkokuma yazma ö÷retiminde
ülkemizde 2006 yÕlÕndan bu yana parçadan bütüne yaklaúÕmlarÕndan biri olan Ses Temelli Cümle Yöntemi
kullanÕlmaktadÕr. Ders programÕnda belirlenen etkinlikler; dinleme, konuúma, okuma, yazma, görsel okuma ve
görsel sunu olmak üzere beú ö÷renme alanÕ ile iç içe olacak úekilde yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. Bu bildiride,
kaynaútÕrmada ilkokul 1. sÕnÕfa devam eden iúitme kayÕplÕ bir ö÷rencinin ilkokuma yazma becerilerinin
geliúimini desteklemek amacÕyla hazÕrlanan etkinlikler ele alÕnmÕútÕr. AraútÕrma, eylem araútÕrmasÕ úeklinde
desenlenmiútir. Konya øl Milli E÷itim Müdürlü÷üne ba÷lÕ bir ilkokulda gerçekleútirilen araútÕrmanÕn
katÕlÕmcÕlarÕnÕ ilkokul 1. sÕnÕfa devam eden iúitme kayÕplÕ bir ö÷renci, sÕnÕf ö÷retmeni, araútÕrmacÕ ve geçerlik
komitesi üyeleri oluúturmaktadÕr. AraútÕrma verileri; görüúmeler, araútÕrmacÕ günlü÷ü, ders planlarÕ, derslerin
de÷erlendirmeleri, geçerlik ve güvenirlik komitesi kayÕtlarÕ ile toplanmaktadÕr. Uygulamalar, 05 Ekim 2016
tarihinde baúlamÕútÕr. AraútÕrma süreci geçerlik komitesi tarafÕndan izlenmekte, de÷erlendirilmekte ve
uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmaktadÕr. Çocu÷un performansÕndan yola çÕkÕlarak yapÕlan bu öneriler,
uygulama için hazÕrlanacak materyalleri ve uygulama sürecinde kullanÕlacak stratejileri içermektedir. Devam
eden araútÕrma sürecinde; hikaye anlatma, sÕralÕ kartlardaki olaylarÕn paylaúÕlmasÕ, hikaye okuma, tekerleme
çalÕúmalarÕ, sesi ayÕrt etme ve harf ses çalÕúmasÕ gerçekleútirilmektedir. Hikaye anlatma, sÕralÕ kartlardaki
olaylarÕn paylaúÕlmasÕ ve hikaye okuma etkinlikleri; ö÷rencinin olaylarÕ anlatmasÕna, deneyimlerini
paylaúmasÕna, neden sonuç iliúkisi kurmasÕna ve olaylarÕ tahmin etme becerilerinin geliúimine katkÕ
sa÷lamaktadÕr. Tekerlemeler, sesbilgisel farkÕndalÕ÷ÕnÕn geliúimine katkÕ sa÷layan etkinliklerdir. Bu etkinliklerle
birlikte yürütülen sesi ayÕrt etme, harf-ses çalÕúmalarÕ ve cümleye ulaúma çalÕúmalarÕ, çözümleme becerilerinin
edinimine hizmet etmektedir.
Anahtar Kelimeler : øúitme kayÕplÕ çocuk, ølkokuma yazma etkinlikleri, KaynaútÕrma, Ses Temelli Cümle
Yöntemi
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Özel e÷itimle ilgili çalÕúmalar Avrupa’da 20. yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕnda baúlamÕú olsa da, Türkiye’de, özellikle
otizmle ilgili e÷itim çalÕúmalarÕ aynÕ yüzyÕlÕn sonlarÕna do÷ru baúlamÕútÕr. Üstelik meselenin sosyolojisi de
yapÕlmadan özel e÷itim politikalarÕ izlenmiútir. Son yÕllarda hükümetlerin özel e÷itim konusuna duyarlÕlÕklarÕ
daha fazla olsa da, bürokratik engeller ve toplum bakÕúÕ meselenin önünde engelleyici niteli÷ini devam
ettirmektedir. Okullarda normal ö÷renciler için uygulanan, istedi÷i okulda okuma ve okul imkânlarÕndan eúit
yararlanma durumu, özel ö÷renciler için söz konusu olamamaktadÕr. O kadar ki, pek çok idareci kendi
okullarÕnda bu çocuklar için sÕnÕf açÕlmamasÕ yönünde ola÷andÕúÕ çaba sarf etmektedirler. E÷er özel e÷itim
çocuklarÕ için okulda bir sÕnÕf açÕlmasÕna il ya da ilçe milli e÷itim yönetimlerince karar verilmiúse, böyle
durumda bu ö÷renciler okullarÕn kuytu köúelerinde, fiziki olarak pedagojik olmayan mekânlarda e÷itime tabi
tutulmaktadÕrlar. AynÕ okulda normal ö÷rencilerin yaptÕklarÕ disiplinsiz pek çok davranÕú telore edilirken, bu
çocuklarÕn ço÷u baúkalarÕ için zararlÕ da olmayan davranÕúlarÕ, idareciler ve velilerce abartÕlarak onlara ait alan
ve imkânlar daha da kÕsÕtlanmaktadÕr. Normal ö÷rencilere, onlarÕn velilerine ve okul idarecilerine dönük özel
e÷itim ö÷rencileri ile ilgili gerekli e÷itim ya da bilgilendirme programlarÕnÕn verilmemesi meselenin çözümünü
zorlaútÕrmaktadÕr. Otizmin tam olarak ne oldu÷u hakkÕnda gerekli bilgisi olmayan okul idarecisinin, o tür
çocuklar için okulda kolaylaútÕrÕcÕ imkânlar sa÷lamasÕ mümkün de÷ildir. Otizmin bir delilik de÷il, bir farklÕlÕk
oldu÷unu okuldaki bütün paydaúlara ve normal ö÷rencilere anlatmak gerekmektedir. Otizmli bir ö÷rencinin ve
onun velisinin neler hissettikleri ile ilgili empati kuracak kadar farkÕndalÕk sa÷lanmalÕdÕr. Bütün bunlarÕ yaúayan
otistik çocu÷a sahip bir baba ve bir akademisyen olarak içerden bir bakÕúla, bu çocuklarÕn daha çok normal
ö÷renciler içerisinde ve onlara normal davranÕlarak onlarÕn hayata daha iyi hazÕrlanaca÷Õ kanaatindeyim.
Okullarda özel e÷itim ö÷rencilerine, olumsuz anlamda özel muamelenin olmamasÕ ve onlarÕn acÕnacak insanlar
olarak görülmemesi, özel ö÷rencilerin ve onlarÕn yakÕnlarÕnÕn Türk e÷itim sisteminden acil beklentileri olarak
ortada durmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : özel e÷itim, otizm, farkÕndalÕ ve empati



Sayfa 308

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(10010) ÖZEL ÖöRENME GÜÇLÜöÜ OLAN ÇOCUKLARIN
TANILAMA SÜRECøNøN øNCELENMESø
MURAT BAùAR 1, ALøùAN TEKøN 1, M.CøHANGøR DOöAN 2, NURCAN ùENER 2
2

1
UùAK ÜNøVERSøTESø
MARMARA ÜNøVERSøTESø
alisantekin@gmail.com

Özel ö÷renme güçlü÷ü, okul ça÷Õndaki çocuklarda sÕklÕkla görülebilen bir bozukluktur. Sosyal ve akademik
alanlarda yaúadÕklarÕ önemli sorunlar ile kendini gösterebilmektedir. Özel ö÷renme güçlü÷ü tanÕsÕnÕn
konulabilmesi için çocu÷un zihinsel yetersizli÷inin olmamasÕ gerekir. Özel ö÷renme güçlü÷ü, Amerikan
Psikiyatri Birli÷i’nin tanÕmÕna göre zekâsÕ normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre
yaú, zekâ düzeyi ve aldÕ÷Õ e÷itim göz önünde bulunduruldu÷unda okuma, matematik ve yazÕlÕ anlatÕm düzeyinin
beklenenin önemli ölçüde altÕnda olmasÕyla tanÕsÕ konulan bir bozukluktur. Özel ö÷renme güçlü÷ü tanÕsÕ almÕú
çocuklarÕn tanÕlama sürecinin incelenmesi bu çalÕúmanÕn konusunu oluúturacaktÕr.Bu araútÕrmanÕn amacÕ özel
ö÷renme güçlü÷ü tanÕsÕ almÕú çocuklarÕn tanÕlama sürecini incelemek varsa sorunlarÕ tespit etmek ve çözüm
önerileri getirmektir. Bu araútÕrma, østanbul ili Küçükçekmece ve AvcÕlar ilçelerinde özel ö÷renme güçlü÷ü
tanÕsÕ almÕú 10 ö÷rencinin aileleriyle yürütülmüútür. Özel ö÷renme güçlü÷ü tanÕsÕ almÕú ailelerin tanÕlama
sürecinde yaúadÕklarÕnÕn “neler” oldu÷unu belirlemek amaçlandÕ÷Õndan nitel araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕútÕr.
AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak katÕlÕmcÕlara yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu kullanÕlmÕútÕr. AlanÕnda
uzman akademisyenlerin görüúleri alÕnarak geçerlilik ve güvenirlik sa÷lanmÕútÕr. Elde edilen veriler içerik
analizine tabi tutulmuútur. AraútÕrmada özel ö÷renme güçlü÷ü tanÕsÕ almÕú çocuklarÕn kim tarafÕndan, ne zaman
fark edildi÷i ve tanÕsÕnÕn nerede konuldu÷u incelenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonuçlarÕna göre,özel ö÷renme
güçlü÷ü olan çocuklarÕn konuúma bozuklu÷u(artikülasyon) olduklarÕnda ailelerin durumu fark etmesiyle veya
okula baúladÕklarÕnda(ilkokuma yazma süreciyle baúlayan) akademik performansÕnda bir dizi sorunlar
yaúadÕklarÕnda ö÷retmenlerinin durumu fark etmesiyle tanÕlama sürecinin baúladÕ÷ÕnÕ ancak hastanelerin
kendilerine çok ileri tarihe randevu verdikleri için tanÕlamanÕn ileriki sÕnÕflarda konulabildi÷ini ve bu konuda
erken dönemde destek almaya baúlayamadÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir. KarúÕlaúÕlan bir baúka sorun da ö÷renme
güçlü÷ü yaúayan çocuklara ayÕrt edicilik olmadan hepsine hafif düzeyde zihinsel engelli tanÕsÕnÕn
konulmasÕdÕr. Ailelerin ve ö÷retmenlerin özel ö÷renme güçlü÷ü konusunda bilgilendirilmesiyle, hastane
sürecinin kÕsaltÕlmasÕyla, okul öncesi ve sÕnÕf ö÷retmenlerinin farkÕndalÕk düzeylerinin artÕrÕlmasÕyla ,“Wisc-r
Testi” uygulayÕcÕ personeli artÕrÕlmasÕyla özel ö÷renme güçlü÷ü yaúayan çocuklarÕn erken dönemde destek
almaya baúlayacaklarÕ sonucuna varÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Özel Ö÷renme Güçlü÷ü, TanÕlama, Aile, Ö÷retmen
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Okuma, bireyin kazanmasÕ gereken en temel becerilerden biridir. Okuma, insanÕn yaúamÕ süresince sürekli
baúvurdu÷u eylemdir. Okuma eylemi, insan yaúamÕnda artÕk zorunluluk halini almÕútÕr. Bilgilerin insan beynine
aktarÕlmasÕnda, iletiúim kurulmasÕnda okuma önemli bir araçtÕr. Okuma becerisinin kazanÕmÕ ve
sürdürülebilirli÷i, Türkçe dersinin öncelikli amaçlarÕndandÕr. ønsanÕn yaúamÕnÕ devam ettirebilmesi için okuma
becerisini kazanmasÕ úarttÕr. Okuma, bireyden bireye de÷iúkenlik gösteren bir eylemdir.Günümüzde, okuma
güçlü÷ü yaúayan birçok çocuk vardÕr. Okuma güçlü÷ü yaúayan ö÷rencilerin aile görüúleri ele alÕnarak, okuma
güçlü÷üne yönelik ailelerin algÕlarÕnÕn incelenmesi bu çalÕúmanÕn konusunu oluúturacaktÕr. Bu araútÕrmanÕn
amacÕ okuma güçlü÷ü yaúayan ö÷rencilerin ailelerinin görüú ve beklentilerini belirlemek, varsa sorunlarÕ tespit
etmek ve çözüm önerileri getirmektir. Bu araútÕrmada, østanbul ili Küçükçekmece ilçesinde Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ bir Özel E÷itim ve Rehabilitasyon Merkezinde okuma güçlü÷ü yaúayan 5 ilkokul ö÷rencisinin
aileleriyle yürütülmüútür. Okuma güçlü÷ü yaúayan ailelerin görüúlerinin ve beklentilerinin “neler” oldu÷unu
belirlemek amaçlandÕ÷Õndan nitel araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak
katÕlÕmcÕlara yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu kullanÕlmÕútÕr. AlanÕnda uzman akademisyenlerin görüúleri
alÕnarak geçerlilik ve güvenirlik sa÷lanmÕútÕr. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuútur. AraútÕrmada
okuma güçlü÷ü yaúayan ö÷rencilerin tanÕlama süreci, e÷itim süreci, akranlarÕnÕn ve di÷er velilerin tutumu ve
ailelerin beklentileri incelenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonuçlarÕna göre, sÕnÕf ö÷retmenlerinin ve kendilerinin
çocuklarÕnÕ ilkokuma yazma döneminde fark etmesiyle tanÕlama sürecinin baúladÕ÷ÕnÕ, daha sonraki süreçte
hastanede özel ö÷renme güçlü÷ü tanÕsÕ konuldu÷unu belirtmiúlerdir. Veliler, önce úok yaúadÕklarÕnÕ ama zamanla
kabullendiklerini belirtmiúlerdir. Veliler, özel e÷itime ihtiyacÕ olan ö÷rencilerin velilerinin tanÕlama ile birlikte
yaúadÕklarÕ sürece vurgu yapmÕútÕr. Velilere göre ö÷retmenler, okuma güçlü÷üne yönelik bir program
hazÕrlamadÕ÷Õ ve okuma güçlü÷ü yaúayan çocuklarÕyla yeterince ilgilenmedikleri tespit edilmiútir. Veliler,
rehberlik servisi ve okul idaresi tarafÕndan çocuklarÕyla ilgili bir çalÕúma yapÕlmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. Veliler,
akranlarÕnÕn çocuklarÕnÕn okumasÕyla ilgili dalga geçmelerine ra÷men sorun yaúamadÕklarÕnÕ, iyi anlaútÕklarÕnÕ ve
sÕnÕfta dÕúlanmadÕ÷ÕnÕ ancak di÷er veliler tarafÕndan kabullenilmediklerini belirtmiúlerdir. SÕnÕf ö÷retmenleri,
ö÷renme güçlü÷ünün türlerinden olan okuma güçlü÷ü konusunda bilgilendirilmesiyle, okuma güçlü÷ü yaúayan
ö÷renciye yönelik özel bir e÷itim program hazÕrlamasÕyla, okumaya teúvik etmesiyle ve daha yakÕndan
ilgilenmesiyle, di÷er veliler tarafÕndan da kabullenildiklerinde okuma güçlü÷ü yaúayan ö÷rencinin e÷itiminin
daha etkili olaca÷Õ sonucuna varÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Okuma, Okuma Güçlü÷ü, Aile, SÕnÕf Ö÷retmenleri
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Bu çalÕúmanÕn amacÕ, kaynaútÕrma e÷itimi alan ö÷rencilerin ailelerinin gereksinimlerini belirlemeye yönelik bir
ölçek geliútirmektir. Bu amaç do÷rultusunda araútÕrmacÕlar tarafÕndan alanyazÕn taramasÕ ve uzman görüúleri
do÷rultusunda 50 maddelik bir ölçek oluúturulmuútur. “KaynaútÕrma E÷itimi Alan Ö÷rencilerin Ailelerinin
Gereksinimlerini Belirleme Ölçe÷i” 2016-2017 ö÷retim yÕlÕnda 70 anne, 55 baba olmak üzere toplam 125 kiúiye
uygulanmÕútÕr. AraútÕrma sürecinde toplanan verilerin analizi için SPSS 17.0 istatistik paket programÕ
kullanÕlmÕútÕr. Ölçe÷in kapsam geçerli÷inin sa÷lanmasÕ amacÕyla uzman görüúü alÕnmÕú ve yapÕ geçerli÷ini
de÷erlendirmek için faktör analizi iúlemi uygulanmÕútÕr. Verilerin faktör analizi için uygunlu÷u Kaiser-MeyerOlkin (KMO) katsayÕsÕ ve Barlett küresellik testi ile incelenmiútir. AçÕmlayÕcÕ faktör analizi kullanÕlÕrken aracÕn
güvenirli÷i iç tutarlÕlÕk temelinde incelenmiútir. Cronbach alfa katsayÕsÕ .91 elde dilmiútir. YapÕlan faktör
analizinde araçta bulunan 35 maddenin öz de÷eri 1’den büyük olan 5 faktör (sosyal destek gereksinimi, çevresel
düzenleme gereksinimi, uyarlama gereksinimi, bilgi gereksinimi ve yardÕm gereksinimi) altÕnda toplandÕ÷Õ
belirlenmiútir. Bu 5 faktörün ölçe÷e iliúkin açÕkladÕklarÕ varyans %51.812’dir. AraútÕrma sonunda ölçe÷in 35
madde ile geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanÕlabilece÷i ve kaynaútÕrma e÷itimi alan ö÷rencilerin anne ve
babalarÕn gereksinimlerinin belirlenmesinde yararlÕ bir kaynak olarak kullanÕlabilece÷i sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Aile gereksinimlerini belirleme aracÕ, aile gereksinimleri, kaynaútÕrma e÷itimi alan
ö÷rencilerin ailelerinin gereksinimleri, ölçek geliútirme
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(10030) KAYNAùTIRMA EöøTøMø ALAN ÖöRENCøLERøN
EBEVEYNLERøNøN GEREKSøNøMLERøNøN BELøRLENMESø
øLKNUR ÇøFCø TEKøNARSLAN 1, TUöBA SøVRøKAYA 2, NESøME KÜBRA KESKøN 1,
ÖZGE ÖZLÜ 1, MERYEM UÇAR RASMUSSEN 1
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
2
DÜZCE HÜRRøYET ORTAOKULU
nkubrakeskin@hotmail.com

Bu çalÕúma kaynaútÕrma e÷itimi alan ö÷rencilerin ebeveynlerinin gereksinimlerini belirlemek amacÕyla
yapÕlmÕútÕr. Çocu÷u kaynaútÕrma e÷itimine devam eden ebeveynlerin gereksinimlerini belirlemek için ÇiftciTekinarslan, Sivrikaya, Keskin, Özlü ve Uçar-Rasmussen (2017) tarafÕndan geliútirilen ve 35 madde 5 faktör den
oluúan “KaynaútÕrma E÷itimi Alan Çocu÷a Sahip Ailelerin Gereksinim Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. Türkiye’nin çeúitli
illerinde kaynaútÕrma e÷itimi alan ö÷rencilerin 70 anne ve 55 baba olmak üzere toplam 125 ebeveyninden oluúan
bir örneklem grubundan veri toplanmÕútÕr. Elde edilen veriler SPSS17.0 paket programÕyla ve betimsel istatistik
yöntemleriyle analiz edilmiútir. AraútÕrma sonunda anne ve babalarÕn sÕrasÕyla sosyal destek gereksinimi, bilgi
gereksinimi, yardÕm gereksinimi ve uyarlama gereksinimlerinin oldu÷u bulunmuútur. ÇalÕúmada annelerin
babalara göre, sosyal destek, uyarlama, bilgi ve yardÕm gereksinimlerinin daha yüksek oldu÷u belirlenmiútir.
Gereksinimlerin anne ve babalarÕn yaúÕna, çocu÷un cinsiyetine ve annenin e÷itim durumuna göre anlamlÕ bir fark
oluúturmadÕ÷Õ görülmüútür. BabalarÕn e÷itim durumuna göre sosyal destek ve bilgi gereksinimi alt boyutlarÕ ile
ölçe÷in toplamÕnda anlamlÕ fark oldu÷u görülmüútür. AylÕk gelire göre, sosyal destek, çevresel düzenleme ve
uyarlama gereksinimi ile ölçe÷in toplam puanlarÕnda araútÕrmaya katÕlan ebeveynler arasÕnda anlamlÕ bir fark
bulunmazken; bilgi ve yardÕm gereksinimi alt boyutlarÕnda anlamlÕ farklÕlÕk oldu÷u bulunmuútur. AraútÕrmada
ailenin sahip oldu÷u çocuk sayÕsÕna göre, sosyal destek, uyarlama ve yardÕm gereksinimi alt boyutlarÕnda anlamlÕ
bir fark bulunmazken; çevresel düzenleme ve bilgi gereksinimi ile ölçe÷in toplam puanlarÕnda anlamlÕ farklÕlÕk
oldu÷u bulunmuútur. AyrÕca çocu÷un yaúÕna göre, bilgi ve yardÕm gereksinimi alt boyutlarÕnda araútÕrmaya
katÕlan anne ve babalar arasÕnda anlamlÕ bir fark bulunmazken; sosyal destek, çevresel düzenleme ve uyarlama
gereksinimi alt boyutlarÕ ile ölçe÷in toplamÕnda anlamlÕ fark oldu÷u görülmüútür. Son olarak çocu÷un aldÕ÷Õ
tanÕya göre, sosyal destek, çevresel düzenleme ve uyarlama gereksinimi alt boyutlarÕ ile ölçe÷in toplamÕnda
anlamlÕ farklÕlÕk oldu÷u bulunmuútur.
Anahtar Kelimeler : Aile gereksinimlerini belirleme aracÕ, ebeveyn gereksinimleri, kaynaútÕrma e÷itimi alan
ö÷rencilerin ebeveynlerinin gereksinimleri.
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(10049) KIRSALDA ÖöRENøM GÖREN ÜSTÜN YETENEKLø
ÖöRENCøLERøN BELøRLENMESøNE YÖNELøK UYGULAMALI BøR
ÇALIùMA
RAMAZAN GÜRBÜZ 1, AYGEN KOÇ 1, SEDA ùAHøN 1, øRFAN BAùPINAR 2
1

2

ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
irfan197202@hotmail.com

Bilim, teknoloji, sanayi, e÷itim vb. alanlardaki hÕzlÕ geliúmeler ülkelerin bilim insanÕ yetiútirmeye yönelik
adÕmlarÕnÕ hÕzlandÕrarak zorunlu hale getirmiútir. Dünyadaki bu geliúmeler dikkate alÕndÕ÷Õnda, ülkemizde bilim
insanÕ olabilecek potansiyeldeki üstün yeteneklilerin tespit edilerek geliútirilmesi son derece önemlidir. Bilim
insanlarÕ mantÕksal, eleútirel, de÷iúime açÕk, geniú hayal ve yorumlama gücüne sahip bireylerdir. Üstün yetenekli
bireylerin de bilim insanlarÕyla benzer özelliklere sahip olduklarÕ göz önünde bulunduruldu÷unda, bu bireylerin
erken yaúta tanÕlanmasÕ ve e÷itim ortamlarÕnÕn zenginleútirilerek potansiyellerinin geliútirilmesi, ülkemiz için
önemli bir gereklilik olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Bu çalÕúma, AdÕyaman ølinde özellikle kÕrsal bölgelerde ö÷renim
gören ortaokul ö÷rencilerinden üstün yetenek potansiyeli bulunanlarÕn belirlenmesi amacÕyla; AdÕyaman
Üniversitesi, AdÕyaman Belediyesi ve AdÕyaman Bilim Sanat Merkezi iúbirli÷iyle yürütülen “AdÕyaman
Gelece÷in Bilim ønsanlarÕnÕ ArÕyor” adlÕ projenin sonuçlarÕnÕn bir kÕsmÕna dayanmaktadÕr. AraútÕrmacÕlar
tarafÕndan, ö÷rencilerdeki potansiyeli ortaya çÕkarabilece÷i düúünülen e÷itsel oyun setleri (OlasÕlÕk Oyunu,
Köprü Kurma Oyunu, TÕrmanan Koni vb.) temin edilerek gezici bilim tÕrÕ hazÕrlanmÕútÕr. AraútÕrmacÕlar tÕrda
gözlemci olarak bulunmuú ve ö÷rencilerle tÕrda yaúadÕklarÕ deneyimler üzerine ön görüúmeler gerçekleútirmiútir.
YapÕlan ön görüúmelerde üstün yeteneklilik potansiyeli oldu÷u düúünülen ö÷rencilerin sÕnÕf, rehber ve matematik
ö÷retmenleriyle geçirdikleri e÷itim yaúantÕlarÕna yönelik; aileleri, akranlarÕ ve kendileriyle ise kiúisel
özelliklerinin belirlenmesine yönelik görüúmeler yapÕlmÕútÕr. Görüúmelerde nitel araútÕrma yöntemlerinden
durum çalÕúmasÕ kullanÕlarak derinlemesine klinik çalÕúmalar yürütülmüú ve görüúmeler kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr.
Görüúmeler sonunda bazÕ ö÷renciler elenerek, kalan ö÷rencilerle çalÕúmalara devam edilmiútir. Betimsel analiz
yönteminin kullanÕldÕ÷Õ analizler sonucunda, ön görüúmelerde kÕrsal bölgede ö÷renim gören ö÷rencilerin daha
önce böyle bir çalÕúma içinde yer almadÕklarÕ, yapÕlan çalÕúmayla derslerde ö÷rendikleri teorik bilgileri yaúamla
iliúkilendirme olana÷Õ elde ettikleri ve çalÕúmadan olumlu yönde etkilendikleri tespit edilmiútir. Projeyle
2000’den fazla ö÷renciye ulaúÕlmÕú ve bu ö÷rencilerin özellikle fen ve matematik alanlarÕnda bilimsel bakÕú açÕsÕ
kazandÕklarÕ belirlenmiútir. AyrÕca, üstün yetenekli olabilece÷i tespit edilen ö÷rencilerin e÷itimleriyle ilgili
aileleri ve ö÷retmenleriyle görüúmeler devam etmektedir. Böylece ö÷rencilerin akademik ve kültürel yönden
geliúimlerine ve ülkemizin bilim insanÕ ihtiyacÕna katkÕ sa÷lanaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : üstün yeteneklilik, bilim insanÕ, kÕrsal bölge, gezici bilim tÕrÕ, e÷itsel oyun setleri
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(10090) OTøZM SPEKTRUM BOZUKLUöU (OSB) TANILI
BøREYLERLE ÇALIùAN EöøTøMCøLERøN ERKEN YOöUN
DAVRANIùSAL EöøTøM (EYDE) HAKKINDAKø GÖRÜùLERø
1

YEùøM GÜLEÇ ASLAN 1
øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø
yesim.gulec@medeniyet.edu.tr

Otizm Spektrum Bozuklu÷u (OSB) tanÕlÕ bireylerin beceri alanlarÕnda geliúim göstermeleri, OSB belirtilerinin
azalmasÕ ve/veya ortadan kalkmasÕ ile sosyal ortamlara en üst düzeyde katÕlÕm sa÷lamalarÕ için bilimsel
dayanaklÕ yöntemlere dayalÕ özel e÷itim almalarÕ önem taúÕmaktadÕr. Ulusal Otizm Merkezi (NAC: National
Autism Center, 2015) Ulusal Standartlar Projesi raporu bilimsel dayanaklÕ uygulamalarÕn pek ço÷unun
uygulamalÕ davranÕú analizine (UDA) dayalÕ oldu÷unu belirtmektedir. Erken yo÷un davranÕúsal e÷itim (EYDE)
ise UDA ilkelerine ve yöntemlerine dayalÕ kapsamlÕ bir uygulama olup, OSB tanÕlÕ bireylerde yaygÕn olarak
kullanÕlmaktadÕr. EYDE uygulamalarÕnda, mümkün olan en erken yaúlarda baúlayan e÷itimler, yo÷un (haftada en
az 20 saat) ve bire-bir olarak sunulmaktadÕr. E÷itim ilerledikçe bire-bir ö÷retimden aúamalÕ olarak destekli ya da
desteksiz olarak kaynaútÕrma ortamlarÕna geçiú hedeflenmektedir. OSB’ye özgü bir müfredat do÷rultusundaki
e÷itimler, bir ekip tarafÕndan UDA’ya dayalÕ ayrÕk denemelerle ö÷retim ve do÷al ö÷retim yöntemleri
do÷rultusunda yürütülmektedir. Özellikle Amerika’da yÕllardÕr yaygÕn olarak kullanÕlan EYDE, Türkiye’de
sÕnÕrlÕ düzeyde de olsa kullanÕlmaya baúlamÕútÕr. EYDE’e iliúkin araútÕrmalar, daha nitelikli uygulamalarÕn
yürütülmesi ve bu tür uygulamalarÕn yaygÕnlaúmasÕ için gerekli verileri ortaya koyabilmektedir. DolayÕsÕyla,
Türkiye’de son yÕllarda kullanÕlmaya baúlayan EYDE ba÷lamÕndaki araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕ bu tür
uygulamalarÕn hem nitelikli yürütülmesi hem de yaygÕnlaúmasÕ için önemli olabilecektir. Bu do÷rultuda, bu
araútÕrmada OSB tanÕlÕ bireylerle çalÕúan e÷itimcilerin EYDE hakkÕndaki görüúleri fenomenolojik (olgubilimsel)
desenle incelenmiútir. AraútÕrmaya 8 e÷itimci (K=8) katÕlmÕútÕr. Veriler, nitel araútÕrma yöntemleriyle
gerçekleútirilen çalÕúmalarda yaygÕn kullanÕlan bir veri toplama yöntemi olan mecazlarla (metafor) toplanÕp,
betimsel olarak analiz edilmiútir. Posterde e÷itimcilerin EYDE’ye iliúkin mecazlarÕ ve bu mecazlarÕn anlamlarÕnÕ
içeren bulgular yer alacaktÕr. Bulgular ilgili alanyazÕn ba÷lamÕnda tartÕúÕlÕp, uygulama ve ileri araútÕrmalar
do÷rultusunda öneriler sunulacaktÕr. Bu araútÕrmanÕn Türkiye’deki EYDE uygulamalarÕna ÕúÕk tutarak,
uluslararasÕ alanyazÕna farklÕ kültürlerdeki uygulamalara ba÷lamÕnda katkÕda bulunmasÕ beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Otizm, Erken Yo÷un DavranÕúsal E÷itim

(10114) ÖZEL GEREKSøNøMLø ÖöRENCøLERøN MESLEöE
YÖNLENDøRøLME VE øùE YERLEùTøRøLME SÜREÇLERøNE
øLøùKøN ÖöRETMENLERøN GÖRÜùLERøNøN øNCELENMESø
ALEV GøRLø 1, AHMET BøLAL ÖZBEK 2, HALøL ÖZTÜRK 1
1

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
2
ANKARA ÜNøVERSøTESø
ahmetbilalozbek@gmail.com

Milli e÷itim bakanlÕ÷Õ istatistikleri incelendi÷inde kaynaútÕrma uygulamalarÕ kapsamÕnda e÷itimlerine genel
e÷itim ortamlarÕnda devam eden ö÷rencilerin sayÕsÕnÕn her geçen yÕl arttÕ÷Õ görülmektedir. 12 yÕllÕk zorunlu
e÷itim düzenlemesi ile birlikte özel gereksinimli ö÷rencilerin ilkö÷retimden sonra ortaö÷retime devam etme
sayÕlarÕnda artÕú oldu÷u gözlemlenmektedir. Özel gereksinimli ö÷renciler ortaö÷retime yönlendirilirken gerek
ailelerin, gerekse uzmanlarÕn ö÷rencilerin iúlevsel becerileri ö÷renebilecekleri meslek liselerini tercih ettikleri
görülmektedir. Bu sebepten dolayÕ meslek liselerinde görev yapan ö÷retmenlerin ve ilkö÷retimden ortaö÷retime
geçiú sürecinin önemli elemanlarÕ olan okul rehber ö÷retmenlerinin ve meslek liselerinde görev yapan kültür
dersi ö÷retmenlerinin görüúleri önem kazanmaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ teknik ö÷retmenlerin, rehber
ö÷retmenlerin ve kültür dersi ö÷retmenlerinin özel gereksinimli ö÷rencilerin mesle÷e yönlendirilme ve iúe
yerleútirilme süreçlerine iliúkin görüúlerinin belirlemektir. Bu amaçla on teknik ö÷retmen, on rehber ö÷retmen ve
on kültür dersi ö÷retmeni ile araútÕrmacÕlar tarafÕndan hazÕrlanmÕú olan yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formlarÕ
kullanÕlarak görüúmeler yapÕlmÕútÕr. Elde edilen verilerin analizi devam etmekte olup, bulgular alan yazÕn
ÕúÕ÷Õnda kongrede sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Özel gereksinimli ö÷renciler, mesleki e÷itim, iúe yönlendirme, özel e÷itim.
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(10153) ZøHøNSEL YETERSøZLøöø OLAN ÖöRENCøLERøN BOù
ZAMAN BECERøLERøNE øLøùKøN ÖöRETMEN GÖRÜùLERøNøN
BELøRLENMESø
MÜZEYYEN ELDENøZ ÇETøN 1, EVGøN ÇAY 2
1

ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
evgincay35@gmail.com

Bu araútÕrmada, özel e÷itim okulunda çalÕúan ö÷retmenlerin zihinsel yetersizli÷i olan ö÷rencilerin boú
zamanlarÕna yönelik görüúlerinin belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmaya özel e÷itim okulunda çalÕúan. økisi
erkek 12’si bayan olan toplan 14 ö÷retmen katÕlmÕútÕr. AraútÕrma nitel araútÕrma desenine göre kurgulanmÕú olup
araútÕrmada yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme tekni÷i ile veriler toplanmÕútÕr. Görüúmeler sekiz ile 17 dk arasÕnda
sürmüútür. YapÕlan görüúmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekni÷i ile çözümlenmiútir. AraútÕrma
sonucunda Boú zaman ‘’kavramÕnÕn ö÷retmenler tarafÕndan sorumluluklar yerine getirildikten sonraki zaman,
bireyin kendine ayÕrdÕ÷Õ zaman ve aileye ayrÕlan zaman olarak tanÕmladÕklarÕ tespit edilmiútir. Zihinsel
yetersizli÷i olan ö÷rencilerin boú zamanlarÕnÕ kitap okuma, resim yapma, sohbet, sÕnÕf içi-dÕúÕ oyun ve spor ile
geçirdikleri, boú zamanlarÕnÕ okulda arkadaúlarÕ ile özellikle sÕnÕf arkadaúlarÕ ile bir kÕsmÕnÕn da sÕnÕf dÕúÕndaki
arkadaúlarÕ ile ve ö÷retmenleriyle evde annesiyle, ailesiyle ve kendi kendine geçirdikleri bulgulanmÕútÕr.
Ö÷retmenlerin zihinsel yetersizli÷i olan ö÷rencilerinin boú zamanlarÕnÕ kaliteli de÷erlendirmeye yönelik her
hangi bir ö÷retim yapmadÕ÷Õ, boú zaman becerilerinin ö÷retilmesi gerekti÷ine yönelik görüú bildirmiúlerdir.
Ö÷retmenler boú zaman becerilerinin zihinsel yetersizli÷i olan ö÷rencilerin özgüven geliúimine,
sosyalleúmelerine, sosyal kabullerinin artmasÕna, akademik becerileri ö÷renmelerine, kendilerini ifade
etmelerine, zamanÕ kullanma ve bireylerin mutlu olmasÕnÕ sa÷lama/psikolojik açÕdan rahatlatma, üretken olma ve
kaliteli vakit geçirmesine olanak sa÷layaca÷Õna yönelik görüú belirmiúlerdir. Ö÷retmenlerin zihinsel yetersizli÷i
olan ö÷rencilerin boú zaman becerilerini kazanmalarÕna yönelik verdikleri fÕrsatlar incelendi÷inde ise kitap
okuma, resim yapma, müzik, sportif faaliyetler, zeka oyunlarÕ, film/tv/belgesel izleme, sohbete fÕrsat verdiklerini
ifade etmiúlerdir. Ö÷retmenler zihinsel yetersizli÷i olan ö÷rencilerin boú zaman becerilerini kazanmalarÕ için
ço÷unlukla zaman ayÕrdÕ÷ÕnÕ ifade ederken az sayÕdaki ö÷retmen ise zaman ayÕramadÕ÷ÕnÕ ifade etmiútir. Zihinsel
yetersizli÷i olan ö÷rencilerin boú zaman becerilerini ö÷renmelerini ve sergilemelerini engelleyen faktörleri ise
ö÷renciden, ö÷retmenden, materyal eksikli÷inden ve maddi problemlerden kaynaklandÕ÷ÕnÕ ifade etmiúlerdir.
Anahtar Kelimeler : Zihinsel yetersizlik, zihinsel yetersizli÷i olan birey, boú zaman becerileri, özel e÷itim
okulu, boú zaman, ö÷retmen.

(10243) ZøHøNSEL YETERSøZLøöø OLAN BøREYLERE SERBEST
ZAMAN BECERøLERøNøN KÜÇÜK GRUPLA ÖöRETøMøNDE VøDEO
øPUCUNUN ETKøLøLøöø
EVGøN ÇAY 1, MÜZEYYEN ELDENøZ ÇETøN 2
1

2

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
evgincay35@gmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, zihinsel yetersizli÷i olan bireylere serbest zaman becerilerinin küçük grupla ö÷retiminde
video ipucunun etkilili÷ini araútÕrmaktÕr. Bu amaç do÷rultusunda bileklik yapma, anahtarlÕk yapma ve kitap
ayracÕ yapma becerileri zihinsel yetersizli÷i olan üç bireye hazÕrlanan video ipucuyla ö÷retilmiútir. AraútÕrmaya
hafif düzey zihinsel yetersizli÷i olan 18 yaúlarÕnda üç birey katÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn ba÷ÕmlÕ de÷iúkenleri
bileklik yapma, anahtarlÕk yapma ve kitap ayracÕ yapma becerileridir. AraútÕrmanÕn ba÷ÕmsÕz de÷iúkeni ise video
ipucuyla ö÷retimdir. AraútÕrmada tek denekli araútÕrma yöntemlerinden davranÕúlar arasÕ yoklama denemeli
çoklu yoklama modeli kullanÕlmÕútÕr. Zihinsel yetersizli÷i olan bireylerin bileklik yapma, anahtarlÕk yapma ve
kitap ayracÕ yapma becerilerinin kazandÕrÕlmasÕnda video ipucuyla ö÷retimin kullanÕmÕyla ilgili aile görüúleri de
incelenmiútir. Bu araútÕrmanÕn bulgularÕ, video ipucuyla ö÷retimin serbest zaman becerilerinin küçük grupla
ö÷retiminde etkili oldu÷unu ve ö÷retim bittikten sonra kazandÕklarÕ becerileri koruduklarÕnÕ, farklÕ ortam ve
kiúilere genelleyebildiklerini göstermiútir. AraútÕrmanÕn sosyal geçerlik bulgularÕ, video ipucu ile ö÷retimi
yapÕlan serbest zaman becerilerine yönelik ailelerin görüúlerinin olumlu oldu÷unu göstermiútir.
Anahtar Kelimeler : zihinsel yetersizlik, video ipucu, serbest zaman becerileri, küçük grup ö÷retimi



Sayfa 315

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(11193) SINIFI ÖöRETMENLERøNøN øùøTME ENGELLø
ÖöRENCøLERøNøN DøNLEME BECERøLERøNø GELøùTøRMEYE
YÖNELøK GÖRÜùLERø
GÜLCøHAN HASANOöLU YAZÇAYIR 1, M.CEM GøRGøN 2
1

2

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ANADOLU ÜNøVERSøTESø
gulci_h35@hotmail.com

Dinleme; iúitilenlerin ön bilgilerle karúÕlaútÕrÕlarak zihinsel ve bilinçli bir çaba ile anlamlandÕrÕlmasÕ olarak
tanÕmlanÕr. Dinleme; çaba, ilgi ve dikkat gerektiren bir eylemdir. DolayÕsÕyla iúitme ve dinleme aynÕ úey de÷ildir.
øúitme dinlemenin ön úartÕdÕr; iúitme olmadan dinleme olmaz. KulaklarÕmÕzla iúitiriz ancak beynimiz ile dinleriz.
Çocuk dünyaya geldikten sonra çevresini dinleyerek konuúmayÕ ö÷renir ve çevresi ile iletiúim kurar. Ancak
do÷uútan iúitme yetersizli÷i olan çocuklara dinleme ö÷retilmelidir. Dinleme becerisinin ö÷rencilere baúarÕlÕ bir
úekilde kazandÕrÕlmasÕnda ö÷retmenin dinleme becerisi ile ilgili var olan yöntem ve teknikleri bilmesinin; sÕnÕf
seviyesi ile úartlarÕna göre uygun yöntem ve tekni÷i seçerek kullanmasÕnÕn önemi büyüktür. Bu do÷rultuda bu
araútÕrmanÕn problem cümlesi “KaynaútÕrma sÕnÕfÕ ö÷retmenlerinin iúitme engelli çocuklarÕn dinleme ve anlama
becerilerini geliútirmeye yönelik görüúleri nelerdir?” olarak tanÕmlanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn amacÕ; kaynaútÕrma
sÕnÕfÕ ö÷retmenlerinin iúitme engelli çocuklarÕn dinleme ve anlama becerilerini geliútirmeye yönelik görüúlerinin
neler oldu÷unu belirlemektir. Bu çalÕúma, kaynaútÕrma sÕnÕfÕ ö÷retmenlerinin iúitme engelli ö÷rencilerinin
dinleme ve anlama becerilerini geliútirmeye yönelik uyguladÕklarÕ yöntemlerin neler oldu÷u ve ihtiyaç duyulan
deste÷in belirlenerek çözüm önerileri yoluyla ö÷retmenlere olumlu yönde katkÕda bulunmasÕ açÕsÕndan
önemlidir. AraútÕrma nitel desen ile tasarlanmÕútÕr. Bu model yoluyla sÕnÕf ö÷retmenlerinin belirledi÷imiz
faktörler açÕsÕndan, kaynaútÕrma uygulamalarÕ kapsamÕnda e÷itim alan iúitme engelli ö÷rencilerinin dinleme ve
anlama becerilerinin geliúimine yönelik görüúleri yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme sorularÕ ile de÷erlendirilmiútir.
AraútÕrma bulgularÕna dayalÕ olarak sonuç ve öneriler geliútirilmiútir.
Anahtar Kelimeler : KaynaútÕrma, iúitme engelli, dinleme becerileri

(11865) HAFøF DÜZEY VE ORTA DÜZEY ZøHøNSEL ENGELLø
BøREYLERE OKUMA YAZMA ÖöRETøMøNE YÖNELøK ÖöRETMEN
GÖRÜùLERø
MERAL DEVECø 1, øBRAHøM COùKUN 2
1

NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø
2
TRAKYA ÜNøVERSøTESø
mdeveci@nku.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ hafif ve orta düzey zihinsel engelli bireylere okuma yazma becerilerinin
kazandÕrÕlmasÕnda ö÷retmen görüúlerinin alÕnÕp karúÕlaútÕrÕlmasÕdÕr. Bu amaçla Tekirda÷ ilinde bulunan hafif
düzey zihinsel engelli bireylerin e÷itim gördü÷ü ve orta düzey zihinsel engelli bireylerin e÷itim gördü÷ü iki
farklÕ özel e÷itim kurumunda çalÕúan ö÷retmenlerle görüúülmüútür. Bu okullardan 6’úar toplam 12 ö÷retmen
araútÕrmaya gönüllü olarak katÕlmÕúlardÕr. ÇalÕúmaya katÕlan ö÷retmenlerin meslekteki deneyimleri 2 yÕl ile 15
yÕl arasÕnda de÷iúmektedir. ÇalÕúmaya katÕlan ö÷retmenlerin her biri okullarda ilk orta lise kademelerinin farklÕ
sÕnÕflarÕnda çalÕúmaktadÕrlar. AraútÕrma nitel araútÕrma yöntemlerinden durum çalÕúmalarÕndan bütüncül çoklu
durum desenine göre desenlenmiútir. Görüúmelerden elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yaklaúÕmÕ
kullanÕlmÕútÕr. Sonuçta, ö÷retmenlerin okuma yazma ö÷retiminde zihinsel engelli ö÷rencilerin bireysel
özelliklerine göre amaç, belirleyip farklÕ yöntemler kullandÕklarÕ bulunmuútur.
Anahtar Kelimeler : Zihinsel engel, okuma yazma ö÷retimi, nitel araútÕrma
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(11873) ÖZEL EöøTøM SINIFLARINDA AKILLI TAHTA KULLANIMI
1

ÖZGE ELøÇøN 1
ULUDAö ÜNøVERSøTESø
ozgeelicin@uludag.edu.tr

Geliúen ve de÷iúen teknoloji ile e÷itim ortamlarÕnda teknoloji kullanÕlmaya baúlanmÕú, buna ek olarak e÷itimde
teknoloji kullanÕmÕna yönelik olumlu araútÕrma sonuçlarÕ teknoloji kullanÕmÕnÕn özel e÷itim alanÕnda da sÕnanma
gereksinimini do÷urmuútur. Özel gereksinimli bireylerin hayat kalitesini arttÕrmak ve onlar için verimli ö÷renme
ortamlarÕ oluúturmak için özel e÷itimde de teknolojiden faydalanÕldÕ÷Õ görülmektedir. Ö÷renme ortamlarÕnda
teknoloji kullanÕmÕ konusunda ö÷retmenlerin yapmasÕ gereken en önemli úey, farklÕ ö÷renme özelliklerine sahip
tüm özel gereksinimli ö÷renciler için uygun teknolojileri belirlemektir. AkÕllÕ tahtalar da kullanÕlabilecek
teknolojilerden biridir ve günümüzde e÷itim ortamlarÕnda sÕklÕkla kullanÕlmaktadÕr. Özel gereksinimli bireylerin
de e÷itimlerinde kullanÕlmaya baúlanÕlan akÕllÕ tahtalar görüntü olarak beyaz tahtalara benzemektedir ve
dokunmatik ekranÕ sayesinde etkileúimli beyaz tahta olarak da isimlendirilmektedir. AkÕllÕ tahtalarÕn en önemli
özellikleri yüklenen programlarÕn internet ba÷lantÕsÕ sayesinde kendilerini güncelleyebilmeleridir. Özel kalemler
ya da parmak aracÕlÕ÷Õ ile yapÕlan iúlemler akÕllÕ tahta tarafÕndan algÕlanabilmekte, bu özelli÷i sayesinde e÷itim
ortamlarÕnda akÕllÕ tahtalardan etkin bir úekilde yararlanÕlabilmektedir. Bu araútÕrma özel e÷itim ilk ve
ortaokulunda görev yapan özel e÷itim ö÷retmenlerinin akÕllÕ tahtalarÕn etkileúim özelliklerine iliúkin görüúlerini
elde etmek amacÕyla gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmaya 26 özel e÷itim sÕnÕf ö÷retmeni katÕlmÕútÕr. AraútÕrmada
akÕllÕ tahtalarÕn etkileúim özelliklerini kullanÕm düzeyi ölçe÷i ile araútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen yarÕ
yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme sorularÕ kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada hem nitel hem nicel verilerin analizine yer
verilmiútir. AraútÕrmanÕn nicel verilerinden elde edilen bulgular ö÷retmenlerin demografik de÷iúkenleri ile ölçek
alt faktörleri arasÕnda anlamlÕ bir iliúki olmadÕ÷ÕnÕ göstermiútir. Nitel verilerden elde edilen bulgular özel e÷itim
ö÷retmenlerinin sÕnÕflarÕnda akÕllÕ tahta kullanÕmÕna iliúkin akÕllÕ tahtanÕn dikkat ve motivasyon arttÕrÕcÕ bir araç
oldu÷unu, buna ra÷men akÕllÕ tahta içeri÷inde özel e÷itim gerektiren bireylere iliúkin içerik olmadÕ÷ÕnÕ
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : AkÕllÕ tahta, özel e÷itim, ö÷retmen görüúü

(11930) KAYNAùTIRMA UYGULAMALARINDA DESTEK EöøTøM
ODALARI
NECMø ÖZEN 1, BARIù HANCI 1, MELøH ÜNLÜER 1
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
melihunluer@hotmail.com

Bu çalÕúmada Eskiúehir ilinde 2015 yÕlÕ Eylül ayÕndan bu yana uygulanan “Eskiúehir'de KaynaútÕrma
UygulamalarÕnÕn Etkilili÷inin ArttÕrÕlmasÕ” projesinin yaptÕ÷Õ katkÕlar anlatÕlmaktadÕr. Eskiúehir'de kaynaútÕrma
uygulamalarÕnÕn etkilili÷inin arttÕrÕlmasÕ projesi, Eskiúehir øl Milli E÷itim Müdürlü÷ünün koordinatörlü÷ünde,
Bilecik-Eskiúehir-Bursa KalkÕnma AjansÕ finansörlü÷ünde, Anadolu Üniversitesi, øbrahim Kursungöz Rehberlik
ve AraútÕrma Merkezi ve TepebaúÕ Rehberlik AraútÕrma Merkeziyle ortaklaúa yürüttü÷ü, Eskiúehir ilinde
uygulanmakta olan bir projedir. Bu proje ile kaynaútÕrma ö÷rencilerinin fark edilme, tanÕlama, yerleútirme,
izleme ve de÷erlendirme aúamalarÕnda yaúanÕlan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliútirerek kaynaútÕrma
uygulamalarÕnÕn etkili hale getirilmesini sa÷lamak amaçlanmÕútÕr. Proje kapsamÕnda; Eskiúehir ilinde 10 ilkokul
ve 10 ortaokulda ö÷renim gören 268 kaynaútÕrma ö÷rencisi ve bu ö÷rencilere e÷itim verecek 1056 ö÷retmen ile
danÕúmanlÕk yapacak 30 rehber ö÷retmen seçilmiútir. Proje ile seçilen örnek uygulama okullarÕndaki kaynaútÕrma
ö÷rencilerine yönelik görevli ö÷retmenlere bireysel e÷itim programlarÕ (BEP) hazÕrlama ve uygulama e÷itimleri
ile danÕúmanlÕk hizmeti verilmiú, bu okullarda destek e÷itim odalarÕ açÕlarak kaynaútÕrma ö÷rencilerinin
bireyselleútirilmiú e÷itim programlarÕnda belirlenen hedeflere yönelik birebir ve grup e÷itimleri almalarÕ
sa÷lanmÕú, kaynaútÕrma ö÷rencilerinin ailelerine çocuklarÕna karúÕ sorumluluklarÕnÕ yerine getirme, çocuklarÕnÕn
problem davranÕúlarÕ karúÕsÕnda uygun davranÕú sergileme, özel gereksinimli bir çocu÷a sahip olmalarÕnÕn verdi÷i
problemlerle baú edebilme konularÕnda e÷itim verilmiútir. Proje sonunda; projenin toplumda kaynaútÕrma e÷itimi
konusunda farkÕndalÕk yaratarak hedeflenen amacÕna ulaútÕ÷Õ, Milli E÷itim BakanlÕ÷ÕnÕn di÷er okullara da destek
e÷itim odalarÕ uygulamasÕnÕ yaygÕnlaútÕrmasÕndan anlaúÕlmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : KaynaútÕrma ö÷rencisi, destek e÷itim odasÕ, özel gereksinimli birey
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(11972) SINIFINDA ÖZEL GEREKSøNøMLø ÖöRENCøSø BULUNAN
OKUL ÖNCESø ÖöRETMENLERøNøN DOöAL ÖöRETøM SÜRECøNE
øLøùKøN BAKIù AÇILARININ øNCELENMESø
D. MERVE TUNA 1, øBRAHøM H. DøKEN 2
1

ÖMER HALøSDEMøR ÜNøVERSøTESø
2
ANADOLU ÜNøVERSøTESø
goksumerve@gmail.com

Özel gereksinimli ö÷rencilerin gereksinimleri do÷rultusunda düzenlemelerin yapÕldÕ÷Õ ve akranlarÕyla bir arada
olabilecekleri ortamlarda e÷itim almalarÕ en do÷al haklarÕdÕr. KaynaútÕrma uygulamalarÕ sÕrasÕnda tüm
çocuklarÕn gereksinimlerini karúÕlayabilecek ö÷retim programlarÕnÕn kullanÕlmasÕ önerilenler uygulamalar
arasÕndadÕr. Önerilen yaklaúÕmlardan biri Do÷al Ö÷retim Süreci (DÖS)’dir. DÖS, özel gereksinimli veya risk
grubunda yer alan küçük çocuklarÕn beceriler kazanmasÕna ve kazanÕlan becerileri pekiútirmesine olanaklar
sunan, ö÷retimin çocu÷un günlük do÷al yaúantÕsÕ içinde (okul ortamÕ için rutin, etkinlik ve geçiúler, ev ortamÕ ve
di÷er do÷al ortamlar) sunuldu÷u ö÷retimsel bir süreçtir. Bu araútÕrmada, sÕnÕfÕnda özel gereksinimli ö÷rencisi
olan okul öncesi ö÷retmenlerinin DÖS’e iliúkin bakÕú açÕlarÕnÕ belirlemek amaçlanmÕútÕr. AraútÕrma verileri nitel
araútÕrma yöntemlerinden yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme tekni÷i kullanÕlarak elde edilmiútir. AraútÕrma
kapsamÕnda Eskiúehir il merkezinde bulunan üç anasÕnÕfÕ ve üç anaokulunda görev yapmakta olan 15 okul öncesi
ö÷retmeni ile görüúme yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmada elde edilen veriler tümevarÕm yoluyla analiz edilmiútir.
AraútÕrma bulgularÕ, okul öncesi ö÷retmenlerinin DÖS’ün temel özellikleri arasÕnda yer alan çocu÷un liderli÷ini
ve ilgisini izlemeye yönelik bir bakÕú açÕsÕna sahip olduklarÕnÕ göstermektedir. YapÕlan görüúmeler sonucunda
okul öncesi ö÷retmenlerinin özel gereksinimli ö÷rencilerine yönelik ö÷retimsel amaç belirlemede ve
Bireyselleútirilmiú E÷itim ProgramÕ hazÕrlamakta güçlükler yaúadÕklarÕ bulgusuna ulaúÕlmÕútÕr. Di÷er yandan,
okul öncesi ö÷retmenlerinin aileler ve uzmanlarla iúbirli÷i yapma konusunda yetersizliklerinin oldu÷u
belirlenmiútir. Elde edilen bulgular okul öncesi ö÷retmenlerinin DÖS’de kullanÕlan strateji ve teknikleri, çevresel
düzenlemeleri, ipuçlarÕnÕ kÕsmen kullandÕklarÕ; ancak, kullanÕlan strateji ve tekniklerin sistematik bir úekilde
kullanÕlmadÕ÷ÕnÕ ve ö÷retmenlerin bu konular hakkÕnda e÷itim gereksinimlerinin oldu÷unu ortaya koymaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Bütünleútirme, Özel Gereksinimli Çocuk, Özel E÷itim, Do÷al Ö÷retim Süreci, Okul
Öncesi E÷itim
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(12022) OKUL ÖNCESø DÖNEM GÖRME YETERSøZLøöøNDEN
ETKøLENMøù VE NORMAL GELøùøM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN
DUYGU øFADELERøNøN KARùILAùTIRILMASI
HALE ÇOTUK 1, SELDA ÖZDEMøR 1
1

GAZø EöøTøM FAKÜLTESø
halecotuk@gmail.com

Görme yetersizli÷inden etkilenmiú çocuklarÕn sosyal ba÷lama uygun tepki vermeleri sosyal geliúimleri ve akran
etkileúiminde önemlidir. Bu çalÕúmada, okul öncesi dönemde a÷Õr görme yetersizli÷inden etkilenmiú çocuklar, az
gören çocuklar ve normal geliúim gösteren çocuklarÕn akranla oyun sÕrasÕnda verdikleri duygu tepkilerinin
karúÕlaútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn katÕlÕmcÕlarÕnÕ; Ankara ilinde Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ
ølkö÷retim Okulu ve Özel Özel E÷itim KurumlarÕ ile Görme Engelliler ølkö÷retim Okulu’nda ana sÕnÕflarÕna
devam eden, 4 ila 6 yaú aralÕ÷Õnda olan 10 a÷Õr görme yetersizli÷i olan, 10 az gören ve 20 normal geliúim
gösteren çocuk oluúturmuútur. ÇalÕúmada çocuklarÕn akranlarÕyla oyun sÕrasÕnda sergiledikleri mutlu ve üzgün
duygu ifadeleri incelenmiútir. AraútÕrmada her çocuk kendi akran grubunda yer alan bir arkadaúÕ ile
eúleútirilmiútir. Ancak uygulamanÕn gerçekleútirildi÷i e÷itim kurumuna devam eden görme yetersizli÷inden
etkilenmiú çocuklarda kendi yaú grubunda yer alan bir çocuk bulunmadÕ÷Õnda, 7 yaúÕndan büyük olmayan görme
yetersizli÷inden etkilenmiú bir çocuk ile eúleme yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada ilk olarak mutlu duygu ifadeleri
de÷erlendirilmiútir. AraútÕrmacÕ çocuklara birlikte çalÕúarak ve görev paylaúarak tamamlayacaklarÕ dokunsal bir
yapboz vererek karúÕlÕklÕ etkileúime girmelerini sa÷lamÕútÕr. Yapbozun sÕra ile bir parçasÕ konularak
tamamlanaca÷Õ, sonunda ise ortak bir görevi baúarÕ ile tamamladÕklarÕnda ödül kazanacaklarÕ çocuklara
açÕklanmÕútÕr. Oyun sÕrasÕnda araútÕrmacÕ tarafÕndan hiç bir müdahalede bulunulmadan oyunun bitmesi
beklenilmiútir. ArdÕndan çocuklara ödüller verilerek çocuklarÕn akranlarÕyla beraber bir iúi baúarmalarÕnÕn
sonunda sergiledikleri mutlu duygu ifadeleri gözlenmiútir. 5 dakikalÕk zaman diliminin ardÕndan üzgün duygu
ifadesine geçilerek çocuklara yeni oyuncaklar getirildi÷i ifade edilmiútir. OyuncaklarÕn sÕra ile oynanabilece÷i
söylenerek bir çocu÷a oyuncak verilmiú ve 2 dakika boyunca oynamasÕna, incelemesine fÕrsat verilmiútir. Di÷er
çocu÷a sÕra geldi÷inde sürenin bitti÷i ifade edilerek oyuncak verilmemiútir. Çocu÷un oyunca÷Õ elde edememesi
sonucunda sergiledi÷i ifadeler kaydedilmiútir. AraútÕrmanÕn verileri, katÕlÕmcÕ çocuklarÕn akranlarÕ ile iúbirli÷i
içerisinde bir oyunu tamamlayarak bir ödül kazanma ve arkadaúÕna verilen yeni bir oyunca÷Õ elde edememe
durumlarÕnda sergiledikleri duygu durumlarÕ ile ilintili jest, mimik ve davranÕúlarÕ analiz edilmiútir. AraútÕrmanÕn
bulgularÕ; a÷Õr görme yetersizli÷inden etkilenmiú, az gören ve normal geliúim gösteren çocuklarÕn akranla oyun
sÕrasÕnda duygu ifadelerine yönelik tepkilerinin farklÕlaútÕ÷ÕnÕ, görme yetersizli÷inden etkilenmiú çocuklarÕn
duygu ifadelerinin daha sÕnÕrlÕ düzeyde oldu÷unu göstermiútir. AraútÕrmanÕn sonuçlarÕ tartÕúÕlarak ileriye yönelik
araútÕrmalar için önerilere yer verilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Görme Yetersizli÷inden Etkilenmiú Çocuklar, Akranla Oyun, Duygu øfadeleri.
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(12023) GÖRME YETERSøZLøöøNDEN ETKøLENMøù ÇOCUKLAR VE
NORMAL GELøùøM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN ZøHøN KURAMI øLE
DUYGU TEPKøLERø ARASINDAKø øLøùKøNøN øNCELEMESø
HALE ÇOTUK 1, SELDA ÖZDEMøR 1
1

GAZø EöøTøM FAKÜLTESø
halecotuk@gmail.com

Zihin KuramÕ becerilerinin geliúimi insanlarla karúÕlÕklÕ etkileúimde sosyal etkileúim becerilerinin geliúimi
açÕsÕndan önemlidir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, görme yetersizli÷inden etkilenmiú çocuklarÕn ve normal geliúim
gösteren çocuklarÕn Zihin KuramÕ becerileri ile duygu tepkileri arasÕndaki iliúkiyi incelemektir. AraútÕrma iki
farklÕ deneysel uygulama süreci ile gerçekleútirilmiútir. AraútÕrma, 4 ile 6 yaú aralÕ÷Õnda 10 a÷Õr görme
yetersizli÷i olan, 10 az gören ve 20 normal geliúim gösteren çocuk katÕlÕmcÕ ile yürütülmüútür. KatÕlÕmcÕ
çocuklarÕn Zihin KuramÕ ve duygu tepkileri deneysel uygulamalarla tüm katÕlÕmcÕ çocuklarÕn devam etti÷i Milli
E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ ølkö÷retim Okulu ve Özel Özel E÷itim KurumlarÕ ile Görme Engelliler ølkö÷retim
Okulu ana sÕnÕflarÕnda gerçekleútirilmiútir. Zihin KuramÕ’nÕn ölçümlemesi dört farklÕ Birinci Derece YanlÕú KanÕ
AtfÕ görevlerinin uygulanmasÕ ile test edilmiútir. Zihin KuramÕ Testi’nde kullanÕlan materyaller görme
yetersizli÷inden etkilenmiú çocuklara yönelik dokunsallaútÕrÕlmÕútÕr. Çocuklara araútÕrmanÕn uygulamalarÕnda
materyaller tanÕtÕlmÕú ve dokunarak algÕlamalarÕna fÕrsat verilmiútir. ArdÕndan Zihin KuramÕ Testi uygulanarak
çocuklarÕn Zihin KuramÕ yeterlilikleri incelenmiútir. ÇalÕúmanÕn ikinci boyutunda katÕlÕmcÕ çocuklarÕn bir
baúkasÕnÕn sergiledi÷i duygu ifadelerine iliúkin verdikleri tepkilerin kaydedilmesi için uygun bir sosyal ba÷lam
oluúturulmuútur. Bu amaçla birinci araútÕrmacÕ standart bir oyuncak seti kullanarak bir senaryo dahilinde
çocuklarla oyun oynayarak etkileúime girmiútir. Oyunda kurgulanan durumlara yönelik araútÕrmacÕ mutlu olma
ve üzgün olma duygu ifadelerini yansÕtmÕútÕr. Öncelikle araútÕrmacÕ oyun içerisinde kaybetti÷i ve çok istedi÷i bir
nesnesini bularak mutlu duygu ifadesini yansÕtmÕútÕr. Mutlu duygu ifadesinin ardÕndan en az beú dakika
geçtikten sonra kolunu bir yere yanlÕúlÕkla vuran, canÕ acÕyan araútÕrmacÕ üzgün duygu ifadesini yansÕtarak
çocu÷un tepkisi gözlemlenmiútir. AraútÕrmanÕn ilk boyutundan elde edilen veriler Zihin KuramÕ testi ile analiz
edilmiútir. økinci boyutundan elde edilen duygusal tepkiler ise, bir baúkasÕnÕn duygusuna yönelik çocuklarÕn
sergiledikleri duygu tepkileri kodlanarak analiz edilmiútir. AraútÕrma bulgularÕ, görme yetersizli÷inden
etkilenmiú çocuklar ve normal geliúim gösteren çocuklarÕn Zihin KuramÕ becerileri ve duygu tepkileri arasÕnda
anlamlÕ farklÕlÕklar oldu÷u yönündedir. AraútÕrmanÕn sonuçlarÕ tartÕúÕlarak ileriye yönelik araútÕrmalar için
önerilere yer verilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Görme Yetersizli÷inden Etkilenmiú Çocuklar, Zihin KuramÕ Becerileri, Duygu Tepkileri.
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(12127) ÇOKLU YETERSøZLøöE SAHøP ÇOCUöU OLAN
EBEVEYNLERøN YILMAZLIK DÜZEYLERøNøN ÇEùøTLø
DEöøùKENLER AÇISINDAN øNCELENMESø
SøNEM KADI 1, MÜZEYYEN ELDENøZ ÇETøN 2
1

AøLE VE SOSYAL POLøTøKALAR BAKANLIöI
2
ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
meldeniz1@hotmail.com

Bu çalÕúmada çoklu yetersizli÷e sahip çocu÷u olan ebeveynlerin yÕlmazlÕk düzeyleri çeúitli de÷iúkenler açÕsÕndan
incelenmiútir. AraútÕrmanÕn örneklemini, Bolu, Düzce ve Zonguldak’da yaúayan, gönüllü olarak araútÕrmaya
katÕlan 183’ü kadÕn, 39’u erkek olmak üzere toplam 222 ebeveyn oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada ebeveynlere Aile
Bilgi Formu ve 4 alt boyut (Mücadelecilik, Öz yetkinlik, Yaúama Ba÷lÕlÕk ve Kendini Kontrol) ve toplam 37
maddeden oluúan “Aile YÕlmazlÕk Ölçe÷i” uygulanmÕú ve bu ölçekle ilgili geçerlilik güvenirlik çalÕúmalarÕ
yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonuçlarÕna göre; çoklu yetersizli÷e sahip çocu÷un engel türü de÷iúkeni açÕsÕndan Aile
YÕlmazlÕk Ölçe÷i alt boyutlarÕndan Mücadelecilik alt boyutunda anlamlÕ farklÕlÕklar bulunmuútur. Bu farklÕlÕklar;
iúitme ve zihinsel yetersizli÷ine sahip çocu÷u olan ebeveynlerin fiziksel ve zihinsel yetersizli÷ine sahip çocu÷u
olan ebeveynlere göre Mücadelecilik alt boyutunda daha yÕlmaz özelliklere sahip oldu÷udur. AyrÕca, fiziksel ve
zihinsel yetersizli÷e sahip çocu÷u olan ebeveynlerin görme ve zihinsel yetersizli÷e sahip çocu÷u olan
ebeveynlere göre Mücadelecilik alt boyutunda daha yÕlmaz özelliklere sahip oldu÷u ve fiziksel ve iúitme
yetersizli÷ine sahip çocu÷u olan ebeveynlerin görme ve zihinsel yetersizli÷ine sahip çocu÷u olan ebeveynlere
göre mücadelecilik alt boyutunda daha yÕlmaz özelliklere sahip oldu÷u bulunmuútur. Ebeveyn cinsiyeti de÷iúkeni
açÕsÕndan, babalarÕn annelere göre Aile YÕlmazlÕk Ölçe÷i alt boyutlarÕndan Mücadelecilik alt boyutunda daha
yÕlmaz özelliklere sahip oldu÷u belirlenmiútir. Ebeveyn cinsiyeti ve çoklu yetersizli÷e sahip çocu÷un engel türü
de÷iúkenlerinin genel yÕlmazlÕk düzeylerinde bir etkisi olmadÕ÷Õ belirlenmiútir. AyrÕca ebeveynin yaúÕ, ebeveynin
e÷itim durumu, gelir düzeyi, çoklu yetersizli÷e sahip çocu÷un yaúÕ, çoklu yetersizli÷e sahip çocu÷un cinsiyeti,
ebeveynin çoklu yetersizli÷e sahip çocu÷un bakÕmÕnda destek alÕp almama durumu, ebeveynin sa÷lÕk problemi
durumu, ebeveynin psikolojik destek alÕp almama durumu de÷iúkenlerinin ebeveynlerin genel yÕlmazlÕk
düzeyleri ve “Aile YÕlmazlÕk Ölçe÷i” alt boyutlarÕ arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕklar bulunmamÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : YÕlmazlÕk, Aile YÕlmazlÕ÷Õ, Çoklu Yetersizlik, Ebeveyn

(12128) ÖZEL EöøTøM ÖöRETMENLERøNøN PEKøùTøREÇ VE
PEKøùTøREÇ KULLANIMINA YÖNELøK GÖRÜùLERøNøN
BELøRLENMESø
1

MÜZEYYEN ELDENøZ ÇETøN 1
ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
meldeniz1@hotmail.com

Özel gereksinimli bireylerin e÷itiminde pekiútirme, bireye yeni davranÕúÕn kazandÕrÕlmasÕ, var olan davranÕúÕn
de÷iútirilmesi, kazandÕrÕlan ve ya de÷iútirilen bir davranÕúÕn devam etmesinde etkili bir teknik olarak kabul
edilmektedir. Pekiútirme amacÕyla kullanÕlan uyaranlar pekiútireç olarak ifade edilmektedir. Pekiútireç olarak
yiyecek, içecek, etkinlik, sembol gibi farklÕ türde uyaranlar çeúitli tarifelerle kullanÕlabilmektedir. Türkiye’de
özel e÷itim alanÕnda çalÕúan ö÷retmenlerin, e÷itim ortamÕnda kullandÕklarÕ pekiútireçleri belirleme ve pekiútireç
kullanÕmÕna yönelik görüúlerinin belirlenmesi bu araútÕrmanÕn amacÕdÕr. Bu amaçla araútÕrmada betimsel
araútÕrma modeli tercih edilmiútir. Ankara, Bolu ve Sakarya illerinde görev yapan 20 özel e÷itim ö÷retmeni
araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada veriler yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu ile
toplanmÕútÕr. AraútÕrma kapsamÕnda ö÷retmenlerin görüúme sorularÕna verdikleri cevaplar betimsel analiz
yöntemi ile analiz edilmiútir. AraútÕrma sonucunda özel e÷itim ö÷retmenlerinin ö÷rencileri için kullandÕklarÕ
pekiútireçleri belirleme ve kullanmaya yönelik elde edilen bulgular tartÕúÕlmÕú ve öneriler sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Pekiútirme, tercih, pekiútireç, pekiútirme tarifleri, özel e÷itim ö÷retmeni
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(11160) HEMùøRELøK ÖöRENCøLERøNøN AKADEMøK
SÜPERVøZYONA øLøùKøN DENEYøM ve BEKLENTøLERø
1

SELMA ATAY 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
atayselma@gmail.com

Süpervizyon mesle÷in daha bilgili ve deneyimli bir üyesinin, mesle÷in daha deneyimsiz bir üyesine yardÕm
etmesidir. Akademik süpervizyon ise, ö÷rencilerin gerekli akademik standartlarÕ karúÕlamalarÕnda yardÕmcÕ
olmadÕr. AraútÕrmanÕn amacÕ, hemúirelik ö÷rencilerinin akademik süpervizyona iliúkin deneyim ve beklentilerini
belirlemektir. AraútÕrmanÕn evrenini, bir Üniversitenin Sa÷lÕk Yüksekokulu Hemúirelik Bölümü dördüncü sÕnÕf
ö÷rencileri örneklemini ise, araútÕrmaya katÕlmayÕ kabul eden toplam 30 ö÷renci oluúturmuútur. ÇalÕúmada veri
toplama aracÕ olarak yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya katÕlan ö÷rencilerin
ço÷unlu÷u e÷itim süresinde akademik süpervizyona gereksinim duyduklarÕn, iyi bir akademik süpervizyon
sonucunda potansiyellerini tam olarak kullanabildiklerini, gelece÷e iliúkin plan yapabildiklerini belirtmiúlerdir.
Akademik süpervizyonda ö÷renci- süpervizör iliúkisinin ve süpervizörün ulaúÕlabilir olmasÕnÕn önemli oldu÷unu
belirtmiúlerdir. Sonuç olarak, etkili akademik süpervizyonun ö÷renci ve süpervisor arasÕnda güçlü iletiúime ba÷lÕ
oldu÷u ve akademik süpervisorlükte e÷itimcilerin kritik öneme sahip olduklarÕ için e÷itimciler yönünden de
de÷erlendirilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : akademik süpervizyon, hemúirelik, ö÷renci görüúü

(11764) SAöLIKTA GøYøLEBøLøR TEKNOLOJøLER
ELA YILMAZ COùKUN 1, ùENGÜL ÜZEN 2
2

1
NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
snglzn@gmail.com

Giyilebilir teknolojiler “Sa÷lÕklÕ/hasta bireylerin bulunduklarÕ ortamlarda yararlandÕklarÕ ve günlük yaúam
deneyimlerini zenginleútiren araçlar” olarak tanÕmlanmaktadÕr. Bu araçlara; akÕllÕ gözlük, saat, bileklik, yüzük ve
kolye tarzÕnda sensörlü aksesuarlar, giysiler, dövmeler, sanal gerçeklik gözlükleri, akÕllÕ optik lensler veya
kulaklÕklar gibi birçok örnek verilebilir. Bu çalÕúmada giyilebilir teknolojilerin tanÕmÕ, yararlarÕ ve sa÷lÕk
uygulamalarÕndaki güncel durumun paylaúÕmÕ hedeflenmiútir. Giyilebilir teknolojiler yaúam kalitesi
parametrelerini takip etmek amacÕyla geliútirilen, birçok alanda kullanÕmÕ artan ve bir akÕm haline dönüúen
teknolojik uygulamalardÕr. Sa÷ladÕklarÕ yararlar arasÕnda; amaca yönelik bilgi sa÷lama, kayÕt, simülasyon,
iletiúim, ba÷lÕlÕk oluúturma, geribildirim sa÷lama, oyunlaútÕrma ve kullanÕm özgürlü÷ü vb. birçok katkÕ yer
almaktadÕr. Teknolojinin her geçen gün bambaúka bir boyuta ulaútÕ÷Õ günümüzde, sa÷lÕk alanÕnda da giyilebilir
teknolojilerin karúÕmÕza çÕkmasÕ yadsÕnmaz bir gerçektir. Mevcut durumlarÕ incelendi÷inde; sa÷lÕklÕ/hasta
bireyler bu teknolojik araçlar vasÕtasÕyla kan basÕncÕ ve nabÕz, uyku düzeni veya kan úekeri belirtilerini bireysel
zamanlarda planlayarak ölçebilmektedir. YurtdÕúÕnda yapÕlan çalÕúmalar, bu uygulamalarÕn üst düzey boyutu
olarak ciddi hastalÕklarÕn (Konjestif kalp hastalÕ÷Õ, Parkinson, Epilepsi nöbetleri vb.) takibinin yapÕldÕ÷ÕnÕ
göstermektedir. Sa÷lÕk profesyonelleri üzerinde taúÕdÕklarÕ bu teknolojik araçlarla bakÕm uyguladÕklarÕ bireyde
izlemek istedikleri parametreleri ve iletiúimi kolaylÕkla sürdürebilmektedir. E÷itimde interaktif ö÷renmeyi
sa÷layan simülasyon e÷itimi uygulamalarÕna da giyilebilir teknolojiler entegre edilmiútir. AyrÕca sanal gerçeklik
sa÷layan giyilebilir teknolojiler klasik ö÷renme yöntemine yeni bir boyut kazandÕrarak aktif ö÷renmeyi
kolaylaútÕrmÕútÕr. Giyilebilir teknolojilerin en yaygÕn örneklerinden biri olan “Google Glass” akÕllÕ gözlü÷ün
etkinli÷ine dair yapÕlan bir çalÕúma sonucunda; ö÷rencilerin beceriler ile donatÕlmalarÕna olanak sa÷layaca÷Õ
belirtilmiútir. Giyilebilir teknolojilerin avantajlarÕ kadar engellerinin de bulundu÷u söylenebilir. Çünkü bu tür
teknolojiler etkin bir úekilde kullanÕlabilmesi gerekir. Bireysel sa÷lÕ÷a etkileri ise ayrÕca tartÕúma konusu olabilir.
KullanÕcÕlarÕ ile etkileúimde bulunan bu araçlar aracÕlÕ÷Õyla birçok veri elde edilebilmektedir. DolayÕsÕyla kiúi
güvenli÷i, gizlilik ve fikri mülkiyet açÕsÕndan etik sorunlar do÷abilir. Bu nedenle daha çok araútÕrmaya ve
giyilebilir teknolojilerin tüm yönleri ile ortaya konulmasÕna gereksinim bulunmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Sa÷lÕk, e÷itim, giyilebilir teknoloji
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(11769) PSøKøYATRø HEMùøRELøöø EöøTøMøNDE SøNEMA FøLMø
øZLETøLMESø YÖNTEMø øLE ÖöRENCøLERøN BAKIM
UYGULAMALARINDAKø FARKINDALIKLARININ ARAùTIRILMASI
CANDAN TERZøOöLU 1, REYHAN ESKøYURT 1, BøRGÜL ÖZKAN 1
1

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø
candancandan2012@gmail.com

Bu çalÕúmada hemúirelik ö÷rencilerine “psikiyatri klini÷i terapotik ortamÕ” içeren bir film izletilmiútir. øzletilen
bu film ile ö÷rencilerin terapötik ortama iliúkin farkÕndalÕklarÕndaki de÷iúiklikler ve bilgi düzeyine etkisi
incelenmiútir. AraútÕrmanÕn evrenini 2015-2016 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda YÕldÕrÕm BeyazÕt Üniversitesi Sa÷lÕk
Bilimleri Fakültesi Hemúirelik Bölümü’nde okuyan Ruh sa÷lÕ÷Õ ve hastalÕklarÕ hemúireli÷i dersine kayÕt
yaptÕrmÕú 109 dördüncü sÕnÕf ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada verilerin toplamasÕ amacÕyla nitel ve nicel
boyutlarÕ olan karma bir metod kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn nicel yönünü sosyodemeografik bilgi formu, ö÷renci
de÷erlendirme formu, nitel yönünü ise film izletilmesinin ardÕndan sÕnÕf içinde filmin tartÕúÕlmasÕ ve kayÕt
edilmesi, aynÕ zamanda ö÷rencilerin film izlerken film ile ilgili yazdÕklarÕ geri bildirimler oluúturmaktadÕr. Bu
çalÕúma için “Guguk Kuúu“ filmi seçilmiútir. Ö÷rencilerin % 81.1’i “Terapötik ortamÕn uygunlu÷unu
de÷erlendirebilme” ifadesine iliúkin görüúlerinin geliúti÷i belirlenmiútir. Filmin sonunda tartÕúma ortamÕnda yer
alan ö÷renci görüúleri nitel veri olarak de÷erlendirilmiútir. Sonuç olarak, bu çalÕúmanÕn psikiyatri hemúireli÷i
ö÷rencilerinin anlatÕlan konularÕ anlamalarÕnÕ kolaylaútÕrdÕ÷Õ, farkÕndalÕklarÕnÕ artÕrdÕ÷Õ ve bakÕm uygulamalarÕna
yansÕttÕklarÕna yönelik geri bildirimler vermiúlerdir. Ö÷rencilerin ö÷renmelerine, bakÕm uygulamalarÕnda
farkÕndalÕklarÕnÕn artmasÕna katkÕ sa÷ladÕ÷Õ, profesyonel bakÕú açÕsÕ geliútirdi÷i ve ö÷rencileri motive etti÷i
belirlenmiútir. Bu nedenle psikiyatri dersi kapsamÕnda ö÷rencilerin daha aktif katÕlabilecekleri, motive
olabilecekleri ve aynÕ zamanda kendilerine katkÕ olabilecek bu tür uygulamalarÕn yapÕlmasÕ hemúirelik e÷itimi
açÕsÕndan da önem taúÕmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Sinema filmleri, farkÕndalÕk, e÷itime ait etkinlikler, hemúire e÷itimi

(11860) TURKISH VALIDITY-RELIABILITY STUDY ON THE
EVALUATION SCALE (CLES+T) OF CLINICAL LEARNING
ENVIRONMENT, CLINICAL NURSES AND EDUCATORS
SELMA ATAY 1, FATMA YILMAZ KURT 1, GÜLBAHAR KORKMAZ ARSLAN 1,
MøKKO SAARøKOSKø 2, HøLAL YILMAZ 1, VOLKAN EKøNCø 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
atayselma@gmail.com

Nursing education affects the quality of nursing care, thus it is an important matter that requires investigation.
Clinical environment, clinical nurses, and educators have a critical role in nursing education. Conducted in
methodological type for the purpose of investigating the validity and reliability of the Turkish version of
(CLES+T) evaluation scale of the clinical learning environment of students, clinical nurses and educators.
Sampling of the research was comprised of 602 Turkish nursing students with clinical practice experience at the
hospital. CLES +T, developed by Saarikoski, was used in data collection. Language equivalency, internal
consistency, item-total correlation and structure validity were conducted within the scope of the validity and
reliability study on CLES +T scale. It was determined that item-total correlations of four items were lower than
0.30 and those items were removed from the scale as a result of item analysis. Cronbach alpha value of the scale
is .93 and item total point correlations of the scale vary between .45 and .66 six factor has been found in the
CLES +T factor analysis study. Total variance stated by six factor is 64%. According to the findings of the
research, CLES +T in Turkish is found as a valid and reliable scale and it can be used in the evaluation of the
satisfaction of nursing students of their clinical education in Turkey.
Anahtar Kelimeler : nursing student, clinical environment, satisfaction, validity, reliability.
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øúveren tarafÕndan yürütülmekte olan iú nedeni ile iúin yürütümü sÕrasÕnda maruz kalÕnan ve çalÕúanlarÕ bedensel
veya ruhsal yönden etkileyen olaylara iú kazasÕ denir. øú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕ, çalÕúma hayatÕnÕn en
önemli sorun alanlarÕ arasÕndadÕr. Ani bir hastalÕk ya da kaza durumunda, mevcut koúullar do÷rultusunda tÕbbi
yardÕm gelene kadar yapÕlan ve tÕbbi gereç kullanmadan mevcut malzemelerde yapÕlan ilaçsÕz uygulama giriúimi
ilk yardÕm olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Bilinçli olarak yapÕldÕ÷Õnda hayat kurtarÕcÕ olan ilk yardÕm aksi durumda
yapÕlÕrsa sakatlanmalara ve hatta ölümlere yol açabilmektedir. Her gün dünyada ve ülkemizde iú kazalarÕ, meslek
hastalÕklarÕndan dolayÕ çok sayÕda insan yaúamÕnÕ yitirmekte ya da sakat kalmaktadÕr. Bu durum, iú kazasÕ
gerçekleúen bir iúletmede ilk yardÕm e÷itimi almÕú kiúilerin, yaralÕ iúçinin yaúamsal bulgularÕnÕ kontrol edip
iúçiye etkin ilk müdahalesi ile sa÷ kalÕm oranÕnÕ arttÕrmasÕyla azaltÕlabilir. Bu úekildeki kazalara ba÷lÕ olarak
yaralanmalarÕn azaltÕlmasÕ ya da sonradan meydana gelecek olan olumsuz durumlarÕn önlenmesi içinde iú
kazasÕnÕn oldu÷u anda gerekli ilk yardÕmda bulanabilecek insanlarÕn önemi ortaya çÕkmaktadÕr. Olay yerinde
iúçiye yapÕlacak etkin ve do÷ru ilk yardÕm müdaheleleri ise ancak iyi e÷itilmiú personel ile gerçekleúebilir.
Böylece ilkyardÕmcÕ personelin yaygÕnlaúmasÕ durumunda meydana gelen kayÕplar azalacaktÕr. Bu nedenle bu
çalÕúmada da çalÕúma ortamlarÕnda meydana gelebilecek iú kazalarÕ, tehlikeler ve riskler anlatÕlacak ve bu
durumlarda yapÕlmasÕ gereken ilk yardÕm teknikleri hakkÕnda bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler : ølk yardÕm, øú kazalarÕ, E÷itim

(11974) SAöLIK SEKTÖRÜNDE øù SAöLIöI VE GÜVENLøöøNE
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AYùøN AùKIN 1, SABRø ÖZER 2, AYTEN DøNÇ 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø
sabri-42-1993@hotmail.com

øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i çalÕúmalarÕ çalÕúanlarÕn ruhsal ve bedensel sa÷lÕklarÕnÕ sürdürülmesini ve iúin yapÕlmasÕ
sÕrasÕnda ortaya çÕkabilecek tehlikelerden korunulmasÕ amacÕyla gerçekleútirilen çalÕúmalardÕr. ÇalÕúma
ortamlarÕndaki riskler çalÕúma koúullarÕnÕn uygun olmamasÕndan, çalÕúanlarÕn e÷itimsizli÷inden,
dikkatsizli÷inden yada çalÕúma ortamlarÕnda iú güvenli÷i tedbirlerinin alÕnmamasÕndan kaynaklanmaktadÕr.
YapÕlan iúin türüne, göre çalÕúma ortamlarÕnda çalÕúanlar, iú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕ riskleri ile karúÕ
karúÕya kalmaktadÕr. Sa÷lÕk çalÕúanlarÕ da meslek hastalÕklarÕ, iú kazalarÕ, enfeksiyonlar, ilaçlar, ergonomik
olmayan çalÕúma úartlarÕ ve koúullarÕ gibi nedenlerden dolayÕ büyük risk altÕndadÕrlar. Sa÷lÕk çalÕúanlarÕnÕn
sa÷lÕ÷ÕnÕn geliútirilmesi, iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i tedbirlerinin alÕnarak güvenli çalÕúma ortamlarÕnÕn oluúturulmasÕ
öncelikli sa÷lÕk hizmetlerinden olmalÕdÕr. Bu çalÕúmada sa÷lÕk sektöründeki iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷ine iliúkin
risklerin ve tehlikelerin belirlenmesi ve de÷erlendirilmesi amaçlanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : øú sa÷lÕ÷Õ, iú güvenli÷i, mesleki riskler
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Bu çalÕúma, kreú çalÕúanlarÕnÕn ilk yardÕm konusundaki bilgi düzeylerinin belirlemesi amacÕyla planlanmÕútÕr.
Çocuklarda acil durumlara yaklaúÕm ve tüm çocuklarda sÕk karúÕlaúÕlan ve acil müdahale gerektiren olaylar ile
ilgili bilgi ve deneyimlerini ölçmek hedeflenmiútir. Kesitsel tipteki araútÕrma 27 Ekim 2016 tarihinde 46 kreú
çalÕúanÕ ile yürütülmüútür. Verilerin toplanmasÕnda 31 soruluk anket formu (9 soru demografik özellikler, 22
soru ilk yardÕm bilgi sorusu) kullanÕlmÕútÕr. E÷itim öncesi ön test, e÷itim sonrasÕ son test yapÕlmÕútÕr. Anket
formuyla ön bilgileri ölçüldükten sonra üç saatlik ilk yardÕm e÷itimi verilmiútir. Ankette her do÷ru cevap için bir
puan verilerek (toplam 73 puan) bireyin toplam puanÕ bulundu. AraútÕrmada elde edilen veriler SPSS 16.0
istatistik programÕnda Paried Sample T-test, Indepandent Sample T-test, Pearson Korelasyon, One Way ANOVA
Varyans analiz teknikleri kullanÕlarak de÷erlendirildi. p<0.05 ise sonuçlar anlamlÕ kabul edildi. Cronbach's
Alpha de÷eri 0.831 tespit edilmiútir. Elde edilen sonuçlar analizin geçerlili÷ini ve güvenilirli÷ini
desteklemektedir. E÷itim durumuyla son test ortalamalarÕ istatistiksel olarak anlamlÕ bulunmuútur. Personellerin
yaúÕ ve deneyimleri son test ortalamalarÕnÕ etkilememiútir. Di÷er meslek gruplarÕnÕn son test ortalamalarÕ ile
ö÷retmenlerin son test ortalamalarÕ arasÕnda anlamlÕ artÕú bulunmuútur. Önceden ilk yardÕm e÷itimi almÕú
kiúilerde ön test ortalamalarÕnda bir fark gözlemlenmezken son test ortalamalarÕnda ki artÕú yapÕlan e÷itimin
tekrarlanmasÕyla iliúkilendirilmiútir.Bu nedenle e÷itimlerin belirli aralÕklarla tekrarlanmasÕnÕn faydalÕ olabilece÷i
sonucuna varÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : ølk YardÕm E÷itimi, Kreú ÇalÕúanÕ
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ORDU ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
mesutteksan4@gmail.com

Alev AlatlÕ, beúeri ve fen bilimlerine ilgi duyan, bu alanlarla ilgili yadsÕnamayacak bir bilgi birikimine sahip
olan, romancÕ kimli÷inden çok aydÕn kimli÷i ile tanÕdÕ÷ÕmÕz bir yazardÕr. RomanlarÕnÕn içeri÷ini de bu ilgiler
do÷rultusunda bireysel konulardan ziyade yakÕn tarihi ilgilendiren ya da gelecekte siyasi düzlemde
yaúanabilecek muhtemel olaylar ve sonuçlarÕ oluúturur. øçeri÷in biçimin önüne geçti÷i romanlarÕ aydÕn
sorumlulu÷uyla kaleme alÕnmÕú eserlerdir. Yaseminler Tüter mi Hala? Alev AlatlÕ’nÕn, 1950 ile 1967 yÕllarÕ
arasÕnda KÕbrÕs adasÕnÕn siyasi ve sosyal olaylarÕnÕ, Eleni olarak do÷up Naciye’ye dönüúen genç bir kadÕnÕn
trajik sonlu hikayesi üzerinden hem içerik, hem de biçim yönünden ikili bir yapÕ çerçevesinde anlattÕ÷Õ ilk
romanÕdÕr. Bu çalÕúmamÕzda klasik tasnif yöntemi kullanÕlarak úahÕs, mekan, zaman, bakÕú açÕúÕ, üslup unsurlarÕ
etrafÕnda eserdeki ikili yapÕ üzerinde durulmuútur. Tema esas alÕnarak farklÕ milliyet ve din anlayÕúlarÕnÕn bir
ruhta karÕúÕp kimli÷e dönüúüp dönüúmeyece÷i sorgulanmÕútÕr. ÇalÕúmamÕz sonucunda Alev
AlatlÕ’nÕn, Yaseminler Tüter mi Hala? romanÕ vasÕtasÕyla din ve milliyet kavramlarÕn fÕtri olmadÕ÷ÕnÕ vurgulamÕú,
bu kavramlarÕn bir ruhta kaynaúabilece÷ini ortaya koymuú ve farklÕ kültürlerin kadÕnÕ ötekileútiren algÕsÕnÕ
eleútirmiútir.
Anahtar Kelimeler : KÕbrÕs, Yaseminler Tüter Mi Hala, Alev AlatlÕ, Ça÷daú Türk romanÕ

(10034) BøRHAN KESKøN VE ùøøRø
MESUT TEKùAN 1, ERDø KAYA 1
1

ORDU ÜNøVERSøTESø
mesutteksan4@gmail.com
Modern Türk úiirinin önde gelen isimlerinden birisi olan Birhan Keskin, úiir yolculu÷una Yeryüzü
KonuklarÕ isimli dergide baúlar. ølk kitabÕ ise Delilirikler’dir. Bu kitap Keskin’in úiir dilini ve “yol”culu÷unu
anlamamÕz açÕsÕndan çok önemlidir. BakarsÕn Üzgün Dönerim “unut-” üzerine kurulmuútur. ùaire bu kitabÕ
yazdÕran altÕ aylÕk bir sürede yaúadÕklarÕdÕr. BakarsÕn Üzgün Dönerim mutsuz bir kitaptÕr ama Birhan Keskin’in
úiirinin ilk geliúim evrelerini bize göstermesi açÕsÕndan sevindirici izler taúÕmaktadÕr. Cinayet KÕúÕ + øki Mektup,
BakarsÕn Üzgün Dönerim’de nihilizme yaklaúan, yaúadÕ÷Õ olaylarÕn altÕnda biraz ezilen ve o zamanlarÕ unutmak
isteyen úairin dünyaya dönüú kitabÕdÕr. Bu kitap öncekilere göre daha felsefi izler taúÕr. 20 Lak Tablet +
Yolcunun Siyah Bavulu, Birhan Keskin’in tedavilerle, ilaçlarla geçirdi÷i sert bir dönemin kitabÕdÕr. ùair bu
dönemde içine dönmüú, onu kurcalamÕú ve úiirinin hamuruyla yo÷urarak dÕúa vurmuútur. Yeryüzü
Halleri, varoluúa ulaúan ama bu sefer de var olmanÕn hüznünü fark eden úairin dÕúa bakÕú kitabÕdÕr. Kendinden
önceki kitaba göre oldukça dingin dizeler barÕndÕrÕr. Ba, Keskin’e AltÕn Portakal ùiir Ödülü’nü kazandÕran ve úu
anki ününü kazanmasÕnda oldukça ekili olmuú kitabÕdÕr. Erken yaúta menopoza giren bir kadÕnÕn kendi bedenine
bakÕúÕnÕn úiirleri vardÕr Ba’da. Y’ol ise Birhan Keskin’in úiirinde kullandÕ÷Õ sacayaklarÕndan olan “yol”u daha da
ön plana çÕkardÕ÷Õ kitabÕdÕr. ùairin “so÷uma-katÕlaúma” kitabÕ olarak gördü÷ü So÷uk KazÕ özellikle ikinci
bölümüyle úairin toplumcu bir bakÕúa döndü÷ü kitabÕ olarak dikkat çekmektedir. Birhan Keskin’in son kitabÕ
olan Fakir Kene ise tamamen toplumcu bakÕú açÕsÕyla yazÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Ça÷daú Türk ùiiri, Birhan Keskin, úiirde sapmalar, modern úiir.
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Turizm sektöründe yer alan iúletmeler son yÕllarda iú arayan ö÷rencilere stajlar ve üniversitelerde düzenlenen
kariyer günleri aracÕlÕ÷Õyla ulaúabilmektedir. Kariyer planlama, yo÷unlukla özel sektörde çalÕúacak turizm
ö÷rencileri için do÷ru hedefler belirleyerek mezuniyet sonrasÕnda kolay iú bulma, çalÕúÕlacak alanla ilgili bilinçli
tercihler yapma, yetenekleri geliútirme ve profesyonel yaúama kolaylÕkla uyum sa÷lama açÕsÕndan son derece
önemlidir. Turizm ö÷rencilerinin istihdam ve kariyer günleri etkinliklerine nasÕl baktÕklarÕ ve kariyer
planlamayla ilgili algÕlamalarÕnÕn belirlendi÷i bu araútÕrma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Akdeniz
Üniversitesi Turizm fakültelerinde lÕsans e÷itimi alan 420 lisans ö÷rencisiyle gerçekleútirilmiútir. 29 ùubat1 Mart 2016 tarihleri arasÕnda yürütülen araútÕrmada verilerin toplanmasÕnda anket tekni÷inden yararlanÕlmÕútÕr.
AraútÕrma sonucunda ö÷rencilerin, kariyer kararlarÕnda istihdam ve kariyer günleri etkinliklerinin yeterli
düzeyde yönlendirici oldu÷u, ö÷rencilerin kariyer kararlarÕnÕ vermeleri esnasÕnda ö÷retim elemanlarÕnÕn da etkili
bir rol üstlendi÷i görülmüútür. AyrÕca ö÷rencilerin istihdam ve kariyer günleri esnasÕnda maddi kaygÕlarla
kariyer olanaklarÕnÕ de÷erlendirdikleri ve kÕz ö÷rencilerin kariyer planlama açÕsÕndan erkek ö÷rencilere göre
daha yüksek katÕlÕm sa÷ladÕ÷Õ bulgularÕna ulaúÕlmÕútÕr. Sonuç olarak istihdam ve kariyer günlerinin, turizm
ö÷rencilerinin kariyerlerini planlamalarÕ üzerinde yeterli bir farkÕndalÕk oluúturdu÷u ve ö÷renciler tarafÕndan
önemsendi÷i yorumu yapÕlabilir.
Anahtar Kelimeler : østihdam, Kariyer Günleri, Kariyer Planlama, Turizm, Üniversite
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Türkiye 2000li yÕllarÕn baúlarÕnda e÷itim politikasÕnda köklü de÷iúikli÷e gitmiú, uzun yÕllar uygulanan
“DavranÕúçÕ E÷itim PolitikalarÕ”ndan vazgeçerek “YapÕlandÕrmacÕ E÷itim PolitikalarÕ”na geçilmiútir. Co÷rafya
ö÷retiminde yapÕlandÕrmacÕ e÷itim “2005 Co÷rafya ProgramÕ” ile baúlamÕútÕr. YapÕlandÕrmacÕ e÷itim anlayÕúÕyla
düzenlenen 2005 Co÷rafya ProgramÕnda bu e÷itim anlayÕúÕnÕn gere÷i olarak; ö÷rencilerin kazanmalarÕ istenen
bilgi ve becerileri uygun sÕnÕf içi etkinliklerle kazanmalarÕ ve bilgiyi farklÕ durumlara transfer edebilmeleri
beklenmektedir. Bu nedenle etkinlik temelli, ö÷renci ve ö÷retmenin ö÷renme sürecinde aktif oldu÷u bir ö÷renme
ortamÕ ön görülmektedir. Programda, ö÷retmenin ve ö÷rencilerin yeni rol ve sorumluluklarÕ belirlenmiútir.
Ö÷retmen, ö÷renme sürecinde rehber olarak görev yapacak ve ö÷rencinin merakÕnÕ tetikleyerek, etkinliklerle
ö÷renme iúlevini baúlatacaktÕr. Ö÷renci ise ö÷retilen de÷il, ö÷renen olarak etkinlikleri gerçekleútirirken geçmiú
bilgi ve becerileri ile yeni bilgi ve becerileri yorumlayarak, özümseyerek yeni bilgiler ve beceriler oluúturur;
ö÷retmen bu ö÷renme sürecinde sadece ö÷reten de÷il; ö÷renen, ö÷renciye destek olan ve gerekti÷inde rehberlik
yapan kiúidir. Bu nedenle yeni ö÷retim programÕna göre ö÷rencinin rolü ve sorumlulu÷u de÷iúmiútir. Çünkü
yapÕlandÕrmacÕlÕkta “ö÷renenlerin yeni bir ö÷renme sürecinde, önceki bilgi ve yaúantÕlarÕ üzerine ö÷renecekleri
yeni durumu uygulayarak her iki bilgiyi zihinlerinde birleútirerek yeni bir anlama düzeyi oluúturmalarÕ” ön
görülmektedir. YukarÕdaki e÷itim ve ö÷retim anlayÕúÕnÕn gerçekleútirilebilmesi için ö÷retmen co÷rafya
derslerinde çok farklÕ etkinlikler düzenlemeli ve etrafÕndaki her araç ve gereci ö÷retime katkÕ boyutuyla
de÷erlendirmelidir. Bu araçlardan birisi de günlük yapraklÕ takvimlerdir. Bu çalÕúmada Co÷rafya üniteleri içinde
yer alan konularÕn “günlük yapraklÕ takvim” kullanÕlarak yerel saat hesaplamalarÕ, gece ve gündüz sürelerinin
hesaplanmasÕ, ülkemizin illeri arasÕnda saat farklÕlÕklarÕnÕn bulunmasÕ, ülkemizin kuzey ve güney illeri arasÕnda
gündüz ve gece sürelerinin farklarÕ, gün uzamasÕ ve kÕsalmasÕnÕn aylÕk ve yÕllÕk takipleri…vb. konularÕn
iúlenmesi sÕrasÕnda ö÷rencilerin ö÷renmeye aktif katÕlmalarÕ ve ö÷retmenlerin rehberlikleri konusunda
durulmaya çalÕúÕlmÕú ve ö÷rencilere yaptÕrÕlacak etkinlikler örneklerle açÕklanmaya çalÕúÕlmÕútÕr. AyrÕca
takvimlerde yer alan ö÷rencilerimizin ve halkÕmÕzÕn dikkatinden kaçan “Hicri” ve “Rumi” takvimlerin takibi, bu
takvimler arasÕnda benzerlik ve farklÕlÕklarÕn tespiti, zemheri, cemre..vb kavramlarÕn ö÷retimi, dini ve milli
günlerimizin ö÷retimi konusunda ö÷rencilere yaptÕrÕlacak etkinlikler üzerinde durulmuútur
Anahtar Kelimeler : E÷itim, yapraklÕ takvim, 2005 Co÷rafya ProgramÕ, proje etkinli÷i, ders aracÕ
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Milli bilinç, vatan ve millet sevgisine dair en temel yapÕdÕr. Bu yapÕnÕn sa÷lam olmasÕ ça÷daú bilim anlayÕúÕ,
kültürel de÷erlerin o ülkede yaúayan bireyler tarafÕndan bilinmesi ve gereken de÷erin verilmesi sayesinde
gerçekleúir. DünyanÕn ça÷daú ülkeleri arasÕna girmek için çaba sarf etmek; hem kültürel de÷erlerimize sahip
çÕkma hem de Atatürk’ün de yukarÕdaki sözünde ifade etti÷i üzere yorulmadan, sistemli úekilde bilimi rehber
edinerek çalÕúma ve e÷itime verilen önemle gerçekleúir.
Ülkelerin kendilerini sahiplenerek ayakta tutmalarÕnÕ sa÷layacak bilinci kazanmÕú bireylere ihtiyacÕ vardÕr. Bunu
sa÷lamanÕn en temel yolu e÷itimin sa÷lam temeller üzerine dayandÕrÕlmasÕdÕr. Ülkeler, kendilerini ayakta tutacak
insan modelini sahip olduklarÕ e÷itim programlarÕ sayesinde gerçekleútirirler. Bu bakÕmdan e÷itim
programlarÕnÕn toplumsal úuuru sa÷layacak nitelikte donatÕlarak yürürlü÷e sokulmalarÕ önemlidir. E÷itim
programlarÕndaki kültürel de÷erlerin ö÷rencilere aktarÕlmasÕndaki en temel sorumluluk ö÷retmenlere
düúmektedir. Bu yüzden ö÷retmenlerin ö÷retim programlarÕnda yer alan milli ve kültürel ögeler hakkÕndaki
düúünceleri önemli bir yer teúkil etmektedir. ÇalÕúma, bu amaca yönelik olarak gerçekleútirilmiútir. Günümüzde
küreselleúme ile beraber “dünya vatandaúÕ” olmanÕn yanÕnda kendi ülkemiz ve milletimize ait maddi ve manevi
de÷erlerinin farkÕnda olan ve bu de÷erleri özümseyip davranÕúa dönüútürebilen bireylerin yetiútirilmesi önem arz
etmektedir. Yüksek lisans tezi olarak gerçekleútirilen bu çalÕúmada öncelikle Çanakkale úehri ve ølçelerinde
görev yapan co÷rafya ö÷retmenlerinin co÷rafya dersinin mille bilince iliúkin nicel görüúleri ortaya konulmuútur.
ÇalÕúma Çanakkale øli’nde görev yapan 87 co÷rafya ö÷retmeni ile bizzat görüúülerek bu konudaki
de÷erlendirmeleri 10 adet açÕk uçlu soru ileözel mülakat úeklinde gerçekleútirilmiú ayrÕca ö÷retmenlere
“Co÷rafya dersinin milli bilinç oluúturmadaki etkisine yönelik ifadeleri içeren 17 adet soru ve “Milli bilinç ile
ilgilili genel ifadeleri” kapsayan 13 adet soru içeren iki ayrÕ anket uygulanmÕútÕr. Elde edilen verilerin
de÷erlendirme ve analizlerinde ö÷retmenlerin meslekî kÕdemleri, e÷itim durumlarÕ, çalÕútÕklarÕ kurum türü,
cinsiyetleri, akademik özellikleri dikkate alÕnarak yapÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Co÷rafya ö÷retmenlerinin co÷rafya
dersinin vatan ve millet sevgisinin kökleúmesindeki etkisi, co÷rafya ö÷retmenlerinin milli bilinci geliútirmedeki
etkisi, co÷rafya dersinin vatan savunmasÕna etkisi, uluslararasÕ göç ve mülteci akÕnlarÕnÕn milli bilince olan
etkisi, co÷rafya derslerinin dünya siyasetine etkisi, 2005 co÷rafya ö÷retim programÕnÕn milli bilinci
oluúturmadaki vizyonu üzerinde durulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Co÷rafya e÷itimi, milli bilinç, küreselleúme, dünya vatandaúÕ, e÷itim programÕ.
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E÷itimin en önemli genel amaçlarÕndan biri, bireysel farklÕlÕklara olan duyarlÕlÕ÷Õn arttÕrÕlmasÕ ve bu duyarlÕlÕ÷Õn
geliútirilece÷ine yönelik yaklaúÕmlarÕn nasÕl edimsel hale dönüútürülece÷idir. Kuúkusuz her disiplin e÷itiminde
bu hedeflere nasÕl ulaúacaklarÕna dair çeúitli yaklaúÕmlar ileri sürmektedir. BazÕ disiplinler ontolojisi gere÷i di÷er
bir deyiúle varoluúu, tanÕmÕ ve iúleyiúi itibariyle bazÕ metotlarÕn uygulanmasÕna daha özel fÕrsatlar sunar. Bu
fÕrsatlarÕn uygun metodoloji ile hayata geçirilmesi ilgili disiplinin en önemli amaçlarÕndan birini oluúturur.
E÷itim amaçlarÕnÕn ço÷u ders esnasÕnda hayata geçirilmeye çalÕúÕlÕr. E÷itim amaçlarÕnÕn hayata geçirilmesi ile
ilgili hedefler konu ba÷lamÕnda ele alÕnÕr ve prati÷e dökülür. Bu nedenle ba÷lam hayati öneme sahiptir. FarklÕ
bireyleri, farklÕ sosyo-ekonomik yapÕdan gelen, çoklu gerçekliklerin var oldu÷u bir yapÕ kuúkusuz çok kültürlü
bir özellik taúÕr. Co÷rafya yapÕsÕ gere÷i çok kültürlüdür. øúleyiúi, içeri÷i ve prati÷i bir anlamda çok kültürcü
yaklaúÕmÕ benimsemeyi gerektirir. Çok kültürlü yaklaúÕmÕn prati÷i ise önemli oranda e÷itimin
gerçekleútirilmesinde yatar. Küreselleúme ve kültür, göçler, göçmenler ve mülteciler, adil olmayan geliúme
nedeniyle ortaya çÕkan eúitsiz geliúme ve bunun sonucunda farklÕ sosyal ve ekonomik özelliklerin getirdi÷i
sorunlar co÷rafyanÕn ilgi alanÕndadÕr. FarklÕ sosyal gerçekliklere nasÕl yaklaúÕlaca÷Õ ise çok kültürlü e÷itimin bir
parçasÕdÕr. Bu nedenle co÷rafya e÷itimi ile çok kültürlülük önemli bir kesiúim kümesine sahiptir. Bu kümenin
nasÕl iúleyece÷i ilgili disiplinin e÷itiminde yatmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Çok kültürlülük, co÷rafya e÷itimi, farklÕ gerçeklik.
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Rehberlik, bireyin kendisini tanÕmasÕ ve buna göre de kendisini grçekleútirmesi için bireye sunulan hizmetler
olarak özetlenebilir. Bireyin kendisini tanÕmasÕnda baúvurulan kaynaklar bireyin kendisi ve yakÕn çevresinin kiúi
hakkÕndaki görüú ve gözlemleri önemlidir. Dini rehberlite de insanÕn kendisini tanÕmasÕna aracÕlÕk eden her tür
bilgi önemlidir. ønsanÕn kim oldu÷u, hayatÕn anlamÕ, baúlangÕcÕ ve sonu ile ilgili sorular insanÕn kendisini
tanÕmasÕna aracÕlÕk eden en temel sorulardÕr. Dini rehberlikte insan kendisini tanÕmasÕ ve anlamasÕ için öncelikle
varlÕ÷Õ tanÕmaya ve anlamaya muhtaçtÕr. Çünkü insanÕn kendisini gerçekleútirmesi kendisini tanÕmasÕna ve varlÕk
içinde kendisini do÷ru bir úekilde konumlandÕrmasÕna/anlamlandÕrmasÕna ba÷lÕdÕr. ønsanÕn kendisinden varlÕ÷a
varlÕktan kendisine uzanan bilgiler/tanÕúmalar insanÕn kendisini tanÕmasÕ için bir ayna vazifesi görür. ønsanÕn
kendi çabasÕ dÕúÕnda kendisini tanÕma imkanlarÕndan biri de ilahi bilgidir. ølahi vahye göre insan Allah’Õn kulu,
hemcinslerinin kardeúi, yeryüzünün halifesidir. AyrÕca bu ilahi bilgide insanÕn tüm iliúkilerinde ona rehberlik
edecek barÕú, huzur ve mutlulu÷una rehberlik edecek ö÷ütler bulunur. ønsan da özgür iradesi, tercihø ve ahlaki
yönelimleri ile dini alanda kendisini gerçekelútirir. øúte bu araútÕrmada dini anlamda insanÕn kendisini
tanÕmasÕnÕn ve gerçekleútirmesinin anlamÕ, kapsamÕ, sÕnÕr ve imkanlarÕ konusu temel kaynaklar ve ilgili literatür
taranarak ortaya koymaya çalÕúÕlmÕútÕr. Dini alanda insanÕn kendisini gerçekleútirmesi çok yönlü bir araútÕrmayÕ
gerektirir. AyrÕca hayat boyu ö÷renmeye, kazanma ve kaybetmeye, yükseliú ve alçalÕúa açÕk yapÕsÕ ile olma
yolunda olan insanÕn, dini anlamda kendisini ne kadar gerçekleútirip gerçekelútiremeyece÷i dini rehberlik ve din
e÷itimi açÕsÕndan araútÕrmaya de÷er bir konudur.
Anahtar Kelimeler : din e÷itimi, dini rehberlik, insanÕn kendisini tanÕmasÕ, insanÕn kendisini gerçekleútirmesi
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ønsanÕn en önemli özelliklerinden biri etkileyen ve etkilenen bir varlÕk olmasÕdÕr. Bu nedenle karúÕlÕklÕ
etkileúimin insan yaúamÕnda önemli bir yeri vardÕr. ønsanÕn etkiye açÕk olmasÕ her tür e÷itim için bir imkan ve
fÕrsat oluúturur. Olumsuz sonuçlar do÷uran etkileúimlerin ise birer e÷itim engeli oldu÷u söylenebilir. Konu din
e÷itimi açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde görünen ve görünmeyen varlÕk alemi ile insanÕn etkileúimde bulundu÷u
varlÕk dünyasÕnÕn oldukça zengin oldu÷u görülür. Öyle ki, dini hayatÕn kalitesini söz konusu etkileúimdeki
iliúkilerin yetkinli÷inin belirledi÷i söylenebilir. Bu nedenle din e÷itiminin önemli amaçlarÕndan biri de
ö÷renenlere etkileúimi yönetebilecek sosyal becerileri ve sosyal yeterlili÷i kazandÕrmaktÕr. Bu anlamda din
e÷itimi insanÕ kendisine, Allah’a, ainsanlara ve di÷er varlÕklara yaklaútÕrabildi÷i oranda baúarÕlÕ sayÕlabilir.
Sosyal beceri olarak, akrabalÕk, komúuluk, arkadaúlÕk gibi sosyal sorumluluklarÕ yerine getirme ve iliúkileri
sürdürebilme, sosyal problemleri etkili bir úekilde çözebilme, kendi duygularÕnÕ en iyi, en do÷ru ve en güzel
úekilde ifade edebilme, muhatap oldu÷u insanlarÕn duygularÕnÕ okuyabilme ve empati ile karúÕlÕk verebilme vb.
nitelikler örnek verilebilir. Toplumsal yaúamda sosyal uyum kadar dini ve ahlaki ba÷lamda sosyal riskler de söz
konusudur. Kuran’da sosyal uyum kadar sosyal risklere karúÕ da inanan insanlarÕn dikkati çekilmiútir. Eú ve
çocuklarÕn, akrabalarÕn, aúiret ve kabilenin, arkadaúlarÕn, yöneticilerin ve varlÕklÕ kiúilerin hak ve hukuk
ba÷lamÕnda de÷erlerin önüne geçmemesi vurgulanmÕútÕr. Etkileúim alanÕnda sÕnÕrlarÕn kalktÕ÷Õ ve birçok
problemin yaúandÕ÷Õ günümüz dünyasÕnda din e÷itiminde sosyal beceri e÷itimine özellikle ihtiyaç
duyulmaktadÕr. øúte bu çalÕúma konu ile ilgili literatür taranarak din e÷itiminde insanÕn etkileúim dünyasÕnÕ
anlamayÕ ve etkileúim çevresini do÷ru bir úekilde yönetmeyi sa÷layacak sosyal yeterlik ve sosyal becerilerin
kazandÕrÕlmasÕna katkÕ sa÷lamayÕ amaçlamÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : din e÷itimi, din e÷itiminde sosyal yeterlik, din e÷itiminde sosyal beceri, din e÷itiminde
etkileúim
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Disiplinler arasÕ sÕnÕrlar sanÕldÕ÷Õ kadar katÕ, de÷iúmez ve de÷iútirilemez görülmemektedir. Tam tersine
disiplinler arasÕ teori, kavram ve yaklaúÕmlar giderek artan bir olgu olarak durmaktadÕr. Her ne kadar
disiplinlerin kendini belirleyen belirli kalÕplarÕ ve temel tartÕúma olgularÕ olsa da, postdisipliner yaklaúÕm her
bilim dalÕnda farklÕ boyutlarla kendini hissettiriyor. Sosyal teorilerin ço÷u birçok disiplin tarafÕndan ele
alÕnmakta ve farklÕ noktalardan iúlenebilmektedir. Kapitalizm, küreselleúme, göç, feminist teori, postmodernizm
gibi olgularÕ ve bunlarla ilintili teorileri sadece bir disipline indirgeyip oradan maksimum faydayÕ sa÷lamak
imkansÕz görünüyor. Bu nedenle disiplinler arasÕ bilgi akÕúÕnÕ sadece belli disiplin sÕnÕrlarÕnÕ gözeterek azaltmaya
çalÕúmak fayda de÷il aksine disiplini zayÕflatan önemli bir unsur olarak durmaktadÕr. Türkiye’deki co÷rafya ve
co÷rafya ö÷retmenli÷i programlarÕndaki ana sorunlardan biri de yukarÕda açÕklamaya çalÕútÕ÷ÕmÕz durumla
oldukça yakÕndan ilintilidir. ønceledi÷imiz co÷rafya programlarÕndaki birçok zorunlu ve seçmeli dersler
postdisipliner yapÕyÕ ortaya koymaktan uzak durmaktadÕr. Dersler incelendi÷inde ço÷u co÷rafya disiplini ile
sÕnÕrlandÕrÕlmÕú ve sosyal bilimlerin di÷er alanlarÕ ile iletiúimi oldukça sÕnÕrlÕ oldu÷u görülmüútür. Do÷al olarak
bu yaklaúÕm, Türkiye’de co÷rafi disiplini zayÕflatan, görüú açÕsÕnÕ daraltan ve çözüm önerileri noktasÕndan ise
daha kÕsÕr bir döngüye girmesine neden olan bir yaklaúÕma iúaret etmektedir. Bu çalÕúmada Türkiye’deki
akademik co÷rafya dersleri ve programlarÕ postdisipliner yaklaúÕm açÕsÕndan ele alÕnmakta ve çözüm önerileri
getirilmeye çalÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Co÷rafya, ö÷retim, post disipliner, ders programlarÕ
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Türk dünyasÕ son derece kalabalÕk ve kuvvetli bir güçtür. SSCB’nin da÷ÕlmasÕ ile birlikte ba÷ÕmsÕzlÕklarÕnÕ ilan
eden Türk devletleri hem Türkiye için hem de dünya için oldukça büyük bir öneme sahiptir. özellikle
Türkmenistan ve Türkiye arasÕnda aynÕ milletin mensuplarÕ olmanÕn getirdi÷i dostluk ve karúÕlÕklÕ muhabbet
duygusu her iki ülkenin e÷itim sistemine de yansÕmÕútÕr. Bu maksatla Türkiye’de Türk DünyasÕnÕn tanÕtÕlmasÕ ve
ortak bir kültür oluúturulmasÕ için ortaö÷retim kademesi lise 4. SÕnÕfta “Ça÷daú Türk ve Dünya Tarihi” dersi
okutulmaktadÕr. Baúta Türkmenistan olmak üzere bütün Türk DünyasÕ bu ders kapsamÕnda ö÷retilmektedir.
AyrÕca yüksek ö÷retim seviyesinde karúÕlÕklÕ ö÷renci de÷iúim protokolleri ve programlarÕ ile ortak kültür ve
kardeúlik duygularÕ geliúmekte, e÷itim ve bilime ortak katkÕ sa÷lanmaya çalÕúÕlmaktadÕr. DüúmanlarÕnÕn bile
saygÕ duydu÷u, sadece Türkiye Türklerinin de÷il bütün mazlum milletlerin ve Türk dünyasÕnÕn lideri, Mustafa
Kemal Atatürk bizler için büyük bir de÷erdir. Bu de÷er ayrÕútÕrÕcÕ de÷il birleútirici bir unsurdur. Emperyalizmin
ve sömürünün karúÕsÕnda duran; milli kimlik, milli kültür ve ba÷ÕmsÕzlÕk timsali bir kiúi olarak bilinen ve saygÕ
duyulan Atatürk, adÕnÕ tarihe yazdÕrmÕú ve Türk DünyasÕnÕn büyük liderlerinden birisi olmuútur. Bu araútÕrma ile
aynÕ millete mensup fakat Türkiye’den uzakta olan farklÕ co÷rafya ve kültüre sahip Türkmenistan’Õn, lise tarih
kitaplarÕnda Atatürk’ün nasÕl anlatÕldÕ÷ÕnÕn belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmada Türkmenistan’da tarih ders
kitaplarÕ incelenecek ve Atatürk’ün hangi sÕnÕflarda, hangi ders kapsamÕnda nasÕl ele alÕndÕ÷Õ
araútÕrÕlacaktÕr. Türkmenistan tarih ders kitaplarÕnÕn incelenece÷i bu araútÕrmada nitel araútÕrma yöntemlerinden
döküman analizi tekni÷i kullanÕlacaktÕr. Türkmenistan tarih kitaplarÕnÕn Atatürk hakkÕnda hangi bilgileri verdi÷i
ve O’na nasÕl bir anlam yükledi÷i ortaya konularak elde edilen bulgular tartÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Türkmenistan Tarih Ders KitaplarÕ, Atatürk AlgÕsÕ, Tarih E÷itimi
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Sosyal bilgiler dersinin müfredat programÕ incelendi÷inde okul dÕúÕ etkinliklerinin oldu÷u görülür. Bu okul dÕúÕ
etkinlikler arasÕnda müze gezileri de yer almaktadÕr. Ö÷retmen rehberli÷inde, sÕnÕf ile yapÕlan müze
ziyaretlerinde yapÕlabilecek pek çok etkinlik vardÕr. YazÕlÕ ve görsel kaynaklarÕn kullanÕlmasÕ, atölye çalÕúmasÕ,
nesne çalÕúmasÕ, canlandÕrma ve drama gibi. Bu etkinliklerin yanÕnda, müzelerdeki nesnelerden faydalanÕlarak
yazÕ yazma etkinlikleri de düzenlenebilir. Böylece ö÷rencilerdeki hem gözlem ve ayrÕntÕyÕ fark edebilme
yetene÷i geliúir hem de bu gördüklerinden hareketle, imgelem sayesinde, hayal gücünü ka÷Õda aktararak yazÕ
yazma becerileri de geliúmiú olur. Müze e÷itimi ile ilgili pek çok çalÕúma yapÕlmÕútÕr. Fakat nesne çalÕúmasÕndan
hareketle, imgelem ve yazÕ yazma becerilerinin bir arada kullanÕldÕ÷Õ bir araútÕrma yapÕlmamÕútÕr. Müze ziyareti
sÕrasÕnda yapÕlabilecek bu etkinliklerin verimli bir úekilde sonuca ulaúmasÕ için, sosyal bilgiler ö÷retmenlerinin
de bu etkinlikleri yapmÕú olmasÕ ve nasÕl yapÕldÕ÷ÕnÕ biliyor olmasÕ önemlidir. Bu bakÕmdan bu araútÕrmada müze
ve e÷itim dersini alan 3. SÕnÕf sosyal bilgiler ö÷retmen adaylarÕ ile gerçekleútirilecektir. Bu araútÕrma ile sosyal
bilgiler ö÷retmen adaylarÕnÕn bir nesne üzerinden hareketle imgelem ve yazÕ yazma becerilerinin belirlenmesi
amaçlanmÕútÕr. Bir nesneye iliúkin gözlem ve imgeleme dayalÕ olarak yazma becerilerinin araútÕrÕlaca÷Õ bu
araútÕrmada nitel araútÕrma yöntemleri kullanÕlacaktÕr. Gaziosmanpaúa üniversitesi e÷itim fakültesi sosyal bilgiler
ö÷retmenli÷i ö÷rencilerinden 35 kiúi bu araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu oluúturmaktadÕr. Müze gezisi sÕrasÕnda
ö÷rencilere, araútÕrmacÕ tarafÕndan hazÕrlanan “geçmiúten gelen mektup” yazma yönergesi aracÕlÕ÷Õ ile veriler
toplanacaktÕr. Ö÷renciler tarihi nesneyi inceleyerek, o nesnenin yüzyÕllar öncesindeki sahibi gibi, nesnenin
hikayesini, kendisi için neden önemli oldu÷unu ve bu nesneyi yüzyÕllar sonra bulan kiúiye verece÷i mesajÕ içeren
bu mektup betimsel analize tabi tutularak analiz edilecektir. Elde edilecek bulgular, hikayesi yazÕlan nesnelerin
belirlenmesi, ö÷rencilerin dil becerilerinin ortaya konmasÕ ve mektuplarÕndaki anakronik unsurlarÕn belirlenmesi
çerçevesinde yorumlanacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Müze E÷itimi, Yazma Becerileri, Anakronizm, ømgelem, Tarih E÷itimi

(12060) TARøH ÖöRETøMøNDE MATERYAL KULLANIMININ
ÖöRENME ÜZERøNDEKø ETKøLERø
1

YELDA TUTAR SERTER 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
yeldatutar@comu.edu.tr

Tarih bilimi uluslarÕn birleúmesini ve bir amaç etrafÕnda toplanmasÕnÕ sa÷layan misyonuyla yüzyÕllarca sosyal
bilimlerin en önemli alanlarÕndan biri olmuútur. Türkiye’deki Tarih ö÷retiminin ö÷retmen merkezli yapÕlmasÕ
beraberinde birçok sorun do÷urmuú ve bu konuyla ilgili çeúitli çözüm önerileri getirilmiútir. Bu önerilerden en
önemlisi tarih ö÷retiminde materyal kullanÕmÕnÕn ve tasarÕmÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕdÕr. Tarih ö÷retiminde gerek
yazÕlÕ gerekse sesli materyalin yeterince kullanÕlmamasÕ tarih dersini sÕkÕcÕ ve ezbere dayanan bir model haline
getirmekte bu durum ö÷rencilerin dersten gereken verimi alamamasÕna neden olmaktadÕr. Bu çalÕúma tarih
ö÷retiminde materyal kullanÕmÕnÕn yeri ve önemi üzerinde durmaktadÕr. Materyal kullanÕmÕnÕn ö÷rencilerin
ö÷renme düzeyine etkisi örneklerle açÕklanmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Tarih E÷itimi, Materyal KullanÕmÕ, Görsel ve øúitsel Materyal.
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(12087) KAVRAMSAL DEöøùøM METøNLERøNøN øLKOKUL 4. SINIF
ÖöRENCøLERøNøN KAVRAM YANILGILARININ GøDERøLMESøNE
VE BAùARISINA ETKøSø*
MUSTAFA EMøRHAN YILDIRIM 1, YILMAZ GEÇøT 2
2

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
yilmaz.gecit@erdogan.edu.tr

2014 yÕlÕndaki yerel seçimler, cumhurbaúkanlÕ÷Õ seçimi ve 2015 yÕlÕnda iki kez yapÕlan genel seçimler ve
ülkemizin baúkanlÕk sistemi ile yönetilip yönetilmemesi tartÕúmalarÕ sürecinde insanlar ve yönetim ünitesinin
içeri÷ine dair kavramlar ülke gündemine sÕklÕkla gelmiútir. DolayÕsÕyla bu çalÕúmanÕn amacÕ, 4. sÕnÕf Sosyal
Bilgiler dersi içerisinde yer alan ønsanlar ve Yönetim ünitesinde geçen milli egemenlik, milli ba÷ÕmsÕzlÕk,
demokrasi, kamuoyu, yönetim kavramlarÕ ile ilgili kavram yanÕlgÕlarÕnÕ bulmak, bu kavram yanÕlgÕlarÕnÕn
giderilmesinde ve akademik baúarÕ bazÕnda kavramsal de÷iúim metinlerinin (KDM) etkisini araútÕrmaktÕr. Posner
ve di÷erlerinin belirtmiú oldu÷u kavramsal de÷iúim yaklaúÕmÕ esas alÕnarak KDM’ler hazÕrlanmÕútÕr. Bu
çalÕúmada karma (mixed) yöntem kullanÕlmÕútÕr. Nicel yaklaúÕmlardan yarÕ deneysel desen ve nitel veri toplama
araçlarÕndan mülakatlar yardÕmÕyla veriler toplanmÕútÕr. ÇalÕúma grubunu 95 4.sÕnÕf ö÷rencisi (30 deney gurubu,
30 kontrol gurubu ve 35 nitel çalÕúma gurubu) oluúturmaktadÕr. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programÕ ve
betimsel analizden yararlanÕlmÕútÕr. Bu analizler sonucunda hem akademik baúarÕ hem de kavram yanÕlgÕlarÕnÕn
giderilmesi hususunda deney grubu lehine anlamlÕ farklÕlÕklar tespit edilmiútir. ÇalÕúma sonucunda e÷itimcilere
ve araútÕrmacÕlara çeúitli önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, ønsanlar ve Yönetim, .Kavram YanÕlgÕsÕ, Kavramsal De÷iúim Metni.
Bu çalÕúma 2016 yÕlÕnda Recep Tayyip Erdo÷an Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsünde yüksek lisans tezi
olarak sunulmuútur.

(12143) MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA FøNANSAL
OKURYAZARLIöIN EöøTøM BOYUTUNDA ÖöRENCø
PERSPEKTøFøNDEN DEöERLENDøRøLMESø
NURCAN GÜNCE 1, ASøYE YÜKSEL 1
1

KOCAELø ÜNøVERSøTESø
asiye.yuksel@kocaeli.edu.tr

Finansal okuryazarlÕk, gündelik yaúamda kullanÕlan finansal enstrümanlarÕn seçiminde bilgi temelli kararlar
verebilmeyi sa÷layan yeterlilik düzeyini ifade etmektedir. Finansal okuryazarlÕk, aynÕ zamanda uzun vadeli
birikim ve yatÕrÕma dönük kararlarda finansal farkÕndalÕ÷Õ temel alÕr. Finansal yönetimde finansal okuryazarlÕk
düzeyinin yükseltilmesini sa÷layacak program içeriklerinin e÷itim müfredatlarÕnda yer almasÕ önemlidir. E÷itim
toplumun geliúmiúlik düzeyini belirleyen en önemli faktördür. E÷itimin niteli÷ini yükseltmek ancak nitelikli
ö÷retimlerle mümkündür. Ülkelerin kalkÕnmasÕnda önemli misyon üstelenen MYO’larda finansal
okuryazarlÕklarÕn incelenmesi ihtiyacÕ, bu araútÕrmanÕn temelini oluúturmaktadÕr. Ö÷rencilerin finansal okur
yazarlÕklarÕnÕ arttÕrmak için nasÕl bir yapÕlanmanÕn gerekti÷ine vurgu yapan bu çalÕúmanÕn literatüre önemli bir
kaynak oluúturaca÷Õ düúünülmektedir. Bu çalÕúmada finansal okuryazarlÕ÷Õn MYO’larda e÷itime katkÕsÕ
hakkÕnda üniversite ö÷rencilerinin görüúleri incelenmiútir. Bu do÷rultuda MYO’larda bulunan çalÕúmanÕn
örneklemini oluúturmuútur. Toplanan veriler betimsel istatistikler ve nicel veri analiz yöntemleriyle analiz
edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Finansal OkuryazarlÕk, MYO, E÷itim
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(12189) YÜKLEM UNSURUNUN TERCÜME-ø TEVÂRÎH-ø YEZDÎ
METNøNDEKø KULLANIMLARI VE BU MALZEMENøN TÜRK DøLø
EöøTøMøNE KATKILARI
1

MELEK KÜLCÜ 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
melekkulcu@hotmail.com

Cümle için üzerinde yargÕyÕ toplayan asÕl unsur olarak kabul edilen yüklem, Türk Dili e÷itiminde önemli bir yere
sahiptir. Cümlenin temel unsurlarÕndan biri olan yüklemin türüne göre cümlenin de türü belirlenir. DolayÕsÕyla
yüklem olarak kullanÕlacak söz ve söz öbekleri do÷rudan cümlenin de belirleyicisi durumundadÕr. Bu sebeple
yüklem olarak kullanÕlan kavramlar, kökenleri, tarihi geliúim sürecinde geçirmiú olduklarÕ de÷iúim önemlidir.
Tercüme-i Tevârîh-i Yezdî (TTY), XVI. yüzyÕla ait tercüme-telif bir eserdir. Eser umûmî bir øslam tarihi
metnidir. Yezdî adÕnda bir müstensih tarafÕndan yazÕldÕ÷Õ anlaúÕlan eser, dil özelliklerini yansÕtan yapÕlar ve söz
varlÕ÷Õ ile alan araútÕrmacÕlarÕ için oldukça hacimli bir malzeme sunmaktadÕr. Yezdî’nin eserin sonunda düútü÷ü
tarih; hicri 989, miladi 1582’dir. Bu sebeple özellikle 16. yüzyÕl dil çalÕúmalarÕ için önemli bir kaynaktÕr. Bu
çalÕúmada Tercüme-i Tevârîh-i Yezdî metnindeki yüklem unsuru üzerinde durulacaktÕr. Yüklem türleri, yüklem
olarak kullanÕlan kavramlarÕn kökenleri, tarihi geliúim süreci içinde geçirmiú olduklarÕ de÷iúim Tercüme-i
Tevârîh-i Yezdî temelinde günümüz Türkçesiyle karúÕlaútÕrÕlarak de÷erlendirilecektir. Eserde geçen fiillerin
yapÕlarÕ dolayÕsÕyla çatÕ özellikleri, birleúik fiil kurumlarÕ, tasvƯrƯ fiillerin kullanÕmÕ, fiil kip ve kiúileri
döneminden farklÕ olan kullanÕm örnekleriyle incelenecektir. Bildiriye konu olan eser, Eski Anadolu
Türkçesi’nden Klasik OsmanlÕca’ya geçilen bir dönemde yazÕlmÕú olup sahip oldu÷u arkaik yapÕlar ve yeni
geliúen dil özelliklerinin ilk örneklerini taúÕmaktadÕr. Bu sebeple eser, Türkiye Türkçesinde yüklem ve türlerinin
tarihsel geliúim sürecinin ortaya konmasÕna katkÕ sa÷lamasÕ açÕsÕndan bu çalÕúmaya önem
kazandÕrmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Yüklem, Tercüme-i Tevârîh-i Yezdî, 16. yüzyÕl Anadolu Türkçesi, Dil Bilim

(12213) ÜLKEMøZDE OKUYAN YABANCI UYRUKLU
ÖöRENCøLERøN TARøH ÖöRETøMøNDE YAùANAN SORUNLAR
SERVET HALø 1, HALøL øBRAHøM GÜNDÜZ 1
1

MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø
gndzhalilibrahim_23@hotmail.com

Tarih ö÷retimi ile ilgili yapÕlan çalÕúmalar incelendi÷inde temel kavram becerilerine iliúkin sorunlar, derslerin
iúlenme yöntemiyle ilgili sorunlar, ö÷retim elemanlarÕyla ilgili sorunlar, dersin materyallerinden kaynaklÕ
sorunlar, dersin ölçme ve de÷erlendirmesiyle ilgili sorunlar, kurumlarla ilgili sorunlar yaúandÕ÷Õ görülmektedir.
Ancak yabancÕ uyruklu ö÷rencilerin tarih ö÷retiminde yaúadÕ÷Õ sorunlar hakkÕnda günümüzde yapÕlan çalÕúma
sayÕsÕnÕn çok sÕnÕrlÕ oldu÷u görülmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 2016/2017
e÷itim ö÷retim yÕlÕnda e÷itimine devam eden yabancÕ uyruklu ö÷rencilerin tarih dersinde karúÕlaútÕ÷Õ sorunlarÕ
belirlemek ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktÕr. Bu araútÕrmada yöntem olarak tarama modeli
kullanÕlmÕútÕr. Tarama modelleri, geçmiúte ya da hâlen var olan bir durumu, var oldu÷u úekilde betimlemeyi
amaçlayan araútÕrma yaklaúÕmlarÕ úeklinde ifade edilebilir. YabancÕ uyruklu ö÷rencilerin tarih e÷itiminde
yaúadÕ÷Õ problemler onlarÕn görüúleri alÕnarak tespit edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrma çerçevesinde Mustafa
Kemal Üniversitesinde tarih dersi alan yabancÕ uyruklu ö÷rencilerden anket verilerine ulaúÕlmÕútÕr. AraútÕrma
sonucunda elde edilen veriler SPSSWindows Paket programÕndan yararlanÕlarak de÷erlendirmeye tabii
tutulmuútur. AraútÕrma sonuçlarÕnÕn Mustafa Kemal Üniversitesinde tarih ö÷renen yabancÕ uyruklu ö÷rencilerin
karúÕlaútÕklarÕ sorunlarÕn çözümüne yönelik katkÕ sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : YabancÕlara tarih ö÷retimi, tarih ö÷retimi, tarih ö÷retimi sorunlarÕ
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(12374) COöRAFYA LøSANS ÖöRENCøLERøNøN HARøTA YETERLøK
DÜZEYLERøNøN YORDANMASI
BÜLENT AKSOY 1, HAKAN KOÇ 2
2

1
GAZø ÜNøVERSøTESø
CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø
baksoy28@gmail.com

Bu araútÕrma, co÷rafya lisans ö÷rencilerinin harita yeterlik düzeylerini yordamak amacÕyla yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma
iliúkisel tarama modeli kullanÕlarak gerçekleútirilmiútir. Veri toplama aracÕ olarak Koç ve Demir (2014)
tarafÕndan geliútirilen “Developing Valid and Reliable Map Literacy Scale” isimli Harita OkuryazarlÕ÷Õ Ölçe÷i
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2015-2016 ö÷retim yÕlÕnda üç farklÕ üniversitede edebiyat fakültesi
co÷rafya bölümünde ö÷renim gören 417 ö÷renci oluúturmaktadÕr. Verilerin analizinde çoklu do÷rusal regresyon
analizi tekni÷i kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmadan elde edilen bulgulara göre; yordayÕcÕ de÷iúkenler ile ba÷ÕmlÕ
de÷iúken arasÕndaki ikili korelasyonlar incelendi÷inde, co÷rafya lisans ö÷rencilerinin harita yeterlik düzeyleri ile
haritalarla iúlem yapabilme ve taslak harita çizme de÷iúkenleri arasÕnda pozitif yönde ve orta düzeyde; harita
yeterlik düzeyleri ile harita okuma ve yorumlama ve harita kullanma de÷iúkenleri arasÕnda pozitif yönde ve
yüksek düzeyde bir iliúkinin oldu÷u görülmektedir. YordayÕcÕ de÷iúkenler ile ba÷ÕmlÕ de÷iúken arasÕndaki kÕsmi
korelasyonlar incelendi÷inde, co÷rafya lisans ö÷rencilerinin harita yeterlik düzeyleri ile haritalarla iúlem
yapabilme, harita okuma ve yorumlama, taslak harita çizme ve harita kullanma de÷iúkenleri arasÕnda pozitif
yönde ve yüksek düzeyde bir iliúkinin oldu÷u belirlenmiútir. AyrÕca co÷rafya lisans ö÷rencilerinin haritalarla
iúlem yapabilme, harita okuma ve yorumlama, taslak harita çizme ve harita kullanma de÷iúkenleri birlikte harita
yeterlikleri ile çok yüksek düzeyde ve anlamlÕ bir iliúki vermektedir. AraútÕrma sonuçlarÕna göre co÷rafya lisans
ö÷rencilerinin haritalarla gerçekleútirdi÷i becerilerin harita yeterliklerinin önemli bir yordayÕcÕsÕ oldu÷u
görülmektedir. Bu nedenle co÷rafya lisans programlarÕnda harita becerilerini geliútirecek ders ve uygulamalara
a÷ÕrlÕk verilmesi gerekti÷i önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Harita yeterlik, haritalarla iúlem yapabilme, harita okuma ve yorumlama, harita çizme,
harita kullanma.
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(9521) SINIF ÖöRETMENLERøNøN FøZøKSEL AKTøVøTE
DÜZEYLERø
1

UöUR ALTAY MEMøù 1
BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
ugur.altay@gmail.com

Fiziksel aktivite iskelet kaslarÕ ile yapÕlan ve sonucunda kalori harcanan tüm hareketlerdir. Fiziksel aktivitenin en
az orta úiddette ve haftada en az üç gün yapÕlmasÕ insan sa÷lÕ÷Õna olumlu katkÕda bulunmaktadÕr. YapÕlan son
dönem araútÕrmalarÕ göstermiútir ki çocukluktan itibaren aktif olan bireyler bu alÕúkanlÕklarÕnÕ ilerleyen yaúlara
da taúÕmaktadÕr. Bu yüzden ilkokul yÕllarÕnda fiziksel aktivite alÕúkanlÕ÷ÕnÕn kazanÕlmasÕ toplum sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan
son derece kÕymetlidir. Zonguldak Ere÷li ilçesinde 120 sÕnÕf ö÷retmeni ile yapÕlan bu araútÕrmada, ö÷retmenlerin
ö÷rencilerine rol-model olmasÕ bakÕmÕndan fiziksel aktivite alÕúkanlÕklarÕnÕn incelenmesi hedeflenmiútir. AçÕk
uçlu sorularla görevde bulunan sÕnÕf ö÷retmenlerinin fiziksel aktivite düzeyleri belirlenmiú ve fiziksel aktivite
yapamayanlarÕn mazeretleri de sorulmuútur. AraútÕmanÕn sonuçlarÕna göre yaú, cinsiyet, medeni durum ve
hizmette bulundu÷u süreler ile sÕnÕf ö÷retmenlerinin fiziksel aktivite düzeyleri arasÕnda farklÕlÕk
gözlenememiútir. Bunun yanÕ sÕra sÕnÕf ö÷retmenlerinin ço÷unlukla sedanter oldu÷u ve fiziksel aktivitelere
katÕlamadÕklarÕ ifade edilirken, buna mazeret olarak da yeterli zamanlarÕnÕn olmadÕ÷Õ belirtilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Fiziksel Aktivite, SÕnÕf Ö÷retmenleri, Sedanterlik

(11427) MEDYA VE TELEVøZYON OKURYAZARLIöI: BEDEN
EöøTøMø VE SPOR ANABøLøM DALI LøSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
BAùVURAN BøREYLER ÜZERøNE BøR UYGULAMA
ÇAöDAù CAZ 1, OSMAN TOLGA TOGO 2
1

MARMARA ÜNøVESøTESø
MARMARA ÜNøVERSøTESø
cagdas.caz@marmara.edu.tr

2

AraútÕrmanÕn amacÕ; Beden E÷itimi ve Spor Anabilim DalÕ lisansüstü programlarÕna baúvuran bireylerin medya
ve televizyon okuryazarlÕk düzeylerini incelemektir. 2016-2017 E÷itim-Ö÷retim yÕlÕ bahar yarÕyÕlÕnda, Marmara
Üniversitesi, Beden E÷itimi ve Spor Anabilim DalÕ lisansüstü programa baúvuran toplam 121 birey (38 kadÕn, 83
erkek), araútÕrmanÕn çalÕúma grubunu oluúturmuútur. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak; Korkmaz ve Yeúil
(2011) tarafÕndan geliútirilen ‘Medya ve Televizyon OkuryazarlÕk Düzeyleri Ölçe÷i’ kullanÕlmÕútÕr. Veriler;
betimsel istatistiki yöntemler, ba÷ÕmsÕz gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve Tukey testi
kullanÕlarak analiz edilmiútir. AraútÕrma sonucunda, kadÕn ve erkek bireyler arasÕnda medya ve televizyon
okuryazarlÕ÷Õ açÕsÕndan manidar bir farklÕlÕk tespit edilememiútir. Di÷er taraftan dergi, gazete gibi süreli
yayÕnlarÕ takip edenler ile etmeyen bireyler arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕklar tespit edilmiútir. AyrÕca, lisans
mezuniyeti sonrasÕ ailesinden maddi, manevi destek alanlarÕn ortalama puanlarÕ daha yüksek oldu÷u
belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Beden E÷itimi ve Spor, Lisansüstü program, Medya ve Televizyon OkuryazarlÕ÷Õ
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(11957) TAKIM VE FERDø SPORLAR øLE øLGøLENEN
SPORCULARIN ZøHøNSEL DAYANIKLILIK DURUMLARININ
øNCELENMESø
SERKAN HACICAFEROöLU 1, RECEP FATøH KAYHAN 1, BURHANETTøN
HACICAFEROöLU 2
1

2

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
ANTALYA GENÇLøK HøZMETLERø VE SPOR øL MÜDÜRLÜöÜ
serkanhacicaferoglu@gmail.com

Spor biliminde son yÕllarda multi-disipliner araútÕrmalarÕn sayÕsÕ giderek artmaktadÕr. Bu araútÕrmalarda spor
psikolojisi ve beraberindeki birçok kavramda alan yazÕna kazandÕrÕlmÕútÕr. Yeni kavramlardan olan zihinsel
dayanÕklÕlÕ÷Õn sporcular ve antrenörler tarafÕndan, mükemmel performansa ulaúmak için en önemli psikolojik
özelliklerden biri oldu÷u kabul edilmektedir. Bu ba÷lamda bu araútÕrma, takÕm ve ferdi spor dallarÕyla ilgilenen
sporcularÕn, zihinsel dayanÕklÕlÕk durumlarÕyla ilgili algÕlarÕnÕ belirleyebilmek amacÕyla yapÕlmÕútÕr. Genel
tarama modeli kullanÕlarak yapÕlan araútÕrmanÕn evrenini, Rize il merkezinde takÕm ve ferdi spor dallarÕyla
ilgilenen sporcular oluútururken, örneklemini ise evrenden tesadüfü yöntemle seçilmiú gönüllü 25’i ferdi spor,
58’i ise takÕm sporlarÕnda olmak üzere toplam 83 sporcu oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak
zihinsel dayanÕklÕlÕk ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya katÕlan sporcularÕn demografik de÷iúkenlere ba÷lÕ olarak
ölçek maddelerine verdikleri cevaplar bir istatistik paket programÕ yardÕmÕyla hesaplanmÕútÕr. AraútÕrmada
verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada örneklemdeki sporcularÕn ölçe÷e verdikleri yanÕtlardan hareketle; ferdi spor dalÕyla
ilgilenen sporcularÕn zihinsel dayanÕklÕlÕk durumlarÕnÕn genel aritmetik ortalamalarÕ 3.86 puan ile takÕm sporlarÕ
ile ilgilenen sporcularÕn ise 4.03 puan ile orta üstü düzeyde oldu÷u belirlenmiútir. Aritmetik puan olarak takÕm ve
ferdi spor dallarÕyla ilgilenen; erkek sporcularÕn kadÕn sporculara göre, 25 yaú ve üzeri aralÕ÷Õnda bulunan
sporcular ile 8 yÕl ve üzerinde bu spor dallarÕyla ilgilenen sporcularÕn di÷er gruplarda bulunan sporculara göre
müsabakalara hazÕrlanÕrken daha fazla zihinsel dayanÕklÕlÕk gösterdikleri belirlenmiútir. AyrÕca ferdi spor
dallarÕyla ilgilenen sporcularÕn cinsiyet ve oynama süreleri de÷iúkenleri ile zihinsel dayanÕklÕlÕk ölçe÷inin
aritmetik puanlarÕ arasÕnda istatistikî açÕdan anlamlÕ bir farkÕn oldu÷u, yaú de÷iúkeni açÕsÕndan anlamlÕ bir farkÕn
olmadÕ÷Õ, takÕm sporlarÕ ile ilgilenen sporcularda ise bahsedilen tüm ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerde istatistikî açÕdan
anlamlÕ bir farkÕn olmadÕ÷Õ saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : TakÕm sporlarÕ, Ferdi sporlar, Performans, Mükemmel performans, Zihinsel dayanÕklÕlÕk.
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(11959) VOLEYBOL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN
KAYGI DÜZEYLERøNøN BAZI DEöøùKENLER AÇISINDAN
øNCELENMESø
SERKAN HACICAFEROöLU 1, RECEP FATøH KAYHAN 1, BURHANETTøN
HACICAFEROöLU 2
1

2

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
ANTALYA GENÇLøK HøZMETLERø VE SPOR øL MÜDÜRLÜöÜ
serkanhacicaferoglu@gmail.com

Beklenmedik, kontrol edilemeyen bir úekilde geliúen, iç ve dÕú olaylar süreci olan kaygÕ; gerginlik hissi, korku ve
sinirlilik, hoú olmayan düúünceler ile fizyolojik de÷iúiklikleri içeren, heyecansal tepkiler olarak
tanÕmlanabilmektedir. Bu ba÷lamda bu araútÕrma voleybol spor dalÕ ile müsabakalara katÕlan sporcularÕn kaygÕ
düzeylerini bazÕ de÷iúkenler açÕsÕndan belirleyebilmek amacÕyla yapÕlmÕútÕr. Genel tarama modeli kullanÕlarak
yapÕlan araútÕrmanÕn evrenini; Türkiye Üniversiteler Federasyonunca 2016 yÕlÕnda gerçekleútirilen 2. lig gurup
müsabakasÕna katÕlan üniversitelerin 132 sporcusu oluútururken; örneklemini ise evrenden tesadüfü yöntemle
seçilmiú gönüllü 103 sporcu oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada durumluk ve sürekli kaygÕ ölçe÷inin, durumluk (anlÕk)
kaygÕ bölümü kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya katÕlan sporcularÕn demografik de÷iúkenlere ba÷lÕ olarak ölçek
maddelerine verdikleri cevaplar bir istatistik paket programÕ yardÕmÕyla hesaplanmÕútÕr. AraútÕrmada verilerin
çözümlenmesinde frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama, t- testi ve tekyönlü varyans analizi
(ANOVA) kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn sonucunda; sporcularÕn özellikle müsabaka öncesi hissettikleri kaygÕ
durumlarÕnÕn genel olarak aritmetik ortalamalarÕnÕn 2.36 puan ile orta altÕ düzeyde oldu÷u belirlenmiútir. Yine
araútÕrmada cinsiyet, yaú ve voleybol oynama süre de÷iúkenlerine ba÷lÕ olarak sporcularÕn yarÕúma öncesi kaygÕ
hissetme durumlarÕnÕn benzer oldu÷u saptanmÕútÕr. AyrÕca cinsiyet ve voleybol oynama süre de÷iúkenlerine ba÷lÕ
olarak sporcularÕn müsabaka öncesi kaygÕ hissetme durumlarÕ bakÕmÕndan anlamlÕ bir farkÕn olmadÕ÷Õ, yaú
de÷iúkeni açÕsÕndan ise anlamlÕ bir farkÕn oldu÷u saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : KaygÕ, Durumluk KaygÕ, Müsabaka, Sporcu, Voleybol.

(11993) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖöRENCøLERøNøN
SOSYALLEùMESøNE, SPOR AKTøVøTELERøNøN ETKøSøNøN
øNCELENMESø “HEREKE ÖMER øSMET UZUNYOL MYO ÖRNEöø”
AYKUT TOSUN 1, BARIù DEMøR 1, C.GAZø UÇKUN 1, ASøYE YÜKSEL 1
1

KOCAELø ÜNøVERSøTESø
asiye.yuksel@kocaeli.edu.tr

Sosyalleúme; toplumdaki mevcut ya da beklenen rolleri yerine getirmek için gerekli olan becerilerin, bilgilerin,
de÷erlerin, e÷ilimlerin ve benlik algÕlarÕnÕn özümsenmesi ve geliúimi olarak tanÕmlanmaktadÕr. En önemli
sosyalleúme araçlarÕ aile, oyun ve arkadaú gruplarÕ, okul ve ö÷retmen, komúu, iú yeri, kulüpler, dernekler, politik
gruplar, dini cemaatler ve cami, sanat faaliyetleri ve kitle iletiúim araçlarÕdÕr. Spor aktiviteleri de bu araçlarÕn
içindedir. Bu araútÕrma Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer øsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulunda ö÷renim
gören Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü ö÷rencilerinin spor aktivitelerinin sosyalleúmelerine etkilerini
incelemeyi amaçlamaktadÕr. AraútÕrmada ùahan (2007) tarafÕndan geliútirilen “Spor ve Sosyalleúme Ölçe÷i”
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya Kocaeli Üniversitesinden Üniversitesi’nde ö÷renim gören 161 ö÷renci ö÷renci
katÕlmÕútÕr. Veriler SPSS18.0 paket programÕnda de÷erlendirilmiútir. Ölçe÷in güvenilirlik katsayÕsÕ 0.841 olarak
bulunmuútur. Verilerin istatistiksel de÷erlendirilmesinde verilen cevaplarÕn gruplandÕrÕlÕp yüzde, frekans ve
ortalamalarÕ belirlenmiútir. AyrÕca gruplar arasÕ farklÕlÕklarÕn bulunmasÕ için ANOVA ve t testi kullanÕlmÕútÕr.
Sonuç olarak spor aktivitelerinin, meslek yüksek okulu ö÷rencilerinin sosyalleúme düzeylerinin birçok faktör
tarafÕndan etkiledi÷i tespit edilmiútir. Üniversitelerde spor derslerinin azlÕ÷Õ ve alt yapÕ yetersizli÷inden
kaynaklanan sÕkÕntÕlarÕn ö÷rencilerin sosyalleúme sürecinde etkili oldu÷u söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Spor aktivitesi, Sosyalleúme, Meslek Yüksek Okulu Ö÷rencisi
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(12042) TÜRK SPOR EöøTøMøNDE YÖNETSEL SORUNLARA øLøùKøN
BøR DEöERLENDøRME
AHMET ATALAY 1, A. KÜRùAD AKBULUT 1
1
ARDAHAN ÜNøVERSøTESø
ahmetatalay@ardahan.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ Türkiye’de spor e÷itimine iliúkin sorunlarÕ ortaya koymak ve bu sorunlarÕn çözümüne
iliúkin öneriler geliútirmektedir. Bu ba÷lamda çalÕúma nitel desende doküman analizi yöntemi kullanÕlarak
gerçekleútirilmiútir. DolayÕsÕ ile mevcut yerli literatürün detaylÕ analizi yapÕlmÕútÕr. Nitelikli ve geliúmiú bir
toplumun inúasÕ nitelikli bireylerin yetiútirilmesi ile baúlar. Bireylerin nitel ve nicel açÕdan geliúimini destekleyen
e÷itsel araçlarÕn baúÕnda spor e÷itiminin geldi÷i söylenebilir. Zira spor salt fiziksel geliúimi de÷il bununla birlikte
bireylerin biliúsel, ruhsal ve sosyal yönden de geliúimlerini destekleyen bir araçtÕr. AyrÕca genel e÷itimin
tamamlayÕcÕ bir parçasÕ, de÷erler e÷itiminin asli bir unsurudur diyebiliriz. DolayÕsÕ ile çocuk ve gençlerin
yaúamlarÕnÕ úekillendirecek e÷itim hayatlarÕnÕn elveriúli doneler ile desteklenmesi son derece önemlidir. Spor,
çocuklarÕn geliúimleri için ders ortamÕnÕn dÕúÕnda fÕrsatlar sa÷larken, kendilerini geçekleútirme ve ba÷ÕmsÕz
bireyler olabilmeleri içinde imkanlar oluúturur. Böylesine önemli bir misyona sahip oldu÷u düúünülen spor
e÷itimi yönetsel açÕdan ehemmiyetle ele alÕnmalÕ, do÷ru bir yönetim kültürü ile genel e÷itime adaptasyonu
sa÷lanmalÕdÕr. Ancak Türkiye’de spor e÷itimine iliúkin yönetsel unsurlarÕn sa÷lÕklÕ çalÕúmadÕ÷Õ, sorunlarÕn
çözümü ile ilgili somut adÕmlarÕn atÕlmadÕ÷Õ söylenebilir. Bununla birlikte okul sporlarÕ için yeterli kaynaklarÕn
aktarÕlmadÕ÷Õ, okullarda tesisleúmenin yetersiz olmasÕ ve araç-gereç ve malzemelerin de amacÕna hizmet etmede
yetersiz kaldÕ÷Õ söylenebilir. AyrÕca, okul idarecilerinin spor ile ilgili isteksiz olmalarÕ, ailelerin sÕnav kaygÕsÕ ile
çocuklarÕnÕ spor etkinliklerden uzak tutma gayretleri de temel sorunlar olarak göze çarpmaktadÕr. Baúta Milli
E÷itim BakanlÕ÷Õ olmak üzere ülkedeki e÷itim kurumlarÕnÕn spor özelinde iyileútirme çalÕúmalarÕ yapmalarÕ,
sorunlarÕn çözümünde yenilikçi yaklaúÕmlar sergilemesi gerekti÷i ifade edilebilir. KalÕcÕ bir yönetim kültürünün
oluúturulmasÕ; spor e÷itimi özelinde çalÕútaylarÕn düzenlenmesi, meslek içi e÷itimler ile okul yönetimlerinin
spor özelinde bilgilendirilmesi ve olumsuz tutum ve davranÕúlarÕn de÷iútirilmesine yönelik adÕmlarÕn atÕlmasÕ
gerekmektedir. AyrÕca ailelerin de spor e÷itimi sürecine dahil edilmesi, çocuklarÕnÕ okul içi ve dÕúÕ spor
etkinlikleri konusunda teúvik etmesi de sa÷lanmalÕdÕr.
Anahtar Kelimeler : Spor, E÷itim, Spor E÷itimi, Spor Yönetimi, Spor E÷itiminde Sorunlar

(12088) COöRAFYA ARAùTIRMALARININ SON BEù YILLIK (20102015) TEMEL YÖNELøMø
1

YILMAZ GEÇøT 1, DEMET ÖZKAN 2
RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
yilmaz.gecit@erdogan.edu.tr

Bu çalÕúmada ülkemizde co÷rafya disiplini alanÕnda son beú yÕlda gerçekleútirilen akademik çalÕúmalarÕn nicel
tespiti ve akabinde bunlarÕn hangi alanlarda yo÷unlaútÕ÷ÕnÕn belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. Bu kapsamda çeúitli
dergilerin web sayfalarÕ ve Ulusal Tez Veri tabanÕ veri toplama alanlarÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. 2010-2015 yÕllarÕ
arasÕnda faaliyet gösteren 20 hakemli derginin 120 sayÕsÕ ve 52 üniversitenin tez katalo÷u incelenmiútir. YapÕlan
inceleme neticesinde beú yÕl içerisinde yayÕnlanan toplam 1127 akademik çalÕúmanÕn 639’unun tez, 488’inin ise
makale çalÕúmasÕ oldu÷u belirlenmiútir. Tespit edilen bu çalÕúmalar öncelikle alan e÷itimi (263 çalÕúma) ve alan
çalÕúmalarÕ (864 çalÕúma) olarak iki kategoride toplatÕlmÕútÕr. SonrasÕnda ise bu iki kategori de kendi içinde
ayrÕca tasnif edilmiútir. Bu tasnifler neticesinde alan e÷itimi çalÕúmalarÕnÕn 81’inin ö÷renme etkinlikleri, 46’sÕnÕn
co÷rafyaya yönelik tutumlar, 42’sinin ölçme-de÷erlendirme, 36’sÕnÕn co÷rafya e÷itim felsefesi, 23’ünün
ö÷retmen yetiútirme, 19’unun kitap incelemeleri ve 16’sÕnÕn ise program geliútirme konulu oldu÷u tespit
edilmiútir. Alan çalÕúmalarÕnÕn ise 309’u fiziki co÷rafya, 302’si beúeri co÷rafya ve 253’u ekonomik co÷rafya
konularÕnda yapÕldÕ÷Õ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Co÷rafya, Co÷rafya E÷itimi, Co÷rafya AraútÕrmalarÕ.
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(12336) TÜRKøYE’DEKø PROFESYONEL FUTBOL LøGLERøNDE
MÜCADELE EDEN KULÜP BAùKANLARININ øù DOYUM
DÜZEYLERøNøN øNCELENMESø
HAKKI ULUCAN 1, øLHAN ADøLOöULLARI 2, GAMZE ELøF ADøLOöULLARI 3
1

ERCøYES ÜNøVERSøTESø
2
ÇOMÜ BESYO
3
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ilhanadilogullari@gmail.com
Bu çalÕúma 2014-2015 sezonunda Profesyonel futbol liglerinde farklÕ lig kategorilerinde mücadele eden kulüp
baúkanlarÕnÕn yaptÕklarÕ iúten içsel olarak memnuniyet düzeylerini belirlemek amacÕyla yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn
çalÕúma gurubunu, Süper ligden 7, Birinci ligden 8, ikinci ligden 25 ve Üçüncü ligden 39 olmak üzere toplamda
79 kulüp baúkanÕ oluúturmuútur. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak Weis David, England ve Lofguist (1967)
tarafÕndan geliútirilen iú doyumunu ölçmek amacÕyla “Minnesota øú doyum Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. Toplanan
veriler üzerinde Frekans, Yüzde Aritmetik Ortalama, Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testi yapÕlmÕú
olup de÷iúkenler arasÕ iliúki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alÕnmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda; ÇalÕúmaya
katÕlan kulüp baúkanlarÕnÕn lig kategorilerine göre genel olarak içsel yönden iú doyum puanlarÕnÕn yüksek
düzeyde oldu÷u tespit edilmiú olup, E÷itim düzeyi, Yaú, Hizmet yÕlÕ ve geçmiú de futbol oynama durumlarÕ
de÷iúkenlerine yönelik olarak guruplar arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕk bulunmamÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Profesyonel, Futbol, Kulüp BaúkanÕ, øú Doyumu.

(12337) BEDEN EöøTøMø VE SPOR EöøTøMø VEREN
YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARINDAKø YÖNETøCøLERøN
øNOVASYON YETERLøLøKLERøNøN AKADEMøSYENLER
AÇISINDAN øNCELENMESø
HAKKI ULUCAN 1, øLHAN ADøLOöULLARI 2, ENES BELTEKøN 3, øHSAN KUYULU 1
1

ERCøYES ÜNøVERSøTESø
2
ÇOMÜ BESYO
3
ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø
ilhanadilogullari@gmail.com
ÇalÕúma amacÕ beden e÷itimi ve spor e÷itimi veren yüksekö÷retim kurumlarÕndaki yöneticilerin inovasyon
yeterliliklerinin akademisyenler açÕsÕndan incelenmesidir. AraútÕrma grubunu çalÕúmaya gönüllü katÕlÕm gösteren
6 özel ve 20 devlet üniversitesindeki beden e÷itimi ve spor yüksekokulunda veya spor bilimleri fakültelerinde
görev yapan 369 akademisyen oluúturmaktadÕr. ønovasyon yeterlili÷i verilerini elde etmek için Eraslan (2014)
tarafÕndan geliútirilen ønovasyon Yeterlilikleri Ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmaya katÕlan akademisyenlerin okul
yöneticilerinin yeterliliklerini de÷erlendirmelerinde cinsiyetlerine göre, çalÕútÕklarÕ kurumlarÕnÕn yapÕlarÕna göre,
hizmet yÕllarÕna göre ve unvalarÕna göre guruplar arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕ÷a rastlanÕrken bölümlerine göre
guruplar arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕk bulunmamÕútÕr. AyrÕca kamu ve özel üniversitelerdeki beden e÷itimi ve spor
yüksekokullarÕnda veya spor bilimleri fakültelerinde kurum dÕúÕndan ya da farklÕ alandan gelen yöneticilerin
inovasyon yeterlilikleri kurum ya da alan içinden gelen yöneticilere oranla anlamlÕ derecede yüksek
bulunmuútur.
Anahtar Kelimeler : Beden e÷itimi, spor, yönetici, inovasyon
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(12339) SPOR YÖNETøCøLERøNøN ÖZ-YETERLøK DÜZEYLERøNøN
BAZI PARAMETRELER AÇISINDAN øNCELENMESø
EMRE ERASLAN 1, GAMZE ELøF ADøLOöULLARI 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
elifadilogullari@gmail.com

Bu çalÕúma spor yöneticilerinin öz-yeterlik düzeylerinin bazÕ parametreler açÕsÕndan incelenmesini
amaçlamaktadÕr. ÇalÕúmanÕn evrenini; Türkiye’de görev yapmakta olan kamu ve spor kulübü yöneticileri,
örneklem grubunu ise; çalÕúmaya gönüllü olarak katÕlan kamu spor yöneticileri (n=122) ve spor kulübü
yöneticileri (n=123) oluúturmuútur. ÇalÕúmada Spor Yöneticileri Öz Yeterlik Ölçe÷i (SYÖYÖ) kullanÕlmÕútÕr.
Verilerin analizinde SPSS programÕ kullanÕlarak yüzde, frekans, t-testi ve r istatisti÷i yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúma
sonucunda; spor yöneticileri öz yeterlik puanlarÕnÕn alt boyutlarda yüksek oldu÷u, karar verme ile ilgili öz
yeterlik puanlarÕnÕn di÷er alt boyutlara göre daha yüksek, kiúiler arasÕ roller ile ilgili öz yeterlik puanlarÕnÕn ise
daha düúük oldu÷u tespit edilmiútir. Spor yöneticilerinin yaú ve deneyimlerinin spor yöneticili÷i öz yeterlik
durumlarÕ ile pozitif korelasyon gösterdi÷i bulunmuútur
Anahtar Kelimeler : Spor, yönetici, özyeterlik

(12344) FARKLI BÖLÜM ÖöRENCøLERøNøN FøZøKSEL AKTøVøTE
DÜZEYLERøNøN KARùILAùTIRILMASI (ÇOMÜ ÖRNEöø)
GAMZE ELøF ADøLOöULLARI 1, AGAH BAöCI 2, ÖZHAN BAVLI 2
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
ÇOMÜ
elifadilogullari@gmail.com

Amaç: Bu çalÕúmanÕn amacÕ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde farklÕ bölümlerde okuyan üniversite
ö÷rencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesidir.ÇalÕúma 2015-2016 E÷itim ö÷retim bahar yarÕyÕlÕnda
gerçekleútirilmiú ve veriler 2016 yÕlÕ úubat nisan aylarÕ arasÕnda toplanmÕútÕr. ÇalÕúmaya yaú ortalamalarÕ 22,29
± 2,21 yÕl olan 200 ö÷renci (100 Beden E÷itimi ve Spor Yüksekokulu-BESYO , 100 Fen Edebiyat FakültesiFEF) gönüllü olarak katÕlmÕútÕr. ÇalÕúmadaki veriler Öztürk (2005) tarafÕndan yapÕlan “UluslararasÕ Fiziksel
Aktivite Anketi (IPAQ Short-Form)” kullanÕlarak elde edilmiútir. BESYO ö÷rencilerinin fiziksel aktivite düzeyi
puanÕ 3774,60 ± 2779,56 iken, FEF ö÷rencilerinin fiziksel aktivite düzeyi puanÕnÕn 3774,60 ± 2779,56 oldu÷u
tespit edilmiútir. ÇalÕúma sonucunda ö÷rencilerin fiziksel aktivite düzeyi yüksek oldu÷u, iki grup arasÕnda fark
olmadÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Üniversite, Ö÷renci, fiziksel aktivite
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(12360) YAZ SPOR OKULUNA GøDEN 11-19 YAù ARASI BøREYLERøN
ùøDDETE EöøLøM DÜZEYLERø øLE SPORDA FAøR PLAY’E
YÖNELøK DAVRANIùLARI ARASINDAKø øLøùKø
GAMZE ELøF ADøLOöULLARI 1, HAKKI ULUCAN 2, ENES BELTEKøN 3, øHSAN
KUYULU 2
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
ERCøYES ÜNøVERSøTESø
3
ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø
elifadilogullari@gmail.com

ÇalÕúma amacÕ yaz spor okuluna giden 11-19 yaú arasÕ bireylerin úiddete e÷ilim düzeyleri ile sporda fair play’e
yönelik davranÕúlarÕ arasÕndaki iliúkinin incelenmesidir. AraútÕrma grubunu çalÕúmaya gönüllü katÕlÕm gösteren
Osmaniye ilinde 2015 yÕlÕnda yaz spor okuluna giden 11-19 yaú arasÕ toplam 226 birey oluúturmaktadÕr. ùiddete
e÷ilim verilerini elde etmek için Göka, Bayat ve Türkçapar (1995) tarafÕndan geliútirilen ùiddet E÷ilim Ölçe÷i
kullanÕlmÕútÕr. Sporda fair play’e yönelik davranÕú verilerini elde etmek için ise, Vallerand ve arkadaúlarÕ (1997)
tarafÕndan geliútirilen Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmaya katÕlan bireylerin
úiddet e÷ilim düzeyleri cinsiyet ve branú guruplarÕnda anlamlÕ farklÕlÕk göstermezken yaú ve ailelerinin gelir
düzeyleri de÷iúkenine göre guruplar arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕk bulunmuútur. Sporda yönelik fair play’e yönelik
davranÕú düzeylerinde bireylerin cinsiyet ve branú guruplarÕ arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕk bulunmazken yaú ve
ailelerinin gelir düzeyi de÷iúkenine göre guruplar arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕk bulunmuútur. Sonuç olarak
bakÕldÕ÷Õnda bireylerin úiddet e÷ilimleri ile sporda fair play’e yönelik genel davranÕú düzeyleri ile sosyal
normlara uyum ve kurallara ve yönetime saygÕ alt boyutlarÕ arasÕnda negatif yönlü korelasyon tespit edilmiútir.
Bu sonuca göre yaz spor okuluna giden 11-19 yaú arasÕ bireylerin úiddete e÷ilim düzeyleri azaldÕkça, sporda fair
play’e yönelik davranÕú düzeylerinin arttÕ÷Õ anlamÕna gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Fair play, úiddet, spor
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(11946) MESLEK YÜKSEKOKULLARI TURøZM PROGRAMLARINDA
EöøTøM KALøTESø: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERøLERø
ÖZGE GÜDÜ DEMøRBULAT 1, EZGø SEYFøOöLU 2, GENCAY SAATCI 3
1

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
2
MUöLA ÜNøVERSøTESø
3
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
gencaysaatci@comu.edu.tr
Turizm e÷itim kurumlarÕnÕn temel amacÕ, turizm sektöründe iú görecek elemanlarÕ temel e÷itimden geçirerek,
turizm bilinci kazanmalarÕnÕ sa÷lamaktÕr. AyrÕca turizm sektörünün geliúmesine katkÕda bulunarak turizm
sektörüne yetiúmiú kalifiye personel sa÷lamak ile yeni kavram, fikir ve teknolojileri kavrayabilecek üst düzey
turizm profesyonellerini yetiútirmek de turizm e÷itim kurumlarÕnÕn temel hedefleri arasÕnda yer almaktadÕr.
YapÕlan bu çalÕúma ile turizm e÷itimi veren meslek yüksekokullarÕnda e÷itim kalitesinin mevcut durumu,
sorunlarÕ ve e÷itim kalitesine yönelik uygulamalarÕ ilgili yazÕn çerçevesinde incelenmiútir. Söz konusu
uygulamalarÕn SWOT analizi kapsamÕnda de÷erlendirilmesi amaçlanmÕútÕr. YapÕlan incelemeler sonucunda;
kaliteli e÷itimin önkoúullarÕndan biri olan ö÷rencilerin derse ilgilerinin arttÕrÕlmasÕ ve ö÷rencilerin baúarÕ
oranlarÕnÕn yükseltilmesi için her ö÷rencinin kendi ilgi ve yetenekleri do÷rultusunda bir mesle÷e yönlendirilmesi
ile ilkö÷retimden itibaren mesleki yönlendirme programlarÕnÕn daha iúlevsel duruma getirilmesine yönelik
çalÕúmalar yapÕlmasÕ gereklili÷i ortaya çÕkmaktadÕr. AyrÕca bireyin yaptÕ÷Õ mesle÷i sevmesi ve saygÕ duymasÕ,
bireyin kendine güven duyarak, yaptÕ÷Õ iúten ve dolayÕsÕyla hayattan zevk almasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Turizm
mesle÷ine karúÕ meslek saygÕsÕ oluúmasÕ için, mesle÷in sosyal ve ekonomik koúullarÕnÕn daha iyi hale
getirilmesinin yararlÕ olaca÷Õ düúünülmektedir. Son olarak; ö÷rencilerin, yaúadÕklarÕ yöredeki, ulaúÕm, beslenme,
giyim, sosyal yaúantÕ imkânlarÕnÕn analiz edilerek, yerel halka, ev sahiplerine ve esnafa karúÕ bakÕú açÕlarÕnÕ
ortaya koyulmasÕ e÷itim kalitesini do÷rudan etkileyecek olan faktörler olarak ortaya çÕkmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu, E÷itim, Turizm.
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(12234) NOKTALAMA øùARETLERø ÖöRETøMøNDE ZøHøN
HARøTASI TEKNøöøNøN ÖöRENCøLERøN AKADEMøK
BAùARILARINA ETKøSø
1

VOLKAN DEMøREL 1
DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø
volkan.demirel@deu.edu.tr

Noktalama iúaretleri ö÷retiminde zihin haritasÕ tekni÷inin ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕna etkisinin
araútÕrÕldÕ÷Õ bu çalÕúmada, ön test son test kontrol gruplu yarÕ deneysel desen kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma bir devlet
okulunda ö÷renim görmekte olan 12 deney ve 12 kontrol grubu olmak üzere toplam 24 7. sÕnÕf ö÷rencisi ile
gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúmanÕn uygulama sürecinde, noktalama iúaretleri konusunda kontrol grubunda
geleneksel ö÷retime ba÷lÕ kalÕnÕrken, deney grubunda ise zihin haritasÕ tekni÷i kullanÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerin
akademik baúarÕsÕnÕ belirlemek üzere araútÕrmacÕ tarafÕndan “Noktalama øúaretleri BaúarÕ Testi (NøBT)”
geliútirilmiútir. Akademik baúarÕ testinin geliúim sürecinde, 189 ö÷renci üzerinde pilot uygulama yapÕlmÕú,
akademik baúarÕ testinin geçerli÷i ve güvenli÷i sa÷lanmÕútÕr. Elde edilen veriler ÕúÕ÷Õnda, deney ve kontrol grubu
arasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ bir farlÕlÕk bulunmazken, deney grubunda yer alan ö÷rencilerin puanlarÕnÕn,
kontrol grubunda yer alan ö÷rencilerin puanlarÕna göre daha yüksek oldu÷u tespit edilmiútir. Bu kapsamda elde
edilen sonuçlar ÕúÕ÷Õnda çalÕúma geniúletilecek ve daha geniú bir örnek ile uygulama yapÕlacaktÕr. Zihin haritasÕ
tekni÷inin noktalama iúaretlerinin ö÷retiminde etkili oldu÷u ve Türkçe dersinin di÷er alanlarÕnda
kullanÕlabilece÷i önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Zihin haritasÕ, noktalama iúaretleri, Türkçe e÷itimi

(9535) øLKÖöRETøM 5. ve 8. SINIF TÜRKÇE DERS KøTAPLARINA
BøÇøMSEL GÖRÜNÜM, BøLøMSEL øÇERøK, DøL VE ANLATIM
YÖNÜYLE BøR YAKLAùIM DENEMESø
ZEYNEP UYAR 1, RABøA ùAPLA 1
1

KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø
zynpuyr@ymail.com

Ders kitaplarÕ ö÷rencileri belli kazanÕm ve beceri düzeyinde destekleyecek nitelikte olmalÕdÕr. ølkö÷retim
ça÷Õndaki ö÷rencilerin biliúsel, duyuúsal, deviniúsel özellikleri dikkate alÕnmalÕ, çocuklarÕn geliúimine katkÕ
sa÷layabilmelidir. Ana dil bilinci kazandÕrmak adÕna ders kitaplarÕ dikkatle ve titizlikle hazÕrlanmalÕdÕr. Türkçe
5.ve 6.sÕnÕf ders kitaplarÕnda yer alan metinlerin biçimsel görünüm, bilimsel içerik ve dil ve anlatÕm yönünden
de÷erlendirilmesi bu çalÕúmanÕn amacÕnÕ oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmada 5.ve 6. sÕnÕf Türkçe ders kitabÕnda yer alan
metinlerin, ö÷renci seviyelerine uygunlu÷u, dört temel dil becerisinin ne ölçüde kazandÕrÕlabildi÷i, ö÷rencilerin
geliúim dönemlerine mutabÕk kalÕnÕp kalÕnamadÕ÷Õ ve ana dil bilinci kazandÕrmadaki önemi çalÕúmanÕn genel
eksenini oluúturmaktadÕr. ÇalÕúma ba÷lamÕnda ders kitaplarÕnÕn oluúturulmasÕ aúamasÕnda ele alÕnan yaklaúÕmlar
incelenerek, bu yaklaúÕmlarÕn ö÷renciler üzerindeki etkilerine de÷inilmiútir. ÇalÕúma, tarama türünde nitel bir
araútÕrma olarak tasarlanmÕútÕr. Veri toplama aracÕ olarak nitel araútÕrma tekniklerinden doküman incelemesi
tercih edilmiútir. Ders kitabÕndan elde edilen veriler analiz edilerek genel bir çerçeve çizilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
ÇalÕúma sonunda anlamlÕ verilere ulaúÕlmÕú, elde edilen veriler, bulgular ve yorumlar kÕsmÕnda analiz edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe Dersi KitaplarÕ, Metinler, Biçimsel Görünüm, Bilimsel øçerik, Dil ve AnlatÕm.
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(9536) øLKÖöRETøM 5. ve 6. SINIF TÜRKÇE DERS KøTAPLARINA
BøÇøMSEL GÖRÜNÜM, BøLøMSEL øÇERøK, DøL VE ANLATIM
YÖNÜYLE BøR YAKLAùIM DENEMESø
ZEYNEP UYAR 1, RABøA ùAPLA 1
1

KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø
zynpuyr@ymail.com

Ders materyali olarak kitap, bilginin aktarÕmÕnda ve paylaúÕmÕnda, insanlarÕn ö÷renme gereksinimlerini
karúÕlamak açÕsÕndan önemli bir görev üstlenmektedir. Ders materyali olarak kitap bir amaç do÷rultusunda
oluúturulmuú eserlerdir. KitaplarÕ kullanma amacÕmÕz onun türü ile birlikte iúlevini ve biçimini de de÷iútirir.
Bilgiye ulaúmak, bilgiyi kullanmak amacÕyla baúvurdu÷umuz kitaplarÕn baúÕnda hiç úüphesiz ders kitaplarÕ
gelmektedir. Bu nedenle ders kitaplarÕnÕn hazÕrlanmasÕ biçimsel görünüm, bilimsel içerik, dil ve anlatÕm
yönüyle titiz bir çalÕúma gerektirir. Ders materyali olarak kitap hedeflerin kazandÕrÕlmasÕnda ve derslerin
içeri÷ine iliúkin bilgilerin ö÷rencinin kullanÕmÕna sunulmasÕnda önemli bir ö÷retim aracÕdÕr. Türkçe ders kitaplarÕ
bu amaçlarÕ gerçekleútirebilecek do÷rultuda hazÕrlanmalÕdÕr. Ancak ülkemizde kitaplarÕn niteliklerine iliúkin
yapÕlan çalÕúmalar kitaplar açÕsÕndan çok da olumlu bir tabloyla karúÕ karúÕya olmadÕ÷ÕmÕzÕ ders kitaplarÕnÕn bir
sorun olarak karúÕmÕzda durdu÷unu göstermektedir. 5. ve 6. sÕnÕf Türkçe ders kitaplarÕnÕn biçimsel görünüm,
bilimsel içerik, dil ve anlatÕm yönünden incelenmesi bu çalÕúmanÕn amacÕnÕ oluúturmaktadÕr. ÇalÕúma, tarama
türünde nitel bir araútÕrma olarak tasarlanmÕútÕr. Veri toplama aracÕ olarak nitel araútÕrma tekniklerinden
doküman incelemesi tercih edilmiútir. Ders kitaplarÕnÕn baúta içerik olmak üzere anadil bilincinin kazandÕrÕlmasÕ,
ö÷rencilerin yaú seviyeleri, ilgi ve ihtiyaçlarÕ dikkate alÕnmadÕ÷Õ, dil ve edebi estetikten uzak oldu÷u
gözlemlenmiú ve bu eksiklikler analiz edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Sözcükler: Türkçe ders kitaplarÕ, Dil anlatÕm, Biçimsel görünüm.

(9562) TRANSKRøPSøYON ANITLARINA GÖRE YABANCILARIN
TÜRKÇE ÖöRENME GEREKÇELERø
YAKUP YILMAZ 1, SONER TOKTAR 1
1

KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø
yilmazyakupbey@gmail.com

Arap harfleri dÕúÕndaki alfabelerle yazÕlmÕú Türkçe malzemeye transkripsiyon anÕtlarÕ denir. Bu terimin
do÷rusunu Arap yazÕsÕ dÕúÕndaki anÕtlar úeklinde ifade etmek de mümkündür. Transkripsiyon anÕtlarÕ baúka
dillerin Türkçeyle irtibatÕnÕ da gösterdi÷i için yabancÕ TürkologlarÕn ilgisi dâhilindeydi. AvrupalÕ Türkologlardan
Németh bu malzemenin kullanÕlmasÕnÕn dil tarihi konusundaki bilgilerimizin artmasÕnÕ sa÷layacak en önemli
imkânlardan biri oldu÷unu belirtmiútir. Transkripsiyon anÕtlarÕ, onlarÕ hazÕrlayanlarÕn e÷itimleri, anlayÕúlarÕ,
Türkçeye ve Türklere bakÕúlarÕ, yaúadÕklarÕ co÷rafya ve kültürün farklÕlÕ÷Õ gibi sebeplerden dolayÕ birbirleri
arasÕnda farklÕlÕklar göstermektedir. Bu farklÕlÕklar transkripsiyon malzemelerinin çok sübjektif ve önyargÕlÕ
hazÕrlandÕklarÕnÕ göstermektedir. Avrupa’da do÷u ülkelerinin dillerinin, özellikle Türkçe, Farsça ve ArapçanÕn
ö÷renilmesi için devletler nezdinde teúebbüsler görülür. Fransa bu anlamda önce davranmÕú, Rusya da ardÕndan
kendi stratejik hedefleri do÷rultusunda özellikle Türkçe ile ilgilenmiútir. Bunlardan biri de Dilo÷lanlarÕ Mektebi
(Enfants des Langues) diye bilinen okullardÕr. Çeúitli devletler, kurumlar ve kiúiler tarafÕndan hazÕrlanan veya
hazÕrlatÕlan transkripsiyon anÕtlarÕnÕn önsözlerinde bu anÕtlarÕn hangi amaçlarla hazÕrlandÕklarÕ, neyi gaye
edindikleri belirtilmiútir. Bu anÕtlarÕn önsözlerine göre hedeflenenler úunlardÕr: 1. OsmanlÕ Devleti veya farklÕ
Türk halklarÕyla irtibata geçmek isteyen Avrupa devletlerinin tercümanlarÕnÕ yetiútirmek. 2. OsmanlÕ Devleti
veya farklÕ Türk halklarÕyla ticari faaliyet içinde bulunan AvrupalÕ tüccarlara yardÕmcÕ olabilmek. 3. OsmanlÕ
Devleti veya farklÕ Türk halklarÕnÕn arasÕnda HristiyanlÕ÷Õ yaymasÕ için yetiútirilen misyonerlere Türkçeyi kÕsa
zamanda ve kolayca ö÷retmek. 4. OsmanlÕ Devleti veya farklÕ Türk halklarÕyla askeri, siyasi ve diplomatik
iliúkileri kolaylaútÕrmak. 5. OsmanlÕ Devleti veya farklÕ Türk halklarÕyla irtibata geçmek için kullandÕklarÕ
Hristiyan ve Musevi tercümanlarÕn hilelerinden, aldatmalarÕndan kurtulmak. 6. Rusya gibi kendi sÕnÕrlarÕ
dâhilindeki Türk halklarÕyla irtibatlarÕ kolaylaútÕrmak ve sa÷lamlaútÕrmak. 7. Tamamen ilmi kaygÕlarla Türkçeyi
ve Türk kültürünü tanÕmak.
Anahtar Kelimeler : transkripsiyon anÕtÕ, gramer kitaplarÕ, yabancÕlarÕn türkçe ö÷renimi
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(9831) TÜRKÇE ÖöRETøM PROGRAMLARININ (1968-2015) DøL
BøLGøSø ÖöRENMA ALANI BAKIMINDAN DEöERLENDøRøLMESø
MEHMET NURø KARDAù 1, İLAYDA İL 2
1

YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
mnkardas@hotmail.com

2

Toplumu oluúturan bireylerin yakÕn-uzak çevreleriyle etkili iletiúim kurabilmeleri için gerek yazÕlÕ gerekse sözlü
anlatÕmlarda dil bilgisi kurallarÕnÕ do÷ru ve yerinde kullanabilmeleri oldukça büyük önem taúÕmaktadÕr. Nitekim
etkili bir iletiúim becerisine sahip olabilmek dil bilgisini iyi bilmek ve uygulamakla paralel bir nitelik
taúÕmaktadÕr. Bu anlamda ilkokuldan baúlayarak dil e÷itimi alan ö÷rencilere, onlarÕn bireysel iletiúim
ihtiyaçlarÕna ve toplumun beklentilerine karúÕlÕk verecek Türkçe Ö÷retim ProgramlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ
gerekmektedir. Bu anlamada program hazÕrlayÕcÕlarÕnÕn program hazÕrlarken taúÕmasÕ gereken önemli
kaygÕlardan biri ö÷rencilere üst düzey iletiúim becerileri kazandÕrmak olmalÕdÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Türkçe dil
bilgisi ö÷renme alanÕna Türkçe Ö÷retim ProgramlarÕnda ne ölçüde ve nasÕl yer verildi÷ini, avantaj ve
dezavantajlarÕyla ortaya koymak ve tartÕúmaktÕr. ÇalÕúmada nitel araútÕrma yöntemlerinden “doküman
incelemesi” yapÕlmÕútÕr. Bu kapsamda ikinci kademede yürütülen Türkçe derslerine yönelik hazÕrlanan Türkçe
Ö÷retim ProgramlarÕ (1968-2015), ilgili ö÷renme alanlarÕ dikkate alÕnarak incelenerek fiúlenmiútir. Fiúleme
iúleminden sonra ilgili ö÷renme alanlarÕna iliúkin ulaúÕlan veriler programlar bazÕnda tablolaútÕrÕlarak
yorumlanmÕútÕr. UlaúÕlan sonuçlar alan yazÕndaki benzer çalÕúmalarÕn sonuçlarÕyla iliúkilendirilerek
tartÕúÕlmÕútÕr. YapÕlan tespitler ve ulaúÕlan sonuçlardan hareketle program düzenleyicilerine önerilerde
bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: Türkçe e÷itimi, dil bilgisi, ö÷retim programÕ.

(9832) TÜRKÇE ÖöRETøM PROGRAMLARININ (1968-2015)
ANLATMA (Konuúma ve Yazma) ÖöRENMA ALANI BAKIMINDAN
DEöERLENDøRøLMESø
MEHMET NURø KARDAù 1, øLAYDA øL 2
1

YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø
2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
mnkardas@hotmail.com

Bireylerin sosyal yaúamlarÕnda etkili iletiúim kurabilmeleri için konuúma ve yazma beceri düzeyleri oldukça
önemlidir. Nitekim etkili bir iletiúim becerisine sahip olabilmek için etkili bir anlama becerisinden sonra etkili
bir anlatma becerisine sahip olmak gereklidir. Çünkü iletiúim iki yönlüdür. Bu anlamda ilkokuldan baúlayarak
dil e÷itimi alan ö÷rencilere, onlarÕn bireysel iletiúim ihtiyaçlarÕna ve toplumun beklentilerine karúÕlÕk verecek
Türkçe Ö÷retim ProgramlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ gerekmektedir. Bu anlamada program hazÕrlayÕcÕlarÕnÕn program
hazÕrlarken taúÕmasÕ gereken önemli kaygÕlardan biri ö÷rencilere üst düzey iletiúim becerileri kazandÕrmak
olmalÕdÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Türkçe temel dil becerilerinden konuúma ve yazma ö÷renme alanlarÕnÕn Türkçe
Ö÷retim ProgramlarÕnda ne ölçüde ve nasÕl yer aldÕ÷Õ, avantaj ve dezavantajlarÕyla ortaya koymak
ve tartÕúmaktÕr. ÇalÕúmada nitel araútÕrma yöntemlerinden “doküman incelemesi” yapÕlmÕútÕr. Bu kapsamda
ikinci kademede yürütülen Türkçe derslerine yönelik hazÕrlanan Türkçe Ö÷retim ProgramlarÕ (1968-2015), ilgili
ö÷renme alanlarÕ dikkate alÕnarak incelenerek fiúlenmiútir. Fiúleme iúleminden sonra ilgili ö÷renme alanlarÕna
iliúkin ulaúÕlan veriler programlar bazÕnda tablolaútÕrÕlarak yorumlanmÕútÕr. UlaúÕlan sonuçlar alan yazÕndaki
benzer çalÕúmalarÕn sonuçlarÕyla iliúkilendirilerek tartÕúÕlmÕútÕr. YapÕlan tespitler ve ulaúÕlan sonuçlardan
hareketle program düzenleyicilerine önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: Türkçe e÷itimi, dinleme becerisi, okuma becerisi, ö÷retim programÕ.
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(9834) TÜRKÇE ÖöRETøM PROGRAMLARININ (1968-2015) ANLAMA
(Dinleme-Okuma) ÖöRENMA ALANI BAKIMINDAN
DEöERLENDøRøLMESø
MEHMET NURø KARDAù 1, İLAYDA İL 2
1

YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø
2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
mnkardas@hotmail.com

Sosyal yaúamda dinleme ve okuma becerileri etkili iletiúim kurmakta birey için hayati önem taúÕmaktadÕr.
Nitekim etkili bir iletiúim becerisine sahip olabilmek için öncelikle etkili bir anlama becerisine sahip olmak
gereklidir. Bu anlamda ilkokuldan baúlayarak dil e÷itimi alan ö÷rencilere, onlarÕn bireysel iletiúim ihtiyaçlarÕna
ve toplumun beklentilerine karúÕlÕk verecek Türkçe Ö÷retim ProgramlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ gerekmektedir. Bu
anlamada program hazÕrlayÕcÕlarÕnÕn program hazÕrlarken taúÕmasÕ gereken önemli kaygÕlardan biri ö÷rencilere
üst düzey iletiúim becerileri kazandÕrmak olmalÕdÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Türkçe temel dil becerilerinden okuma
ve dinleme ö÷renme alanlarÕnÕn Türkçe Ö÷retim ProgramlarÕnda ne ölçüde ve nasÕl yer aldÕ÷Õ, avantaj ve
dezavantajlarÕyla ortaya koymak ve tartÕúmaktÕr. ÇalÕúmada nitel araútÕrma yöntemlerinden “doküman
incelemesi” yapÕlmÕútÕr. Bu kapsamda ikinci kademede yürütülen Türkçe derslerine yönelik hazÕrlanan Türkçe
Ö÷retim ProgramlarÕ (1968-2015), ilgili ö÷renme alanlarÕ dikkate alÕnarak incelenerek fiúlenmiútir. Fiúleme
iúleminden sonra
ilgili ö÷renme alanlarÕna iliúkin ulaúÕlan veriler programlar bazÕnda
tablolaútÕrÕlarak yorumlanmÕútÕr. UlaúÕlan sonuçlar alan yazÕndaki benzer çalÕúmalarÕn sonuçlarÕyla
iliúkilendirilerek tartÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: Türkçe e÷itimi, dinleme becerisi, okuma becerisi, ö÷retim programÕ.

(9917) TÜRKÇE CÜMLE YAPISINDA ANLATIM KUSURLARINA
SEBEP TEùKøL EDEN BAùLICA FAKTÖRLER
EMøN EMRULLAH EROL 1, KEMAL EROL 1
1

YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø
emrullah6549@gmail.com

Bireyler arasÕnda anlaúmayÕ sa÷layan en temel iletiúim vasÕtalarÕnÕn baúÕnda dil yer almaktadÕr. ønsanÕn en fazla
ihtiyaç duydu÷u sosyal beceri, çevresiyle sa÷lÕklÕ ve etkili iletiúim kurma baúarÕsÕdÕr. Bu baúarÕyÕ sa÷layacak olan
araç ise, dildir. Bireyin zihinsel geliúiminin, dolayÕsÕyla düúünme kapasitesinin bariz göstergelerinden biri olarak
kabul edilen dil, duygu ve düúüncenin söz veya yazÕyla aktarÕlmasÕnda kullanÕlan en geliúmiú araçtÕr. øletiúimde
kelime hazinesinden sonra en önemli unsur, cümle bilgisidir. Zira iletiúimin temeli sayÕlan cümle bilgisi, kiúinin
aktarÕlan belli bir duygu veya düúünceyi do÷ru anlama; vermek istedi÷i mesajÕ da isabetle anlatma becerisini
etkilemektedir. Do÷ru anlamak ve anlaúÕlmak ba÷lamÕnda insanÕn hem teoride hem de pratikte dile hâkimiyeti
gereklidir. Düúünceler ancak belli bir dil yardÕmÕyla baúkalarÕna iletilebilir. Zira düúüncenin dilde kesin bir yargÕ
veya hüküm bildirmesi, kullanÕlacak söz veya söz dizisinin cümle bazÕnda ön koúullarÕ sa÷lamasÕyla
mümkündür. Bireyin zengin kelime hazinesine sahip olmasÕ kadar anlatÕm kusurlarÕndan uzak cümleler kurma
bilgi ve becerisi de önemidir. Bu nedenle Türkçenin ana dili olarak ö÷retiminde amaç, temel dil becerilerini
kazandÕrmaktÕr. Bu çalÕúmada gramerin ve cümle bilgisinin önemi vurgulanmakta; iletinin hedefe ulaúmasÕnÕ
geciktiren ya da engelleyen temel faktörlere dikkat çekilmektedir. ÇalÕúma, Türkçe dilbilgisi kurallarÕna ve
bilhassa dilbilimin semantik yönüne odaklanÕlarak konu uzmanlarÕnÕn bilimsel araútÕrmalarÕndaki verilerden yola
çÕkarak somut bulgulara ulaúÕlmayÕ hedeflemektedir. AyrÕca Türkçe ö÷retim yöntemleri üzerinde durularak
iletiúimde cümle unsurunun metin bilgisi kapsamÕnda dikkat çeken anlatÕm bozukluklarÕ örnek ifadelerle
kavratÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Dil E÷itimi, Anlambilim, Cümle Bilgisi, AnlatÕm BozukluklarÕ.
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(9931) OSMANLICA DERSø ALMAKTA OLAN TÜRKÇE EöøTøMø
ÖöRENCøLERøNøN DERSE YÖNELøK ALGILARI
1

M. FURKAN UZAN 1, FATøH KANA 2
FATøH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNøVERSøTESø
2
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
furkanuzan17@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ Türkçe ö÷retmeni adaylarÕnÕn OsmanlÕca dersine yönelik tutumlarÕnÕ ortaya koymaktÕr.
AraútÕrma yöntemsel olarak nitel bir araútÕrmadÕr. AraútÕrmanÕn deseni durum çalÕúmasÕdÕr. AraútÕrmanÕn
örneklemini Türkiye’nin batÕsÕndaki bir üniversitenin Türkçe E÷itimi Bölümü ö÷rencileri oluúturmaktadÕr.
AraútÕrmada, nitel veri toplama araçlarÕndan görüúme yöntemi içerisinde yer alan “yarÕ-yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme
tekni÷i” kullanÕlmÕútÕr. Bu teknikle ö÷rencilerin OsmanlÕca dersine iliúkin tutumlarÕyla ilgili veriler elde etmeye
yönelik sorular sorulmuútur. Elde edilen verilerin analizi içerik analizi tekni÷i kullanÕlarak yapÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : OsmanlÕ Türkçesi, Türkçe E÷itimi, Ö÷retmen adaylarÕ, AlgÕ

(10089) MEMDUH ùEVKET ESENDAL ÖYKÜLERøNøN DEöER
AKTARIMI AÇISINDAN øNCELENMESø
øLKER AYDIN 1, ALø DøZMAN 2, BURAK ÇELENK 2, ZEKø CAN 2
1
ORDU ÜNøVERSøTESø
celenkburak4777@gmail.com

UluslarÕn geçmiúten günümüze sahip oldu÷u maddi ve manevi ilkelerin tümüne de÷er denir. De÷er, bireylerin
çevrelerinde karúÕlaútÕklarÕ olay ve insanlarÕ yorumlamak, bu olay ve insanlar karúÕsÕnda düúüncelerini ve
tutumlarÕnÕ yasal bir zemine dayandÕrmak için kullandÕ÷Õ bir ölçüttür. De÷erler e÷itimi ise bireyin kendini
tanÕmasÕ ve kendisi ile uyumlu olmasÕnÕ sa÷layan bir süreçtir. De÷erler e÷itimi ulusal ve evrensel ilkeler üzerine
kurulu olup, iyi insanlar yetiútirmeyi ve çok yönlü ö÷renmeyi amaçlamaktadÕr. Türkçe ö÷retimi, de÷er e÷itiminin
gerçekleútirilmesinde bireyler arasÕndaki iletiúimi sa÷lama görevini üstelenmektedir. Türkçe ö÷retiminin temel
aracÕ olarak kullanÕlan metinler, iúlenen tema bakÕmÕndan ulusal ve evrensel de÷erleri ö÷rencilere aktarmada
önemli bir rol oynamaktadÕr. De÷erlerden oluúan kültürün kuúaktan kuúa÷a aktarÕmÕ dil aracÕlÕ÷Õyla sa÷lanÕr.
Dilin en güzel kullanÕm örnekleri edebi metinlerde hayat bulur. Öyküler ise az sözcükle çok úeyin anlatÕldÕ÷Õ,
ö÷rencilerin sÕkÕlmadan okudu÷u zengin edebi metinlerdir. Nitel araútÕrma yöntemine dayalÕ olarak
gerçekleútirilecek bu çalÕúma, tarama modelindedir ve betimsel bir nitelik taúÕmaktadÕr. ÇalÕúmada, modern Türk
öykücülü÷ünün mihenk taúlarÕndan olan M. ùevket Esendal’Õn öyküleri de÷er aktarÕmÕ açÕsÕndan incelenecek,
öykülerin önemi üzerinde durulacak ve hedeflenen de÷erlere uygunlu÷u saptanacaktÕr. ÇalÕúmada Sosyal Bilgiler
Dersi Ö÷retim ProgramÕ’nda (MEB, 2005: 90) verilen “ aile birli÷ine önem verme, adil olma, ba÷ÕmsÕzlÕk, barÕú,
özgürlük, bilimsellik, çalÕúkanlÕk, dayanÕúma, duyarlÕlÕk, dürüstlük, estetik, hoúgörü, misafirperverlik, sa÷lÕklÕ
olmaya önem verme, saygÕ, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardÕmseverlik” temel de÷erleri esas
alÕnacak; bu ba÷lamda tespit edilen alt de÷erlere de yer verilmeye çalÕúÕlacaktÕr. Esendal’Õn öyküleri çalÕúmanÕn
evrenini, seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen öyküler de çalÕúmanÕn örneklemini oluúturacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : De÷er, de÷er aktarÕmÕ, Türkçe ö÷retimi, M. ùevket Esendal öyküleri
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(10092) ALTIN IùIK VE KIZIL ELMA KøTAPLARINDAKø
MASALLARIN ÇOCUK EDEBøYATI AÇISINDAN
DEöERLENDøRøLMESø
KEZøBAN TEKùAN 1, ALø DøZMAN 2, BURAK ÇELENK 2, ZEKø CAN 2
1
ORDU ÜNøVERSøTESø
celenkburak4777@gmail.com

Çocuk edebiyatÕ yapÕtlarÕ çocu÷un kendini, toplumu, milli ve evrensel de÷erleri tanÕmasÕ bakÕmÕndan büyük bir
öneme sahiptir. Bu metinler, her úeyden evvel bir dil ürünüdür ve dilin kullanÕm özelliklerini yansÕtÕr. Bir dil
ürünü olmasÕ çocuk edebiyatÕ eserleri oluúturulurken bir takÕm özelliklere dikkat edilmesini ve metinlerin çocu÷a
göre yapÕlandÕrÕlmasÕnÕ gerekli kÕlmaktadÕr. Çünkü çocuk edebiyatÕnda ortaya çÕkan eserler okurunu metne ortak
edebildi÷i ölçüde baúarÕlÕ sayÕlmÕútÕr. Çocu÷un metne ortak olabilmesi için metnin içyapÕ özelliklerinin çocu÷a
ve onun geliúimine uygun olmasÕ gerekir. Üslûp ve dil, kahramanlar, konu, tema, plan metinlerin içyapÕlarÕnÕ
oluúturan temel ö÷elerdir. Çocuk kitaplarÕnÕn bu temel ögelere uygun olmasÕ büyük önem taúÕr. ÇocuklarÕn
karúÕlaútÕ÷Õ ilk edebi türlerden biri olan masallarÕn, çocuklarÕn dünyalarÕna yakÕn bir dünyanÕn kapÕlarÕnÕ araladÕ÷Õ
için çocuk edebiyatÕnda özel bir yeri vardÕr. Bu çalÕúmada Ziya Gökalp’in AltÕn IúÕk ve KÕzÕl Elma adlÕ
kitaplarÕnda bulunan masallar çocuk edebiyatÕ eserlerinde bulunmasÕ gereken içyapÕ özellikleri bakÕmÕndan
incelenecektir. HayatÕnÕn en tatlÕ ça÷ÕnÕ çocukluk olarak niteleyen Gökalp çocuk ruhunu eserlerinde sÕklÕkla
dÕúarÕya vurmuútur. Onun düúüncesinde çocuk kendine kÕymet verildi÷ini gördükçe kendi kendini geliútiren bir
varlÕktÕr. Fikirleri ve eserleriyle çocuk edebiyatÕnda yol gösteren Gökalp çocuklarÕ e÷itmek gayesiyle
masallara yönelmiú, milli ve ahlaki de÷erlerle bütünleúen ve çocu÷a göre hazÕrlanmÕú eserler ortaya koymuútur.
Anahtar Kelimeler : Çocuk edebiyatÕ, Ziya Gökalp, iç yapÕ özellikleri, masallar

(10096) TÜRKÇEDE DEYøMLER VE ÖZELLøKLERø
øLKER AYDIN 1, AYùE KARACA 2, NURùEN KATIRCIOöLU 2
1

2

ORDU ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ilkaydin67@hotmail.com

Bir milletin geçmiúten günümüze dek getirdi÷i maddi ve manevi her úey, o milletin kültürünü oluúturur.
Kültürün nesilden nesile aktarÕlmasÕnda en önemli araç olan dil, kültürün en temel ögesidir. Bir milleti her
yönüyle bize aktaran dil, uluslarÕn yaúam biçimini, inanÕúlarÕnÕ, tarihini yansÕtan en önemli aynadÕr. Bu
ba÷lamda, bir toplumu anlamak için o toplumun kullandÕ÷Õ dilin incelenmesi gerekir. Dil, esasÕnda seslerden
oluúuyor olsa da dili anlamlÕ kÕlan, seslerin bir araya gelerek anlam kazanmasÕdÕr. Sesleri bir araya getirerek
sözcükleri, sözcükleri bir araya getirerek de cümleleri oluútururuz. Sözcüklerin bir araya gelerek anlamlÕ gruplar
oluúturmasÕ dilin en önemli özelli÷idir.Her dilde oldu÷u gibi Türkçede de en az iki sözcü÷ün bir araya gelerek
oluúturdu÷u dil birlikleri vardÕr. En az iki sözcü÷ün birleúmesiyle oluúan, bir araya geldiklerinde ortaya çÕkan
anlamÕn tamamen dÕúÕnda yeni bir anlam ifade eden ve süreç içinde kalÕplaúan söz gruplarÕna deyim denir.
Deyimlerin kültür aktarÕmÕnda önemli bir yeri vardÕr. DolayÕsÕyla ana dili e÷itiminde, deyimlerin ö÷retimine
özen gösterilmektedir. Ö÷rencilere Türkçe derslerinde sözcük ö÷retimi içerisinde deyimlerin anlamlarÕ ve
özellikleri aktarÕlmaktadÕr. Buna ra÷men ö÷rencilerin birço÷unun deyimleri, bazÕ özelliklerinden dolayÕ bir baúka
dil birli÷i olan atasözleri ile karÕútÕrdÕklarÕ görülmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, birbiriyle birçok yönden ortaklÕk
olan deyim ve atasözlerinin ö÷retimi sÕrasÕnda karúÕlaúÕlan sorunlarÕ tespit etmek ve e÷itim ö÷retime gerekli
çalÕúmalar do÷rultusunda yön vermektir. AraútÕrmada, deyimlerin özellikleri alan yazÕn taramasÕ ile aktarÕldÕktan
sonra ö÷rencilerin deyimleri algÕlama düzeyleri tespit edilecektir. Bu çalÕúmada betimsel tarama modeli
kullanÕlarak Ordu ilindeki okullarda okuyan 5 ve 6. SÕnÕf ö÷rencilerine ulaúÕlmaya çalÕúÕlacaktÕr. Uzman görüúü
alÕnarak hazÕrlanan metinlerde bulunan dil birliklerinin türlerini açÕklamalarÕ istenecektir. Ö÷rencilerden alÕnan
bu cevaplar ilgili veri çözümleme araçlarÕyla incelenecek ve bir sonuca varÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Deyimler, atasözleri, kalÕplaúmÕú sözler, anlama, dil birlikleri
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(10113) øLKOKUL 4. SINIF DERS KøTAPLARININ
OKUNABøLøRLøKLERøNøN DEöERLENDøRøLMESø
AHMET BøLAL ÖZBEK 1, CEVRøYE ERGÜL 1
1
ANKARA ÜNøVERSøTESø
ahmetbilalozbek@gmail.com

Okuma problemleri ülkemizde yalnÕzca özel gereksinimli ö÷rencilerin de÷il aynÕ zamanda tüm ö÷rencilerin
yaúadÕ÷Õ bir durumdur. Son dönemde uluslararasÕ de÷erlendirmelerin sonuçlarÕ okuryazarlÕk e÷itimimizi tekrar
gözden geçirmemiz gerekti÷ini göstermektedir. Ö÷rencilerin sÕnÕf düzeylerine uygun okuma materyalleri ile
çalÕúmalarÕ önemlidir. Ders kitaplarÕ hazÕrlanÕrken yazÕlan metinlerin okunabilirliklerine dikkat edilmelidir.
Ö÷rencilerin e÷itsel düzeylerinin üzerinde zorlu÷a sahip metinler ö÷rencilerin okudu÷unu anlama
performanslarÕnÕ etkilemektedir. Bu çalÕúmada ilkokul 4. SÕnÕf Türkçe, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler
kitaplarÕndan tesadüfen seçilen metinler Ateúman (1997), Çetinkaya (2010), Sönmez (2003) ve Yeni
Okunabilirlik Formülü (Bezirci ve YÕlmaz, 2010) okunabilirlik formüllerine göre de÷erlendirilmiútir. Bulgular
incelendi÷inde okunabilirlik formüllerine göre kitaplarÕn 4. SÕnÕf düzeyinin üzerinde zorluk derecelerine sahip
olduklarÕ ve formüller arasÕnda farklÕlÕklar oluútu÷u görülmüútür. Bu durumun nedenleri ve çözüm önerileri
tartÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Okunabilirlik, ders kitaplarÕ, dördüncü sÕnÕf, fen bilgisi, sosyal bilgiler

(10118) TARøH ARAùTIRMALARININ TÜRKÇENøN YABANCI DøL
OLARAK ÖöRETøMøNDE KELøME ÖöRETøMø VE
SOSYOKÜLTÜREL BøLGø AKTARIMINDA KULLANILMASI: PROF.
DR. KEMALETTøN KUZUCU “BøN YILIN ÇAYI – OSMANLI’DA ÇAY
VE ÇAYHANE KÜLTÜRÜ” ÖRNEöø
1

ASLI FøùEKCøOöLU 1

MARMARA ÜNøVERSøTESø
asli.fisekcioglu@marmara.edu.tr
Türkçenin yabancÕ dil olarak ö÷retiminde Avrupa Ortak Çerçeve Metninin müfredat ve program hazÕrlayÕcÕlarÕ
tarafÕndan kullanÕlmasÕ müfredatlarda iletiúimsel dil yetilerinin yanÕ sÕra kültürel yetilerin de yer almasÕnÕ
sa÷lamÕútÕr. øletiúimsel yöntem ve eylem odaklÕ yaklaúÕmÕn da önemli kavramlarÕndan biri e÷itim programlarÕnda
iletiúimsel yetiler ve kültürel yetiler arasÕnda denge kurmaktÕr. Bu çalÕúmada iletiúimsel yöntem ve eylem odaklÕ
yaklaúÕma göre Türkçenin yabancÕ dil olarak ö÷retiminde ö÷renende yazma ve okudu÷unu anlama becerilerini
geliútirirken yapÕlan kelime ö÷retimi çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda kültür yetilerinin en önemli bileúenlerinden biri olan
sosyokültürel bilgi aktarÕmÕ üzerinde durulmuútur. Marmara Üniversitesi Türkçe HazÕrlÕk sÕnÕfÕnda B2 dil
düzeyinde ö÷renim gören ö÷rencilerle kullanÕlmak üzere hazÕrlanan bu e÷itim materyalinde aynÕ zamanda tarih
araútÕrmalarÕnÕn sosyokültürel bilgi aktarÕmdaki önemi üzerinde durulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Türkçenin YabancÕ Dil Olarak Ö÷retimi, Avrupa Ortak Çerçeve Metni, Sosyokültürel
Bilgi, Tarih AraútÕrmalarÕ, Kültür Yetisi.
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(10261) BEù DøLLø GRAMER KøTABI: VOCABULAIRE ORIENTAL,
FRANÇAIS-ITALIEN, ARABE, TURC ET GREC.
YAKUP YILMAZ 1, HAKKI ÖZKAYA 1
1

KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø
yilmazyakupbey@gmail.com

Çoklukla iki dilli olan transkripsiyon anÕtlarÕ arasÕnda bazen çok dilli gramer kitaplarÕ ve sözlükler de
görülmektedir. OsmanlÕ Devleti bünyesinde farklÕ milletlerin etkin biçimde bulunmasÕ AvrupalÕ denizcileri,
tüccarlarÕ, devlet ve din adamlarÕnÕ Türkçeyle beraber øtalyancayÕ, FransÕzcayÕ, ArapçayÕ, FarsçayÕ, YunancayÕ
vb. ö÷renmeye mecbur kÕlar. Bu eser de böyle bir zaruretten do÷muútur.Vocabulaire Oriental, Français-Italien,
Arabe, Turc et Grec Victor Letellier'in kaleme aldÕ÷Õ bir eserdir. Kendisi Paris Asya Cemiyeti üyesidir. Kitap
kullanÕcÕnÕn kendi kendine telaffuz edebilmesine yönelik hazÕrlanmÕútÕr. FransÕzcayÕ bilen kiúilere ö÷retmeyi
hedefledi÷i diller baúta øtalyanca, sonra Arapça, Türkçe ve YunancadÕr. Eser Paris'te 1838'te basÕlmÕútÕr. Bu
kitapla FransÕzlarÕn Afrika ordusuna, do÷u Akdeniz'deki donanmasÕna, seyyahlara, tüccarlara, bütün Yunanistan,
Türkiye ve Cezayir'deki FransÕz ajanlarÕna gerekli olacak dillerin gramer ve söz varlÕklarÕ sunulmuútur.DÕú
kapakta esere ve yazara dair bilgiler yer alÕr. Eserin içeri÷i sayfa numaralarÕna göre úöyle oluúturulmuútur: I. Beú
dilli söz varlÕ÷Õ adlÕ baúlÕk. II. KitabÕn baúka úehir ve ülkelerde bulunabilece÷i di÷er kitapçÕlarÕn listesi III. øç
kapak V-VIII. Önsöz IX-XII. Eserden faydalanabilmek için gerekli açÕklamalar XIII-XXII. Arap grameri
hakkÕnda birkaç açÕklama XXIII-XLIV. Türk grameri hakkÕnda birkaç söz XLV-LVI. Yunan grameri hakkÕnda
birkaç söz 1. Beú dilli do÷u sözlü÷ü baúlÕ÷Õ altÕnda FransÕzca ve øtalyanca kelimelerin madde baúÕ oldu÷u,
alfabetik olarak ve tablo halinde FransÕzca-øtalyanca, Arapça, Türkçe ve Yunanca dil sÕrasÕyla kelimeler 234.
Günler, aylar 235-236. SayÕlar KitabÕn son sayfasÕnda aynÕ yazarÕn di÷er eserleri sÕralanmÕútÕr.
Anahtar kelimeler: Transkripsiyon anÕtÕ, çok dilli gramer kitaplarÕ, çok dilli sözlükler, Vocabulaire Oriental,
Français-Italien, Arabe, Turc et Grec, Victor Letellier Transkripsiyon anÕtÕ, Vocabulaire Orriantale, Gramer
kitaplarÕ

(10880) ORTAÖöRETøM SON SINIF ÖöRENCøLERøNøN
ÜNøVERSøTE ALGISINA YÖNELøK GELøùTøRDøKLERø
METAFORLARIN øNCELENMESø
1

FATøH KANA 1, ERTÜRK TEMUR 2
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
erturktemur@hotmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ortaö÷retim son sÕnÕf ö÷rencilerinin üniversite algÕsÕna yönelik metaforlarÕ belirlemektir.
ÇalÕúmada nitel araútÕrma yöntemlerinden olgubilim modeli kullanÕlmÕútÕr. 2016-2017 E÷itim-Ö÷retim YÕlÕ 1.
Döneminde Çanakkale øli Yenice ilçe sÕnÕrlarÕ içerisinde yer alan bir ortaö÷retim kurumundaki 27 son sÕnÕf
ö÷rencisi ile uygulama yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmada 17 kÕz, 10 erkek 27 ö÷renciden elde edilen verilerle iúlem
yapÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerin üniversite algÕsÕna yönelik metaforlar ürettikleri dokümanlarÕn çözümlenmesi içerik
analizi yöntemi ile yapÕlmÕútÕr. Elde edilen verilerin analizi dokümanlarÕn elektronik ortama aktarÕlmasÕ ve
ayÕklanmasÕ, metafor ve gerekçelerin sÕnÕflandÕrÕlmasÕ, kavramsal kategorilerin geliútirilmesi ve analizi
aúamalarÕndan oluúmaktadÕr. Daha sonra elde edilen bulgular tablolar kullanÕlarak yorumlanmÕútÕr. ÇalÕúmaya
katÕlan 27 ö÷rencinin cevaplarÕna bakÕldÕ÷Õnda üniversite algÕsÕ 2 grupta toplanmaktadÕr: Üniversiteyi bir meslek
edindirme merkezi olarak görenler ve üniversiteyi aile, sÕnav vb. di÷er baskÕlardan kurtulup bir rahatlama,
özgürlük ortamÕ olarak görenler. Ö÷rencilerin pek ço÷u TEOG YGS ve LYS gibi sÕnavlar için koúturmaktan,
bunlar için çabalamaktan büyük bÕkkÕnlÕk ve yÕlgÕnlÕk içindedirler. Bu süreçte ailelerinin onlar üzerinde yaptÕ÷Õ
baskÕdan, küçük úehirlerde etraflarÕndaki mahalle baskÕsÕndan ve akraba baskÕsÕndan kurtulmak istemeleri onlarÕ
üniversitenin asÕl amacÕndan farklÕ amaçlara sürükleyerek üniversiteyi bir özgürlük ortamÕ olarak görmelerini
sa÷lamaktadÕr. Ö÷rencilere üniversitenin temel amaçlarÕnÕn neler oldu÷unun fark ettirilmesinin yanÕnda ilgi ve
istidatlarÕ çerçevesinde do÷ru alanlarda e÷itim görmeleri için do÷ru rehberlik yapmada farkÕndalÕk yaratÕlabilir.
Anahtar Kelimeler : Metafor, üniversite, algÕ
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(10917) ADAY ÖöRETMENLERøN ADAY ÖöRETMENLøK SÜRECøNE
øLøùKøN GÖRÜùLERø
1

FATøH KANA 1, ENES YAùAR 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
fatihkana@hotmail.com

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, yeni bir ö÷retmen yetiútirme modeli olan “aday ö÷retmenlik” uygulamasÕyla atamasÕ
yapÕlan ö÷retmenlerin mesleki süreçlere iliúkin görüúlerini tespit etmektir. AraútÕrma nitel araútÕrma
yöntemlerinden durum çalÕúmasÕ deseniyle yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn verileri 2016-2017 E÷itim-Ö÷retim yÕlÕnda
Türkiye’nin batÕsÕnda yer alan bir ilin ortaö÷retim kurumlarÕnda görev yapan toplam 10 aday ö÷retmenle
görüúülerek toplanmÕútÕr. AraútÕrma verileri, görüúme sorularÕ yoluyla elde edilmiú olup, elde edilen veriler içerik
analiziyle temalara ayrÕlarak kodlanmÕútÕr. Veri toplama aracÕ olarak da yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme yöntemi
kullanÕlmÕú. AraútÕrmada aday ö÷retmenler, uygulanmakta olan ö÷retmenlik uygulamasÕyla eski sistem
arasÕndaki iliúkinin olumlu ve olumsuz yönlerine de÷inmiúlerdir. Sonuç olarak “aday ö÷retmenlik”
uygulamasÕnÕn mesleki hayata hem ö÷retmenlik deneyimi hem de resmi iúler noktasÕnda katkÕ sa÷ladÕ÷Õ, ancak
sÕnÕfa danÕúman ö÷retmenle girmenin birtakÕm olumsuz yanlarÕnÕn da bulundu÷u anlaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : aday ö÷retmenlik, durum çalÕúmasÕ, ö÷retmenlik mesle÷i
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(11051) TÜRKÇE DERSøNDE KULLANILAN STRATEJø, YÖNTEM VE
TEKNøKLERøN
ÖöRENCøLERøN
OKUDUöUNU
ANLAMA
DÜZEYLERøNE ETKøSø: BøR META ANALøZ ÇALIùMASI
HASAN BASRø KANSIZOöLU 1, EDA AKDOöDU 1
1
BARTIN ÜNøVERSøTESø
hasanbasrikansizoglu@gmail.com

Okudu÷unu anlayan birey günlük yaúamÕnda, güncel birçok bilgiyi edinmede, elde edilen bilgiyi iúleyip farklÕ
olay ve olgularla iliúkilendirmede daha baúarÕlÕ olmaktadÕr. Bu denli önemli bir beceri olan okudu÷unu anlama;
yenilenen e÷itim anlayÕúlarÕyla birlikte farklÕ yöntem, teknik ve materyallerin kullandÕ÷Õ etkinliklerle
kazandÕrÕlmaya çalÕúÕlmaktadÕr. Ancak araútÕrmalar bu de÷iúime ra÷men ö÷rencilerin okudu÷unu anlama
becerilerinde birtakÕm eksiklikler oldu÷unu ortaya koymaktadÕr. Nitekim E÷itim Reformu Giriúimi tarafÕndan
yayÕmlanan rapor; 15 yaúÕnda e÷itimine devam eden gençlerin %32’sinin okudu÷unu anlayamadÕ÷ÕnÕ ortaya
koymaktadÕr (ERG, 2008). Benzer úekilde ülkemiz UluslararasÕ Ö÷renci De÷erlendirme ProgramÕ'nÕn
(PISA) 2009 yÕlÕnda yaptÕ÷Õ araútÕrmada okuma becerileri alanÕnda OECD ortalamasÕnÕn oldukça altÕnda kalmÕú;
ülkemizden sÕnava giren ö÷rencilerin sadece %1,6’sÕ okuma alanÕnda baúarÕ sa÷layabilmiútir (OECD [Ekonomik
KalkÕnma ve øú Birli÷i Örgütü], 2010). Bu kapsamda deneysel çalÕúmalarda, geleneksel yöntemler karúÕsÕnda
ba÷ÕmsÕz de÷iúken olarak kullanÕlan farklÕ yaklaúÕm, yöntem ve tekniklerin okudu÷unu anlama becerisinin
geliúimine olan etkisinin belirlenmesi öne arz etmektedir. Deneysel çalÕúmalarÕn uygulama süresi, örneklem
özelli÷i ve deneysel iúlemin niteli÷i gibi de÷iúkenlere göre farklÕ sonuçlar ortaya koyabilmesi; genellenebilir
sonuçlarÕn elde edilememesi ve sonuçlarÕn çalÕúma yapÕlan örneklemlerle sÕnÕrlÕ kalmasÕ sonucunu
do÷urmaktadÕr. Bu noktada meta analiz, farklÕ araútÕrmalardan elde edilen sonuçlarÕn tek bir çalÕúmada
birleútirilmesine ve hangi yöntemin okudu÷unu anlama becerisi üzerinde daha etkili oldu÷unun; farklÕ kategorik
de÷iúkenlere (uygulama süresi, örneklem büyüklü÷ü, ö÷retim kademesi vb.) göre de bu etkilerin farklÕlaúma
durumunun belirlenebilmesine katkÕ sa÷lamaktadÕr. UluslararasÕ literatürde olmasÕna karúÕn (Swanborn ve de
Glopper, 1999; Lietz, 2006; Garcia ve Cain, 2013; Nakanishi, 2014) Türkiye’de farklÕ yaklaúÕm, yöntem ve
tekniklerin ö÷rencilerin okudu÷unu anlama becerisine etkisinin araútÕrÕldÕ÷Õ bir meta analiz çalÕúmasÕ
bulunmamaktadÕr. Bu do÷rultuda çalÕúmanÕn problem cümlesi “Türkçe dersinde kullanÕlan strateji, yöntem ve
tekniklerin ö÷rencilerin okudu÷unu anlamasÕna etkisi nedir?” olarak belirlenmiútir. Bunun yanÕnda elde edilen
etki büyüklü÷ü de÷erlerinin çalÕúmalarÕn rapor edildi÷i yayÕm türüne; çalÕúmanÕn gerçekleútirildi÷i ö÷retim
kademesine ve co÷rafi bölgeye; uygulama süresine ve örneklem büyüklü÷üne göre farklÕlaúma durumu alt grup
analizleriyle ortaya konulmuútur. Bu kapsamda 46 çalÕúmadan (24 tez, 22 makale) elde edilen deneysel veriler
meta analiz kapsamÕnda sentezlenmiútir. Cohen, Manion ve Morrison (2007) meta analizi kÕsaca analizin analizi
olarak tanÕmlamaktadÕr. ÇalÕúmadan elde edilen veriler CMA v2.0 meta analiz yazÕlÕmÕ yazÕlÕmÕ kullanÕlarak
kodlanmÕú ve analiz edilmiútir. Analiz sonuçlarÕna yönelik bir tehdit oluúturabilcek yayÕn yanlÕlÕ÷ÕnÕn olup
olmadÕ÷ÕnÕ inceleme amacÕyla Huni grafi÷i ve Rosenthal'in Güvenli N testi kullanÕlmÕútÕr. Huni grafi÷inde
bireysel çalÕúmalarÕn büyük ço÷unlu÷unun genel etki büyüklü÷ünün etrafÕnda toplanmasÕ ve Güvenli N testi
sonucunun çalÕúmanÕn anlamsÕz olabilmesi için etki büyüklü÷ü sÕfÕr olan 7333 çalÕúma yapÕlmasÕ gerekti÷ini
belirtmesi çalÕúmada yayÕn yanlÕlÕ÷Õ olmadÕ÷ÕnÕ ortaya koymuútur. Son olarak çalÕúmada kullanÕlacak modeli
belirlemek amacÕyla heterojenlik testi yapÕlmÕútÕr. Q de÷erinin %95 anlamlÕlÕk düzeyinde 45 serbestlik derecesi
için öngörülen 61,7 kritik de÷erinin üzerinde olmasÕ (202,612) ve I2 de÷eri (77,790) çalÕúmalar arasÕnda yüksek
düzeyde heterojenlik oldu÷unu göstermektedir. Bu sebeple etki büyüklü÷üne iliúkin yorumlar rastgele etkiler
modeline göre yapÕlmÕútÕr. Türkçe dersinde kullanÕlan strateji, yöntem ve tekniklerin ö÷rencilerin okudu÷unu
anlama düzeylerine etkisini belirlemek amacÕyla yapÕlan bu çalÕúma sonucunda genel etki büyüklü÷ü de÷erinin
geniú düzeyde oldu÷u görülmüútür (ES=1,059) Ancak kullanÕlan strateji, yöntem ve tekniklerin ö÷rencilerin
okudu÷unu anlama düzeyleri üzerindeki etkileri arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk bulunamamÕútÕr. AraútÕrmanÕn
di÷er alt problemlerine yönelik yapÕlan analizler sonucunda ise elde edilen etki büyüklü÷ü de÷erlerinin
çalÕúmalarÕn rapor edildi÷i yayÕm türüne; uygulamalarÕn gerçekleútirildi÷i ö÷retim kademesine ve co÷rafi
bölgeye; uygulama süresine ve örneklem büyüklü÷üne göre anlamlÕ düzeyde farklÕlaúmadÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Sonuç olarak Türkçe derslerinde uygulanan strateji, yöntem ve teknikler ö÷rencilerin okudu÷unu anlama
düzeylerini, ö÷rencilerin ö÷renim düzeyine, yaúadÕ÷Õ bölgeye vb. durumlara bakÕlmaksÕzÕn etkiledi÷i ve bu
sebeple e÷itim ö÷retim süreci içerisinde bu strateji, yöntem ve tekniklerin kullanÕlmasÕnÕn büyük önem arz etti÷i
sonucuna varÕlmÕútÕr. Daha geniú kapsamlÕ meta analiz çalÕúmalarÕnÕn gerçekleútirilebilmesi için yöntemsel ve
niteliksel olarak kabul edilebilir düzeyde olan ve istatistiki açÕdan yorumlanabilecek bulgularÕn elde edildi÷i
çalÕúmalara ihtiyaç duyulmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Türkçe ö÷retimi, okudu÷unu anlama, ö÷retim yöntemi, meta analiz
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(11053) ÜST BøLøùSEL YETøLERøN ORTAOKUL ÖöRENCøLERøNøN
YAZMA ÖZ YETERLøKLERøNø YORDAMA GÜCÜ
EDA AKDOöDU 1, HASAN BASRø KANSIZOöLU 1
1

BARTIN ÜNøVERSøTESø
akdogdue@gmail.com

“Bireyin ö÷renmelerini anlama, yansÕtma ve kontrol etme becerisi” (Schraw ve Dennison, 1994) olarak
tanÕmlanan üst biliú de “öz yeterlilik” teriminde oldu÷u gibi e÷itim ve psikolojide meydana gelen geliúmelere
ba÷lÕ olarak yazma araútÕrmalarÕnÕn önemli bir konusu hâline gelmiútir. Üst biliú özellikle son yÕllarda, bireylerin
öz yeterlilik ve motivasyon gibi duyuúsal durumuyla ilgili bilgi ve düúünceleriyle bu özelliklerin performansÕ
nasÕl etkiledi÷ine yönelik anlayÕúÕ da içine alarak anlam sahasÕnÕ geniúletmiútir (Harris vd., 2009). DolayÕsÕyla
bireylere ö÷renmeyi planlama, ardÕútÕrma ve izleme fÕrsatÕ verdi÷inden performans geliúimini do÷rudan etkileyen
(Schraw ve Dennison, 1994) problem çözme becerisini (Swanson, 1990) zihinsel becerilerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ
(Swanson, 1990) ve akademik baúarÕyÕ (Pressley ve Ghatala, 1990) geliútiren üst biliúsel farkÕndalÕ÷Õn yazma öz
yeterlili÷ini de yordayan bir de÷iúken olabilece÷i düúünülmektedir. øki terimin literatürdeki karúÕlÕklarÕna
bakÕldÕ÷Õnda birbiriyle örtüúen niteliklere sahip olduklarÕ anlaúÕlmaktadÕr. Ancak yapÕlan literatür taramasÕnda üst
biliúsel farkÕndalÕ÷Õn yazma öz yeterlili÷i ile olan iliúkisinin araútÕrÕldÕ÷Õ bir araútÕrmaya rastlanÕlmamÕútÕr. Yazma
öz yeterlili÷i ile üst biliúsel yetiler arasÕndaki iliúkiyi ve söz konusu farkÕndalÕ÷Õn yazma öz yeterlili÷i üzerindeki
yordayÕcÕ etkisini ortaya koyma amacÕyla yapÕlan bu çalÕúmanÕn önemli oldu÷u düúünülmektedir. ÇalÕúma
kapsamÕnda üst biliúin yanÕ sÕra anne-baba e÷itim durumu, okuma sÕklÕ÷Õ, yazma sÕklÕ÷Õ de÷iúkenlerinin de
yazma öz yeterlili÷i üzerindeki yordayÕcÕ gücü araútÕrÕlmaktadÕr. Yazma baúarÕsÕnÕn geliúimini etkileyen bir
unsur olan öz yeterlili÷i yordayan de÷iúkenlerin neler oldu÷unu belirlemenin bu yordayÕcÕ de÷iúkenlerin dikkate
alÕndÕ÷Õ çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ; yazma etkinliklerin planlanmasÕ ve uygulanmasÕ noktasÕnda etkili olaca÷Õ
düúünülmektedir. Bu araútÕrmada, korelasyonel araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada, ortaokulda
ö÷renim görmekte olan 6, 7, ve 8. sÕnÕf ö÷rencilerinin yazma öz yeterlilikleri ile biliú üstü yetileri, anne-baba
e÷itim durumlarÕ, okuma-yazma sÕklÕ÷Õ arasÕndaki iliúki belirlenmiútir ve de÷iúkenin; cinsiyet ve günlük tutma
de÷iúkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlÕ farklÕlÕk gösterip göstermedi÷i incelenmiútir. AraútÕrmanÕn
evrenini, BartÕn Merkez ilinde yer alan 30 ortaokuldaki 6, 7 ve 8. sÕnÕf ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. AraútÕrmanÕn
örneklemini ise seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenen 99’u kÕz 110’u erkek olmak üzere 209 ö÷renci
oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak araútÕrmacÕlar tarafÕndan oluúturulan “Kiúisel Bilgi
Formu”, Demir (2014) tarafÕndan Türkçe’ye uyarlanan “Yazma Öz Yeterlilik Ölçe÷i” ve AydÕn ve Ubuz (2010)
tarafÕndan Türkçe’ye uyarlanan “Biliúüstü Yetiler Envanteri” kullanÕlmÕútÕr. Kiúisel bilgi formunda ö÷rencilerin;
cinsiyeti, anne-baba e÷itim durumu, okuma- yazma sÕklÕ÷Õna yönelik maddeler yer almaktadÕr. “Yazma Öz
Yeterlilik Ölçe÷i” yazÕlÕ anlatÕm ve dil bilgisi olmak üzere iki alt boyut 10 maddeden oluúmaktadÕr. “Biliúüstü
Yetiler Envanteri” ise biliúin bilgisi ve biliúin düzenlenmesi olak üzere iki alt boyut 17 maddeden oluúmaktadÕr.
Elde edelin verilerin analiz sonuçlarÕ yorumlanmadan önce varsayÕmlarÕn karúÕlanÕp karúÕlanmadÕ÷Õ
incelenmiútir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanÕ sÕra ö÷rencilerinin yazma öz yeterlilikleri ile biliú
üstü yetileri, anne-baba e÷itim durumlarÕ, okuma-yazma sÕklÕ÷Õ arasÕndaki iliúki belirlemek amacÕyla çoklu
regresyon, cinsiyet ve günlük tutma de÷iúkenlerine göre yazma öz yeterlilikleri arasÕndaki farklÕlÕ÷Õ inceleme
amacÕyla t testi yapÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerin yazma öz yeterlili÷i üzerinde etkisi oldu÷u düúünülen biliú üstü yetiler,
anne- baba e÷itim durumu, kitap okuma ve yazÕ yazma sÕklÕ÷Õ gibi de÷iúkenlerin ö÷rencilerin yazma öz
yeterlili÷ini yordayÕp yordamadÕ÷ÕnÕ incelemek amacÕyla yapÕlan çoklu regresyon analizinde belirtilen ba÷ÕmsÕz
de÷iúkenler ile ö÷rencilerin yazma öz yeterlilikleri arasÕnda anlamlÕ bir iliúki oldu÷u (R= 0,701, R2= 0,492)
sonucuna ulaúÕlmÕútÕr (F(5-38)=38,86, p<0,01). Belirtilen beú ba÷ÕmsÕz de÷iúken, birlikte, ö÷rencilerin yazma öz
yeterlili÷indeki de÷iúimin %49 unu açÕklamaktadÕr ve düzeltilmiú R2 (0,47) de÷eri de incelendi÷inde açÕklama
yüzdelerinin yakÕn olmasÕ elde edilen sonuçlarÕn genellenebilir oldu÷unu da göstermektedir. StandartlaútÕrÕlmÕú
regresyon katsayÕlarÕna göre, yordayÕcÕ de÷iúkenlerin yordanan de÷iúken üzerindeki göreli önem sÕrasÕ biliú üstü
yetiler (ȕ=0,589), ayda ikiden fazla kitap okuma (ȕ=0,128), sÕk sÕk yazma durumu (ȕ=0,125), baba e÷itim
durumunun lisans ve lisansüstü olmasÕ (ȕ=0,122), anne e÷itim durumunun lisans ve lisansüstü olmasÕ (ȕ=0,113)
dÕr. Regresyon katsayÕlarÕnÕn anlamlÕlÕk testleri göz önüne alÕndÕ÷Õnda tüm yordayÕcÕlarÕn ö÷rencilerin yazma öz
yeterlilikleri üzerinde anlamlÕ yordayÕcÕ oldu÷u görülmektedir (p<0,05).
Anahtar Kelimeler : Üst biliú, yazma, Türkçe ö÷retimi, yazma becerisi, öz yeterlik
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(11110) CÜMLE DÜZEYøNDE YAZMA ETKøNLøKLERøNøN 7. SINIF
ÖöRENCøLERøNøN YAZMA BECERøLERøNE ETKøSø
FATøH KANA 1, GÜLDEN EZGø ùENER 2

1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
fatihkana@hotmail.com

Yazma e÷itimi alan bireyin gereken yeterlili÷e ulaúmasÕ için aúamalÕ bir geliúim izlemesi gerekir. Kelime, cümle,
paragraf, metin düzeyinde kademeli olarak ilerleme gerçekleúmektedir. Bir düzeyi tamamlayamayan ö÷renci bir
sonraki düzeye geçememektedir. Bu çalÕúmada 7.sÕnÕf ö÷rencilerine uygulanan cümle düzeyindeki etkinliklerle
ö÷rencilerin yazma becerilerinin geliútirilmesi amaçlanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn uygulamasÕ, østanbul ilindeki bir
ortaokulda YazarlÕk ve Yazma Becerileri dersi alan 20 7. sÕnÕf ö÷rencisiyle gerçekleútirilmiú olup, araútÕrmaya
8’i kÕz 12’si erkek olmak üzere toplam 20 ö÷renci katÕlmÕútÕr. AraútÕrma nitel araútÕrma desenlerinden eylem
araútÕrmasÕ ile gerçekleúmiútir. Bu çalÕúmada araútÕrmacÕ günlü÷ü, yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler, ö÷renci yazÕ
örnekleri, ö÷renci dosyalarÕ kullanÕlarak veri elde edilmiútir. Bulgular ÕúÕ÷Õnda kelime düzeyinde olan, yarÕm
bÕrakÕlmÕú, anlatÕm bozuklu÷una sahip cümleler yazan 7. SÕnÕf ö÷rencilerine uygulanan cümle düzeyinde
etkinlikler sayesinde aynÕ ö÷rencilerin anlamlÕ, kurallÕ, kelime tercihlerinde do÷ru seçimler yapÕlmÕú cümleler
yazdÕklarÕ tespit edilmiútir. Sonuç olarak yazma e÷itimi , aúamalÕ geliúim ve süreç gerektiren bir yapÕya sahip
oldu÷undan ö÷rencilere bu özellikte bir e÷itim verilmesi gerekti÷i çÕkarÕlmÕútÕr. Her düzeye uygun etkinlerin
tasarlanmasÕ ve uygulanmasÕyla ö÷rencilerin yazma becerinin geliútirilmesi önerilmiútir.
Anahtar Kelimeler : yazma e÷itimi, yazma becerisi, cümle düzeyi

(11167) "ILIMLILIK" KAVRAMI ÖRNEöøNDE TÜRKÇENøN
YABANCI DøL OLARAK ÖöRETøMøNDE DøL-KÜLTÜR øLøùKøSøNøN
ROLÜ
KAMøLA BARBARA STANEK 1
1

VARùOVA ÜNøVERSøTESø
kamila.stanek@op.pl

YabancÕ bir dil ö÷retirken sadece sözleri, grameri ve onlarÕn uygun kullanÕlÕúÕ de÷il, aynÕ zamanda bu yabancÕ
dili konuúan toplulu÷un kültürü de okutulur. Bu çalÕúmada Türkçenin yabancÕ dil olarak ö÷retiminde özellikle
atasözlerinin önemi gösterilecektir. YabancÕ dil olarak Türkçe ö÷renen kiúilerin Türkler hakkÕnda bilgileri ço÷u
zaman tarih dersleri ve filmlerinin etkileri ile oluúmaktadÕr hem de çok farklÕdÕr. AsÕl Türk kültürünün nasÕl
oldu÷unu tam manasÕyla bilmemektedir. Bu nedenle ö÷rencilere atasözlerini açÕklamasÕyla birlikte sadece dil
de÷il aynÕ zamanda da Türk kültürü ve de÷er sistemi gösterilir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, nadiren bahsedilen bir
tavÕr, yani ÕlÕmlÕlÕk kavramÕ örne÷inde Türkçe e÷itiminde atasözlerinin yeri vurgulamaktadÕr. Atasözleri, kendi
tanÕmÕna göre “uzun deneme ve gözlemlere dayanÕlarak söylenmiú ve halka mal olmuú, ö÷üt verici nitelikte söz”,
yani hem dili ve bu dilde yaúayan kültürü sunar. Dil-kültür iliúkisi koparÕlmaz oldu÷u için bir dili ö÷renirken
ö÷renci ikisini de ö÷renmektedir. Türkçeyi yabancÕ dil olarak ö÷renenlerin kültüründe aynÕ ya da benzer anlamÕ
taúÕyan atasözleri bulunabilir. Bulunursa, hem de atasözleri içerdi÷i nasihatler, uyarÕlar ve terbiye kurallarÕ sÕk
sÕk farklÕ topluklarda da yer alÕr, ö÷renciler daha önce bildiklerini Türkçe ifadelerde nasÕl oldu÷unu ö÷renirler.
Bulunmazsa, bu da nadiren olur, dünyaya yeni bakÕú açÕlarÕ ile bakar ve olaylarÕn farklÕ bir úekilde
yorumlanabilece÷ini ö÷renir. ølk önce ÕlÕmlÕlÕk kelimesinin sözlük tanÕmÕ sunulacaktÕr. IlÕmlÕlÕk kavramÕnÕ
açÕklayan atasözleri toplandÕktan sonra iúlenen konulara göre daha ayrÕntÕlÕ sÕnÕflandÕrÕlacaktÕr. Toplanan
malzeme - 28 Türk atasözü açÕklanacak (ders boyunca Lehçeye çevirilir) ve her birinin Leh dilindeki
atasözlerinden aynÕ ya da benzer anlamlÕ ifadesi sunulacak.
Anahtar Kelimeler : IlÕmlÕlÕk kavramÕ, Türkçenin yabancÕ dil olarak ö÷retimi, dil-kültür iliúkisi
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(11724) TÜRKÇENøN YABANCI DøL OLARAK ÖöRETøMøNDE
AKADEMøK TÜRKÇE øHTøYACI
FATøH YILMAZ 1, MERVE KONYAR 1
1

GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø
fatih.yilmaz@gop.edu.tr

YabancÕ dil olarak Türkçenin ö÷retimi son yÕllarda ivme kazanmÕú ve dolayÕsÕyla bu konu üzerinde araútÕrma ve
geliútirme çalÕúmalarÕ da artmÕútÕr. Türkiyede yabancÕ uyruklu uyruklu ö÷rencilere, üniversitelerin Türkçe
Ö÷retim Uygulama ve AraútÕrma Merkezleri (TÖMER) tarafÕndan Türkçe ö÷retilmektedir. Ö÷rencilerin, Türkçe
ö÷renme sebepleri de÷iúiklik gösterse de, büyük ço÷unlu÷u Türkiye’de akademik e÷itim amacÕ ile Türkçe
ö÷renmektedir. Verilen Türkçe dersleri, a÷ÕrlÕklÕ olarak genel Türkçe olup ö÷rencilerin günlük ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlamaya yöneliktir. Bu da dolayÕsÕyla, verilen Türkçe e÷itiminin akademik anlamda yeterlili÷inin
sorgulanmasÕnÕ kaçÕnÕlmaz kÕlmÕútÕr. YabancÕlara Türkçe ö÷retimi çalÕúmalarÕnÕn, akademik dil olarak Türkçe’ye
yeteri kadar odaklanmamasÕ ve Türkçe ö÷renenlerin akademik e÷itimlerinde dil sorunlarÕ yaúamalarÕ bu
çalÕúmanÕn gerekçesi olmuútur. Bu çalÕúmada, bireylerin ö÷rendi÷i temel Türkçe’nin, akademik e÷itimleri
açÕsÕndan ne kadar yeterli oldu÷u, akademik e÷itim sürecinde yaúanan dil sorunlarÕ, bireylerin akademik Türkçe
ö÷renme konusundaki görüúleri ve yabancÕ dil olarak Türkçe ö÷reten okutmanlarÕn akademik Türkçe ö÷retimi
üzerine fikirleri de÷erlendirileceltir. Bu araútÕrmada kapsamÕnda, Gaziosmanpaúa Üniversitesi TÖMER’de
Türkçe ö÷renip lisans e÷itimine baúlamÕú ö÷rencilere ve yabancÕ dil olarak Türkçe ö÷reten okutmanlara
akademik Türkçe’ye olan ihtiyacÕ belirlemek hususunda ölçek uygulanacaktÕr. AraútÕrmanÕn hedefledi÷i temel
amaç, yabancÕ dil olarak Türkçe ö÷retiminin eksik yanÕ olan akademik Türkçe konusundaki ihtiyaç oranÕnÕ
belirlemek, akademik Türkçe ö÷retimini üzerine çalÕúmalara hÕz kazandÕrmak, akademik dil olarak Türkçenin
ö÷retilmesi konusunda araútÕrma ve geliútirme yolunda alanyazÕna katkÕ sa÷lamak ve elde edilen bulgular
ÕúÕ÷Õnda öneriler sunmaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Akademik dil, ihtiyaç analizi, Türkçenin yabancÕ dil olarak ö÷retimi.

(11783) YABANCI DøL OLARAK TÜRKÇE DERSøNE YÖNELøK
TUTUM ÖLÇEöøNøN GELøùTøRøLMESø: BøR GEÇERLøLøK VE
GÜVENøLøRLøK ÇALIùMASI
TALHA GÖKTENTÜRK 1, EMRE YAZICI 1
1

YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
talhagoktenturk@gmail.com

Dil iletiúimin en temel unsurlarÕndan biri ve insanÕn dünyayÕ algÕlamasÕ ve algÕladÕklarÕnÕ ifade etmesinde en
temel kodlar sistemidir. Do÷um öncesi ile baúlayan dil edinimi ana dilinden sonra yabancÕ bir dilin edinilmesi
süreci ile de devam edebilmektedir. Bu süreçte ö÷renilen yabancÕ dilin dersine yönelik ö÷renci tutumlarÕ dersin
verimi ve ö÷renci baúarÕsÕyla do÷rudan ilgilidir. Aradaki ba÷Õn tespit edilmesinde ve de÷erlendirilmesinde alanla
ilgili ölçeklerin geliútirilmesi ise oldukça mühimdir. Geçerlilik ve güvenilirlik bakÕmÕndan yeterli bir ölçek
yabancÕ bir ö÷renciye Türkçenin ö÷retimi sürecinde do÷ru bilgilerin elde edilmesini ve bir veri havuzunun
oluúturulmasÕnÕ sa÷layacaktÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ YÕldÕz Teknik Üniversitesi TÖMER bünyesinde e÷itim
gören yabancÕ ö÷rencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarÕnÕn belirlenmesi için Akif Arslan, Semin Kazazo÷lu,
ùad ve Gürbüztürk, Topçuo÷lu ve Köse tarafÕndan geliútirilen dört ölçe÷in uyarlanarak yabancÕlara Türkçe
ö÷retimi kapsamÕnda Türkçe dersine yönelik ö÷rencilerin tutumlarÕnÕn ölçülmesidir. Veriler YÕldÕz Teknik
Üniversitesi TÖMER’de e÷itim almakta olan B1 seviyesi ö÷rencilerinden toplanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : yabancÕ dil olarak Türkçenin ö÷retimi, tutum ölçe÷i, geçerlilik ve güvenilirlik.
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(11812) TÜRKÇENøN YABANCI DøL OLARAK ÖöRETøMøNDE
BELARUSLU ÖöRENCøLERDE GÖRÜLEN DøL AKTARIMLARI
1

AYùE DAö PESTøL 1, FATøH KANA 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
aysedag@comu.edu.tr

Bu çalÕúma yabancÕ dil Türkçe ö÷retiminde karúÕlaúÕlan dil aktarÕmlarÕnÕ konu edinmektedir. ÇalÕúmada
Belarusça ve RusçayÕ iki resmi dil / ana dil olarak konuúan Belaruslu üniversite ö÷rencilerinin Türkçeyi birinci
yabancÕ dil olarak ö÷renirken sergiledikleri dil aktarÕmlarÕ, ö÷renim sürecinde sistematik olarak yazdÕklarÕ
metinler üzerinden incelenmiú ve bu kompozisyonlarda görülen ana dil müdahalesi ve dil aktarÕmlarÕ üzerinde
durulmuútur. Bilindi÷i üzere ö÷renilen dil ile ana dili arasÕndaki benzerlik ve farklÕlÕklara dayalÕ olarak dil
ö÷reniminde ana dil etkisi pozitif veya negatif olarak úekillenebilir. Ö÷renici hedef dili kullanmak durumunda
oldu÷unda ve ö÷renilen dil bilgisi ve yetene÷i henüz tam olarak oluúmadÕ÷Õnda, anadil, ö÷renilen dil adÕna hedef
dilde üretim yapmak üzere iú baúÕna geçer. Bu ana dil müdahalesinin ya da dil ö÷reniminde negatif aktarÕm
denilen durumun bir sebebidir. Eklemeli diller ailesinden Altay grubuna ait oldu÷u varsayÕlan Türkçe ile çekimli
diller ailesinden Do÷u-Slav grubuna ait bir dil oldu÷u varsayÕlan Rusça arasÕndaki diller arasÕ giriúim
incelemesini içeren bu çalÕúma karúÕlaútÕrmalÕ dil bilim çalÕúmalara bir örnektir. ÇalÕúmada mümkün oldu÷unca
çok sayÕda dil aktarÕmÕ örne÷i Rusça-Türkçe dilleri açÕsÕndan incelenmiú, ö÷renicilerin sergiledikleri dil
aktarÕmlarÕ iki dil arasÕndaki dil bilgisi konularÕna göre incelenerek sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Ana dil müdahalesi, dil aktarÕmÕ, yabancÕ di olarak Türkçe ö÷retimi, dil ö÷retimi ve
ö÷renimi.

(11820) ORTAOKUL ÖöRENCøLERøNøN DøJøTAL BøR OKUMA VE
YAZMA ARACI OLARAK "WATTPAD" PROGRAMINI KULLANMA
DÜZEYLERø
1

HÜSEYøN SAYIN 1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
huseyinsayin42@gmail.com

Günümüzde cep telefonlarÕ; bilgisayar teknolojileri ile bütünleúmesinin ardÕndan bünyesinde barÕndÕrdÕ÷Õ pek
çok fonksiyon ve program sayesinde, insan hayatÕna pek çok açÕdan etki etmektedir. Cep telefonlarda kullanÕlan
fonksiyon ve programlarÕn çeúitlili÷i ve önemi ise günden güne artmaktadÕr. Bu program ve uygulamalarÕn
bazÕlarÕ dil becerilerinin geliútirilmesine yönelik etkinliklere sahiptir. Ana dil becerilerinden özellikle de okuma
ve yazma becerilerine odaklanan program ve uygulamalar kullanÕcÕlarÕna okuma ve yazma becerileri ile ilgili
pek çok imkân sa÷lamaktadÕr. "Wattpad" de bu amaçla kullanÕlan programlardan biridir. Özellikle ö÷renciler ve
genç yazarlar arasÕnda yaygÕn bir kullanÕm alanÕ bulan bu programÕn, niçin ve ne sÕklÕkla kullanÕldÕ÷ÕnÕ tespit
etmek, programÕn kullanÕcÕlar üzerindeki etkilerini araútÕrmak, bu ve benzeri programlarÕn e÷itimde daha verimli
kullanÕlmasÕ açÕsÕndan önem arz etmektedir. Bu araútÕrma; ortaokul ö÷rencilerinin (5, 6 ve 7. sÕnÕf), internet
üzerinden kitap okuma ve yazma uygulamalarÕnÕ içeren “wattpad” programÕnÕ kullanma amaçlarÕ, sÕklÕklarÕ
yöntemleri üzerinde araútÕrma yaparak, ö÷rencilerin programdan nasÕl ve ne düzeyde etkilendi÷ini ortaya
çÕkarmak için yürütülmüútür. Nicel araútÕrma yöntemlerinden tarama modeli ile yürütülen bu araútÕrmada, anket
sorularÕ ile elde edilen veriler, frekans ve yüzdelik de÷erlerine göre analiz edilmiútir. Anket sonuçlarÕna göre;
"Wattpad" programÕnÕ kullanan ö÷rencilerin %38’inin programÕ “günde bir saatten fazla” kullandÕ÷Õ; %59’unun
programÕ “yalnÕzca okuma” amaçlÕ, %3’ünün “yalnÕzca yazma” amaçlÕ, %38’sinin ise programÕ “hem okuma
hem de yazma” amaçlÕ kullandÕ÷Õ tespit edilmiútir. Ankete katÕlan ö÷rencilerden %97’si "Wattpad" aracÕlÕ÷Õ ile
okuma becerisini kullanÕrken, %41’inin ise yazma becerisini kullandÕklarÕnÕ belirtmiútir. AyrÕca programÕn
okuma bölümünü kullanan ö÷rencilerin, a÷ÕrlÕklÕ olarak roman/hikâye, efsane ve çizgi roman türlerindeki
kitaplarÕ okumak için kullandÕklarÕ, yazma bölümünü kullanan ö÷rencilerin ise genellikle roman, hikâye, efsane,
çizgi roman ve anÕ yazma denemelerinde bulunduklarÕ görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Wattpad, dijital okuryazarlÕk, okuma becerisi, yazma becerisi
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(11849) TÜRKÇE ÖöRETMENø ADAYLARININ “ÖöRETøM
MATERYALø” KAVRAMINA YÖNELøK ALGILARININ METAFOR
ANALøZø YOLUYLA øNCELENMESø
BAùAK KARAKOÇ ÖZTÜRK 1
1

ÇUKUROVA ÜNøVERøSTESø
bkarakoc@cu.edu.tr

Ö÷renme-ö÷retme sürecinde ö÷renmeyi kolaylaútÕrma ve kalÕcÕlÕ÷Õ arttÕrma, derse dikkat çekme, ö÷renmeye
yönelik motivasyonu ve derse katÕlÕmÕ arttÕrma gibi yararlarÕ bulunan ö÷retim materyali araútÕrmacÕlar ya da
uygulayÕcÕlar tarafÕndan farklÕ tanÕmlanabilmektedir. E÷itim-ö÷retim sürecinin önemli uygulayÕcÕlarÕ olan
ö÷retmenlerin ö÷retim materyalini nasÕl kavramsallaútÕrdÕklarÕ bakÕú açÕlarÕndaki farklÕlÕktan etkilenmekte, bu
farklÕlÕk ö÷retim süreçlerine de yansÕyabilmektedir. Bu ba÷lamda ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷retim materyali
kavramÕna yönelik zihinlerinde oluúan imgelerin belirlenmesi materyal tasarÕmÕna yönelik becerilerin
kazandÕrÕlmasÕna ve etkili bir ö÷retim sürecine yön verilmesi açÕsÕndan önemlidir. Bu gerekçeden yola çÕkarak
yapÕlan araútÕrmanÕn amacÕ, Türkçe ö÷retmeni adaylarÕnÕn “ö÷retim materyali” kavramÕna yönelik algÕlarÕnÕ
metaforlar aracÕlÕ÷Õyla incelemektir. Bu amaç kapsamÕnda Türkçe ö÷retmeni adaylarÕnÕn ö÷retim materyali
kavramÕna yönelik olarak sahip olduklarÕ metaforlarÕn neler oldu÷u, bu metaforlarÕn hangi kategoriler altÕnda
toplandÕ÷Õ, söz konusu kategorilerin ö÷retmen adaylarÕnÕn sÕnÕf düzeyine göre farklÕlÕk gösterip göstermedi÷i
araútÕrÕlacaktÕr. AraútÕrmada nitel araútÕrma desenlerinden olgubilim deseni kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma grubunun
seçimi ise kolay ulaúÕlabilir durum örneklemesi yoluyla yapÕlmÕú, Çukurova Üniversitesi E÷itim Fakültesi
Türkçe E÷itimi Ana Bilim DalÕnda ö÷renim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sÕnÕftan toplam 194
ö÷retmen adayÕndan veri toplanmÕútÕr. Verilerin toplanmasÕ sürecinde önce ö÷retmen adaylarÕna metaforla ilgili
bilgi verilmiú, daha sonra açÕk uçlu sorulardan oluúan bir anket uygulanmÕútÕr. Bu anket yoluyla ö÷retmen
adaylarÕnÕn hem kiúisel bilgilerini hem de ö÷retim materyali kavramÕna yönelik zihinsel imgelerini ö÷renmek
amaçlanmÕútÕr. Ö÷retmen adaylarÕnÕn “Ö÷retim materyali …………… gibidir; çünkü……………….” cümlesini
tamamlamalarÕ istenmiútir. Veriler tümevarÕmsal analiz tekni÷i ile analiz edilmiútir. Öncelikle belirtilen
metaforlar incelenmiú; metafora yönelik gerekçeyi yazmayan ve metaforla iliúkisiz gerekçe sunan 4 ö÷retmen
adayÕnÕn metaforlarÕ elenmiú; daha sonra kalan metaforlarÕ açÕklayan kategorilerin belirlenmesine çalÕúÕlmÕútÕr.
AraútÕrma sonucunda, Türkçe ö÷retmeni adaylarÕnÕn geliútirdi÷i metaforlarÕn yedi kategoride toplandÕ÷Õ tespit
edilmiútir. AyrÕca geliútirilen metaforlarÕn sÕnÕf düzeyine göre farklÕlÕk gösterdi÷i saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Türkçe ö÷retmeni adayÕ, metafor, ö÷retim materyali, ö÷retmen e÷itimi.
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(11874) SINIF ÖöRETMENLøöø SON SINIF ÖöRENCøLERøNøN
“YABANCI UYRUKLU ÖöRENCøLER” VE “YABANCI DøL OLARAK
TÜRKÇE ÖöRETøMø”NE øLøùKøN GÖRÜù VE YÖNELøMLERø
FøSUN GÜNGÖR 1, ARZU PEKöÖZ ÇEVøKER 1, SEZGøN BøLGEN 2
2

1
ANADOLU ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
sezginbilgen@comu.edu.tr

YabancÕ uyruklu ö÷rencilerin ülkemizdeki okullarda ö÷renim görmeleri pek çok ihtiyacÕ da beraberinde
getirmekte, özenle hazÕrlanÕlmÕú bir e÷itim programÕna, ö÷rencilerin gereksinimlerine göre hazÕrlanmÕú e÷itim
ortamÕnda, uygun materyallerinin uzman ö÷retmenlerce uygulanmasÕna, ö÷rencilerin ve ailelerin farkÕndalÕk
düzeyleri ile motivasyonlarÕnÕn sa÷lanmasÕna ihtiyaç duyulmaktadÕr. Ö÷rencilerin Türkçe dil yeterlilikleri
belirlenmeden okula baúlamalarÕ e÷itim- ö÷retim sürecinde pek çok sorunu da beraberinde getirmekte, bu süreçte
baúta ö÷renciler olmak üzere, sÕnÕf ö÷retmenleri ve aileler de birçok sorunla karúÕlaúmaktadÕrlar. Ülkemizin bir
gerçe÷i olarak Türk okullarÕnda yabancÕ uyruklu ö÷rencilerin e÷itim-ö÷retim görmeleri oldukça artmÕú; fakat bu
süreçte sÕnÕf ö÷retmenleri yabancÕlara Türkçe ö÷retimi konusunda herhangi bir e÷itim almadÕklarÕ için oldukça
büyük sorunlar yaúayabilmektedir. Bu gerekçeden yola çÕkarak hazÕrlanan bu çalÕúmanÕn amacÕ, E÷itim Fakültesi
ølkö÷retim Bölümü SÕnÕf Ö÷retmenli÷i Anabilim DalÕ’ nda e÷itim-ö÷retim gören son sÕnÕf ö÷rencilerinin
“yabancÕ uyruklu ilkokul ö÷rencileri” ve “YabancÕ Dil Olarak Türkçe Ö÷retimi” hakkÕndaki görüúlerini ve
yönelimlerini belirlemektir. AraútÕrma verileri, 2016- 2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda SÕnÕf Ö÷retmenli÷i Bölümü
son sÕnÕf ö÷rencilerine yöneltilen açÕk uçlu sorular ve anket yoluyla toplanacaktÕr. AraútÕrma verileri, betimsel
analiz tekni÷i ile analiz edilecektir. Analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf Ö÷retmenli÷i Lisans Ö÷rencileri, YabancÕ Uyruklu ølkokul Ö÷rencileri, YabancÕ Dil
Olarak Türkçe Ö÷retimi
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(11908) KOÇ (KONUù - OYNA - ÇøZ) ETKøNLøöø
ALø OSMAN KOLOöLU 1
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
aliosmankologlu@gmail.com

Etkili iletiúim becerisi kazandÕrma amacÕyla deyimlerin kullanÕldÕ÷Õ bu çalÕúma, bir ö÷retim yÕlÕnÕ kapsamaktadÕr.
I. aúama 14 haftayÕ kapsar. Bu aúamada ö÷renci her hafta için kendisine verilen çalÕúma kâ÷ÕdÕndaki 64 deyimi
ilgili oldu÷u kavramla eúleútirerek bu deyimleri cümle içinde kullandÕ. Bu aúamanÕn sonunda ö÷renci 896 deyimi
incelemiú olmaktadÕr. II. aúamada ö÷renilen deyimlerle ilgili olarak haftada bir ders saatinde KOÇ (Konuú-OynaÇiz) etkinli÷i yapÕldÕ. Bu etkinlikte ö÷renciler gruplara ayrÕldÕ. Her grup kendi içinde bir konuúmacÕ, bir oyuncu,
bir de ressam seçer. KonuúmacÕ, I. aúamada ö÷renilen deyimlerden oluúan kutudan bir mavi kart çeker. Bu
deyimi grup arkadaúlarÕna tabu tekni÷i ile belli bir süre içinde anlatmaya çalÕúÕr. Oyuncu, kutudan bir kÕrmÕzÕ
kart çeker ve bu deyimi grup arkadaúlarÕna pandomima tekni÷i ile anlatmaya çalÕúÕr. Ressam, kutudan bir
turuncu kart çekip deyimi arkadaúlarÕna tahtaya görseller çizerek anlatmaya çalÕúÕr. Ö÷rencinin sosyalleúme
sürecinde etkin iletiúim becerilerine sahip olmasÕ gerekmektedir. Kuúkusuz, etkili iletiúimde söz varlÕ÷Õ çok
önemlidir. Mevcut ö÷retim sisteminde ö÷rencinin söz varlÕ÷ÕnÕ geliútirme, deyimleri ö÷renme istenen düzeyde
gerçekleúmemektedir. Özellikle popüler kültürle, tüketim amaçlÕ yazÕlmÕú eserlerde edebi yön oldukça zayÕftÕr.
Bu yapÕtlarda dilimizin zenginli÷ini ve yaratÕcÕlÕ÷ÕnÕ ortaya koyan deyimlere pek yer verilmez. Ö÷renciler
deyimleri ya kullanmazlar ya da hiç bilmezler. Ö÷retim programÕndaki dersler de çok sÕnÕrlÕ sayÕda deyimi
ö÷renmeye olanak sa÷lamaktadÕr. Oysa anlatÕma akÕcÕlÕk, çekicilik ve etkileyicilik katan bu söz öbeklerinin
ö÷renilmesi ve içselleútirilmesi gerekmektedir. Bu uygulama ö÷rencinin daha çok deyimi ö÷renmesini
sa÷ladÕ. UygulamanÕn I. aúamasÕ 14 hafta aldÕ. Ö÷renciye verilecek haftalÕk çalÕúma kâ÷ÕtlarÕ hazÕrlandÕ. Bu
çalÕúma kâ÷ÕtlarÕ alfabetik sÕraya göre oluúturulmuú 64 deyimi ve bu deyimlere karúÕlÕk gelen 8 kavramÕ içerir.
Ö÷renci karÕúÕk olarak verilen kavramlarÕ ilgili deyimlerle eúleútirdi. Sonra da bu deyimleri di÷er çalÕúma
kâ÷ÕdÕnda cümle içinde kullandÕ. Bu çalÕúma, 14 kez farklÕ deyimler ve kavramlarla tekrarlanarak 896 deyim
ö÷renildi ve bu deyimlerle ilgili cümle kuruldu. Bu aúama I. dönem tamamlandÕ. II. dönem gerçekleútirilen II.
aúamada haftalÕk ders programÕnÕn bir saati KOÇ etkinli÷ine ayrÕldÕ. I. dönem ö÷renilen deyimlerden oluúan bir
kutuda mavi, kÕrmÕzÕ ve turuncu kartlara yazÕlÕ deyimler ve bunlarÕn arka yüzlerinde bu deyimlerin ilgili
olduklarÕ kavramlar bulunmaktadÕr. Her grup kendi içinde konuúmacÕ, oyuncu ve ressam seçti. KonuúmacÕlara
mavi, oyunculara kÕrmÕzÕ, ressamlara da turuncu kart çektirildi. KonuúmacÕ, deyimleri tabu tekni÷i ile (deyimi
oluúturan sözcükleri hiç kullanmadan), oyuncu pandomima tekni÷i ile (konuúmadan yalnÕz hareket, mimik ve
jestlerle) anlattÕ. Ressam da çizerek deyimi grubuna anlatmaya çalÕútÕ. Ö÷rencilerin derse aktif katÕlmalarÕ
ö÷retmenin dersi iúleyiú yöntem ve teknikleri ile yakÕndan ilgilidir. Ö÷retmen gerekli katÕlÕmÕ sa÷lamak için
ö÷renme-ö÷retme yöntemlerinden katÕlÕmcÕ özellik taúÕyan yöntem ve teknikleri tercih etmelidir. E÷lenceli
ö÷renme etkinlikleriyle ilgi çekici hâle getirilen bir Türkçe dersinde ö÷renci açÕsÕndan konu, anlaúÕlmasÕ güç
de÷ildir. En pasif ö÷renci yapÕlan etkinlikte bir görev alaca÷Õndan derse aktif olarak katÕlÕr. Ö÷renciler, konuyu
ilginç buluyorlarsa derse daha etkin olarak katÕlÕrlar. Ö÷rencilerin yaparak ve gözlemleyerek deneyim
kazanmalarÕnÕ, kendi kendilerine ve baúkalarÕyla diyaloglar oluúturarak deneyimleri zihinsel olarak
yapÕlandÕrmalarÕnÕ sa÷layan ortamlarÕn oluúturulmasÕ etkili ö÷renmelerini sa÷ladÕ. Konu; sosyal, araútÕrÕlabilir,
maceracÕ ve katÕlÕmÕ sa÷layacak úekilde tasarlanmalÕdÕr. Ö÷retimde alÕúÕlmadÕk etkinlikler aracÕlÕ÷Õyla daha
e÷lenceli ve macera dolu bir ortam oluúturulabilir. Bu uygulamanÕn da ö÷rencilerin merkezde oldu÷u bir çalÕúma
olmasÕ ö÷renme-ö÷retme süreçlerinin daha etkili ve kalÕcÕ bir úekilde gerçekleúmesini sa÷lamÕútÕr. Bu
uygulamanÕn sonunda ö÷renci, deyimleri e÷lenerek ö÷rendi. Söz varlÕ÷ÕnÕ zenginleútirdi. Özgüven kazandÕ.
Topluluk karúÕsÕnda rahat konuútu. Sesini ve beden dilini etkili kullandÕ. Bulundu÷u ortama uygun bir konuúma
tutumu geliútirdi. Standart Türkçe ile konuútu. Türk dilinin kurallarÕna uygun cümleler kurdu. KarúÕsÕndakinin
algÕlamakta zorluk çekmeyece÷i bir hÕzda ve akÕcÕ biçimde konuútu. Konuúurken nefesini ayarladÕ. øúitilebilir bir
sesle konuútu. Kelimeleri do÷ru telaffuz etti. Konuúurken gereksiz sesler çÕkarmaktan kaçÕndÕ. Uygun yerlerde
vurgu, tonlama ve duraklama yaptÕ. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat etti. Dinleyicilerle göz
temasÕ kurdu.
Anahtar Kelimeler : øletiúim, Söz VarlÕ÷Õ, Beden Dili, Ça÷rÕúÕm, Özgüven
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(11986) TÜRKÇE ÖöRETMENLERøNøN ÖLÇME ve DEöERLENøRME
YETERLøLøKLERøNøN DEöERLENDøRøLMESø
FULYA TOPÇUOöLU ÜNAL 1, ÇAöRI BARIù AYDIN 1
1

DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø
cbarisaydin@gmail.com

E÷itim-ö÷retim sistemli ve uzun bir süreçtir. Bu süreçte sistemin üzerinde çalÕúaca÷Õ girdiler ve çÕktÕlar
bulunmaktadÕr. Sistemin iúleyiúini, girdilerin durumunu ö÷retim süreci baúÕnda, sÕrasÕnda veya sonunda kontrol
etmek gerekmektedir. Bu gereklilik için de ö÷retim sürecinde ölçme ve de÷erlendirmeden faydalanÕlmaktadÕr.
Ölçme ve de÷erlendirme, ö÷retim öncesinde ö÷rencilerin ön bilgilerini tespit etmek, hazÕrbulunuúluk düzeylerini
belirlemek amacÕyla kullanÕlmaktadÕr. Ö÷retim süreci sÕrasÕnda ise hem sistemin denetimini yapmakta hem de
girdilerdeki durumu tespit ederek aksaklÕklarÕ gidermek amacÕyla kullanÕlmaktadÕr. E÷itim-ö÷retim sürecinin
sonunda ise çÕktÕlarÕn durumunu belirlemek gerekir. Bu nedenle ölçme ve de÷erlendirme yapmak kaçÕnÕlmazdÕr.
Süreç sonunda çÕktÕlarÕn yani ö÷rencilerin ö÷renme düzeylerini, ö÷retim için hazÕrlanan sistemin verimlili÷ini
tartÕúmak ölçme ve de÷erlendirmeyi önemli kÕlmaktadÕr. E÷itim-ö÷retim sürecinin bir parçasÕ olan ölçme ve
de÷erlendirme, bir beceri dersi olan Türkçe dersinde daha hassas ve önemli bir konu olarak karúÕmÕza
çÕkmaktadÕr. YapÕlan bu çalÕúmanÕn amacÕ da Türkçe ö÷retmenlerinin ö÷retim süreci sÕrasÕnda ve süreç sonunda
yaptÕklarÕ ölçme ve de÷erlendirme araçlarÕndan biri olan yazÕlÕ sÕnav sorularÕnÕn Türkçe ö÷retim programÕna
uygunlu÷unu belirlemek ve Türkçe ö÷retmenlerinin ölçme ve de÷erlendirme yeterliliklerini tespit etmektir. Bu
çalÕúma için farklÕ okullarda görev yapan Türkçe ö÷retmenlerinin yazÕlÕ sÕnav sorularÕ ve o okula ait Türkçe dersi
yÕllÕk planlarÕ karúÕlaútÕrÕlarak incelenmiútir. ÇalÕúmada nitel araútÕrma modellerinden durum çalÕúmasÕ
kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda elde edilen verilere göre Türkçe ö÷retmenlerinin ö÷retim programÕnÕ temel
alarak hazÕrladÕklarÕ yÕllÕk planlardaki konular ile sÕnav sorularÕnÕn paralel ilerlemedi÷i görülmektedir. Bunun
yanÕ sÕra programda yer alan becerilerden sadece ikisinin ölçüldü÷ü, dinleme ve konuúma becerilerinin ölçme ve
de÷erlendirme aúamasÕnda yer almadÕ÷Õ görülmüútür. Bu sonuçlar araútÕrmacÕlarÕ Türkçe ö÷retmenlerinin ölçme
ve de÷erlendirme konusunda yeterli olmadÕklarÕ kanÕsÕna ulaútÕrmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Durum çalÕúmasÕ, Ö÷retim programÕ, Ölçme ve de÷erlendirme, Türkçe ö÷retmeni, YazÕlÕ
sÕnav
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(11987) PEPEE VE CAILLOU ÇøZGø FøLMLERøNDE ÖöRETøLEN
GÜNLÜK øLETøùøM KALIPLARI
1

MUSTAFA KÖROöLU 1
MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø
koroglumustafa_z@hotmail.com

Bu çalÕúmada Pepee ve Caillou çizgi filmlerinin ö÷retilen günlük iletiúim kalÕplarÕ açÕsÕndan de÷erlendirilmesi ve
karúÕlaútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. Bu genel amaca ba÷lÕ olarak araútÕrmanÕn alt amaçlarÕ úunlardÕr: Pepee ve
Caillou çizgi filmlerinde; Ö÷retilen günlük iletiúim kalÕplarÕnÕ belirlemek, Pepee ve Caillou çizgi filmlerini
Ö÷retilen günlük iletiúim kalÕplarÕ bakÕmÕndan karúÕlaútÕrmak. AraútÕrma, nicel araútÕrma yöntemlerinden tarama
modelinin kullanÕldÕ÷Õ betimsel bir çalÕúmadÕr. AraútÕrmanÕn evrenini Türkiye’de yayÕnlanan Pepee ve Caillou
çizgi filmleri oluúturmaktadÕr. AraútÕrmanÕn örneklemini ise Pepee ve Caillou çizgi filmlerinin tesadüfi
örnekleme yöntemiyle belirlenen yirmiúer bölümü oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada Pepee ve Caillou çizgi
filmlerinin bölümleri doküman analizi yapÕlarak incelenmiútir. AraútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen “Kavram
Ö÷retimi De÷erlendirme Formu” aracÕlÕ÷Õyla araútÕrmanÕn 1a ve 2a numaralÕ alt amaçlarÕna yönelik veriler elde
edilmiútir. AraútÕrmada elde edilen veriler nitel ve nicel de÷erlendirme yöntemleri kullanÕlarak analiz edilmiútir.
AraútÕrmada alt amaçlara yönelik olarak elde edilen veriler betimsel istatistik teknikleri (frekans, yüzde, ortalama
vb.) kullanÕlarak de÷erlendirilmiútir. AraútÕrmanÕn birinci amacÕ Pepee ve Caillou çizgi filmlerinde ö÷retilen
günlük iletiúim kalÕplarÕnÕ ve türlerini belirlemektir. Buna ba÷lÕ olarak tespit edilen günlük iletiúim kalÕplarÕ
türlerine göre (takdir, sevgi, úaúkÕnlÕk, teúvik ve durumsal) olarak sÕnÕflandÕrÕlmÕú ve frekanslarÕ verilmiútir.
Pepee çizgi filminde kullanÕlan günlük iletiúim kalÕplarÕnÕn ço÷unlu÷unu durumsal günlük iletiúim kalÕplarÕ
(f=137) oluúturmaktadÕr. En fazla kullanÕlan günlük iletiúim kalÕbÕnÕn ise “merhaba” (f=87), “yaúasÕn” (f=42),
“aferin” (f=23) oldu÷u tespit edilmiútir. Caillou çizgi filminde kullanÕlan günlük iletiúim kalÕplarÕnÕn
ço÷unlu÷unu durumsal günlük iletiúim kalÕplarÕ (f=107) oluúturmaktadÕr. En fazla kullanÕlan günlük iletiúim
kalÕbÕnÕn ise “merhaba” (f=37), “teúekkür ederim” (f=23), “vay canÕna” (f=23) oldu÷u tespit edilmiútir.
AraútÕrmanÕn ikinci amacÕ Pepee ve Caillou çizgi filmlerinde ö÷retilen günlük iletiúim kalÕplarÕ bakÕmÕndan
karúÕlaútÕrmaktÕr. Pepee ve Caillou’da günlük iletiúim kalÕplarÕnÕn türleri ve kullanÕm sÕklÕklarÕ genel olarak
birbirine benzedi÷i tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Pepee, Caillou, Günlük øletiúim KalÕplarÕ

(12028) TÜRKÇEYø øKøNCø DøL OLARAK ÖöRENEN ÖöRENCøLERE
KÜLTÜR AKTARIMI KONUSUNDA ÖöRETMEN GÖRÜùLERø
EMRE YAZICI 1, TALHA GÖKTENTÜRK 1
1

YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
talhagoktenturk@gmail.com

Bir milletin inanç, fikir, sanat, âdet ve geleneklerinin, maddi ve manevi de÷erlerinin bütününü ifade eden kültür
kavramÕ ikinci bir dilin ö÷renilmesinde de geniú bir yer tutmaktadÕr. Yeni bir dili ö÷renen birey aynÕ zamanda
yeni bir kültür dünyasÕnÕn içine girmektedir. Bu sebeple çalÕúmada ikinci dil olarak Türkçeyi ö÷renen ö÷rencilere
kültür aktarÕmÕ hususunda ö÷retmen görüúleri incelenmiútir. Nitel araútÕrma yöntemlerinden durum çalÕúmasÕnÕn
kullanÕldÕ÷Õ araútÕrmada veri toplama aracÕ olarak odak grup görüúmesi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma
grubu amaçlÕ örneklem tekni÷i ile seçilmiú ve 6 ö÷retmenle odak grup görüúmesi gerçekleútirilmiútir.
Akademisyenlerin seçilmesinde ikinci dil olarak Türkçenin ö÷retiminde kullanÕlan materyalleri daha önce
kullanmÕú, ders verme tecrübesi olan ve konuyla alakalÕ bilgi sahibi ö÷retmenler olmalarÕna dikkat edilmiútir.
AraútÕrmaya amaçlÕ örneklem yoluyla seçilen katÕlÕmcÕlar 2016-2017 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda YÕldÕz Teknik
Üniversitesi TÖMER’DE e÷itim veren ö÷retmenlerden seçilmiútir. Verilerin analizinde nitel araútÕrma
yaklaúÕmlarÕndan betimsel analiz kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn sonunda kültür aktarÕmÕ ile ilgili yabancÕ dil olarak
Türkçe ö÷retimi alanÕnda ders veren akademisyenlerin görüúlerine dair veriler ortaya konmuútur.
Anahtar Kelimeler : kültür, kültür aktarÕmÕ, ikinci dil olarak Türkçe ö÷retimi.
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(12117) TÜRKÇENøN YABANCI DøL OLARAK ÖöRETøMøNDE
TÖMER'LER VE AKADEMøK BAùARI
MEHTAP ÖZDEN 1, ENES YAùAR 1, SEFA TOPRAK 2
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
enesyasar@comu.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, Türkiye’ye e÷itim amacÕyla gelen uluslararasÕ ö÷rencilerin Türk dilini akademik
yaúamlarÕnda ne derece etkili kullanabildiklerini tespit etmektir.AraútÕrma nitel araútÕrma yöntemlerinden
fenomenoloji çalÕúmasÕ deseniyle yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn verileri 2016-2017 E÷itim-Ö÷retim yÕlÕnda
Türkiye’nin batÕsÕnda yer alan bir üniversitede Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sa÷lÕk Bilimleri alanÕnda
ö÷renim görmekte olan toplam 9 uluslararasÕ ö÷renciyle görüúülerek toplanmÕútÕr.AraútÕrma verileri, görüúme
sorularÕ yoluyla elde edilmiú olup, elde edilen verilere betimsel analiz yöntemi uygulanmÕútÕr. Veri toplama aracÕ
olarak da yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme yöntemi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada uluslararasÕ ö÷renciler, TÖMER’de
aldÕklarÕ Türkçe e÷itiminin günlük ve akademik yaúantÕlarÕndaki iliúkilerine de÷inmiúlerdir. Sonuç olarak
TÖMER’de alÕnan Türkçe e÷itiminin günlük yaúama katkÕ sa÷ladÕ÷Õ, ancak akademik yaúantÕlarda yetersiz
kaldÕ÷Õ anlaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Akademik baúarÕ, yabancÕlara Türkçe ö÷retimi, fenomenoloji çalÕúmasÕ

(12132) DøL VE SANAT GELøùøMøNDE ÇOCUK KøTAPLARININ
ROLÜ
1

HULUSø GEÇGEL 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
hgecgel@comu.edu.tr

Edebiyat; olay, düúünce, duygu ve hayallerin dil aracÕlÕ÷Õyla sözlü veya yazÕlÕ olarak biçimlendirilmesi sanatÕdÕr.
“Çocuk edebiyatÕ” kavramÕ ise, çocukluk ça÷Õnda bulunan kimselerin hayal, duygu ve düúüncelerine yönelik
sözlü ve yazÕlÕ bütün eserleri kapsar. Çocu÷un biliúsel, sanatsal, dil, kiúilik, sosyal, ahlâkî vb. geliúiminde
kitaplar önemli bir rol üstlenir. Çocuklar edebî eserleri okurken bir yandan e÷lenirler, bir yandan da kavrama
becerilerini, hayal dünyalarÕnÕ, hayat deneyimlerini, dillerini vb. zenginleútirirler. Hitap etti÷i kitlenin yaú grubu
dikkate alÕndÕ÷Õnda, çocuk edebiyatÕ eserlerinin dil, biçim ve içerik özellikleri yönüyle daha dikkatli hazÕrlanmasÕ
gerekmektedir. AraútÕrmanÕn amacÕ, çocuk kitaplarÕnÕ çocu÷un dil ve sanat geliúimindeki rolü ve önemi
bakÕmÕndan ele almaktÕr. Dil, insanlarÕn düúündüklerini ve duyduklarÕnÕ bildirmek için kelimelerle veya
iúaretlerle yaptÕklarÕ anlaúmadÕr. Dil insanlarÕn birbirlerine bilgi, düúünce ve e÷ilimlerini aktarabilmelerinin yanÕ
sÕra, fikirlerini düzenleyebilmelerine ve duygularÕnÕ ifade edebilmelerine olanak hazÕrlar. Kültür de÷erlerimiz ve
bilgilerimizin ço÷u kuúaktan kuúa÷a yazÕlÕ ya da sözlü sözcükler yoluyla iletilmektedir. Dil aynÕ zamanda
düúünme, bellek, muhakeme, problem çözme ve planlama gibi biliúsel süreçleri de içermektedir. Dil geliúimine
iliúkin incelemeler, ça÷daú çocuk psikolojisi araútÕrmalarÕ arasÕnda en heyecan verici ve yo÷un çalÕúmalarÕ
oluúturmaktadÕr. Çünkü çocu÷un dile iliúkin yeteneklerinin geliúimi akÕl almaz bir hÕzla gerçekleúmektedir.
øçerdikleri geniú kelime da÷arcÕ÷Õ nedeniyle, çocuk kitaplarÕ çocuklarÕn dil geliúimini etkileyebilmektedir.
Çocuklar konuútuklarÕndan daha çok kelimeyi anlayabildiklerinden, yazarlar edebiyat metinlerinde daha geniú
bir kelime kadrosu kullanÕrlar. Cümlenin genel yapÕsÕ, kelimenin anlamÕna dair ipuçlarÕ sunar. Çocuk cümleyi
dinleyerek cümle içinde geçen kelimenin anlamÕnÕ çÕkarabilir. Kitaplarla ilgili deneyimleri çok olan çocuklarda
dil becerilerinin daha ileri oldu÷u gözlenmektedir. Maslow’un ihtiyaçlar teorisinde güven ihtiyacÕ ve ö÷renme
ihtiyacÕ gibi, estetik ve düzen ihtiyacÕ da önemli bir yer tutar. Bu durum yetiúkinler için oldu÷u gibi, çocuklar
için de geçerlidir. Kitaplar, çocuklarÕn estetik ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak için en elveriúli kaynaklardÕr. øçerdikleri
úiir, masal, resim, fiziksel görünüm vb. ile çeúitli estetik ve düzen ihtiyaçlarÕnÕn geliúimine katkÕda
bulunmaktadÕrlar. Çocu÷un yaratÕcÕlÕ÷Õ, estetik ve düzen ihtiyacÕ kitaplar vasÕtasÕyla güçlendirilmiú olur. Küçük
çocuklardaki estetik ve yaratÕcÕlÕk geliúimi bir kiúinin do÷ada ve sanatta var olan güzellikleri takdir etmesi,
ayrÕca bu duyarlÕlÕ÷Õn artmasÕ olarak ifade edilmektedir. Güzel olana verilen tepki yetene÷i bazen bir ifade
becerisidir. Zamanla yaratÕcÕlÕk yetene÷i olan ifade becerisi, estetik ile eúleútirilir. Çocuk kitaplarÕ, çocuklarÕn
estetik duygularÕnÕ geliútirecek úekilde hazÕrlanmalÕdÕr. Çocuklara kitap seçerken, gerek metin gerek resim
gerekse fiziksel özellikler açÕsÕndan estetik özelliklere sahip olanlar tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler : çocuk edebiyatÕ, çocu÷un dil geliúimi, çocu÷un sanatsal geliúimi
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(12138) TÜRKÇE EöøTøMø LøSANS ÖöRENCøLERøNøN YAZMA
EöøTøMøNE YÖNELøK DÜùÜNCELERø
1

FATøH KANA 1, GAMZE YILDIRIM 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
fatihkana@hotmail.com

Bu çalÕúmanÕn amacÕ Türkçe e÷itimi anabilim dalÕnda ö÷renim gören lisans ö÷rencilerinin yazma e÷itimine
yönelik metaforik algÕlarÕnÕ belirlemektir. ÇalÕúmanÕn örneklemini Marmara bölgesindeki bir devlet
üniversitesinde ö÷renim gören Anlatma Teknikleri II: Yazma E÷itimi dersini alan ö÷renciler
oluúturmaktadÕr. Veri toplama aracÕ olarak yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formu kullanÕlmÕútÕr. Veriler betimsel
analiz yöntemi ile analiz edilmiútir. AraútÕrmanÕn bulgularÕ incelendi÷inde ö÷rencilerin yazma becerisini farklÕ
metaforik kavramlarla betimledikleri görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : yazma e÷itimi, metafor, Türkçe e÷itimi

(12145) TANIùMIùLIöIN ARDINDAKø YABANCILAùMA: POPÜLER
KÜLTÜR KARùISINDA TÜRK DøLø
1

SEYFø ERDOGAN 1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ser_dogan26@mynet.com

Dil, bir milletin bekasÕnÕ sa÷layan en önemli unsurlardandÕr. AsÕrlar boyunca Türk dili, maddi ve manevi
de÷erler bütünü olan kültürümüz içerisinde geliúmiú, de÷iúmiú, bir millet dili olarak günümüze ulaúmÕútÕr. Türk
dili, tarih boyuca de÷iúik kültürlerin etkisinde kalarak geliúmiú, asli kimli÷ini korumayÕ baúarmÕú ve devletin
devamlÕlÕ÷Õndaki rolünü kaybetmemiútir. Tanzimat’tan itibaren “Genç Kalemler” ile son ve olgun úeklini bulan
“dilde sadeleúme” çabalarÕ Cumhuriyet döneminde de özleútirme çabalarÕ ile devam etmiútir. Türk dili, âdeta
büyük bir okyanusun kendinden olmayan her úeyi kÕyÕya çÕkarÕp sürükledi÷i gibi kendine yakÕúmayan her
özelli÷i, kuralÕ, kelimeyi barÕndÕrmamÕú, yaúatmamÕútÕr. Ancak sadeleúme baúka, yabancÕlaúma, kendi diline
farklÕ bakmaya baúlama ayrÕdÕr. Türk dili için bugün en büyük tehdit, popüler kültürün dile hücumu ve bunun
gün geçtikçe artmasÕdÕr. Her ne kadar popüler kavramÕ, “halkÕn zevkini yansÕtan, çok be÷enilen, çok tüketilen”
anlamlarÕna gelse de dilimizi günden güne sinsice bozan ve onu yozlaútÕrmaya iten bir etken olarak karúÕmÕza
çÕkmaktadÕr. Özellikle televizyon, cep telefonu ve internet kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ popüler kültür ö÷elerinin
geniú kitlelere çok kÕsa zamanda ulaúmasÕna imkân vermektedir. KÕsa mesajlaúmalardan úarkÕ sözlerine, ma÷aza
isimlerinden marka isimlerine, hatta do÷an çocuklara verilen isimlere kadar bütün hayatÕmÕzÕ kuúatan ve o hoú
görünen yüzü ile kanÕksamaya baúladÕ÷ÕmÕz özellikler olarak yaúantÕmÕzÕn içinde yer almaktadÕr. De÷iúime ve
yenili÷e karúÕ olunmayaca÷Õ gerçe÷ini göz önünde bulundurmakla birlikte dilde “milli romantizm”i bir an önce
baúlatmak ve ana dilimizin güzelliklerinin unutulmaya yüz tutmasÕna veya edebi eserlerin sahifeleri arasÕnda
kalmasÕna gönlümüzü, aklÕmÕzÕ, çalÕúmamÕzÕ ilgisiz bÕrakmamalÕyÕz. Türk dilini baskÕlayan popülerizme tutsak
edilmesine, bu dili kullanmaktan milli bir zevk duyan her kesimden Türk insanÕ tarafÕndan fÕrsat verilmemelidir.
Sadece çÕkarÕlan yönetmelik ve kanunlarla de÷il, bazÕ kurumlarÕn, üniversitelerin görevi olarak görmekle de÷il
aynÕ zamanda bu milletin tüm fertlerine “dil úuuru”nun yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ile dildeki bu kültürel çöküú
engellenebilir.
Anahtar Kelimeler : Türk Dili, Popülerizm, Türk kültürü, Millî romantizm, Dilde yabancÕlaúma
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(12146) PEPEE VE CAøLLOU ÇøZGø FøLMLERøNDE KAVRAMI
ÖöRETENLER VE ÖöRETøM YÖNTEMLERø
1

MUSTAFA KÖROöLU 1
MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø
koroglumustafa_z@hotmail.com

Bu çalÕúmada, Pepee ve Caillou çizgi filmlerinde ö÷retilen ana ve yardÕmcÕ kavramlarÕn ö÷retiminde rol alan
kiúileri ve bu kavramlarÕn ö÷retim tekniklerini belirlemek amaçlanmÕútÕr. Alt amaçlar ise úunlardÕr: Pepee ve
Caillou çizgi filmlerinde; Ana ve yardÕmcÕ kavramlarÕn ö÷retim tekniklerini belirlemek, Ana ve yardÕmcÕ
kavramlarÕn ö÷retiminde rol alan kiúileri belirlemek, Pepee ve Caillou çizgi filmlerini; Ana ve yardÕmcÕ
kavramlarÕn ö÷retim teknikleri, Ana ve yardÕmcÕ kavramlarÕn ö÷retiminde rol alan kiúiler bakÕmÕndan
karúÕlaútÕrmak. AraútÕrma, nicel araútÕrma yöntemlerinden tarama modelinin kullanÕldÕ÷Õ betimsel bir çalÕúmadÕr.
AraútÕrmanÕn örneklemini Pepee ve Caillou çizgi filmlerinin tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen yirmiúer
bölümü oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada Pepee ve Caillou çizgi filmlerinin bölümleri doküman analizi yapÕlarak
incelenmiútir. AraútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen “Kavram Ö÷retimi De÷erlendirme Formu” aracÕlÕ÷Õyla
araútÕrmanÕn 1a, 1b ve 2a, 2b numaralÕ alt amaçlarÕna yönelik veriler elde edilmiútir. AraútÕrmada elde edilen
veriler nitel ve nicel de÷erlendirme yöntemleri kullanÕlarak analiz edilmiútir. AraútÕrmada alt amaçlara yönelik
olarak elde edilen veriler betimsel istatistik teknikleri (frekans, yüzde, ortalama vb.) kullanÕlarak
de÷erlendirilmiútir. AraútÕrmanÕn birinci amacÕ Pepee ve Caillou’da ana ve yardÕmcÕ kavramlarÕn ö÷retim
tekni÷ini belirlemektir. Buna göre, Pepee çizgi filminde kavramlar en fazla do÷rudan gösterim (f=132), müzikle
vurgu (f=90), úarkÕ (f=69) tekni÷iyle izleyiciye aktarÕlmÕútÕr. Tespit edilen kavramlar izleyiciye aktarÕlÕrken
kahramanlarÕn katÕlÕm oranÕ (f=46) %10.72 iken ö÷retilen kavramÕn anlatÕmÕnda kahramanlarÕn rol oynamasÕ
(f=44) %10.25 oranÕndadÕr. Caillou çizgi filminde ise kavramlar en fazla do÷rudan gösterim (f=166), müzikle
vurgu (f=104) tekni÷iyle izleyiciye aktarÕlmÕútÕr. Tespit edilen kavramlar (f=369) izleyiciye aktarÕlÕrken
kahramanlarÕn katÕlÕm oranÕ (f=34) %9.21 iken ö÷retilen kavramÕn anlatÕmÕnda kahramanlarÕn rol oynamasÕ
(f=29) %7.85 oranÕndadÕr. AraútÕrmanÕn bir di÷er amacÕ Pepee ve Caillou’da kavramlarÕn ö÷retiminde rol alan
kiúileri belirlemektir. Pepee çizgi filminde kavramlarÕn izleyiciye aktarÕlmasÕnda en etkin rolü çizgi filmin
baúkahramanÕ Pepee (f=166), dÕú anlatÕcÕ (ùuúu) (f=193) ve arkadaúlar (f=92) oynamÕútÕr. Caillou çizgi filminde
izleyiciye aktarÕlmasÕnda en etkin rolü çizgi filmin baúkahramanÕ Caillou (f=157), dÕú anlatÕcÕ (f=131) ve anne
(f=103) oynamÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Çizgi Film, Pepee, Caillou, Kavram Ö÷retimi
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(12174) ÇOCUK EDEBøYATI VE MøZAH
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HULUSø GEÇGEL 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
hgecgel@comu.edu.tr

Edebiyat güzel sanatlarÕn bir dalÕdÕr ve çocuk edebiyatÕ da bu çerçeve içinde yer almaktadÕr. Okuyucusuna
estetik bir yaúantÕ sa÷layan edebiyat metinleri, do÷rudan ö÷retici ya da ö÷üt verici bir anlayÕúla yazÕlmamalÕdÕr.
Edebiyat, her yaútan okuyucu için “hoú vakit geçirtici, e÷lendirici” bir sanattÕr. AraútÕrmanÕn amacÕ, edebiyat ve
mizah unsurlarÕnÕ çocuk edebiyatÕ çerçevesinde e÷lendirici ve ö÷retici iúlevleriyle ele almaktÕr. Kitaplar bir
yandan çocuklara hoú ve e÷lenceli vakit geçirten, bir yandan da onlarÕn biliúsel, sanatsal, dil, kiúilik, sosyal ve
ahlâkî geliúimine katkÕ sa÷lar. Edebiyat eserleri, çocuklarÕn estetik yaúantÕ gereksinimlerini karúÕlama yanÕnda,
e÷itimlerinde de önemli bir rol üstlenir. Kitaplar çocuklarÕn iç dünyalarÕnÕ zenginleútirir, farklÕ yaúam
deneyimleri ile karúÕlaúmalarÕnÕ sa÷layarak hayat tecrübelerini artÕrÕr. “Edebiyat ruha canlÕlÕk verir, yaúama
gücünü artÕrÕr” ilkesinden hareketle, kitaplar çocuklarÕ üzecek ve onlarÕn gelece÷e güvenle bakmalarÕnÕ
engelleyecek konulardan uzak olmalÕdÕr. Çocu÷un biliúsel ve duyuúsal geliúim özellikleri dikkate alÕndÕ÷Õnda ve
dil ve anlatÕm süzgecinden geçirildi÷inde (çocu÷a görelik ilkesi) çocuk edebiyatÕnda iúlenmeyecek konu yoktur.
Mizah; gerçe÷in güldürücü yanlarÕnÕ ortaya koyan bir edebiyat türüdür. Bu sözcük dilimizde, “e÷lendirme,
güldürme ve bir kimsenin davranÕúÕna incitmeden takÕlma amacÕnÕ güden ince alay, humor” anlamÕnda
kullanÕlmaktadÕr. Türk edebiyatÕ masal, fÕkra, seyirlik oyunlarÕ, Karagöz-Hacivat, ortaoyunu, meddah, latife ve
hezl, hiciv, mizahî öykü vb. türlerde zengin bir mizah gelene÷ine ve birikimine sahiptir. Çocu÷un okuma zevk ve
alÕúkanlÕ÷Õ kazanmasÕnda ve biliúsel, sanatsal, dil, kiúilik, sosyal ve ahlâkî geliúimine katkÕ sa÷lamada her türden
edebiyat eserinden yararlanÕlmalÕdÕr. Didaktik unsurlarÕ yumuúatmasÕ, farklÕ düúüncelere hoú görü sa÷lamasÕ,
insanlar arasÕ iletiúimi güçlendirmesi, okumayÕ daha e÷lenceli ve zevkli bir etkinlik haline getirmesi gibi
iúlevlerinden dolayÕ çocuk edebiyatÕ ürünlerinde mizah ö÷elerinden özellikle yararlanÕlmalÕdÕr.
Anahtar Kelimeler : çocuk edebiyatÕ, mizah, çocuk geliúimi

(12182) BEDEN DøLø ÇALIùMALARINDA UNUTULAN BøR ESER:
“YÜZ øFADELERøNøN TEFSøRø ÜZERøNE TECRÜBø BøR TETKøK”
MEHMET KURUDAYIOöLU 1, OZAN øPEK 2
1

øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
2
ULUDAö ÜNøVERSøTESø
ozan-ipek@hotmail.com

øletiúim, sözlü ve sözsüz olmak üzere iki úekilde gerçekleútirilmektedir. Sözlü iletiúimin ifade aracÕ dil iken,
sözsüz iletiúimin ifade araçlarÕ, baú, yüz, bedenin çeúitli bölümleri ya da bir bütün olarak bedenin bizzat
kendisidir. Sözsüz iletiúimin en temel unsuru olan beden dili; jest, mimik ve vücut hareketleri ile gerçekleútirilen
iletiúim úeklidir. 1960’lÕ yÕllarÕn ortalarÕnda dünya literatüründe “yeni bir alan” olarak sunulan beden dili, aslÕnda
ülkemizde 1930’lÕ yÕllarda gündeme gelmiú bir çalÕúma alanÕdÕr. østanbul Üniversitesi Tecrübi Psikoloji Doçenti
Mümtaz Turhan, 1938 yÕlÕnda doçentlik tezi olarak takdim etti÷i “Yüz øfadelerinin Tefsiri Üzerine Tecrübi Bir
Tetkik” baúlÕklÕ eserinde, beden dilinin bir alt boyutu olan mimikler üzerine deneysel bir çalÕúma
gerçekleútirmiútir. 1941 yÕlÕnda ise bu çalÕúmasÕnÕ kitap olarak yayÕmlanmÕútÕr. Turhan eserinde, mimiklerin
müstakil olarak anlaúÕlamayaca÷ÕnÕ, onlarÕn ancak bir ba÷lam içerisinde anlam taúÕyaca÷ÕnÕ ve bu do÷rultuda
ancak bir ba÷lam içerisinde yorumlanmasÕnÕn mümkün olaca÷ÕnÕ yaptÕ÷Õ bir dizi deneyle kanÕtlamÕútÕr. Turhan,
bu çalÕúmasÕyla sadece ülkemizde de÷il, dünya bilim literatüründe de ilk beden dili çalÕúanlardan biri olmuútur.
Ancak ülkemizde yapÕlan yayÕnlara bakÕldÕ÷Õnda, Turhan’Õn çalÕúmasÕnÕn göz ardÕ edildi÷i, unutuldu÷u
görülmektedir. Bu problem durumundan hareketle, bu çalÕúma Mümtaz Turhan’Õn “Yüz øfadelerinin Tefsiri
HakkÕnda Tecrübi Bir Tetkik” eserini tanÕtmayÕ ve bu eserin beden dili açÕsÕndan önemini ortaya koymayÕ
amaçlamaktadÕr. Betimsel bir araútÕrma olan bu çalÕúmada tarama yöntemi kullanÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Beden dili, Sözsüz iletiúim, Mümtaz Turhan,
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(12257) YENø HøTøT 1 YABANCILAR øÇøN TÜRKÇE DERS
KøTABI'NDA BEùøNCø ÜNøTENøN KÜLTÜR AKTARIMI VE TEMEL
DøL ÖöRETøM øLKELERø AÇISINDAN DEöERLENDøRøLMESø
MUHAMMET ALPEREN AKGÜN 1, ESRA ùENAY 2
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
ULUDAö ÜNøVERSøTESø
muhammetalperenakgun@gmail.com

Bütün etkileúimin dil ile süregeldi÷i, yaúam úekillerinin ve hayatÕ algÕlayÕú biçimlerinin dile göre úekillendi÷i, bir
bütün olarak kültürün dil ile vücut buldu÷u düúünülürse kültür aktarÕmÕ olmadan ö÷renilen dil bir kimlik
kazanmayacaktÕr. YabancÕlara Türkçe ö÷retiminde ortaya koyulan bir materyali incelemek de kültür aktarÕmÕnÕ
sa÷lamak adÕna yapÕlacak olan yeni çalÕúmalara fikir kazandÕrmayÕ amaç edinir. Fikir kazandÕrmayÕ amaç edinen
çalÕúmada nitel araútÕrma yöntemlerinden durum çalÕúmasÕ deseni ve doküman analizi yöntemi kullanÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmada dil-kültür iliúkisi vurgulanmÕú ve yabancÕlara Türkçe ö÷retiminde kullanÕlan temel ilkeler
gösterilmiútir. Yeni Hitit 1 YabancÕlar için Türkçe Ders KitabÕ’nda beúinci ünitenin kültür aktarÕmÕ ve temel dil
ö÷retim ilkeleri açÕsÕndan bulgular dâhilinde de de÷erlendirmesi yapÕlmÕú, incelenen materyalin kültür aktarÕmÕnÕ
yeterince sa÷layamadÕ÷Õ ve yabancÕlara Türkçe ö÷retiminde temel ilkelere uyumu açÕsÕndan kÕsmen baúarÕlÕ
oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Kültür aktarÕmÕ, temel dil ö÷retim ilkeleri, dil-kültür iliúkisi

(12334) YANLIù ÇÖZÜMLEME YAKLAùIMINA GÖRE TÜRKÇEYø
YABANCI DøL OLARAK ÖöRENEN B1 SEVøYESø ÖöRENCøLERøNøN
YAZILI ANLATIMLARININ DEöERLENDøRøLMESø
EMRAH BOYLU 1, KEVSER ESMA ÖZYALÇIN 1, ESMA ZEYNEP GÜNEY 1
1
AYDIN ÜNøVERSøTESø
emrahboylu@aydin.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Türkçeyi yabancÕ dil olarak ö÷renen B1 seviyesindeki ö÷rencilerin yazma becerilerini
yanlÕú çözümleme yaklaúÕmÕna göre de÷erlendirmektir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu, farklÕ ülkelerden 33
ö÷renci oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada veriler, ö÷rencilerin B1 kur sÕnavÕnÕn yazma bölümünden elde edilmiútir.
Toplanan veriler ses bilgisi yanlÕúlarÕ, dil bilgisi yanlÕúlarÕ, söz dizimi yanlÕúlarÕ, sözcük bilgisi yanlÕúlarÕ ve
noktalama yanlÕúlarÕ olmak üzere 5 baúlÕk altÕnda sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. YapÕlan sÕnÕflandÕrma ve analizler
sonucunda toplam 752 yanlÕú tespit edilmiútir. Tespit edilen bu yanlÕúlarÕn, %19,54’ü ses bilgisi, %26,72’si dil
bilgisi, %2,12’si söz dizimi, %40,55’i sözcük bilgisi, %11,03’ü ise noktalama yanlÕúlarÕdÕr. Buna ek olarak
ö÷rencilerin dil bilgisi hatalarÕnÕn hangi seviyeye ait oldu÷una dair yapÕlan analizler sonucunda toplamda yapÕlan
201 hatanÕn %78,10’unun A1, %4,9’unun A2, %16,95’inin ise B1 kuru ile ilgili dil bilgisi yanlÕúlarÕ oldu÷u
tespit edilmiútir. Bu sonuçlar ÕúÕ÷Õnda ö÷rencilerin özellikle temel seviyede anlatÕlan dil bilgisi konularÕna
yönelik yaptÕklarÕ hatalarÕn A2 ve B1 kuruna göre daha fazla oldu÷u, ö÷rencilerin seviyesinin B1 olmasÕna
ra÷men yazmalarÕnda A1 seviyesindeki gramer yapÕlarÕnÕ daha fazla kullandÕklarÕ, A1’den B1 seviyesine do÷ru
ilerledikçe azalan hata sayÕsÕnÕn ö÷rencilerin Türkçeyi ö÷rendiklerinden dolayÕ de÷il, ileri seviyelerde
ö÷rendikleri gramer yapÕlarÕnÕ kullan(a)mamalarÕndan kaynaklandÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Yazma becerisi, YabancÕlara Türkçe ö÷retimi, yanlÕú çözümleme.
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(12266) CUMHURøYET'øN øLK ON BEù YILINDA TÜRKÇE øLE
øLGøLø øZLENEN DEVLET POLøTøKALARI; BUNUN DEVLET
YAZIùMALARINA YANSIMASI
1

øBRAHøM KIBRIS 1
ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
kibris_i@ibu.edu.tr

Türkçe, øslamiyet’in kabulüyle birlikte (10.yüzyÕl) Arapça ve Farsçadan da etkilenmiútir. Özellikle
MüslümanlÕ÷Õn kutsal kitabÕ olan Kur’anÕ Kerim’i okumak ve ö÷renmek ihtiyacÕ nedeniyle Arapçaya olan ilgi bu
dönemde doru÷a çÕkmÕútÕr. DolayÕsÕyla Türkçe giderek yabancÕ sözcüklere açÕlmÕú, öz hâlinden uzaklaúmÕútÕr.
Hatta bu duruma tepki olarak 13. YüzyÕlda Karamano÷lu Mehmet Bey tarafÕndan resmi dil ilan edilmiú ve
yabancÕ sözcüklerin kullanÕmÕna bir sÕnÕrlama getirilmiútir (1277). Ancak OsmanlÕ ømparatorlu÷u döneminde,
özellikle Türk edebiyatÕnÕn øslamiyet’in etkisi altÕna girmesiyle ArapçanÕn ve FarsçanÕn Türkçe üzerindeki
a÷ÕrlÕ÷Õ yeniden artmÕútÕr. Divan edebiyatÕ da bu geliúmenin ürünüdür. AynÕ dönemde Ali ùir Nevaî,
Muhakemetül -Lugateyn adlÕ eseriyle Türkçenin yabancÕ etkilerden arÕndÕrÕlmasÕ için mücadele etmiútir. Yine
aynÕ dönemlerde Türkî-i Basit akÕmÕyla da bazÕ úair ve yazarlar Türkçenin o günlerdeki durumundan kurtulmasÕ
için çaba harcamÕúlardÕr. Ancak19. Yüz yÕlÕn ikinci ikinci yarÕsÕna do÷ru OsmanlÕ ømparatorlu÷undaki
geliúmelerden sonra ilgi, Do÷u’dan BatÕ’ya çevrilmiútir. Özellikle FransÕz ihtilaliyle birlikte yaúanan milliyetçi
geliúmelerin ÕúÕ÷Õnda yeniden, Türkçe’nin Arapça ve Farsça sözcüklerden arÕndÕrÕlmasÕ fikri ortaya atÕlmÕútÕr.
Tanzimat dönemi Türk edebiyatÕ da bu geliúmelerin ürünüdür. Tanzimat edebiyatÕ úair ve yazarlarÕ Türkçeleúme
konusunda çok baúarÕlÕ olamadÕlar. Çünkü aldÕklarÕ e÷itim Arapça ve Farsça a÷ÕrlÕklÕydÕ. Hatta bazÕlarÕ da BatÕ
dillerine, özellikle FransÕzcaya yöneldiler. Servet-i Fünûn edebiyatÕ döneminde de BatÕ dillerinin Türkçedeki
a÷ÕrlÕ÷Õ giderek artmÕútÕr. Daha sonra Milli edebiyat dönemine gelindi÷indeyse Türkçeleúme yeniden gündeme
gelmiútir. Genç Kalemler dergisinin çevresinde toplanan Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip gibi yazarlar
dilde sadeleúmeyle ilgili eserler verdiler. Cumhuriyet döneminde de Türkçeleúme anlayÕúÕ bir politikaya dönüútü.
1928 yÕlÕnda Arap alfabesinden uyarlanmÕú olan OsmanlÕ alfabesi kullanÕmdan kaldÕrÕlÕp yerine Latin
alfabesinden uyarlanan yeni Türk alfabesi uygulamaya kondu. 1929 yÕlÕndan itibaren Türkçe okullarda e÷itim
ö÷retim dili olarak yerini aldÕ. Buna ba÷lÕ olarak da Türkçenin e÷itimi ve ö÷retimiyle ilgili yeni politikalar ve
yöntemler belirlendi. 1932 yÕlÕnda da Türk Dil Kurumu’nun kurulmasÕyla Türkçe giderek hem Do÷u’dan hem
de BatÕ’dan gelen etkilerden temizlenmeye baúlandÕ. BaúlangÕçta Dil Bilgisiyle ilgili bir boúluk oluútu. Yeni bir
Dil Bilgisi kitabÕ yazÕlÕncaya kadar okullarda dil bilgisi dersi okutulmadÕ. AyrÕca ders kitaplarÕ hÕzla eski
terimlerden ayÕklanmaya çalÕúÕldÕ. Hatta Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bile bir Geometri
kitabÕ yazarak bu gidiúe katkÕda bulundu. KÕsacasÕ Türkçenin hem devlet dili hem de e÷itim ve ö÷retim dili
olmasÕna yönelik bir devlet politikasÕ izlendi. YapÕlacak olan araútÕrmada, 1923-1938 arasÕ dönemde Türkçe ile
ilgili izlenen devlet politikalarÕndan ve bu politikanÕn, aynÕ dönemdeki ders kitaplarÕna ne ölçüde yansÕdÕ÷Õndan
söz edilecektir. Ancak, bu çalÕúma bir sempozyumda sunulaca÷Õ için belli bir örneklem üzerinde
gerçekleútirilecektir. AyrÕca sözü edilen dönemdeki resmi yazÕúmalarda kullanÕlan devlet dilinden de örnekler
verilerek konu zenginleútirilecektir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe, Cumhuriyet, ana dil, yazÕúma, dilekçe, devlet dili
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(12345) YABANCILARA TÜRKÇE ÖöRETøMøNDE ÖLÇMESøZ
ÖLÇME DEöERLENDøRME
FATøH KANA 1, EMRAH BOYLU 2, METE YUSUF USTABULUT 3
TUöÇE ELDURMAZ 2
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
AYDIN ÜNøVERSøTESø
3
BAYBURT ÜNøVERTSøTESø
fatihkana@hotmail.com

E÷itim ve ö÷retim sürecinde ö÷rencinin geliúimi, ö÷retmen performansÕ, müfredat programÕ, yöntem, teknik ve
stratejilerin uygunlu÷u, e÷itim programlarÕnÕn ne derece baúarÕlÕ oldu÷u, ö÷renme-ö÷retme süreçlerinin
etkinli÷inin artÕrÕlmasÕ vb. birçok faktörün iúleyiúi, kontrolü ve yeniden planlanmasÕ ölçme ve de÷erlendirme ile
yapÕlmaktadÕr. Bu nedenle ölçme ve de÷erlendirme, e÷itim ve ö÷retim sürecinin vazgeçilmez bir
unsurudur. YabancÕ dil ö÷retiminde de ö÷rencilerin dil geliúimi, ö÷retmen performanslarÕ, dil ö÷retim
süreçlerinin planlanmasÕ vb. birçok faktörün sa÷lÕklÕ bir úekilde yürütülebilmesi ancak baúarÕlÕ bir ölçme ve
de÷erlendirme ile mümkündür. Bu kapsamda Avrupa Dilleri Ö÷retimi Ortak Çerçeve Metninde dil ö÷renim
seviyeleri, bireylerin dili hangi seviyede, nasÕl kullanmalarÕ gerekti÷i standartlarla belirlenmiútir. Bu standartlarÕn
içinde ölçme ve de÷erlendirme de yer almaktadÕr. Fakat yabancÕlara Türkçe ö÷retiminde ölçme ve
de÷erlendirmede ciddi sÕkÕntÕlarÕn oldu÷u görülmektedir. Bu nedenle bu çalÕúmanÕn amacÕ, YabancÕ dil olarak
Türkçe ö÷reten kurumlar, e÷itim ö÷retim materyalleri, ö÷retmenler, sÕnav uygulamalarÕ, ö÷retmen yetiútirme
programlarÕ vb. birçok konuda herhangi bir standartÕn veya tutarlÕlÕ÷Õn olmadÕ÷ÕnÕ, yapÕlan dil ö÷retiminin
Avrupa Dilleri Ö÷retimi Ortak Çerçeve Metninde belirlenen esaslardan ne kadar uzak ve keyfi oldu÷unu
örneklerle ortaya koymaktÕr.
Anahtar Kelimeler : YabancÕlara Türkçe ö÷retimi, Ölçme ve de÷erlendirme, TutarsÕzlÕklar

(12346) "KA" FøøLøNE GELEN ÜÇÜNCÜ SESLERøN ANLAM
ÖZELLøKLERø
1

YUSUF AVCI 1, ENES YAùAR 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
enesyasar@comu.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, Türkçedeki ek kök iliúkisini anlam merkezli yaklaúÕm ba÷lamÕnda ele alarak “ka-” fiiline
gelen üçüncü seslerin anlam özellerini tespit etmektir. AraútÕrma nitel araútÕrma yöntemlerinden durum çalÕúmasÕ
deseniyle yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn verileri tarama yöntemiyle toplanmÕú olup karúÕlaútÕrma yoluyla elde
edilmiútir. AraútÕrmada incelenen örnekler, türetilen kelimelerin düúünce sistemindeki öncelik-sonralÕk
iliúkilerini, yapÕm eklerinin dil mantÕ÷Õ içerisindeki yerini “ka-” fiiline gelen üçüncü ses örneklerinin anlam
özelliklerini inceler. Bu çerçevede “birleútirmek ve bir araya getirmek” anlamÕna gelen “ka-” fiilinin aldÕ÷Õ
üçüncü seslerle birlikte niteli÷inin de de÷iúti÷i görülür. “ka-” fiiline gelen “t” sesi kelimeye üst üste birikmek ve
tabakalaúmak manasÕ verirken “p” sesi geldi÷inde bir úeyin ya da bir yerin içinde bir araya gelme anlamÕ
taúÕmaktadÕr. “r” sesi bir nesnenin farklÕ bir nesneyle karÕúmasÕ, harmanlanmasÕ anlamÕna gelirken “s” sesi farklÕ
parçacÕklarÕn bir bütün halini ifade etmesi anlamÕnÕ vermektedir. “y" sesi yavaú ve sakin bir durumdan
úiddetlenerek de÷iúen bir duruma geçme anlamÕ taúÕrken “ç” sesi bulunulan yerden bazÕ aúamalarÕn art arda
gelmesiyle uzaklaúma anlamÕna gelmektedir. Sonuç olarak kelime türetimlerinde tarihi bir anlam zemini üzerine
yerleútirilen üçüncü seslerin kullanÕm alanlarÕ ve köke hangi amaçla birleútirildiklerinin önemi kelime türetimi ve
dil incelemeleri için üst seviyededir.
Anahtar Kelimeler : Anlam, yaklaúÕm,üçüncü ses,fiil kökleri, ek kök iliúkisi
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(12348) YABANCI DøL OLARAK TÜRKÇE ÖöRETøMøNDE EDEBÎ
ESERLERøN ÖNEMø
EROL BARIN 1, FAHRø TEMøZYÜREK 2
1

AYDIN ÜNøVERSøTESø
GAZø ÜNøVERSøTESø
erolbarin@gmail.com

2

YabancÕ dil olarak Türkçe ö÷retiminde dil yapÕlarÕyla ilgili standart hale getirilmiú bir program üzerinde
kurumlar arasÕ bir anlayÕúÕn henüz oturmayÕúÕ önemli bir eksikliktir. AyrÕca; gerek söz varlÕ÷Õna ve gerekse temel
yaúam alanlarÕnda sÕk kullanÕmlara ba÷lÕ kelime listelerinin seviye seviye belirlenmemiú olmasÕ, baúta ders
kitaplarÕndaki metin kullanÕmÕ olmak üzere, edebî eserlere ba÷lÕ olarak yapÕlabilecek seviyelendirilmiú yardÕmcÕ
okuma kitaplarÕ gibi birçok çalÕúmanÕn yapÕlmasÕnÕ güçleútirmektedir. Oysa bir an evvel bu eksiklikler
giderilmeli ve yabancÕ dil olarak Türkçe ö÷retimi daha bilimsel bir tabana oturtulmalÕdÕr. YabancÕ dil
ö÷retiminde edebî metinlerin kullanÕlmasÕ olumlu ve olumsuz olarak farklÕ tartÕúmalara sebep olmuútur.
EdebiyatÕn kullanÕlmasÕ lehinde ve aleyhinde ortaya atÕlan sayÕsÕz görüú yÕllar boyu birbirini izlemiútir. Klasik dil
ö÷retiminde edebî eserlerden yararlanÕlÕyordu. Daha sonra davranÕúçÕ yaklaúÕm bunu kökten reddetti. øletiúimsel
yaklaúÕmla sosyal hayattaki metinler (ilanlar, gazete haberleri vb.) ders kitaplarÕna girdi. Son olarak görev temelli
yapÕlandÕrmacÕ yaklaúÕm ise metin olmadan iletiúim olamayaca÷ÕnÕ ileri sürdü ve ö÷renicilere özel ve özgün
olarak iki tür metin verilmesi gerekti÷ini ortaya koydu. Bu yüzden temel seviye kitaplarÕnda oluúturulmuú
metinlere yer verilmeli, B1 seviyesinden itibaren yavaú yavaú edebî metinlere geçilmelidir. B2 ve C1 seviyesinde
edebî metinleri oldu÷u gibi vermek ö÷renicinin ö÷renme hÕzÕnÕ da artÕrmaktadÕr. Edebî eserler, dili yansÕtan
kültürü kavramak açÕsÕndan oldukça önemli bir kaynaktÕr. Edebiyat alanÕndaki birikimlerin yabancÕ dil olarak
Türkçe ö÷retiminde kullanÕlmasÕ Türk kültürünün tanÕtÕmÕna katkÕda bulunaca÷Õ gibi Türk edebiyatÕnÕn da dünya
edebiyatÕndaki yerini olumlu olarak etkileyecektir. Edebî eser okutulmasÕnÕn bir gere÷i de kültürler arasÕ algÕ
farklÕlÕ÷ÕdÕr. YabancÕ dil ö÷renen insanlar o kültüre ait edebî metinleri okudukça önyargÕlarÕndan kurtulur ve
kültürler arasÕ saygÕya ve insanlar arasÕnda iúbirli÷ine katkÕ sa÷lamaya baúlarlar. DolayÕsÕyla, yabancÕ dil olarak
Türkçe ö÷reten kurumlarÕn ve alan uzmanlarÕnÕn katkÕlarÕyla bir an önce anlayÕú birli÷ine varÕlarak edebî
metinlerden nasÕl yararlanÕlmasÕ gerekti÷i ortaya konulmalÕdÕr.
Anahtar Kelimeler : YabancÕ dil olarak Türkçe ö÷retimi, ders kitaplarÕ, edebî eserler, kültürler arasÕ saygÕ

(12349) OSMAN ÇEVøKSOY’UN ÇOCUK EDEBøYATINDAKø YERø
FAHRø TEMøZYÜREK 1, EROL BARIN 2
1

GAZø ÜNøVERSøTESø
AYDIN ÜNøVERSøTESø
fahritemizyurek@gmail.com
2

Bilindi÷i gibi çocuk edebiyatÕ çocuklar için yazÕlan eserlerden meydana gelir. Çocuk edebiyatÕ demek, çocukça
yazmak anlamÕna gelmez. Bu sahadaki kitaplar öncelikle çocu÷a görelik ilkesi göz önünde bulundurularak
kaleme alÕnmalÕdÕr. Çocuklar için yazÕlan yahut çocuklarÕn okumasÕ için önerilen kitaplarda elbette, di÷er
kitaplardan daha farklÕ kÕstaslarÕn aranmasÕ gerekir. Çünkü çocuklar, her úeye yetiúkin bir bireyden daha farklÕ
bir gözle bakarlar ve yetiúkinlerin gördü÷ünden çok farklÕ úeyler görürler. Yetiúkinler için gayet normal olan bir
durum çocuklar için çok aúÕrÕ veya sarsÕcÕ olabilir. ÇocuklarÕn zihinsel geliúim düzeyleri göz önünde
bulundurularak kiúiliklerini olumlu yönde etkileyen kitaplarÕn tercih edilmesi; biliúsel ve fiziki yönden daha
sa÷lÕklÕ bireylerin yetiúmesine katkÕda bulunacaktÕr. Hikâye ve roman yazarÕ Osman Çeviksoy, Türk çocuk
edebiyatÕnda önemli bir yere sahiptir. Yazar, hikâye kitaplarÕnÕ çocuklar için yazmamÕútÕr; fakat anlatÕlan
konularÕn çocuklar tarafÕndan da okunup okunamayaca÷ÕnÕ belirlemek e÷er uygunsa çocuk okuyucular için
önermek, çocuk edebiyatÕna katkÕda bulunmak açÕsÕndan önem arz etmektedir. Günümüze kadar on hikâye kitabÕ
ve iki roman yazan Çeviksoy hakkÕnda yapÕlan çalÕúmalar son derece azdÕr. Öncelikle bu tebli÷ çerçevesinde
yazarÕn, hikâye kitaplarÕ incelenecek ve çocuk edebiyatÕ için uygun olup olmadÕ÷Õ belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe ö÷retimi, Çocuk edebiyatÕ, Osman Çeviksoy
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(12350) LøSANS DÜZEYøNDEKø BøR ÖöRENCøNøN KURGU METøN
YAZMA TECRÜBESø: BøR ANLATI ÇALIùMASI
MEHTAP ÖZDEN 1, YUSUF METE ELKIRAN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ymelkiran@comu.edu.tr

ønsan olmadan dilin varlÕ÷Õ anlamsÕzdÕr. Dil olmadan da kültürün varlÕ÷Õndan söz edilemez. Dil ile sosyallik, dil
ve kültürün ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ gibidir. Dil, bu ögelerden ba÷ÕmsÕz düúünülemez. Bu ögelerden hiç biri tek baúÕna var
olamaz. Bu ba÷lamda bir ö÷rencinin, baúarÕlÕ bir kurgu metni nasÕl oluúturabildi÷i neden sonuç, öncelik sonralÕk
iliúkileri içerisinde sosyal ve okul hayatÕndaki yaúam sürecinin kurgu metne etkileri ve kurgu metnin etkilendi÷i
sosyal, biliúle ilgili olay veya olgularÕn neler oldu÷u, nitel araútÕrma yöntemlerinden anlatÕ araútÕrmasÕ yöntemi
ile incelenmiútir. AraútÕrmanÕn veri toplama araçlarÕ gözlem, yansÕtÕcÕ günlük kayÕtlarÕ ve yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú
görüúme formu ile elde edilmiútir. Ö÷rencinin okul ve aile hayatÕndaki deneyimleri ile kurgu metin arasÕndaki
analizlerde ise etkileúimsel analizden ve do÷rudan alÕntÕlardan yararlanÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Kurgu Metin, AnlatÕ AraútÕrmasÕ, Sosyal Ö÷renme KuramÕ, Biliúsel Geliúim KuramÕ

(12351) GÜNEù DøL TEORøSø VE DÜùÜNDÜRDÜKLERø
YUSUF AVCI 1, FATøH KANA 1, YUSUF METE ELKIRAN 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
fatihkana@hotmail.com

Türkçenin bir görüúe göre 8000 bir görüúe göre de en az 14000 yÕllÕk geçmiúi vardÕr. Bu geçmiúi içerisinde
bilinen büyük dillerden Asya ve Amerika’daki büyük dilleri etkilemiútir. Bu etki gücünü kuruluú sisteminden
alÕr. ùöyle ki Türk dilindeki bütün kelimeler fiillerden türer. Bu yönüyle Türkçedeki 8 ünlü, fiillerin temelini
oluúturur. Türk dili ile beraber etkileúimde bulunduklarÕ dünya dillerine bu ünlülerin bir ön ek almalarÕyla iki
sesten oluúan kelimeler dünya dillerine binlerce kelime verdi÷i görülür. Bir çÕrpÕda aklÕmÕza gelen örneklerden
mesela “ka-” ve “ko-”lu Türkçedeki “ka” ve “ko” kelimelerinin anlam ve úekil ba÷lantÕsÕ içerisinde oldu÷unu
görüyoruz. Kap, kabin, kaban, kampus, karantina, koridor, kolej, koç, koyulaúmak, komposto kelimeleri
görüúümüzü destekler mahiyettedir. Muharrem Ergin’in “Bir kök, bir ses veya ses toplulu÷u halinde bulunur.
Tek ses halinde bulunan kökler çok azdÕr. BunlarÕn sesi tabii ancak vokal olabilir.” sözlerinden dolayÕ Güneú Dil
Teorisi temelinde düúündü÷ünü söyleyebiliriz. Bununla beraber kurallÕ olarak “r” ve “s” seslerinin eklenmesi ile
oluúan yapÕlarÕ da düúündü÷ümüzde Güneú Dil Teorisinin amacÕna uygun, do÷ru ve uygulanabilir bir teori
oldu÷unu rahatlÕkla söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Türk Dili, Güneú Dil Teorisi

(12380) TÜRKÇE ÖöRETMENø ADAYLARININ YAZIM YANLIùI
YAPMA DÜZEYLERø: BøR DURUM ÇALIùMASI
TUöBA GÜMÜùKAYA 1, FATøH KANA 1

1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
tgmskaya@gmail.com

Bireyler günlük hayatlarÕnda sözlü anlatÕmla beraber yazÕlÕ anlatÕmÕ da kullanÕrlar. Bireyin kendini ifade
etmesinde önemli bir yere sahip olan yazÕlÕ anlatÕmda yapÕlan yazÕm yanlÕúlarÕ bireylerin hayatÕ
anlamlandÕrmasÕnÕ ve dil becerilerini do÷ru bir úekilde kazanmasÕnÕ etkilemektedir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ
Türkçe E÷itimi Bölümü lisans ö÷rencilerinin yazÕm yanlÕúÕ yapma düzeylerini belirlemektir. Bu amaç
do÷rultusunda bu çalÕúmada nitel araútÕrma desenlerinden durum çalÕúmasÕ deseni kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn
örneklemini Marmara bölgesinde bir devlet üniversitesinde ö÷renim gören 120 Türkçe E÷itimi Bölümü lisans
ö÷rencisi oluúturmuútur. ÇalÕúmada veriler yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme formuyla toplanmÕú olup betimsel analiz
yoluyla analiz edilmiútir. AraútÕrmanÕn sonucuna göre Türkçe ö÷retmeni adaylarÕnÕn yazÕm yanlÕúÕ yapma
düzeylerinin yüksek oldu÷u görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Türkçe e÷itimi, Türkçe ö÷retmeni adaylarÕ, yazÕm yanlÕúÕ.
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(9538) PROFESSIONAL DEVELOPMENT NEEDS OF PRE-SERVICE
TEACHERS IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS
ABDULVAHøT ÇAKIR 1, MÜZEYYEN NAZLI GÜNGÖR 2
1

GAZø UNøVERSøTY
GAZø ÜNøVERSøTESø
mnazlidemirbas@gmail.com
2

This study investigates the professional development needs of pre-service teachers in teaching English to young
learners (TEYL), which has received global interest recently. Two hundred and eighty three 3rd year and 4th
year pre-service teachers from Mugla Sitki Kocman University, Samsun Ondokuz Mayis University, Trakya
University, Abant Izzet Baysal University, and Gazi University English language teaching programmes
participated in the study voluntarily. The data* are collected through qualitative and quantitative sources such as
semi-structured interviews in the form of survey, observation reports of pre-service teachers during the
practicum and microteaching performances in TEYL, diaries of pre-service teachers, and document analysis of
the TEYL syllabuses followed in the above mentioned five teacher education programmes. The qualitative data
are analysed through cyclical data analysis, thematic coding, and categorization techniques while the quantitative
data are analysed through quantification to examine the patterns of occurence in the data. The emerging themes
are categorized according to the professional development needs of pre-service teachers in TEYL, the challenges
they faced in the practicum and the TEYL course, and typical contexts of practicum and the course. The
discussion will inform teacher educators and professionals to develop a framework of reference for the redesign
of TEYL courses that will attend to pre-service teachers’ needs.
* The data are taken in part from the second author’s PhD dissertation.
Anahtar Kelimeler : teaching English to young learners, pre-service teacher education, professional
development

(9561) EXPLORING NARRATIVE ACCOUNTS OF PRE-SERVICE
TEACHERS ON THE PRACTICUM EXPERIENCES FROM A
SOCIOCULTURAL PERSPECTIVE
GONCA YANGøN EKSø 1, MÜZEYYEN NAZLI GÜNGÖR 2
1

GAZø UNøVERSøTESø
GAZø ÜNøVERSøTESø
mnazlidemirbas@gmail.com
2

This paper reports on an ongoing research study designed to understand pre-service teachers’ narrative accounts
of practicum experiences, structured in frames. The aim is to investigate what aspects of practicum experiences
are narrated as meaningful experiences by pre-service teachers, and how these narratives help pre-service
teachers promote teacher awareness and professional development. The study, which is exploratory and
qualitative, is conducted with 20 fourth year pre-service teachers attending the practicum at the time of the study.
The data consist of 60 narratives that were written in a term in 2015-16 academic year. A two-person review
panel analysed the data based on the grounded theory. The analysis is framed by sociocultural perspective and
points to the nature of narrative accounts, the practicum school context these narratives emerge, and the link
between these narratives and contributions to the professional development. Potential implications will be
discussed for pre-service teacher education programmes, including the possibilities for developing the content of
teaching practicum and pre-service teachers’ reflective practices.
Anahtar Kelimeler : narratives, pre-service teacher education, practicum, sociocultural theory
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(9837) LUGAT øLMø
1

RABøA ùENAY ùøùMAN 1
MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø
rs.sisman@alparslan.edu.tr

Bu çalÕúmada müellifi ‘ømƗd-zƗde Veli b. Yǌsuf-Õ ‘ømƗdi úeklindeki kayÕtla belirlenmiú, ølm-i Lugat adÕyla
etiketlenmiú ve telif tarihi 968/1560 olan manzum sözlü÷ün Farsça-Türkçe bölümünün çeviri yazÕ úeklindeki
metni ve lugatçe adÕ altÕnda küçük bir sözlük yer almakta ve sözlü÷ün yazÕlÕú amacÕ ve tanzimi hakkÕnda
bilgilendirmeler bulunmaktadÕr. Bugünkü ilkö÷retim seviyesinde olan çocuklara türlü bilgilerin en temel
hususlarÕnÕ úiir yoluyla belleten manzum sözlük, yabancÕ dil ö÷retiminde pratik hayatta bilinmesi elzem olan
kelime da÷arcÕ÷ÕnÕn ve temel gramer kurallarÕnÕn vezinli söz aracÕlÕ÷Õyla tatbiki amacÕyla kullanÕlÕr. ùiirle
ö÷retimin esas alÕndÕ÷Õ bu nevi sözlükler hacimce çok de÷il lâkin faydasÕ fazla olup yabancÕ kelimeleri tekrar
sûretiyle hatÕrda tutulmasÕnÕ mümkün kÕlmaktadÕr. Bir manzum sözlük olan Lugat ølmi Türkçe kelimelerin
Farsça ve Arapça karúÕlÕklarÕnÕ ö÷retebilmek için kaleme alÕnmÕútÕr. Eser, yabancÕ dil e÷itimine katkÕ sa÷lamanÕn
yanÕ sÕra aruz bilgisini de pekiútirmektedir. Kelime hazinesi, hedef belirlenen dilin ilk elden bilinmesi gereken
kelimeleriyle sÕnÕrlÕdÕr. Ama kelimelerin belli bir ba÷lamda metin içinde verilmesi söz varlÕ÷ÕnÕ de÷erli
kÕlmaktadÕr. AslÕnda baúka bir dili ö÷retmek için kaleme alÕnan eser, iúledi÷i söz varlÕ÷Õ vasÕtasÕyla talebelerin
kendi dillerindeki kelimelere de aúinalÕ÷Õ arttÕrmaktadÕr. Her iki kültürün birikimini kelimeler yoluyla aktaran
eser hem ferdî hem sosyal kazanÕm sa÷layÕcÕ unsurlarÕ bünyesinde barÕndÕrmaktadÕr. YabancÕ dil ö÷retimi
amacÕyla ilk mekteplerde kullanÕlan manzum sözlük metodunun muhtemel yararlarÕ göz önünde tutularak
sosyolojik kültürel ihtiyaçlarÕn rehberli÷inde ça÷a uyarlanmasÕ hususu dikkate alÕnmalÕdÕr. Düne ait bir temel
baúvuru kayna÷ÕnÕn bugün ve gelecekte de istifade edilecek bir birikim ve tecrübe kayna÷Õna dönüúmesi için
biçim-içerik bakÕmÕndan tashih edilmesi pedagojik yaklaúÕmlar eúli÷inde yeniden ele alÕnmasÕ gerekli
görülmelidir.
Anahtar Kelimeler : iki dilli manzum sözlük lugat ilmi

(9987) YABANCI DøL ÖöRETøMøNDE SÖZEL øLETøùøM: TÜRKøYE
VE AVRUPA ÜLKELERøNDEKø GÖRÜNÜM
EBUBEKøR BOZAVLI 1

1

ATATÜRK ÜNøVERSøTESø
ebozavli@atauni.edu.tr

YaúadÕ÷ÕmÕz ça÷ yabancÕ dil ö÷renenlerin sözel iletiúim becerilerinin geliútirilmesini öncelemektedir. YabancÕ
dilde okudu÷unu anlamak, sÕnavlarda baúarÕlÕ olmak artÕk ikinci plandadÕr. Birey, kendini ifade edebildi÷i,
söylenenleri anlayabildi÷i kÕsaca ö÷rendi÷i yabancÕ dilin sözlü boyutunu etkin kullandÕ÷Õ ölçüde baúarÕlÕdÕr. Ne
yazÕk ki günümüzde Türkiye’de ilkokuldan üniversite bitinceye kadar saatlerde yabancÕ dil ö÷renimiyle karúÕ
karúÕya kalan bireyler, basit düzeydeki cümlelerle dahi kendilerini ifade edememekte, söylenenleri
anlamamaktadÕrlar. Ülkelerin uluslararasÕ yabancÕ dil yeterliliklerini saptamayÕ amaçlayan øngilizce Yeterlilik
Endeksi (EF EPI), Türkiye’nin øngilizce yeterlilik seviyesinin çok düúük düzeyde oldu÷unu ve baúarÕ
sÕralamasÕnÕn son sÕralarda yer aldÕ÷ÕnÕ ortaya koymaktadÕr. Örne÷in Türkiye; 2013 yÕlÕnda 60 ülke arasÕndan
41’inci, 2014 yÕlÕnda 63 ülke arasÕndan 47’inci, 2015 yÕlÕnda ise 70 ülke arasÕndan 50’inci sÕrada bulunmaktadÕr.
Türkiye’nin ismi ço÷unlukla Irak, Azerbaycan ve Venezuela gibi geri kalmÕú ya da geliúmekte olan ülkelerle
anÕlmaktadÕr. ùüphesiz yabancÕ dilde sözel iletiúimde ö÷renenlerin baúarÕsÕzlÕklarÕ; sosyolojik, psikolojik,
fiziksel, pedagojik vb. gibi birçok etkenle iliúkilendirilebilir. Bu çerçevede araútÕrma, yabancÕ dilin sözel iletiúim
boyutunda Türkiye’deki durumla Avrupa ülkelerindeki durumu karúÕlaútÕrmayÕ, bu alanda ülkelerin
benimsedikleri stratejileri ve okulda gerçekleútirdikleri uygulamalarÕ saptamayÕ amaçlamaktadÕr. Özellikle sözel
iletiúimde, Türk ö÷renciler gibi baúarÕsÕz olan AvrupalÕ ö÷rencilerin mevcut olup olmadÕ÷ÕnÕn tespiti ve baúarÕlÕ
AvrupalÕ ülkelerin baúarÕ nedenlerinin analizi çalÕúmanÕn kapsamÕnÕ oluúturmaktadÕr. 2015 yÕlÕ verileri
Fransa’nÕn øngilizce yeterlilik seviyesi açÕsÕndan Türkiye ile aynÕ sÕralama içerisinde yer aldÕ÷ÕnÕ ortaya
koymaktadÕr. Fransa’da øngilizce baúarÕsÕnÕn düúük olmasÕ kültürel nitelikli gözükmektedir. FransÕzlar, yabancÕ
dillerin ö÷retiminin FransÕzcaya zarar verece÷ini düúünmektedirler. øngilizce yeterliliklerinde baúarÕlÕ olan
ülkelerde ise nitelikli yabancÕ dil ö÷retmenlerinin ve uygun sÕnÕf içi yöntem ve kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕnÕn
önemli oldu÷u saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : YabancÕ dil, sözel iletiúim becerileri, uluslararasÕ yabancÕ dil endeksi, Avrupa’da yabancÕ
dil, strateji, okulda yabancÕ dil
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1
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ÇANAKKALE ONSEKøZ MART UNIVERSITESI
sercanuztosun@gmail.com

In 2012, major structural changes were made in the Turkish educational system by the establishment of 4+4+4
educational system. With regard to the teaching of English as a foreign language, the starting age for learning
English was lowered from ten to eight years old. This innovation changed the profiles of learners of English, in
that teachers who work at primary schools teach English to younger learners, which might cause some
instructional problems. The present study is designed to address this problem. It aims to understand in-service
teachers’ perceptions of the major instructional problems they experience while teaching English at primary
schools and reveal their views about possible solutions to these problems. 129 in-service teachers of English
(101 female, 28 male) working at primary schools in 40 different cities in Turkey participated in the study. The
qualitative data were collected through a questionnaire. According to the content analysis, in-service teachers
reported having problems because of ‘limited class hours’, ‘poor textbooks’, ‘lack of technological resources’,
‘lack of learner preparedness’, ‘lack of learner motivation’, and ‘large classes’ and made five main suggestions:
‘increasing class hours’, ‘changing the textbooks,’ ‘providing materials’, ‘training parents’, and ‘offering inservice teacher training programmes’. In the light of these findings, some practical implications are generated to
improve the effectiveness of English language teaching at primary schools in Turkey.
Anahtar Kelimeler : 4+4+4 educational system, teaching English to young learners, instructional problems,
teachers’ voice

(10025) A SEARCH FOR TEACHING APPROACH EFFECTIVE FOR
ALL LANGUAGE LEVELS
1

ÜMRAN ÜSTÜNBAù 1
BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
uustunbas@beun.edu.tr

In recent years, language teaching has been in constant improvement as a result of suggestions and various
findings in the literature. One of the areas which is to be enhanced is teaching approach that can be effective for
language learners. In this sense, while explicit and implicit teaching approaches have been investigated for
different language levels, pronunciation has been neglected. Therefore, this study aims to investigate whether it
is possible to come up with a teaching approach which is effective in instruction for all language levels, so views
of learners from different levels are addressed considering their preferences for explicit/implicit pronunciation
instruction. The study also explores whether there is a relationship between proficiency level and learners’ views
about an effective instruction approach. For these purposes, a questionnaire developed by the researcher and
including items on explicit and implicit pronunciation instruction was administered to language learners from
different language levels after its reliability analyses. Learners’ preferences and a probable relationship between
proficiency and learning beliefs were analyzed considering their language levels. In order to support findings
with deeper understanding, the participants were interviewed about their preferences. The findings revealed that
learners from different levels preferred the same teaching approach for pronunciation instruction. Thus, the
current study provides support for a highly discussed issue in the related area and suggests a number of
implications for stakeholders to be applied in language classes.
Anahtar Kelimeler : language level, explicit/implicit instruction, pronunciation
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(10026) PRAGMATICS IN LANGUAGE CLASSES: IMPLICATIONS
FOR EFFECTIVE LANGUAGE TEACHING
1

ÜMRAN ÜSTÜNBAù 1
BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø
uustunbas@beun.edu.tr

This paper presents the findings of a quantitative study which was designed to support findings for a
controversial issue in pragmatics research by investigating whether it is possible to teach pragmatics in language
classes. The study also provides findings on the significance of self-evaluation of learners in learning process. In
the literature, it is highlighted that as language learners lack of opportunities to practice and use the target
language in the same way as native speakers do, it is essential to provide them with as many opportunities as
possible to familiarize them about how language is used in real communication. However, the discussion is on
whether it is possible to teach pragmatics in artificial classroom environment. The other issue is how language
learners are aware of their needs in language learning. Therefore, this study aims to address these issues and
provide new findings to the related research. In this sense, two needs analyses were conducted to evaluate
learners’ awareness for their needs and they were taught pragmatics through a seven-week treatment. To this
end, speech acts were determined as the target structures to teach. The data were collected from treatment and
control groups through a pre- post test design and supported with the analyses of the learners’ spoken
performances. Data analysis revealed that the participants were aware of their needs in language learning and
teachability of pragmatics was possible to a certain extent, which provides implications for effective language
teaching.
Anahtar Kelimeler : language teaching, pragmatics, language needs

(10061) THE EFFECT OF ‘‘KAHOOT!’’ ON ENGLISH VOCABULARY
LEARNING OF EFL PREP STUDENTS
SÜLEYMAN GÜN 1, AINUR AITKUZHINOVA ARSLAN 2, EDA ÜSTÜNEL 2
1

2

MEHMET AKøF ERSOY UNøVERSøTESø
MUöLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø
AINURARSLAN@MU.EDU.TR

Nowadays, using technology as an educational tool has become common in the classroom in so many ways.
Bring Your Own Device (BYOD) wave is progressing significantly in education systems and becoming one of
the powerful instructional techniques that helps us to accomplish specific tasks in the classroom. The term refers
to the use of students personally owned devices within education period to implement the programs such as
‘‘Kahoot!’’. ‘‘Kahoot!’’ is an online game-based learning platform that provides both teachers and students with
opportunities to integrate technology in the learning process. There are some studies covering the areas such as
the effect of game-based student response system, the comparison between ‘‘Kahoot!’’ and ‘‘Socratives’’, and
the results of assessing students with technology. Nevertheless, there has been no specific research on the subject
of the effect of ‘‘Kahoot!’’ on vocabulary learning in EFL classrooms. The present study aims to find out the
impact of ‘‘Kahoot!’’ on English vocabulary learning of EFL prep students. The study also analyzes the
difference according to the variable of gender in the context of vocabulary learning by using ‘‘Kahoot!’’. The
research sample is composed of 50 prep students divided in two groups (experimental group – 25 and controlled
group – 25). The data is collected through vocabulary achievement tests. Additionally, students perception test
and semi-structured interview questions are also implemented to increase the reliability of the current researh
work. The collected data is analyzed with SPSS statistical analysis program and the results are presented in this
study.
Anahtar Kelimeler : BYOD, educational technology, ‘‘Kahoot!’’, vocabulary learning, EFL prep students
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(10076) ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ PERCEPTIONS ON
PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF IN-SERVICE
TEACHERS IN MUöLA
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MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø
2
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
sabriyesener@mu.edu.tr

Professional development is not just a short term involvement but a long process starting from teacher training at
university and going on throughout the working life of the individuals in the workplace. Therefore, it is thought
that teachers pass through different stages in their careers and have different perceptions on their professional
development. Teachers’ thoughts, attitudes, motivations and the stages they pass through affect their
performance in the workplace. For these reasons, this study aims to reveal the perceptions of English language
teachers on professional development and what kind of practices they employ to become more professional. It is
a descriptive and explorative case study into professional development of in-service teachers. During the data
collection and analysis phase qualitative research design was employed. By employing a purposeful sampling,
the qualitative data were gathered from 9 non-native English in-service teachers working at different state
schools in the west of Turkey during the spring term of 2016-2017 education year. Semi-structured interviews
were used to collect data. The interview questions were developed after examining some research studies, and
getting advice and views of some experts in the field.
Anahtar Kelimeler : Professional development, career stages, in-service teachers

(10108) IMPACT OF AN EXAM PRACTICE PACKAGE ON EFL
LEARNERS’ SPEAKING PROFICIENCY IN TERMS OF SYNTACTIC
COMPLEXITY AND ACCURACY
YUNUS EMRE AKBANA 1, AYSUN YAVUZ 2

1

KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø
2
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
y.emreakbana@hotmail.com

Preparing EFL learners for speaking exams in English preparatory programmes in Turkish universities is
generally regarded to be challenging. An often observed tendency of Turkish EFL learners to avoid spoken
production in L2 English is arguably due to a variety of reasons such as the linguistic distance between Turkish
and English or the lack of motivation of the language learners. In addition, examination of spoken production in
formal assessment exerts a further factor impeding learners to speak in L2. Starting from these observations, this
study will report on a speaking exam practice package to address these concerns. The speaking exam practice
package has been designed to prepare EFL university students (L1: Turkish) at B1 level (according to CEFR) for
the speaking part of an end of module exam. It will be administered over seven weeks in the academic spring
term of 2016 and 2017. This study aims at examining if the exam practice has an impact on the learners’
speaking proficiency in terms of syntactic complexity and accuracy. Data will be collected in seven exam
practice sessions through video recordings of selected students. Video recordings will be transcribed, and
transcriptions will be segmented into T-units to employ syntactic complexity analysis and the errors will be
coded to employ syntactic accuracy analysis. Accordingly, syntactic complexity and accuracy will be measured
through a descriptive statistical analysis to allow quantitative data results. Additionally, a speaking rubric will be
used to assess the students’ speaking performance. The findings of the study are assumed to shed light onto the
overall spoken development of students and discuss linguistic issues such as syntactic complexity and accuracy
in depth.
Anahtar Kelimeler : speaking proficiency, syntactic complexity and accuracy, EFL context, English
preparatory program
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Conducting needs analysis in ESL and EFL settings has drawn the attention of researchers to get insights on
target population’s needs. Accordingly, needs analysis studies have provided suggestions on how to refine and
improve instructional practice in ESP, EAP and EGP contexts heretofore. A number of studies have explored the
needs of EFL learners and attempted to provide ways and techniques on how to meet the learners’ needs for
developing an understanding towards course, curriculum and/or programme modification. However, the number
of needs analysis studies aiming at contributing to an understanding of language teachers’ needs is scarce. The
current study aims at identifying and developing an understanding of EFL instructors’ needs with respect to their
wider professional practice. The participants of this study are two-hold; EFL instructors working at two different
state universities in Turkey. The data of this study is devoted to the participants’ self-reported needs which will
be explored via a questionnaire and interviews. The gathered data will be analysed quantitatively and
qualitatively. Within the light of the gathered data, this study will potentially afford an opportunity to manifest
the extent to which the EFL instructors’ needs vary or show similarity. The findings of the study will indicate
domains and issues about EFL instructors’ professional needs working at two Turkish state universities and
therefore is likely to contribute to an improvement of those domains.
Anahtar Kelimeler : needs analysis, Turkish state universities, EFL Instructors, EFL context

(10150) TÜRKøYE'DE YABANCI DøL OLARAK FRANSIZCA
EöøTøMøNDE EYLEM ODAKLI YAKLAùIM
ASLIHAN ELøF KANMAZ 1
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
aslihan@burdayiz.biz

YabancÕ dil e÷itiminde dört temel beceriden gerek ö÷reten, gerekse ö÷renen tarafÕnda kazanÕmÕ en güç olanÕ dil
kullanÕcÕsÕnÕn kendi düúüncelerini, görüúünü ve niyetini sözel olarak aktarabilme becerisi olan konuúma
becerisidir. Çünkü bu yeti yalnÕzca sözcük, fiil çekimi ve dilbilgisi kurallarÕyla sÕnÕrlÕ olmayÕp, sosyal iliúkilere
yön veren, dili, gerçek iletiúim durumlarÕnda, ba÷lama uygun yönetebilme becerisi olan edimbilimsel yetiyi de
beraberinde gerektirir. Bu yetkinlik ancak hedef dili günlük iletiúim durumlarÕnda sÕklÕkla kullanarak edinilebilir.
Hedef dilin etkin biçimde konuúulmadÕ÷Õ ülkelerde dil ö÷renenlerin e÷itim ortamÕ dÕúÕnda söz konusu dili
kullanabilme olanaklarÕ yoktur. Türkiye’de FransÕzca’yÕ yabancÕ dil olarak ö÷renenler de bu dili dil edinim
ortamÕ dÕúÕnda kullanabilecek koúullara sahip de÷ildirler. Bu nedenle okul ortamÕnda edindikleri pek çok söz
kalÕbÕ ve yapÕsal bilgiyi do÷al etkileúim boyutuna aktarÕp, günlük yaúamda hedef dili anadili olarak konuúan
kiúilerle bir iletiúim aracÕ olarak kullanamamaktadÕrlar. Ö÷renenin dil beceri ve kazanÕmlarÕ sÕnÕf ortamÕnda
gerçekleútirilen sanal etkileúim süreçleriyle sÕnÕrlandÕrÕlmaktadÕr. FransÕzca’yÕ yabancÕ dil olarak ö÷renen Türk
ö÷rencilerin, edindikleri dilsel bilgileri özgün kullanÕma aktarmada zorlandÕklarÕ, hatta ço÷u zaman yetersiz
kaldÕklarÕ gözlenmektedir. Bu gözlemden yola çÕkarak, ö÷reneni ö÷renme sürecinin merkezine yerleútiren ve
eylem odaklÕ bir dil e÷itimi yaklaúÕmÕnÕ benimseyen Diller øçin Avrupa Ortak Baúvuru Metni’nce standart olarak
belirtilen kazanÕmlar, yabancÕ dil e÷itimine yönelik yöntem kitaplarÕndaki etkinliklerle mümkünmüdür sorusuna
yanÕt aranmaktadÕr. Bilindi÷i gibi, söz konusu eylem odaklÕ yaklaúÕm, ö÷reneni belirlenmiú durumlarda, belirli
bir görevi yerine getirecek biçimde konuúlandÕrmaktadÕr. Söz konusu görevler, hedef dilin günlük yaúamdaki
gerçek gereksinimler çerçevesinde kullanÕmÕna iliúkindir. AraútÕrma, bir restoranda geçen garson-müúteri
diyalo÷u örne÷inden, hedef dil aracÕlÕ÷Õyla sorunu çözmekle görevlendirilmiú Türk ö÷renci grubunun
kullandÕklarÕ dilin sosyokültürel ve günlük konuúma diline uygunlu÷unu incelemeyi hedeflemektedir. AraútÕrma
çerçevesinde, dil kullanÕm sürecinde beklendik nezaket ve hitap biçimleri, gündelik yaúam için gerekli hizmet
isteme stratejileri, gerek yöntem kitaplarÕnda verilen modele, gerekse Diller øçin Avrupa Baúvuru Metni
standartlarÕna uygunlu÷u bakÕmÕndan incelenecek, eksiklikler ve nedenleri sorgulanacak, çözüm önerileri
sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : eylem odaklÕ yaklaúÕm, yabancÕ dil olarak FransÕzca e÷itimi, edimbilim
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ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø
sallahverdiyeva@adiyaman.edu.tr
YabancÕ dil ö÷renme ve ya ö÷retmenin kalÕcÕ olmasÕnÕn en önemli amili çocuk yaúlardan baúlanÕlmasÕdÕr. Abes
de÷il ki, Rus pedagogu Makarenko böyle fikir ireli sürüyor: “Çocuk beyaz kâ÷Õt gibidir, ne yazarsak, onu da
okuruz”. Yeni temeli sa÷lam ev uzun ömürlü oldu÷u gibi, ö÷renmenin de temeli erken yol kat etmektir. Aslinde
bir atasözü de var: “A÷aç yaúken e÷ilir” Yeddi yaú ve üzeri ö÷retimde dil ö÷renme alfabeden ve kelimelerden
baúlÕyor. Günlük daha çok kullanÕlan kelimeler ö÷renildikten sonra basit cümleler kurarak kendini ifade etmeye
çalÕúmalÕdÕr. Dil ö÷renirken günlük ö÷renilen kelimeleri pratik olarak gün içinde sesli veya içinde kullanmasÕ
gerekmektedir. Örne÷in: Rus dilinde ö÷rendi÷i kitap, defter, masa, sandalye, anne, baba, kardeú vb. nesneleri her
gördü÷ünde ö÷rendi÷i dille ifade erirse daha çabuk o dili çözmek mümkün olur. YabancÕ dil e÷itimine geç yol
alanlar bir dili daha çabuk ve düzgün Ö÷renilmesinin en esas yolu kelime ve cümleleri çok çok söyleyerek
yazmaktÕr. Çünkü yazmak birkaç fonksiyonu karúÕlÕyor; yazmak, görmek ve söylemek. Dil ö÷renmede
kararlÕlÕk ve devamlÕlÕk gerekiyor.
Anahtar Kelimeler : YabancÕ, dil, ö÷renme, ö÷retim, kelime

(10919) WEB DESTEKLø øNGøLøZCE ÖöRETøMøNøN 10.SINIF
ÖöRENCøLERøNøN TUTUMLARINA VE AKADEMøK
BAùARILARINA ETKøSø
SEVøL FøLøZ 1, MERVE ERøN 2
1

2

GAZø ÜNøVERSøTESø
MøLLø EöøTøM BAKANLÕöÕ
sevilb@gazi.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, web destekli ö÷retimin 10.sÕnÕf øngilizce dersinde kullanÕlarak ö÷rencilerin tutumlarÕnda
ve akademik baúarÕlarÕnda görülen etkiyi incelemektir. AraútÕrma, nicel modelde ve tekrarlÕ ölçümler
desenindedir. KatÕlÕmcÕ grubunu Ankara Sincan PÕnarbaúÕ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.sÕnÕfta okuyan
36 ö÷renci oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn öncesinde ve sonrasÕnda ö÷rencilere øngilizce dersine yönelik tutum
ölçe÷i ve baúarÕ testi uygulanmÕú; testlerden elde edilen ortalama puanlar arasÕnda anlamlÕ bir fark olup olmadÕ÷Õ
incelenmiútir. KullanÕlan tutum ölçe÷i Burcu HancÕ YANAR’Õn yüksek lisans tezinde kullanÕlmÕú olup;
güvenirlik katsayÕsÕ 0.95 (Cronback Alpha) olarak hesaplanmÕútÕr. Verilerin analizinde SPSS 15 programÕndan
yararlanÕlarak betimsel istatistikler ve ba÷ÕmlÕ örneklem t-testi yapÕlmÕútÕr. Analizler sonucunda tutum için ön
test ortalama puanÕ X=68,66 iken; son testte X=126,13 olarak olumlu bir artÕú ve anlamlÕ bir fark göstermiútir,
t(35)=-9,934 ; p<.01. Akademik baúarÕ ön test ortalama puanÕ ise X=72,44 iken, son testte X=81,47 olarak
bulunmuú ve anlamlÕ bir fark göstermiútir, t(35)=-9,119; p<.01. Bu do÷rultuda; 10.sÕnÕf øngilizce dersi için
tasarlanan web destekli ö÷retimin ö÷renciler üzerinde olumlu etkiler yarattÕ÷Õ, derse karúÕ olumlu tutum
geliútirmelerini sa÷ladÕ÷Õ ve akademik baúarÕyÕ da artÕrdÕ÷Õ söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : øngilizce ö÷retimi, YabancÕ dil ö÷retimi, Web destekli ö÷retim
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kaya_kudret@hotmail.com

Bilim ve teknolojinin ulusal sÕnÕrlarÕn dÕúÕna çÕktÕ÷Õ günümüzde bilgi aktarÕmÕ ve paylaúÕmÕnÕ sa÷lÕklÕ bir úekilde
yapma ihtiyacÕ di÷er ülkelerin dillerini ö÷renmeyi zorunlu hale getirmiútir. Hekim dÕúÕ sa÷lÕk insan gücü
yetiútiren Sa÷lÕk Meslek Liseleri, ortaö÷retim düzeyindeki mesleki teknik okullardandÕr. Herhangi bir yabancÕ
dili ö÷renmek pek çok kiúi için zor bir süreç olabilir. Bir yabancÕ dili ö÷renmeyi zor kÕlan pek çok faktör
olabilmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, sa÷lÕk meslek lisesi ö÷rencilerinin yabancÕ dil ö÷renmelerine engel olan
faktörleri belirlemektir. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu 2015–2016 akademik yÕlÕnda Çanakkale ili øbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden otuz ö÷renci oluúturmaktadÕr. AraútÕrmada, nitel veri toplama
araçlarÕndan görüúme yöntemi içerisinde yer alan “yarÕ-yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme tekni÷i” kullanÕlmÕútÕr. Görüúme
sorularÕ uzman görüúüne baúvurularak araútÕrmacÕ tarafÕndan hazÕrlanmÕútÕr. Bu araútÕrmada, veriler “içerik
analizi tekni÷i” ile çözümlenmiútir. YapÕlan araútÕrma sonunda elde edilen bulgular, sa÷lÕk meslek lisesi
ö÷rencilerinin yabancÕ dil ö÷renmelerine engel olan faktörlerin; okul türünden kaynaklanan nedenler, øngilizce
ö÷retmenlerinden kaynaklanan nedenler, ö÷rencinin kendisinden kaynaklanan nedenler, aile ve ev ortamÕndan
kaynaklanan nedenler olmak üzere toplam dört temada toplandÕ÷Õ sonucuna varÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : YabancÕ dil ö÷renmeye engel olan faktörler, nitel araútÕrma, mesleki ve teknik Anadolu
lisesi ö÷rencileri.
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With the advent of English as a lingua franca (ELF) or English as an international language (EIL), the role of
English in communication has recently undergone enormous changes. These changes have come into existence
due to globalization and the overriding need for a language to globally portray extensive ranges of cultures in the
world. This heavy burden on the shoulders of English has made it a language of international communication.
However, the growth of English into an international language and the diffusion of English across the world
have sparked off continuing controversies on the process of English language learning and teaching. A group of
scholar even affirms that English is no longer the sole property of its native speakers (Seidlhofer, 2002;
Widowson, 2003). This claim is due to the fact that not only people who speak English are more likely to be
non-native speakers of English than native speakers, but they are most likely to speak to other non-native
speakers of English than to native speakers. Hence in the process of ELF, there is a transition from ‘English of
Specific Cultures’ to ‘English for Specific Cultures’. In this study, an emerging dichotomy between English of
Specific Cultures and English for Specific Cultures in ELF era is taken into close account.
Anahtar Kelimeler : English as a Lingua Franca, English for Specific Cultures, English of Specific Cultures
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Effort into research about how language teachers should be prepared, educated and trained is well-spent. As part
of an Erasmus+ project called ILTERG (International Language Teacher Education Research Group) co-funded
by Turkish National Agency and Erasmus+ Program, this study aims to develop a needs analysis survey in order
to investigate the needs of academics and researchers in the field of Language Teacher Education. The needs
analysis survey has been implemented (ongoing) and the respondent are faculty from several ELT departments in
Turkey and novice researchers, namely post-graduate students. The findings of the survey will be discussed with
reference to the perceived importance of the research fields by academics and researchers.
Anahtar Kelimeler : language teacher education, research.

(11334) SPEAKING ANXIETY OF FRESHMEN AND SENIOR ELT
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Rapid developments in technology have made people closer to each other all around the globe. This closeness
has promoted English as a common language and created a need for adaptation to the requirements of the new
world. However, the efforts to learn and speak a new language were prevented by some affective factors.
Anxiety, as one of these affective factors, has an important role in the language learning process. Most of the
research on language learning anxiety investigated language learners, however, prospective teachers’ speaking
anxiety is rarely studied. Thus the study, aims to investigate the speaking anxiety levels of prospective ELT
teachers in a state university in Turkey. Freshmen and senior prospective teachers were the participants of the
study. Designed as a mixed method research, both quantitative and qualitative data were collected. A modified
version of “Foreign Language Speaking Anxiety Scale” (Horwitz et al., 1986), by Melouah (2013) was used to
collect quantitative data. The participants were randomly selected to answer the questionnaire, but the
interviewees were selected according to their responses to the questionnaire to examine the causes of speaking
anxiety. Dual and multiple comparisons were made to analyse the numerical data. As the data were not normally
distributed nonparametric tests were employed. The qualitative data was analysed via content analysis.
According to the results, it was found that ELT students had a moderate level of speaking anxiety, freshmen
having higher level of anxiety. Female students were found to be more likely to feel anxious than males. The
type of high schools the students graduated from and proficiency levels had a significant effect on the level of
speaking anxiety. The interview results claimed the causes of speaking anxiety from the perspective of students.
The study has implications for teacher trainers, language teachers and prospective teachers.
Anahtar Kelimeler : foreign language speaking anxiety, speaking anxiety, causes of speaking anxiety, speaking
anxiety of prospective ELT teachers, affective factors in language learning
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(11808) LANGUAGE LEARNING BELIEFS OF MONOLINGUALS AND
BILINGUALS: THE CASE OF TERTIARY LEVEL STUDENTS
GÜLùAH TERCAN 1
gulsahtercan@hotmail.com
Learners’ beliefs have significant effect in educational setting since they are the active participants of the
learning process. In this respect, revealing students’ beliefs contributes to the improvement of learning and
teaching. With this in mind, this study aimed to find out the monolingual and bilingual university students’
beliefs with regard to language learning and investigate whether these students’ beliefs about language learning
change in terms of being monolingual and bilingual. In addition, the purpose of this study is to answer the
research question related to the students’ beliefs of language learning by considering gender differences. The
study was conducted in the spring term of 2015- 2016 academic year at a private university. Beliefs about
Language Learning Inventory (BALLI) of Horwitz (1987) was administered to 148 first-year students (90
monolinguals and 58 bilinguals) who are studying English as foreign language. The quantitative data obtained
from the questionnaire was analyzed with the help of SPSS by means of descriptive statistics and independent
samples t-test. The current study reported the beliefs of monolinguals and bilinguals on language learning and
revealed the differences between monolinguals and bilinguals as well as male and female students. As the
findings revealed, there is a significant difference between monolinguals and bilinguals in terms of their beliefs
related to the difficulty of language learning, foreign language aptitude and motivation & expectations. Besides,
there is a significant difference in beliefs of female and male students in terms of foreign language aptitude and
the nature of language learning. The main reason of both monolinguals and bilinguals to take English course is
for their future career and education. The findings of this research led to some implications in order to assist
instructors to develop the way of teaching a foreign language by considering personal differences.
Anahtar Kelimeler : Language Learning Beliefs, Monolingual, Bilingual, English as Foreign Language

(11862) PROSPECTIVE TEACHERS’ VIEWS ON IMPLEMENTATION
PROCESS OF COMMUNITY SERVICE PRACTICES COURSE IN ELT
DEPARTMENT
SEDAT KORKMAZ 1, KÜRùAT CESUR 2
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ULUDAö ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
kursatcesur@comu.edu.tr

The aim of this study is to investigate the opinions of prospective teachers enrolled at the Department of English
Language Teaching (ELT) concerning the implementation process of activities/ projects conducted within the
scope of Community Service Practices (CSP) course. In addition, this study also aims to determine the views of
prospective teachers regarding the outcomes of CSP course and to detect prospective teachers’ views about the
ways of increasing the efficiency of Community Service Practices. The research pursued both qualitative and
quantitative method. First, in order to fulfill the aims of the study, the researcher administered a questionnaire to
158 3rd year ELT pre-service teachers taking CSP course in Uluda÷ University, in the Spring Term of 20142015 Academic year. Second, 20 pre-service teachers were asked to respond to semi-structured interview
questions to clarify the results obtained from the quantitative part of the research. Third, for the qualitative part
of the research, the researcher applied content analysis to analyze the views of pre-service teachers about the
ways of increasing the efficiency of CSP course in ELT. As for data analysis, the researcher used descriptive
statistics and independent samples t-test to analyze the data obtained from the quantitative part of the
questionnaire through SPSS 20 Program. The results revealed that most of the prospective teachers performed
the projects within the scope of Community Service Practices by experiencing/ doing themselves. The
prospective teachers also indicated that they conducted the projects voluntarily. Based on gender factor, the
results showed that female prospective teachers were more eager to participate in the activities/ projects. As for
the gains of CSP course, prospective teachers emphasized that in terms of their career development, this course
would provide them the opportunity to apply the experiences they obtained in their future English teaching
profession. With regard to social development, prospective teachers pointed out that the activities/projects they
carried out within the framework of CSP course drove them to be more sensitive to social problems. The results
also demonstrated that CSP course enabled prospective teachers to identify the needs of the society. In terms of
personal development, the findings presented that CSP course improved prospective teachers’ self-confidence
saliently. Another important finding was that prospective teachers’ awareness of social responsibility increased
and they became more sociable after they participated in community service practices.
Anahtar Kelimeler : Community Service Practices Course, ELT
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(11944) THE PHILOSOPHICAL PARADIGM ANALYSIS OF AN EFL
RESEARCH ARTICLE
HAVVA SÜMEYRA PEKTAù 1, DøNÇAY KÖKSAL 2
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ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
pektas.havvasumeyra@gmail.com

Several publications have appeared in recent years documenting that research paradigms direct our way of
conducting and interpreting our investigation. To this end, this paper aims to concentrate on evaluating an EFL
research article from ontological and epistemological perspectives. This selected article was written in 2012 in
Iran and it adresses teaching English writing to nonnative learners living in a nonanglophone country. From that
standpoint, in the light of critical evaluation and document review, epistemological, ontological and
methodological issues are discussed throughout the current paper and the main focal points are introduced to
pave the way for the further studies.
Anahtar Kelimeler : epistemology, ontology, positivism, post-positivism, research paradigms.

(11949) THE OPINIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
REGARDING THE RELEVANCE OF THE CONTENT OF ENGLISH
COURSES AND SUFFICIENCY OF HOURS OF INSTRUCTION: A
QUALITATIVE PERSPECTIVE
ZEYNEP ÖVDÜR UöURLU 1, KADøR VEFA TEZEL 2
2

1
DÜZCE ÜNøVERSøTESø
ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
zeynepovdur@gmail.com

Teaching English is still one of the problematic areas at all levels of education in Turkey, from primary schools
to universities. Even though there have been studies which investigate the state of English teaching in Turkish
universities, vocational colleges have not been in the scope of those studies. The aim of this study is to contribute
to the lack of knowledge with regard to teaching English in university vocational schools by obtaining students’
opinions in two vocational colleges at Düzce University. Data were collected from the participants regarding
their opinions about the relevance of the content of the compulsory English courses, the contribution of those
courses to their personal and future professional lives, and the sufficiency of hours of the current English
instruction in their schools. Semi-structured interviews were conducted during the data collection process in
order to capture rich data. The interviews were transcribed and the collected data were analyzed for content in
order to present the opinions of the students on the issue.
Anahtar Kelimeler : teaching English, language teaching, vocational college, compulsory English course

(11951) KONUùMA ÜRETøMø ESNASINDA ÖöRENCø YAùANTISINA
øLøùKøN NøTEL BøR ARAùTIRMA
1

BAHAR øùøGÜZEL 1
NEVùEHøR HACI BEKTAù VELø ÜNøVERSøTESø
bahar.isiguzel@gmail.com

Konuúma becerisi yabancÕ dil ö÷retiminde geliútirilmesi beklenen önemli becerilerden biridir. Üretici bir beceri
olmasÕndan dolayÕ, bireyin yabancÕ dilde sözel ve somut üretim yapmasÕ ö÷renilme düzeyiyle ilgili önemli
dönütler vermektedir. YabancÕ dil ö÷renim sürecinde ö÷renen kiúilerin söz konusu yabancÕ dili ö÷renmeye
yönelik duygularÕ, tutumlarÕ ve algÕlarÕ önemli bir yer tutmaktadÕr. Bu çalÕúmada yabancÕ dil hazÕrlÕk sÕnÕfÕ
ö÷rencilerinin yabancÕ dilde konuúma üretimi esnasÕnda ö÷renci yaúantÕlarÕnÕn belirlenmesi amaçlanmÕútÕr.
AraútÕrma 2016-2017 e÷itim- ö÷retim yÕlÕnda Nevúehir HacÕ Bektaú Veli Üniversitesi YabancÕ Diller
Yüksekokulu’nda yabancÕ dil hazÕrlÕk sÕnÕfÕna kayÕtlÕ 36 ö÷renci ile konuúma becerisi sÕnavÕ esnasÕnda
yürütülmüútür. Verilerin toplanmasÕ, analizi ve yorumlanmasÕnda nitel araútÕrma yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Bu
araútÕrmanÕn verilerini ses kaydÕ alÕnan görüúmelerin çözümlemesi ve yazÕlÕ olarak iletilen görüúme formuna
verilen yanÕtlar oluúturmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Konuúma becerisi, yabancÕ dil, yaúantÕ, üretim, nitel araútÕrma.
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Flow teorisi, kiúilerin içsel motivasyon ve flow yaúantÕsÕ deneyimi ile dÕú kaynaklÕ ödüllendirmeler olmaksÕzÕn
yaptÕklarÕ eylem anÕnda daha yüksek performanslara eriútiklerini belirtmektedir. Flow yaúantÕsÕ kiúide derin bir
mutluluk hissi yaratÕp, aktivite için tüm enerjisini bu aktivitedeki flow yaúantÕsÕnÕ sürdürmek için kullanma iste÷i
ile sonuçlanmaktadÕr. Flow yaúantÕsÕnÕn yaúanamadÕ÷Õ aksi durumda ise, aktivite ile iliúkili kaygÕ ortaya
çÕkmaktadÕr. Bu araútÕrma yabancÕ dil ö÷renme sürecinde ö÷rencilerin konuúma üretimi yaptÕklarÕ esnada flow
yaúantÕsÕ düzeylerinin araútÕrÕlmasÕ ve konuúma üretimi baúarÕlarÕ üzerine etkisinin belirlenmesini amaçlamÕútÕr.
AraútÕrma 2016-2017 e÷itim- ö÷retim yÕlÕnda Nevúehir HacÕ Bektaú Veli Üniversitesi YabancÕ Diller
Yüksekokulu’nda yabancÕ dil hazÕrlÕk sÕnÕfÕna kayÕtlÕ 42 ö÷renci ile konuúma becerisi sÕnavÕ esnasÕnda
yürütülmüútür. Flow YaúantÕsÕ Ölçe÷i KÕsa Formu ile elde edilmesi hedeflenen flow yaúantÕsÕ verilerinin ESM
(Experience Sampling Method) yaúantÕ örnekleme yöntemi ile toplanmÕútÕr. YabancÕ dil ö÷renme sürecinde
konuúma üretimi baúarÕsÕnÕn flow yaúantÕsÕyla iliúkili olaca÷Õ görüúü do÷rultusunda ö÷rencilerin, ölçekten
aldÕklarÕ puanlarla konuúma becerisi baúarÕ puanlarÕ arasÕndaki iliúkilere bakÕlmÕú ve yabancÕ dil ö÷renme
baúarÕsÕ ile konuúma üretimi anÕndaki flow yaúantÕsÕ düzeyi ile olumlu yönde iliúkiler saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Flow yaúantÕsÕ, konuúma becerisi, yabancÕ dil, içsel motivasyon.

(11979) INTERNATIONAL UNIVERSITY STUDENTS’
PSYCHOLOGICAL AND SOCIOCULTURAL ADAPTATIONS TO
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2
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As a result of the common market concept in the field of education, there have been rapid changes in the field of
education as in other areas such as commerce and technology. In this regard, foreign students have become
essential actors of the circulation. Relevant research indicates that these students experience several problems
related to cultural adaptation, timidity, cultural shock, and psychology. In this respect, this study aims to
investigate any probable problems that foreign university students’ may experience related to the socio-cultural
and psychological issues during their adaptation to Turkey. Within this scope, a number of 40 international
university students from various departments of Çanakkale Onsekiz Mart University participated in this
quantitative research study. The data were collected by means of two questionnaires dealing with sociocultural
adaptations of students in addition to the scale of self-depression where the participants’ emotional feelings
during their adaptation were taken into consideration and analysed through descriptive statistics. The results
indicated that the majority of the participants did not experience psychological stress during their adaptation
despite the report of minor depression symptoms by a minority of the participants. Parallel to this, the majority
of them stated that they had little difficulty in sociocultural adaptation, in particular, in their daily lives. Yet, the
findings indicated their difficulty in understanding the local political system and the issue of bureaucracy in
Turkey in addition to the challenges of living away from family. The findings of the study is expected to be
beneficial in orienting foreign students to prepare themselves for obtaining degree at the universities in Turkey.
Anahtar Kelimeler : Foreign students’, international students in Turkey, psychological adaptation, selfdepression, sociocultural adaptation.
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(12006) INQUIRE INTO THE RELATIONSHIP OF INTERCULTURAL
APPREHENSION AND ETHNOCENTRISM: NOVICE TEACHERS OF
ELT DEPARTMENT
GÜLùAH TERCAN 1, YUSUF KASøMø 2
2
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EFL teachers and their perceptions play a vital role in language and culture teaching. In this respect, revealing
novice teachers’ beliefs contributes to the improvement of learning and teaching. With this in mind, this study
aimed to find out the novice teachers’ perceptions with regard to Intercultural Communication Apprehension
(ICA) and Ethnocentrism. The other purposes of the study are to find out the relationship, if any, between ICA
and Ethnocentrism, to investigate whether there is a significant difference between genders & having abroad
experience and ICA & Ethnocentrism. The study was conducted in the fall term of 2016 - 2017 academic year at
Çanakkale 18 Mart University by conducting the 18-item Generalized Ethnocentrism (GENE) and the 14-item
Personal Report of Intercultural Communication Apprehension (PRICA) scales of Neuliep and McCroskey's
(1997) to 127 novice teachers at English Language Teaching department (ELT) as well as semi-structured
interviews. The findings reported the perceptions of novice teachers related to ICA and Ethnocentrism. A
negative, significant correlation was found between ICA and Ethnocentrism. As the independent t-tests revealed,
there is not a significant difference between female and male novice teachers in terms of Ethnocentrism;
however, male students were found more apprehensive than women students. On the other hand, a significant
difference was found between novice teachers with and without abroad experience in terms of the perceptions
concerning ICA while any difference was not found in terms of ethnocentrism. The findings of the current
research led to some implications and suggestions for further studies.
Anahtar Kelimeler : Ethnocentrism, Intercultural Communication Apprehension, EFL teacher, Novice teachers,
Perception, Language and Culture Teaching
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Teacher Certificate Programs (TCPs) offer an alternative route to becoming an English language teacher for
students/graduates of Faculties of Letters and Sciences in Turkey. Despite the number of TCPs run nationwide,
there is dearth of research into the effectiveness, efficiency and impact of these programs. To address this gap,
this study investigated the perceived effectiveness of a TCP held in a state university located in western part of
the country. Within a descriptive, exploratory research design, a self-reporting questionnaire with close and
open-ended questions was administered to a voluntary group of 28 students (16 female, 12 male) at the end of
the first term of the certificate program in 2015-2016 academic year. A series of follow-up, one-on-one
interviews with 10 students were held to gain a deeper understanding of their perceptions. The quantitative data
were submitted to descriptive and inferential statistical analyses while the qualitative data were analyzed
thematically. Overall, 15 of the students (53.6 %) reported that the TCP contributed greatly to their pedagogic
knowledge (PK) while 13 (46.4 %) of them had varying perceptions from negative to mildly positive. The
qualitative data analysis showed that many students described the TCP as a more awareness raising process than
knowledge and skills building one although knowledge about classroom management, classroom communication
skills, use of materials, lesson planning and teaching techniques were highlighted as the core areas of the TCP
contributing to their PK. Parallel to this finding, all the five courses in the first term of the TCP were evaluated
positively although the contribution of the Introduction to Educational Science to their PK was rated relatively
lower (M=3.18, SD=1.031). The interviews also revealed some other positive and negative aspects of the TCP
and constructive suggestions for program improvement were elicited from the participants. In conclusion, it
could be stated that although the TCP cannot be truly regarded as highly effective in reaching the intended goal,
it is contributory to the general PK development of the teacher candidates.
Anahtar Kelimeler : English language; teacher candidates; Teacher Certificate Program
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(12027) øNGøLøZ DøLø EöøTøMø PROGRAMLARINDAKø SÖZCÜK
BøLGøSø DERSøNE øLøùKøN ÖöRENCø VE ÖöRETMEN øNANIùLARI
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1
GAZø ÜNøVERSøTESø
vuralarzu72@gmail.com

Bu araútÕrmada, Türkiye’de bulunan devlet üniversitelerinin øngiliz Dili E÷itimi ProgramlarÕndaki derslerden biri
olan Sözcük Bilgisi dersi için ö÷renci ve ö÷retmen inanÕúlarÕnÕ belirlemek amaçlanmÕútÕr. Bu kapsamda nitel ve
nicel araútÕrma modellerinin yöntem ve tekniklerinden yararlanÕlmÕútÕr. Nitel veriler, yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú
görüúme; nicel veriler ise sormaca teknikleriyle elde edilmiútir. 27 üniversitenin øngiliz Dili E÷itimi
ProgramlarÕnda Sözcük Bilgisi dersini veren 42 ö÷retmen ve bu üniversitelerin arasÕndan örneklem olarak
seçilen 5 üniversitenin øngiliz Dili E÷itimi ProgramlarÕnda ö÷renim gören 666 ikinci sÕnÕf ö÷rencisi araútÕrmanÕn
çalÕúma grubunu oluúturmuútur. Sözcük Bilgisi dersi ile ilgili elde edilen ö÷renci ve ö÷retmen inanÕúlarÕna iliúkin
belirlemelerin, bu dersi veren ya da verecek olan ö÷retmenlere ayrÕntÕlÕ ve tutarlÕ ders izlenceleri oluúturmalarÕ
açÕsÕndan katkÕ sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen inanÕúÕ, ö÷renci inanÕúÕ, Sözcük Bilgisi, Sözcüksel edinç,
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The hegemony of right-handedness over left-handedness is crystal clear. Hand usage is aligned with functional
laterality for cerebral supremacy as well as being conjoined with psychiatry. Basically, the majority of people are
right-handed while a small minority of them use their left hands. There have been several researches related to
left and right handedness, but there seems to be no study related to the issue with respect to language learning
strategies. This study overviews the data driven from an inventory of language learning strategies applied to
both right and left handed students. The conducted studies related to right and left handedness classification have
formed conflicting results, yet this study clearly investigates the relation between right and left hand usage and
language learning strategy use of EFL students. In other words, using the Strategy Inventory for Language
Learning (SILL) by Oxford, the study investigates the relation between the right and left hand usage and the
strategy use of the mentioned students while learning English as a foreign language. Based upon a descriptive
research design, the study will bring a light whether there is a significant difference between the stated points.
Conclusions and pedagogical implications of the findings are discussed in the study.
Anahtar Kelimeler : right and left handedness, language learning strategies, SILL, EFL, handedness
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A logic model can be used to present, understand and evaluate the planed work and intended results of a program
or a course. Using an outcomes-logic model approach, this study explored the outcomes and activities of a
writing course in an English for General Purposes (EGP) context at tertiary level in Turkey with the aim of
determining the strengths and weaknesses of the course. To this end, a naturalistic research design was utilized
and one-on-one interviews were conducted with the voluntary participation of ten students and two English
language instructors. Based on the analysis of the interview data, two logic models were developed. Based on
the analysis of the interview data, two logic models were developed. While a total of 13 activities and 11
outcomes were identified through the model created on the data of the teachers, 12 activities and 11 outcomes
were determined through the analysis of the data of the students. Of these, 5 activities (writing model essays;
analyzing sample texts; making presentations; having weekly assignments; writing review of a book)and 6
related outcomes (using linking words appropriately; enriching vocabulary; planning an outline; organizing
ideas; achieving unity and coherence; writing different types of paragraphs)were found to be the same on both
models. The differences detected on the logic models, on the other hand, indicate a need to develop a
comprehensive course content, in which the sequence of activities and their links to specific outcomes are more
clarified. Furthermore, they also point out that content delivery methods should be improved to narrow the gap
between the perceptions of teachers and students regarding the different program components of the course.
Anahtar Kelimeler : Program evaluation, Logic model, writing
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Bu çalÕúmanÕn amacÕ, ortaokul 1. SÕnÕflarda (5. SÕnÕf), devlet okullarÕnda okutulan kitaplarÕn içeriklerinin
(beceriler, aktiviteler, görseller vb.) Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ tarafÕndan belirlenen 5. SÕnÕf øngilizce dersi e÷itim
programlarÕnda yer alan hedef ve kazanÕmlar ölçüt alÕnarak oluúturulan ölçütler do÷rultusunda ve bu kitaplarÕn
uygulayÕcÕlarÕ ö÷retmenlerin de görüúlerine yer verilerek de÷erlendirmektir. Bu çalÕúmada öncelikle Milli E÷itim
BakanlÕ÷ÕnÕn 5. SÕnÕf øngilizce dersi ö÷retim programlarÕnda yer alan hedef ve kazanÕmlar çerçevesinde kriterler
oluúturulmuú, daha sonra bu kriterler ÕúÕ÷Õnda doküman analizi yöntemi ile kitaplar analiz edilmiú, analiz
sonuçlarÕ frekans ve yüzdeler ile bulgular úeklinde sunulmuú, ve bu bulgular yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme
formlarÕ ile bu kitaplarÕ sÕnÕflarda okutan 5. SÕnÕf derslerine giren ö÷retmenlerden toplanmÕú veriler ile tartÕúÕlmÕú
ve sonuçlar literatür ÕúÕ÷Õnda tartÕúÕlarak, güçlü ve zayÕf taraflar ortaya konulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. AyrÕca tüm
verilerden ve tartÕúmalardan yararlanÕlarak çeúitli öneriler de sunulmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : 5. SÕnÕf øngilizce ProgramlarÕ, E÷itim ProgamlarÕ, Kitap Analizi
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It is very uncommon, for all levels of classroom instruction, to maintain the pace of the class without any
planning. Planning for teaching is like an architect’s plan for building a house. It gives us the idea of how it will
look like when it is finished. Similarly, a teacher’s plan for his/her forthcoming instruction provides information
about the flow of the course including the used methodology and strategies, activities and materials along with
interaction with colleagues and administrators. A preparation of the lesson plan and its implementation requires
kind of an expert knowledge, and experience of teaching and beliefs upon both teaching and learning. The plan’s
creation and implementation are demanding processes for trainees; this process of creation and implementation
require them to effectively combine several factors including their knowledge of content, pedagogy, learning,
and the conditions that optimize outcomes for learners of all abilities and backgrounds (Bartlett & Elliott, 2008).
Time limiting, setting the structure and direction of learning, the styles and strategies to cope with, deciding
upon management and appropriate evaluation to monitor the effectiveness and efficiencies of the lesson may be
challenging for these unexperienced trainees and, accordingly, for the novice teachers although they have the
theoretical background. Therefore, in order to determine the gaps between students’ theoretical knowledge about
lesson planning and the first-hand experiences they gain in the practicum, this study was conducted. In this
study, 18 pre-service English language teachers from a state university participated. For data collection, the
students recorded their voices applying the think-aloud technique in order to find out which aspects of classroom
teaching they lay emphasis on most while they are preparing their lesson plans for practicum and, later, they are
interviewed in order to find out how well their plans worked out in their classroom teaching, what gaps they
discovered between their theoretical background and classroom teaching.
Anahtar Kelimeler : Think-Aloud, Teacher Planning, Lesson Planning, Classroom Teaching
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"Çocuk ve gençlerimize ne okutalÕm", sorusuyla baúlayan edebiyat ve çocuk-gençlik iliúkisi on dokuzuncu
yüzyÕl Almanya'sÕnda e÷itimciler ve yazÕncÕlar arasÕnda tartÕúÕlan bir konu idi. Bu sorudan hareketle 1890lÕ
yÕllarda H. Wohlgast, gençlerimiz neler okumalÕlar baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyan makale ele almÕú, çocuk ve gençlik
kitaplarÕnÕn nasÕl olmasÕ ve ne gibi özellikler taúÕmasÕ gerekti÷i konusunda yazÕ yazmÕútÕr. Do÷aldÕr ki farklÕ
görüúler ortaya çÕkmÕú; kimi de÷erler dizgesinin verilmesi gerekti÷ine, kimi de çocuk ve gençlik kültürlerine yer
verilmesi gerekti÷i gibi pek çok düúünce ortaya atÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmada Almanya'da çocuk ve gençlik
yazÕnbiliminin geliúim öyküsü etrafÕnda yer alan farklÕ görüúler derlenmiú, altmÕúlÕ yÕllarda ortaya çÕkan modern
yazÕn ve e÷itim çalÕúmalarÕna de÷inilmiútir. Bugün için üniversitelerde çocuk ve gençlik yazÕnÕ araútÕrmalarÕ
adÕnÕ taúÕyan enstitü ve bölümler açÕlmÕú, ö÷retmenlere de bu dersler aldÕrÕlmÕú ve aldÕrÕlmaktadÕr. Böylelikle
çocuk ve gençlik araútÕrmalarÕnÕn kurumsallaútÕ÷Õ gözlemlenmektedir. Burada sunulmaya çalÕúÕlacak olan
araútÕrmanÕn amacÕ da çocuk ve gençlik yazÕnbilimi konusunun ülkemizde de kurumsallaúmasÕ gerekti÷ini
vurgulamak, ö÷retmen yetiútirmede çocuk ve gençlik yazÕnÕnÕn sistematik olarak ele alÕnmasÕna katkÕda
bulunmaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Çocuk ve Gençlik YazÕnÕ, Alman YazÕnÕ, E÷itim, YazÕn E÷itimi
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The perceptions and beliefs of people have an effect on their behavior and the actions they take, as stated within
the framework of Social Cognitive Theory (Bandura, 1986). Similarly, the perceptions and beliefs of learners
also have their effects on learner behavior and motivations. In that respect, the present study aims to reveal
comparatively the perceptions of two groups of students regarding their compulsory undergraduate ESP courses,
English for Banking and English for Tourism. An open-ended questionnaire was used as the data collection
instrument of the study. Since a preliminary group interview with the students who take the English for Banking
course revealed that teacher talk in L2 was perceived as a negative factor, the questionnaire was designed in a
way asking the students to comment on the positives and negatives regarding their courses, suggest
improvements for lesson conduct, state a desired L1 to L2 ratio in terms of teacher talk as well as the reason why
they believed the ratio they stated was beneficial. For data analysis, the qualitative data was coded and
frequencies of the recurring topics for the positives, negatives, suggestions and the desired L1 to L2 ratio in the
ESP lessons. Frequencies were converted to percentages where a comparison between the groups was necessary
since the number of participants for each of the groups was not identical. The findings are discussed and teaching
implications are presented in the conclusion and discussion section.
Anahtar Kelimeler : Program evaluation, ESP, Learner Perceptions, The Use of L2

(12157) COMPARATIVE AND CRITICAL EVALUATION OF NATIVE
AND NON-NATIVE EFL WRITERS’ RESEARCH ARTICLES
THROUGH RESEARCH PARADIGMS
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It is of crucial importance to design our research according to research paradigms that will shape all parts of
research design with epistemologic, ontological and methodological perspectives. Until recently, a dearth of
interest in studies exists which critically evaluates native and non native EFL writers’ research articles through
research paradigms. This study aims to provide a critical and comparative evaluation which will help to address
this research gap. In this sense, both native and non native writers and their EFL articles were selected. With this
aim in mind, a logically flowing research agenda with provocative questions and selected article inclusion
criteria to provide breadth and depht of comparative evaluation has been chosen. The evaluation of the EFL
studies has been selected in terms of research design related to the research paradigms. The evaluation has
unraveled comparative strenghts and aspects of paradigms that entails inaccuracies, choice of words, deficincies,
inconsistencies as well as academic writing style that is poorly represented,omitted or incomplete. Hence, by
emphasizing the strengths and adressing the deficiencies in the EFL articles with epistemologic, ontologic and
methodologic perspectives, the study has provided a visualization of evaluation to provide clear picture and
comparison of selected studies. Finally, the writers posed proposition and implications that paths way for critical
evaluation for future research in comparative studies.
Anahtar Kelimeler : Comparative and critical evaluation, Native and non-native EFL writers, Research
paradigms.
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This study explores English language proficiency levels of the university students applied to the Erasmus+
student mobility programme at a state university in Turkey. A total of 600 university students from various
departments took language English language proficiency exam consisting of reading, writing and speaking
sections. A comparative analysis was conducted among the departments at which the students are studying, their
years of academic study, their skills on each exam sections, and gender. Positive and negative correlations
among the factors are discussed.
Anahtar Kelimeler : English, language proficiency, erasmus

(12185) WHAT IF I LEARN BETTER WITH A COMPUTER
SOFTWARE?
ISABEL CATARøNA MARTøNS 1, CÉLøA RøBEøRO 1, MARøANA NUNES 1
1
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New technologies are widespread in today's society and schools are not an exception. However, it’s frequently,
unknown the best way to use them in order to enhance the process of teaching and learning in the specific case of
students with Cerebral Palsy. Cerebral Palsy describes a group of permanent disorders of the development of
movement and posture causing’ activity limitation that are attributed to non-progressive disturbances that
occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by
disturbances of sensation, perception, cognition, communication, and behaviour, by epilepsy, and by secondary
musculoskeletal problems. These students typically have motor control and communication difficulties and,
sometimes, in their academic learning process. So, they need, often Assistive Technology to communicate and to
fully participate in scholar settings. In this conference we intend to talk about different learning methodologies
near children with special needs. We will start from a study carried out with a portuguese girl. In this research,
we aimed to verify if a support communication technology, aspecific Portuguese computer software can help a
child with Cerebral Palsy to increase her vocabulary. Based on the design of single-subject research, in this
study, we aimed to verify if a support communication technology, in this case a specific Portuguese computer
software - BIA Project - can help a child with Cerebral Palsy to increase her vocabulary. We developed an
intervention during seen months with a girl with cerebral palsy, aiming to improve her vocabulary and
communication. Child was evaluated according to her functional, interaction and Communication Profile.
Individual interventions lasted 30 to 40 minutes and occurred twice a week. In the end of each theme vocabulary
repertoire was evaluated. Three months after the intervention, all themes were once again evaluated. BIA
Project, used in our research, is an augmentative and alternative communication system, more specifically an
assistive technology and it was designed to be used during communication. This is a free software that is
available online. However, during this research, we used it as an instrument to expand the student’s vocabulary –
which was really small – and to develop her communicational attitude. In all subjects, the student revealed an
increase of the number of words in her vocabulary (food: 80%; school: 69.23%; clothing: 25%; personal
hygiene: 68.75% in; adjectives: 80% spatial notions: 58.33% and in human body: 95.45%). The attitude and
communicative initiative of the student also had positive changes. The use of this particular software enabled
increasing the child’s vocabulary, as well as the development of her communicative process, namely vocabulary
and communicative initiative.
Anahtar Kelimeler : technologies
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Cerebral palsy (CP), as condition that affects significantly motor and functional abilities, may limit activity and
participation and, thus, the quality of life (QL) of children and adults. QL refers to one’s individual perception of
wellbeing across various domains of life. Although there are some studies on QL of children and adolescents
with CP, there is little evidence concerning adults. Our main aim was to assess the QL of adults (and young
adults) with CP when compared to motor able peers (namely the relationship between motor impairment, gender,
occupation and QL, among other variables). Results may be useful for evaluating interventions designed to
improve lives of adults with CP. Forty adults with CP (20 male; 16-45 yrs) participated in the study. WHOQOLBref (World Health Organization Quality of Life) was used to measure the QL. GMFSC (Gross Motor Function
Classification System) was used to evaluate participants’ functionality. The relationship between the variables
was calculated trough a Spearman correlation test. Participants showed significantly lower scores in the
psychological and social relationships domain of QL. Moreover a negative significant correlation was found
between motor difficulty and scores in these domains. These results may help planning strategies for intervention
with adults with CP. Previous studies show that children don't differ in QL from their peers. Although, it seems
that with the age QL decreases, namely regarding psychological and personal relationships, especially in those
who are more severely impaired. We still have a long path to walk concerning social inclusion. Intervention with
people with CP cannot stop when they move into adulthood. There's an important job to do in the development
of social competences, coping strategies, relationships, as well as a determinant work near community where
each one of us has to right to social activity and participation.
Anahtar Kelimeler : Cerebral palsy, Adulthood, Quality of life
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Inclusion does not simply mean the placement of students with Special educational Needs - SEN - in mainstream
schools. Inclusion means to belong and to participate Social benefits for students, with and without special needs
education – SEN (Ruijs, Peetsma, & van der Veen, 2010), as well as in academic achievement (Peetsma,
Vergeer, Roeleveld, & Karsten, 2001), have been shown. However, negative attitudes towards young people
with SEN constitute one of the major barriers to the development of their potential and to effective inclusive
education (Rousso, 2003). In order to enhance this full participation, the whole school share the responsibility
for Education, including peers. Teachers and parents representations regarding students with Special Educational
Needs (SEN) have been investigated. Although, peers representations of children with CP are less studied. This
study investigated typically developing children's and adolescents’ attitudes to their peers with SEN, and the role
of age and interpersonal contact in their representations of these peers. We aimed to contribute to the debate
about socialization and inclusion and to understand attitudes for policy formulation and implementation of
inclusive education practices. Inclusive education for students with SEN can only be successful when those
students feel that they are truly a part of the school community, where all agents assume them as equal in
participation. The objectives of this study were to describe the attitudes of students without disability towards
their peers with disability, and to assess the roles played by gender and interpersonal contact in influencing these
attitudes. In fact, we wanted to evaluate children and adolescents’ perspective concerning activity and
participation of their peers with SEN. Thirty children (4–14 yrs) from Portuguese mainstream schools were
interviewed concerning concepts on diversity, participation and inclusion, friendship and future. 80% (24
students) had already had before as peers, children with SEN. We used descriptive, qualitative methodology
recurring to semi-structured interviews for collecting data. Data were analysed using qualitative content analysis.
Among other findings, results show that children who share classes with colleagues with SEN have a better
acceptation of inclusion than the ones who have never had this experience (“if they are in the same classes,
teachers may not have time for us, the ones who learn well”). We also concluded that younger children regard
difference as natural and unquestionable (‘we are all different but the twins’, ‘do you think we were all equal at
school?’) assuming diversity as an inherent characteristic, and disability as any other feature like ‘having black
eyes or curly hair.’ Older children present a dichotomous view, distinguishing between ‘normal’ students and
‘others with disabilities and delays’. Younger children also face colleagues with SEN as kids with the same
potential and future possibilities (“She is going to be a dancer”) and while older reveal disbelief in success
abilities and achievement of their peers with SEN achievements “poor him… he is going to have a sad future”)
An initial analysis of the responses suggests the high interest and relevance of the results for understanding the
process of inclusion of children with SEN. It is important to discuss the results in the context of an inclusive
education that aims for quality of life of all individuals, which may begin with Education for All and Every
Child, in which context peer support appears to be an important resource. The present study demonstrates that
social contacts makes a difference to attitudes of children towards their peers with disabilities. This study can
contribute towards planning inclusive education programmes and adults’ attitudes in promotion of acceptance of
students with SEN as students with potential and right to a full participation.
Anahtar Kelimeler : inclusive school, peers, special needs education
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(12196) IS THERE A BETTER WAY TO CORRECT ERRORS IN
FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS? LEARNERS’ VIEWS IN
TURKISH EFL CONTEXT
ZÜBEYDE SøNEM GENÇ 1
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The most effective way to provide corrective feedback has always been an important concern for both teachers
and students in foreign language classrooms because it is a source of explicit input for L2 learners. Experts in the
field of applied linguistics are interested in knowing how implicit and explicit learning might best fit into the
process of L2 learning. In this sense, correcting errors successfully depends on being selective in errors to correct
and the techniques to use as well as timely treatment. It is also clear that the match between learners’ and
teachers’ views plays an important role in improving students’ motivation during the process of learning a
language. For this reason, insights about learners’ views on the appropriate way to provide corrective feedback
may help teachers implement more effective feedback sessions in practice. This study investigated the views of
Turkish EFL learners at a state university regarding the most effective technique(s) that should be used in error
correction. Data were collected through a questionnaire conducted on 185 students and through a follow-up
semi-structured interview with 12 students. The data collection instruments used in the study asked how the
learners want their teachers to correct their errors and on their opinion for different ways of correction
techniques, which included clarification request, repetition, implicit treatment, explicit treatment, confirmation
check, elicitation, no correction, metalinguistic feedback and recast. The statistical analysis with the quantitative
data and the content analysis of the qualitative data suggested that students needed and wanted more explicit
treatment of errors rather than implicit ways. The findings obtained were discussed in terms of the contributions
to better pedagogies in the field of teaching English as a foreign language in higher education.
Anahtar Kelimeler : foreign language teaching, error correction, learners views, Turkish EFL context

(12197) ACQUISITION OF THE NON-GENERIC DEFINITE ARTICLE
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This study aims to explore the tertiary-level students’ non-generic use of the English definite article the in four
categories of use (textual, structural, situational and cultural) determined by Liu and Gleason (2002). It also
seeks to identify the error types (overuse, omission and misuse) that are committed mostly by the students and
whether proficiency has any effects on learners’ acquisition of the English definite article. A total of 68 students
who were studying at the School of Foreign Languages, Pamukkale University and who were of different
proficiency levels, 38 low-intermediate and 30 intermediate, took part in the study. Data were collected through
a grammaticality judgement test (GJT) developed by Liu and Gleason (2002) and written works of students. The
results of the analysis revealed that the students mostly committed omission errors in the GJT, but overuse errors
in their essays. Errors of misuse were the type that was least committed. When the categories of the use of
definite article were considered, it was revealed that the students mostly committed errors with respect to the use
of the definite article the in structural category in the GJT, but in situational category in the essays. Also, while
proficiency level had significant effects on the accurate use of the definite article in the GJT, it was not found to
exert any main effect on accuracy of the definite article in the essays, which clearly indicated the differing nature
of these two contexts. Therefore, it can be recommended that language curriculums for teaching the English
definite article the must be designed in such a way that students are exposed to the use of the definite article in
all usage categories (textual, structural, situational and cultural) and various contexts like grammar tests and
production activities considering the proficiency levels of learners.
Anahtar Kelimeler : Non-generic definite article, categories of the use of definite article, grammaticality
judgement test, proficiency level
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Foreign language speaking anxiety has negative impacts on the speaking proficiency of language learners.
However, using specific strategies might help students overcome interaction problems and improve the quality of
communication. This study investigates the speaking strategies used by Turkish EFL learners in relation to the
level of foreign language speaking anxiety they experience. The participants were 31 randomly selected
sophomores enrolled in a Department of Foreign Language Education at a state university. To this end, data was
collected through two questionnaires: Oral Communication Strategies Inventory (OCSI) and Public Speaking
Class Anxiety Scale (PSCAS). In addition, a focus group interview with 10 participants was conducted to gain
deeper insights into the construct of foreign language speaking anxiety as experienced by the participants in the
study. The results indicated that the majority of the learners experienced a low level of speaking anxiety. Only
nine of the participants had medium level of foreign language speaking anxiety; however, none of them were
categorized into the group of high level of speaking anxiety. With regard to the use of speaking strategies by
learners with low level of speaking anxiety, non-verbal, fluency-oriented and social affective strategies were the
most frequent ones respectively. On the other hand, the learners with medium level of foreign language speaking
anxiety used negotiation for meaning, non-verbal and fluency-oriented strategies more frequently as compared to
the others. As for the causes of speaking anxiety, the findings revealed that the fear of making mistakes, the
evaluation factor, worrying about accuracy, planned speaking and audience unfamiliarity were among the most
frequent ones for the participants in question.
Anahtar Kelimeler : foreign language speaking anxiety, speaking strategies, Turkish EFL learners
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READING PROCESSES: LOOKING AT TURKISH EFL LEARNERS
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Reading in one’s own language is apparently a complex process that involves use of a variety of sources in order
to construct meaning in a text. With this in mind, it is not very difficult to imagine that reading in a foreign
language is even more complex because L2 readers usually do not have the same linguistic and cultural
background knowledge that L1 readers are typically equipped with. Studies so far highlighted the fact that
reading in first language share some basic elements with reading in a foreign language; however, they do not
provide clear and conclusive evidence on the nature of differences and similarities between these processes. This
study investigates reading processes that Turkish students are involved in as they read texts in their first language
Turkish, and in their foreign language English. It aims to explore the similarities and differences in the strategies
they use while reading in L1 and L2. The participants are 20 adult learners at intermediate level in English. The
data collected through retrospective interviews conducted immediately after reading texts illustrated that L2
proficiency level is a crucial factor in their reading performance. Considerable differences are observed in terms
of strategies and time used to process the information in texts. However, an important similarity is that Turkish
EFL learners use more top-down strategies in both L1 and L2, which calls for further studies on the issue.
Anahtar Kelimeler : reading in L1 and L2, reading strategies, Turkish EFL learners
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Whenever any curricular change is introduced, it is the teachers who ultimately determine the effectiveness of
the innovations (Nation & Macalister, 2010). It has been shown in studies on previous curricular changes in
Turkey (see, e.g. KÕrkgöz, 2008) that there is often a gap between the goals of the curriculum and the teachers’
classroom practices. The most recent curricular change in Turkey (MoNE, 2013) required that English as a
Foreign Language lessons be introduced in primary schools at second grade, two years earlier than the 1998 and
2005 curricula had stipulated. Given the developmental differences between second and fourth grade pupils, it
was necessary to adopt a different approach to curricular and materials development in the new English
Language Teaching Programme (ELTEP). However, the teachers who were to implement the new curriculum
had little or no experience teaching English at this lower age level. This paper will present part of a larger study
which aimed to identify primary school English teachers’ opinions regarding the effectiveness of a second grade
coursebook (TED, 2013). Specifically, the current study will draw upon the results of a semi-structured
interview that was conducted with a group of 20 English language teachers who were teaching second grade
pupils for the first time at primary schools in the centre of a small town in the Western Black Sea region of
Turkey. The findings revealed that there was dissonance between the goals of the 2013 ELTEP and the
participants’ beliefs, particularly concerning the role of grammar and writing skills. The results of the study
underline the importance of in-service training with the introduction of any major curricular innovation.
Anahtar Kelimeler : Curricular change, Curricular goals, Teacher beliefs, Teaching English to young learners

(12233) ADAY ÖöRETMENLER GÖZÜNDEN ÖöRETMEN
YETøùTøRMEDEKø PROBLEMLER
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1

TRAKYA ÜNøVERSøTESø
hdogukanince@gmail.com

Her millet kendi e÷itim sistemine sahip ve e÷itim sistemleri de belirli amaçlara sahiptir. Bunu gerçekleútirecek
yegane varlÕklar ise de÷erli ö÷retmenlerdir. Bir ö÷retmenin vasÕflara sahip iyi bir úekilde yetiúmesi nitelikli
bireylerin ve ileri bir millet olmanÕn en büyük yardÕmcÕsÕdÕr. Aday ö÷retmenler gözünden elde edilen bulgularÕn
ö÷retmen yetiútirmedeki problemlere yardÕmcÕ olaca÷Õ düúüncesi ile e÷itim fakültelerindeki øngilizce
ö÷retmenli÷i son sÕnÕf ö÷rencilerinin katÕlÕmÕyla 2017 senesinde gerçekleútirilmiú bir akran çalÕúmasÕdÕr. Bu
araútÕrmanÕn evreni, yetiúen ö÷retmenler gözüyle ö÷retmen yetiútirmedeki problemleri açÕ÷a çÕkararak geçerli
çözüm yollarÕ aramaktÕr. Bu bildiride ö÷retmen adaylarÕnÕn ö÷retmenli÷e tutumu, ö÷retmenlikten beklentileri,
ders içeriklerine olan tutumlarÕ, umduklarÕ yaúam ve ö÷retmenlik stajlarÕ gibi konular tartÕúÕlmÕú ve çeúitli
bulgulara ulaúÕlmÕútÕr. ÇalÕúmaya farklÕ bölgelerden çeúitli üniversite ö÷rencileri katÕlmÕútÕr. BulgularÕn güvenilir
olmasÕ adÕna nicel ve nitel yöntem bir arada kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen bulgulara ulaúmak için 2 adet nicel
(anket) ve 4 sorudan oluúan nitel yöntemler kullanÕlmÕútÕr. Bu de÷erlendirmeler öncülü÷ünde, ö÷retmen
yetiútirme konusundaki problemlerin araútÕrÕlmasÕnda ö÷renci sesinin problem araútÕrmasÕna katkÕda bulunmasÕ
sa÷lanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : E÷itim Fakültesi, Ö÷retmen Yetiútirme, De÷erlendirme



Sayfa 401

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(12264) FOSTERING THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL AND
CRITICAL THINKING SKILLS IN AN UNDERGRADUATE READING
COURSE
1

METøN BOSNAK 1
øNTERNATøONAL UNøVERSøTY OF SARAJEVO
mbosnak@ius.edu.ba

Language departments of most universities have a purpose in offering a reading course to freshmen. Students
need to get prepared for the heavy academic reading load, and learn how to tackle with texts of different lengths
and genres. Reading, generally, is an analytical and critical process. It requires reflection and decision-making.
Reading comprehension enhances through better thinking skills. However, thinking skills are not explicitly
taught in reading classes. Modern trends in teaching reading skills integrate explicit instruction of analytical
thinking and critical thinking skills. This paper seeks the ways of designing a reading course for freshmen in
which identifiable analytical and critical thinking skills are integrated into reading skills, and the reading subjects
and activities emphatically foster thinking and reflection.
Anahtar Kelimeler : critical thinking skills
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As studies are carried out and new aspects to language teaching emerge through time, testing also evolves and
develops. Therefore, the traditional way of testing has shifted towards a more interactionist way. The focus of
the present study is on the use of interactional skills in oral assessment. Keeping this focus in mind, three
questions; 1. “What interactional skills are used by language learners in an interactionist-oriented oral
assessment test?”, 2. “What interactional skills are used by language teachers in an interactionist-oriented oral
assessment test?” and 3. “Is there a relationship between learners and teachers’ use of interactional skills in oral
assessment tests?” were tried to be answered in the study. With this purpose, an instrument was developed by the
researchers and it was piloted at a state university in Turkey with 177 participants. The instrument got its final
version after the expert views and the factor analysis. The main study was carried out at Pamukkale University,
School of Foreign Languages, and 202 students from different proficiency levels participated in it. The results
are discussed in detail in the paper.
Anahtar Kelimeler : testing, assessment, oral assessment, interactional skills, interactionist oriented oral
assessment
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As foreign language learners of English in higher education area have very few opportunities to practise English
for their academic and daily purposes in the society, students consider several methods to bring advantage to
improve their English language proficiency. In this respect, Erasmus programme comes to light and creates the
opportunity of going abroad. Even if the programme contains within itself the countries where English is not
spoken as a foreign language. However, students need to communicate mainly by means of English as a lingua
franca. In this context, to examine the importance of Erasmus Programme in improving Erasmus students’
English language proficiency, a survey study was conducted. Quantitative data were collected by means of a
questionnaire in addition to specific open-ended questions. Questionnaires were administered on Turkish
outgoing students in order to gather outgoing students’ views of the programme. The data were analysed through
SPSS version 20.0. In the light of the results of this study, it is revealed that Erasmus experience contributes to
English language proficiency substantially. Although the results cannot be generalizable, they may contribute the
further research by providing a general picture of the recent case.
Anahtar Kelimeler : EFL (English as a foreign language), Erasmus exchange programme, foreign language
proficiency, ELF (English as a lingua franca)

(12365) AWARENESS OF FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTORS
ABOUT THE METACOGNITIVE 7E LEARNING CYCLE
1

ARøF SARIÇOBAN 1

SELÇUK ÜNøVERSøTESø,
saricobanarif@gmail.com

This study scrutinizes the awareness of foreign language instructors about the metacognitive 7E learning cycle at
tertiary level. Both abroad and in Turkey, most of the learning cycle studies explored the effectiveness of the 3E
and 5E learning cycle. On the other hand, the effectiveness of the 7E learning cycle has been examined in a few
studies. Thus, there is a need to study further the effect of the 7E learning cycle in science education.For the
purpose of the study the Metacognitive 7E Learning Cycle questionnaire will be administered to preparatory
students at a state university in Turkey. The data to be collected will be analysed and discussed by using the
SPSS 22.0 package program. Relying on the findings to be obtained at the end of the study some
recommmendations will be made for foreign language instructors
Anahtar Kelimeler : Awareness, foreign language Õnstructors, metacognitive, 7E learning cycle

(12366) TEACHING AND LEARNING OF THE HISTORY OF
ATATÜRK’S PRINCIPLES AND REVOLUTION AT TERTIARY
LEVEL
1

GÜLAY SARIÇOBAN 1

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
gulay.saricoban@hacettepe.edu.tr
This study examines The History of Atatürk’s Pinciples and Revolution course teachers’ perceptions and
experiences on teaching and learning history at tertiary level in Turkey in terms of teaching methods, perception
of how students learn history, perception of learnability and perceived challenges. The data to be collected will
be analysed using content analysis method. The findings are assumed to indicate that the teachers highly
perceived this course as an important subject in tertiary education. . Relying on the findings to be obtained at the
end of the study some recommmendations will be made for those instructors
Anahtar Kelimeler : teachers’ perceptions and experiences, teaching, learning, history of Atatürk’s pinciples
and revolution, tertiary education
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(9865) YETøùKøN EöøTøMøNDE BÜYÜKùEHøR BELEDøYELERø
(TRABZON BÜYÜKùEHøR BELEDøYESø ÖRNEöø)
1

MøNE GÖZÜBÜYÜK TAMER 1

KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
mgozubuyuk@hotmail.com

Ö÷renme, bireyin yaúamÕnÕn her alanÕnda ve her anÕnda varlÕ÷ÕnÕ sürdüren bir olgudur. Kurumsal anlamda,
çocukluk yÕllarÕnda zorunlu okul e÷itimi ile paralel seyreden ö÷renme yaúantÕsÕ, yetiúkinlikte yerini okul sonrasÕ
e÷itim programlarÕna ve di÷er ö÷renme kaynaklarÕna bÕrakmaktadÕr. Yetiúkinlere yönelik olarak çeúitli kurum ve
kuruluúlar tarafÕndan düzenlenen ve yetiúkinin kendi iste÷i ile katÕldÕ÷Õ e÷itim/ö÷renme etkinliklerinin bireylerin
yaúam kalitelerinin arttÕrÕlmasÕnda önemli bir yeri ve iúlevi vardÕr. Büyükúehir belediyeleri bünyesinde gençlere
ve yetiúkinlere yönelik açÕlan kurslar geniú kitlelere hitap etmektedir. Trabzon Büyükúehir Belediyesi de genç ve
yetiúkinlere yönelik çalÕúmalarÕnÕ sürdüren yerel yönetim kuruluúlarÕndan birisidir. 2015-2016 e÷itim ve ö÷retim
döneminde yetiúkinlere yönelik 32 farklÕ branúta düzenledi÷i 81 kursa, 2 bin 150 kiúi katÕlmÕú, bin 415 kursiyer
baúarÕlÕ olarak sertifika almaya hak kazanmÕútÕr. Yine Büyükúehir bünyesinde 2016-2017 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕ
içinde øl Milli E÷itim Müdürlü÷ü ve øùKUR ile ortaklaúa açÕlan kurslara vatandaúlar yo÷un ilgi göstermiú,
yaklaúÕk 53 farklÕ branúta kurslar açÕlmÕútÕr. Betimsel bir çalÕúma metodu olan bu araútÕrma e÷ilimleri ve kalÕplarÕ
(patterns) ortaya çÕkarmayÕ amaçladÕ÷Õndan yetiúkin e÷itimin özelliklerini ortaya çÕkarmaya yönelik
tasarlanmÕútÕr. Bu yüzden katÕlÕmcÕlar, hizmeti sa÷layanlar ve program alanlarÕ mercek altÕna alÕnmÕútÕr. Resmi
istatistikler yardÕmÕyla katÕlÕmcÕlarÕn demografik bilgileri-yaú-cinsiyet-e÷itim seviyesinin yüzde ve sÕklÕklarÕ;
hizmet sunanlar kÕsmÕnda ise yetiúkin e÷itimi sa÷layan kurumlarÕn sayÕsÕ ve çeúidi son olarak farklÕ programlara
kayÕt yaptÕran katÕlÕmcÕlarÕn yüzdesi irdelenmiútir. Buna ilaveten, 20 kursiyerle yüz yüze görüúmeler yapÕlmÕú
olup kurs deneyimlerine iliúkin bilgiler (katÕldÕklarÕ kursun adÕ, türü, yeri, süresi, kurslara katÕlma gerekçeleri,
kurslara iliúkin memnuniyet düzeyleri, kursun sosyal ve gündelik yaúama etkileri vb.) irdelenmiútir. Büyükúehir
belediyeleri bünyesine açÕlan kurslara katÕlÕmÕn yo÷un oluúu, her yaútan ve her kesimden insanÕn katÕlÕmÕ
gözlenmiú olmakla birlikte kursiyerlerin deneyimlerinden hareketle bu kurslarÕn yaúamlarÕnda önemli bir yeri
oldu÷u ve olumlu kazanÕmlar sa÷ladÕ÷Õ ortaya konmuútur.
Anahtar Kelimeler : Yetiúkin e÷itimi, belediyeler, kurs, kursiyer

(9980) FøNANSAL OKURYAZARLIK: PEDAGOJøK FORMASYON
ÖöRENCøLERøNøN FøNANSAL TUTUM VE DAVRANIùLARI
ÜZERøNE BøR ANALøZ
1

MURAT POLAT 1

MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø
muratpolatinfo@gmail.com

Finansal okuryazarlÕk, bugünün toplumsal sistemlerinde bireyler açÕsÕndan 21. yüzyÕl temel becerileri arasÕnda
en baúta gelen becerilerden biri olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu araútÕrmanÕn temel amacÕ ise, finansal
okuryazarlÕk ba÷lamÕnda pedagojik formasyon e÷itimi ö÷rencilerinin finansal konulardaki tutum ve
davranÕúlarÕnÕ analiz etmektir. AraútÕrmanÕn evrenini Muú Alparslan Üniversitesi Pedagojik Formasyon E÷itimi
VI. Dönem II. Grup (Mezunlar) ProgramÕna devam eden N=550 ö÷renci oluúturmaktadÕr. Genel tarama
deseninde yürütülen bu araútÕrmanÕn türü kesitsel taramadÕr. AraútÕrmada veri toplama aracÕ olarak; SarÕgül
(2015) tarafÕndan geliútirilen 14 madde ve dört alt boyutu (Harcama, Tutum, AlgÕ ve ølgi) içeren finansal
okuryazarlÕk tutum ve davranÕú ölçe÷i ile altÕ soruluk bir kiúisel bilgi anket formundan oluúan “Finansal
OkuryazarlÕk Tutum ve DavranÕú (FOTD) Ölçme Envanteri” kullanÕlmÕútÕr. Ölçme envanter formu,
araútÕrmacÕnÕn evrenin tümüne aynÕ anda ulaúma imkanÕ bulundu÷undan herhangi bir örnekleme yapÕlmadan
araútÕrma evrenindeki tüm ö÷rencilere tek oturumda uygulanmÕútÕr. Buna göre, ölçme envanter formunun geriye
dönüú oranÕ %65.3’tür. Ancak geriye dönen formlar içerisinden 29 tanesi uygun úekilde kodlama yapÕlmamÕú
(eksik iúaretleme, hep aynÕ cevabÕ verme, vb.) oldu÷u anlaúÕldÕ÷Õndan araútÕrmadan çÕkarÕlmÕútÕr. Böylece
araútÕrma, geçerli 330 envanter formu üzerinden yürütülmüútür. AraútÕrmaya katÕlan ö÷rencilerin sayÕsÕ N=330
(%47,3’ü kadÕn (N=156), %52,7’si erkek (N=174)) kiúi olarak belirlenmiútir. AraútÕrma sonunda ulaúÕlan veriler
toplam varyansÕn %49.1’ini açÕklamaktadÕr. AraútÕrmanÕn bulgularÕna göre, formasyon ö÷rencilerinin cinsiyet,
medeni durum ve finansal konularda e÷itim alma de÷iúkenleri ile ulaúÕlan toplam puanlarÕ arasÕnda anlamlÕ ve
manidar farklÕlÕklar vardÕr. Sonuçta, finansal konularda daha önce herhangi bir e÷itim alan ö÷rencilerin
almayanlara, evli ö÷rencilerin bekar ö÷rencilere ve kadÕn ö÷rencilerin erkek ö÷rencilere göre finansal
okuryazarlÕk tutum ve davranÕú düzeyleri anlamlÕ bir fark oluúturacak úekilde daha yüksektir. UlaúÕlan bu
sonuçlar çerçevesinde mevcut araútÕrma kapsamÕnda finansal okuryazarlÕk e÷itimi üzerine birtakÕm önerilerde
bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : Finansal okuryazarlÕk, Finansal tutum, Finansal davranÕú, Pedagojik Formasyon.



Sayfa 405

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(10060) YAùAM BOYU ÖöRENME EöøLøMø ARAùTIRMASI: ATÇA
MYO ÖRNEöø
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1
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gmakpinar@yahoo.com.tr

Yaúam Boyu Ö÷renme temel olarak yeni bilgi kazanma, asla kaybedilmeyen bilgi, bir úeyler yaratma anlamÕna
gelmektedir. Bireylerin okullarda aldÕklarÕ e÷itimlere ek olarak, iú baúÕnda aldÕklarÕ e÷itimleri de kapsayan, tüm
yaúam boyunca kiúilik, sosyal ve mesleki alandaki geliúimlerini amaçlayan Yaúam Boyu Ö÷renme kavramÕ,
iúgücü piyasasÕnÕn beklentilerinin her gün daha da arttÕ÷Õ günümüzde ciddi bir de÷er kazanmÕútÕr. Bilgi
teknolojilerindeki ilerleme, çalÕúanlardan kendi performanslarÕnÕ kendilerinin geliútirmelerinin beklenmesi,
de÷iúen dünyaya en iyi úekilde uyum sa÷lanmasÕ gereklili÷i, problem çözme becerisinin yükseltilmesi gibi
faktörler bireylere yaúam boyu ö÷renme beklentisinin atfedilmesinin baúlÕca sebepleri arasÕnda yer almaktadÕr.
Meslek YüksekokullarÕ iúgücü piyasasÕnda nitelikli ara eleman yetiútirmek amacÕyla hayata geçirilmiú yüksek
ö÷retim kurumlarÕdÕr. Bilinçli ya da tesadüfi olarak ilgili bölümlere yerleúen ö÷rencilerin mezun olduktan sonra
rakipleri arasÕnda öne çÕkarak rahat iú bulmalarÕndaki ön gereklilik, úüphesiz okulda aldÕklarÕ e÷itimin ötesine
geçerek kendilerini bireysel olarak yetiútirmelerine de ba÷lÕdÕr. Henüz yirmili yaúlarÕn baúÕnda ve hayata dair
ciddi deneyimleri olmayan bireylerin, kendi gelecekleri yönünde do÷ru kararlarÕ alabilmeleri bilinç düzeyleriyle
de iliúkidir. Bu ba÷lamdan yola çÕkÕlarak bu çalÕúmayla 5’li likert ölçe÷ine göre hazÕrlanmÕú 29 sorudan oluúan
Yaúam Boyu Ö÷renme E÷ilimleri Anketi ile Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu’nda farklÕ
bölümlerde okuyan ö÷rencilerin Yaúam Boyu Ö÷renme olgusundaki e÷ilimleri ortaya konulmaya çalÕúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: Yaúam Boyu Ö÷renme, Yaúam Boyu Ö÷renme E÷ilimleri, Atça
Meslek Yüksekokulu

(10154) YETøùKøN EöøTøMø KATILIMCILARININ PROFøLø - øù
GÜVENLøöø KURSøYERLERø ÜZERøNE BøR ARAùTIRMA
NøLSUN SARIYER 1, HAYRETTøN UZUNOöLU 1
1

NUH NACø YAZGAN ÜNøVERSøTESø
nsariyer@nny.edu.tr

Yetiúkin e÷itimi, kendilerini yaú ve sosyal rol bakÕmÕndan yetiúkin olarak gören ve kendi hayatÕndan sorumlu
oldu÷unun bilincinde olan bireylerin yeteneklerini geliútirmelerine, bilgilerini artÕrmalarÕna, teknik veya mesleki
yeterliliklerini iyileútirmelerine, tutum ve davranÕúlarÕnÕ hem kiúisel geliúme bakÕmÕndan, hem de dengeli ve
ba÷ÕmsÕz bir toplumsal, ekonomik ve kültürel geliúmeye katÕlma bakÕmÕndan de÷iútirmelerine olanak sa÷layan
düzenli e÷itim süreçlerinin tümüdür. Bu e÷itim, yetiúkinlerin mesleki veya güncel hayatlarÕndaki ilgi ve
ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda bilgi ve beceri kazandÕrma süreci olarak da tanÕmlanabilir. Bu e÷itim, mesleki
e÷itimden boú zaman etkinliklerinin düzenlenmesine, tamamlayÕcÕ e÷itim etkinliklerinden yurttaúlÕk e÷itimine;
siyasal e÷itimden yaúlÕlara yönelik e÷itim çalÕúmalarÕna; ana-babaya yönelik e÷itimden cezaevlerinde yapÕlan
e÷itim çalÕúmalarÕna kadar çok geniú bir alanÕ kapsamaktadÕr. Yetiúkin e÷itiminde önemle vurgulanmasÕ gereken
nokta; bu e÷itim etkinliklerinin planlÕ, programlÕ ve sürekli olmasÕdÕr. Yetiúkin e÷itiminin dayandÕ÷Õ temel,
yaúam boyu e÷itimdir. Bununla birlikte bu e÷itim, andragoji yaklaúÕmÕyla ele alÕnmalÕdÕr. Bu çalÕúmada yetiúkin
e÷itimini tercih edenlerin özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmada yetiúkin e÷itimine katÕlanlarÕn
belli gruplara ayrÕlÕp ayrÕlamayaca÷Õ ve e÷er gruplara ayÕrma imkânÕ varsa bu gruplarÕn profillerinin çÕkartÕlmasÕ
hedeflenmiútir. Bu amaç gözönüne alÕnarak çalÕúmanÕn ana kütlesi, yetiúkin e÷itimi alanlar olarak belirlenmiútir.
Ancak ana kütleye ulaúma imkanÕnÕn zorlu÷u, zaman ve maliyet de dikkate alÕnarak araútÕrma, Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Sürekli E÷itim, Uygulama ve AraútÕrma Merkezi’nde verilen formel bir e÷itim olan iú güvenli÷i
kursuna katÕlanlarla sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr. Bu araútÕrmanÕn kÕsÕtÕdÕr. Örnek kütle, bu kursun katÕlÕmcÕlarÕ olarak
belirlenmiútir. KullanÕlan örnekleme yöntemi, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme
yöntemidir. Toplam 250 kursiyerin bilgileri ele alÕnarak kümeleme analizi yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda
yetiúkin e÷itimi alan tüketicilerin demografik ve sosyo-kültürel özelliklerine göre belli gruplara ayrÕldÕ÷Õ
görülmüútür. Her grup için profil çÕkartÕlabilmektedir. Bu sonuç do÷rultusunda sonraki e÷itimlerde tüketici
profillerine göre düzenlemeler yapÕlabilir. ÇalÕúma sonuçlarÕ hem katÕlÕmcÕlar hem de e÷itimi düzenleyenler
açÕsÕndan yetiúkin e÷itimi kalitesinin arttÕrÕlmasÕ yönünden olumlu sonuçlar ortaya çÕkaraca÷Õ düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Yetiúkin E÷itimi, Yaúam Boyu Ö÷renme, Andragoji
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EZGø øNAL TOHUMCU 1

1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
inalezgi@gmail.com

OsmanlÕ Türkçesi 13. ve 20. yüzyÕllar arasÕnda geliúimini Arapça, Farsça ve Türkçe düzleminde tamamlamÕú bir
yazÕ dilidir. Dönemin mevcut kültürel birikimini yansÕtan ve OsmanlÕ Devleti’nin tüm milli politikalarÕnÕn
günümüze kadar tarihsel gerçeklik çerçevesinde taúÕmasÕ, dönemin hem siyasi hem de edebi eserlerinin en iyi
úekilde gelecek nesillere aktarÕmÕnÕ sa÷lamasÕ bakÕmÕndan önemli bir dildir. OsmanlÕca telaffuzu, yazÕmÕ,
okunuúu ve dilbilgisi özellikleri bakÕmÕndan yalnÕzca yazÕ dili özellikleri göstermektedir. OsmanlÕ Türkçesindeki
sözcüklerin Türkçedir. Bu nedenle dil “OsmanlÕ Türkçesi” olarak adlandÕrÕlÕr. Latin alfabesinin kabulünün
ardÕndan ortaya çÕkan de÷iúiklikler bugün dil çalÕúmalarÕ bakÕmÕndan da önem arz etmektedir. Bu alanda
akademik e÷itim alan bireylerin veya kültürel mirasa sahip çÕkmayÕ kendisine görev edinmiú bütün vatandaúlarÕn
bu yazÕ diline hâkim olmasÕ için Millî E÷itim BakanlÕ÷Õ harekete geçmiú ve öncelikle yaygÕn e÷itim kurumlarÕ
olan Yaúam Boyu Ö÷renme Merkezleri’nde, ardÕndan iú birli÷i halinde pek çok kamu kurumu ve özel kuruluúta
e÷itimler vermeye baúlamÕú, OsmanlÕ Türkçesini bugün devam eden süreçte Ortaö÷retim kurumlarÕnda ders
haline getirmiútir. ÇalÕúmamÕzÕn kapsamÕnÕ oluúturan “yaygÕn e÷itim” ve “yetiúkin e÷itimi” konularÕnÕ
buluúturdu÷umuz ortak nokta olan OsmanlÕ Türkçesi KurslarÕ yetiúkinler tarafÕndan oldukça yo÷un ilgiyle
karúÕlanmaktadÕr. KurslarÕn bireylerde merak uyandÕrmasÕ ve milli úuuru yüksek bireyleri yüreklendirmesi
bakÕmÕndan ciddi bir a÷ÕrlÕ÷a sahip oldu÷unu söylemek yerinde olacaktÕr. E÷itim veren ö÷reticilerin çabasÕ, idari
kadronun e÷iticilere deste÷i ve OsmanlÕ Türkçesinin neden ö÷renilmesi gerekti÷i meselesinin halka do÷ru
aktarÕlmasÕ, OsmanlÕ Türkçesi kurslarÕna talebi daha da artÕracak ve zaten kültürümüzde var olan pek çok
bilginin asÕl kayna÷Õna ulaúÕlabilmesini sa÷layarak, kültürel birli÷in oluúmasÕna katkÕda bulunacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : YaygÕn E÷itim, Yetiúkin E÷itimi, OsmanlÕ Türkçesi, Türkçe, Milli Kültür, Kültür

(10868) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN YAùAM BOYU ÖöRENME
EöøLøMLERøNE TUTARLILIK (BøREYSEL BÜTÜNLÜK)
DUYGUSUNUN ETKøSø
ZÜHREM ERGÜN 1, DEMET AKARÇAY ULUTAù 2
1

2

SELÇUK ÜNøVERSøTESø
KTO KARATAY ÜNøVERSøTESø
demetakarcay@gmail.com

Sürekli ve hÕzlÕ bir úekilde de÷iúen bilginin takip edilmesi, teknolojik geliúmelerin günlük yaúama etkisiyle teorik
bilginin uygulamadaki farklÕlÕklarla uyumlu hale getirilmesi ihtiyacÕ, yaúam boyu ö÷renmeyi her bilim dalÕ için
bir úart haline getirmiútir. Üniversitelerde verilen e÷itimin bilgi, beceri, de÷er bileúenleriyle bir araya
getirildi÷inde bireyin yeterliliklerini ve kapasitesini yaúam boyu geliútirmesinde bireysel özelliklerin de etkili
olaca÷Õ düúünülmektedir. Bu ba÷lamda, de÷iúen koúullara baúarÕlÕ bir uyum sa÷lama ve bireyin yaúam
deneyimlerini analiz etme becerisi olarak ifade edilebilen bütünlük duygusunun da üniversite e÷itiminde yaúam
boyu ö÷renmeyi etkileyici bir rolü oldu÷u varsayÕlmaktadÕr. Bu araútÕrmanÕn amacÕ üniversite ö÷rencilerinin
yaúam boyu e÷ilimlerinin belirlenmesinde tutarlÕlÕk duygusu de÷iúkenlerinin ne düzeyde katkÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ
ö÷renim görülen devlet ve vakÕf üniversitesi, sÕnÕf düzeyi ve cinsiyet de÷iúkenlerine göre farklÕlÕk gösterip
göstermedi÷ine yönelik bulgularÕ ortaya koymaktÕr. AraútÕrmada verileri toplamak amacÕyla 27 maddeden oluúan
ve Cronbach Alpha iç tutarlÕlÕk katsayÕsÕ .89 olan ve Çoúkun (2009) tarafÕndan geliútirilen “Yaúam Boyu
Ö÷renme E÷ilimlerini Belirleme Ölçe÷i” ve 13 maddeden oluúan, Cronbach Alpha iç tutarlÕlÕk katsayÕsÕ .80 olan,
Antonovsky (1987) tarafÕndan geliútirilen ve Scherler ve Lajunen (1997) tarafÕndan Türkçeye uyarlanan
“TutarlÕlÕk (Bireysel Bütünlük) Duygusu Ölçe÷i” kullanÕlmÕútÕr. Üniversite e÷itim sürecinde bilgi yo÷unlu÷unun
do÷ru úekilde analiz edilmesi, uygulama alanÕna do÷ru ve eksiksiz bir úekilde aktarÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ, ulusal ve
uluslararasÕ bilginin evrensel ve yerel düzeyde do÷ru bütünleútirilmesi, e÷itim kalitesinin yaúam kalitesine ve
sosyal refaha olan olumlu etkisi yaúam boyu ö÷renme ba÷lamÕnda, bu çalÕúmanÕn temel tartÕúma konusunu
oluúturmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Yaúam Boyu Ö÷renme, Bütünlük Duygusu, Üniversite E÷itimi
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Latincede; Ergon= ÇalÕúma (øú), Nomikos = Yasa, Ergonomi= ÇalÕúma (øú) YasasÕ (KurallarÕ) olarak
tanÕmlanÕrken Ergonomi’ye genel olarak insan ile çalÕúma koúullarÕ arasÕndaki uyumu sa÷layan bir bilim dalÕdÕr
denilebilir. øú yaúamÕndaki çalÕúma kurallarÕ olarak kabul edilir ve çalÕúanlarÕn ruhsal ve bedensel sa÷lÕ÷Õ kadar
motivasyon ve iú verimi için de çok önemlidir. Ergonomik yaklaúÕma göre her insanÕn anatomik ve fizyolojik
yetenekleri farklÕdÕr. ønsan, yeni baútan tasarlanamayaca÷Õna göre, onun ölçülerinin da÷ÕlÕmÕnÕn bilinmesi,
makinelerin ve dolayÕsÕyla insan-makine sistemleri tasarÕmÕnÕn ön koúuludur. Bu ölçüler bilinmeden, insan ile
makinenin optimum etkileúimi söz konusu olamaz. Ancak, bu sayede rasyonel, yorucu olmayan ve iú emniyeti
sa÷lanmÕú bir iú ortamÕ elde edilebilir. Çünkü, bir makine teknik yönden ne kadar mükemmel olursa olsun, e÷er
onu kullanacak insanÕn ölçülerine ve biyomekanik özelliklerine uygun de÷ilse etkin olarak kullanÕlamaz. Bu
nedenle de çalÕúma koúullarÕnÕn insana uyumlu olmasÕ ya da çalÕúma ortamÕna uygun çalÕúan seçilmesi
gerekmektedir. ÇalÕúma ortamlarÕnda insanlar çeúitli risklerle karúÕ karúÕya kalmaktadÕrlar. ÇalÕúma güvenli÷i ve
verimlili÷ini etkileyen bu riskler açÕsÕndan, çalÕúanlarÕn korunmasÕ ve fizyolojik ve psikolojik zorlanma
olmadan sa÷lÕklÕ, güvenli çalÕúma ortamlarÕnÕn oluúturulmasÕ için gerekli ergonomik düzenlemelerin
yapÕlmasÕ gerekmektedir. øú Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i ile ilgili yönetmelikte iúveren, çalÕúan sa÷lÕ÷ÕnÕ ve güvenli÷ini
korumak amacÕyla kas iskelet risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi için, ergonomi e÷itimi ve ergonomik
iyileútirmeleri yapma ve her türlü önlemi alma konusunda yükümlü kÕlÕnmÕútÕr. Bu çalÕúmada, ergonomi ile
insan iliúkisi konusuna de÷inilerek çalÕúma hayatÕnÕ etkileyen ergonomik faktörler açÕklanmÕútÕr.
ønsanlarÕn, günün büyük bir kÕsmÕnÕ iúyerlerinde geçirdikleri dikkate alÕnacak olursa; çalÕúmalarÕnÕ, verimini ve
sa÷lÕklarÕnÕ etkileyecek olan faktörlerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alÕnmasÕnÕn önemi büyüktür.
Anahtar Kelimeler : ergonomi, yetiúkin e÷itimi, çalÕúma hayatÕ

(11872) WHAT PIAAC TELLS ABOUT THE ADULT LEARNING IN
TURKEY?
LEYLA YILMAZ FINDIK 1, NAGøHAN BOZTUNÇ ÖZTÜRK 1, EREN HALøL
ÖZBERK 1
1

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
leylayilmazfindik@gmail.com

Economic, political and social imperatives related to profound structural transformations occurring around the
globe have been driving the new concern for lifelong learning. Adult learning can also shape identity and give
meaning to life. Government need a clearer picture of how well-equipped their citizens are to participate in and
benefit from, increasingly knowledge-based economies. The Survey of Adult Skills (PIAAC) assesses the
proficiency of adults aged between 16-65 that is mostly working age group in participating countries, in literacy,
numeracy and problem solving in technology-rich environment. This survey offers broad empirical evidence
about the key skills of adults. This survey has five proficiency levels (Below level 1, Level 1, Level 2, Level 3
and Level 4/5). The main purpose of the study is to present skills and competencies of adults aged 16-65 related
to selected results in Turkey. The results will provide a wide range of information about the participants’ use of
skills at work and in everyday life, education, linguistic and social backgrounds, participation in adult education
and training programs. The study also aims to examine how Turkish citizens are ready to respond to new
challenges of knowledge society. It is well known that diploma and certificates do not sufficiently prove the real
potential of the citizens so it is believed that the survey of PIAAC will tell us more about the proficiency of the
Turkish citizens.
Anahtar Kelimeler : PIAAC, adult learning, skills of adults
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ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
3
HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
svurur99@comu.edu.tr

Bu araútÕrma travma sonrasÕ acil müdahalede duygularÕn fark edilmesi ve yönetimi için örnek olay yönteminin
kullanÕlmasÕnÕn etkisini belirlemek amacÕyla yapÕlmÕútÕr. OlayÕn konusu sa÷lÕk alanÕyla ilgilidir. Olay 2014 yÕlÕ
mart ayÕnda evden nakil hastasÕnÕ alarak Malatya Devlet Hastanesine nakli sÕrasÕnda ani bir fren ile beraber 14
yaúÕndaki genç bir kÕza ambulansla çarpÕlmasÕ ile gerçekleúmiútir. Olguda geçen hemúire; ambulansda hemúire
olarak çalÕúÕyor, kendisini minyon ve zayÕf olarak tanÕmlamaktadÕr.. Genç kÕz; 14 yaúÕndadÕr ve trafik kazasÕnda
ambulans çarpmÕútÕr. Ekip üyeleri ise; ambulansda çalÕúmakta, geçirdikleri kaza sÕrasÕnda donup kalmÕú ve kaza
nedeni ile úoka girmiúlerdir. Olgu betimsel özelliktedir. Olay, evden nakil hastasÕnÕ alarak Malatya Devlet
Hastanesine nakli sÕrasÕnda ani bir fren ile beraber 14 yaúÕndaki genç bir kÕza ambulansla çarpÕlmasÕ ile
baúlamÕútÕr. Ekip üyeleri úoka girmiú ve hemúirede omuzunu çarptÕ÷Õ için acÕ duymaktadÕr. Hemúire araçtan
çÕktÕ÷Õnda insanlarÕn suçlamalarÕ ile karúÕlaúmÕú ve hÕzlÕca kaza geçiren kÕza müdahale etmiútir. KÕzÕn müdahalesi
sonrasÕ hastaneye devredilmesi ile olay sonuçlanmaktadÕr. Travma sonrasÕ acil müdahale eden ekibinin yaúadÕ÷Õ
bir örnek olay nitel araútÕrma yöntemleri tarafÕndan incelenmiútir. Öncelikle Prof. Dr. Veysel Sönmez tarafÕndan
geliútirilmiú örnek durum inceleme ölçe÷ine göre örnek olay analiz edilmiútir. Betimleyici analiz, betimleyici
yorumlayÕcÕ analiz ve derinlemesine analiz yöntemi kullanÕlarak analiz edilmiútir.NBu verilere göre örnek
olayda“Her úey her an herkesin baúÕna gelebilir, travma sonrasÕnda acil müdahale çok önemli, ani ve
beklenmedik olaylarla karúÕlaúÕldÕ÷Õnda nasÕl tepki verilece÷i ve müdahaleler çok önemlidir” úeklinde ifade
edilebilir.NBuradan çÕkan sonuç de÷erlendirildi÷inde travma sonrasÕ acil müdahale ile çalÕúacak olan gruplara
örnek olay yöntemi ile çalÕúma olaylara nasÕl müdahale edebileceklerine örnek teúkil edebilir. AyrÕca örnek olay
analizleri ani ve beklenmedik olaylarla karúÕlaúÕldÕ÷Õnda duygularÕ tanÕma ve yönetmede de rehberlik
sa÷layabilir.
Anahtar Kelimeler : Travma, örnek olay, acil müdahale

(12177) TEACHING ECONOMIC LITERACY THROUGH COMICS
UFUK CEM KOMùU 1, MERYEM SAMIRKAù KOMùU 1
1
MERSøN ÜNøVERSøTESø
ucemkomsu@mersin.edu.tr

By the age of globalisation, both international economical relations have been increased and the economics has
become a much-disscussed issue due to global economical crisis correspondingly (Kumcu, 2016). It can be
argued that including traditional theories and approaches of curriculums, lesson contents and excluding the
current issues in economy departments are the main reasons of inefficacy in education of economy (Çütçü,
2014). An another reason of inefficacy in education of economy is the method of teaching which is the starting
point of that article (Sarfati, 2001). Çütcü's (2014) research on undergraduate students whom took course of
economics has shown that the students describe the economy courses as hard, boring, useless and out of date.
Particularly, we must pay attention to studies for developing the economic literacy which means the ability of
comprehension of the effects of economical affairs on individuals' life (Gerek ve Kurt, 2011). The purpose of
this paper is to argue the importance of gaining and developing economic literacy which is ignored due to
inefficiant economy teaching methods, through non-formal and adult educational implementations based on
comics. In such teaching approaches, new techniques and materials are required. For instance, comics and comic
strips have been utilized in the formal education systems of Western countries recently. Therefore, both theoritic
disscussions and implementation models of some countries are presented in this paper which reflects literature
review method. In the broadest sense, the comics which is the modern and popular passion of the mankind that
might be regarded as visual creature, consists of comic strips, comic books, concept cartoons and graphic novels.
It can be disscussed that all types of comics might supply benefits in cognitive aspects of both learning and
teaching since the comics are artistic learning tools which are more effective, simplificative, promotive and
mnemonic than texts (Beards and Rhodes, 2002; Tatalovic, 2009). Recent studies exhibit that when comics and
comic strips are utilized with information technologies, they may increase efficiency of training of teachers
(Herbst, Chazan, Chen and etc, 2011). Similarly, in some researches in Turkey suggested that the concept
cartoons which were developed in 1990'es, support the development of the abilities of thinking, learning and
problem solving (Cengizhan, 2011; VarÕúo÷lu, ùeref vd, 2014). Consequently, it can be argued that the
utilization of comics for economy teaching in both formal and non-formal education will create positive effects
on development of economic literacy.
Anahtar Kelimeler : Economic literacy, adult education, comics
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MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ANADOLU ÜNøVERSøTESø
ayseuze@hotmail.com

AçÕk ve Uzaktan Ö÷renme, bireylerin, yaúam kalitesini yükseltebilmek ve gereksinim duyduklarÕ alanlarda
geliúimlerini sa÷lamak için gerekli yaúam boyu ö÷renme olanaklarÕ sunan, ö÷renmeye engel olan tüm sÕnÕrlarÕ
ortadan kaldÕran bir e÷itim sistemidir. AçÕk ve uzaktan ö÷renmenin yaygÕnlÕ÷Õna karúÕn, programlarÕn ve
kurumlarÕn verdi÷i hizmetlerin “ortalama” bir bireyin ihtiyaçlarÕna göre tasarlanmasÕ engel durumu, yaú gibi
farklÕ niteliklere sahip olan bireylerin e÷itim ö÷retim sürecinde problem yaúamalarÕna neden olmaktadÕr.
Evrensel tasarÕm yaklaúÕmÕnÕn temelinde, kiúilerin aslÕnda “ortalama” olarak nitelendirilebilecek bir tanÕma
uymadÕ÷Õ bu nedenle ortalama bireyler için yapÕlan tasarÕmlarÕn aslÕnda herkesin kullanabilece÷i tasarÕmlar
olmadÕ÷Õ düúüncesi yer almaktadÕr. Evrensel tasarÕm ilkeleri bu bakÕú açÕsÕyla geliútirilmiútir. Bu ba÷lamda
Evrensel TasarÕm YaklaúÕmÕnÕn AçÕk ve Uzaktan Ö÷renme sistemlerinin tasarÕmÕnda yer almasÕnÕn daha
kapsayÕcÕ bir ö÷renme süreci sa÷layaca÷Õ öngörülmektedir. ÇalÕúma açÕk ve uzaktan ö÷renme sisteminde yer
alan, ö÷renen çeúitlili÷i gözetilerek seçilen 33 kiúilik bir örneklemdeki ö÷renenlerle yapÕlan yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú
görüúmeler sonucunda ihtiyaçlarÕnÕn belirlenmesi ve alan yazÕn taramasÕ sonuçlarÕna göre yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. Bu
çalÕúmada Evrensel TasarÕm yaklaúÕmÕnÕn fiziksel ilkelerinin AçÕk ve Uzaktan Ö÷renme Sistemlerindeki
uygulamalarÕnÕn neler olabilece÷ine iliúkin bir çerçeve sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : AçÕk ve Uzaktan Ö÷renme, Evrensel TasarÕm, Sistemler YaklaúÕmÕ
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Kaliteli bir e÷itim için araútÕrmalarda kullanÕlan desenlerin özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Solomon
AraútÕrma Deseni en az üç veya dört gruba ihtiyaç oldu÷u, gruplar arasÕndaki iliúkileri tam anlamÕyla
inceleyebilmek için kullanÕlacak testlerin geliútirilmesinin zaman almasÕ gibi nedenlerden dolayÕ e÷itim bilimleri
alanÕnda çok fazla kullanÕlmamÕútÕr. Ancak bu desen, uygulamalardaki öntest etkisini ve öntest ile uygulama
arasÕndaki etkileúimi ortaya koyarak iç ve dÕú geçerlili÷i sa÷lamada oldukça etkilidir. Bu do÷rultuda
gerçekleútirilen bu araútÕrmada, e÷itim bilimleri alanÕnda ulusal ve uluslararasÕ literatürdeki Solomon AraútÕrma
Deseni ile ilgili yapÕlan çalÕúmalar tematik analiz yapÕlarak incelenmiútir. 1949-2016 yÕllarÕ arasÕnda ulaúÕlabilen
kaynaklardan 25 farklÕ çalÕúma analiz edilmiútir. Tematik analiz için araútÕrmanÕn amacÕ, araútÕrmanÕn yÕlÕ,
uygulama yapÕlan bölüm, örneklem bilgileri, istatistiki analiz yöntemleri ve araútÕrmalarda kullanÕlan ö÷renme
yöntemleri olmak üzere altÕ tema belirlenmiútir. Bu araútÕrmalarÕn hangi amaç için yapÕldÕ÷Õna bakÕldÕ÷Õnda altÕ
tanesinin bilgilendirme, di÷er 19 tanesinin ise yöntemleri karúÕlaútÕrma amacÕyla yapÕlmÕú oldu÷u belirlenmiútir.
Bilgi amaçlÕ yapÕlan altÕ çalÕúmanÕn ikisi deseni tanÕtÕrken, dördü meta analiz çalÕúmasÕ úeklinde
gerçekleútirilmiútir. Bu desenle ilgili ilk çalÕúma 1949 yÕlÕnda yapÕlmÕú olsa da 1990’lara kadar çok fazla sayÕda
araútÕrma yapÕlmamÕútÕr. Örneklem olarak ço÷unlukla lisans ö÷rencileri, istatistiksel analiz olarak ise en çok
ANOVA ve t-testleri kullanÕlmÕútÕr. AyrÕca yapÕlan çalÕúmalarÕn deney gruplarÕnda farklÕ ö÷renme yöntemleri ve
toplumsal-güncel bir konuda e÷itimleri içeren uygulamalar yapÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Solomon AraútÕrma Deseni, Tematik Analiz, E÷itim Bilimleri

(10054) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN ÜNøVERSøTE KÜLTÜRÜNE
øLøùKøN ALGILARININ ÖLÇÜLMESø: ADNAN MENDERES
ÜNøVERSøTESø ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEöø
ùANSER VURGUN 1, GÜLøZ MÜGE AKPINAR 1
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ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø
sanser_v@hotmail.com

Üniversiteler gerek içerdikleri fakülte, meslek yüksekokullar, bölümler gerekse ö÷retim elemanlarÕ sayesinde
ö÷rencilerin hem iú hem de sosyal yaúamlarÕna çeúitli alanlarda negatif ya da pozitif anlamda katkÕlar yapmakta,
bu ba÷lamda da kiúilerin hayatlarÕnda önemli bir yer tutmaktadÕr. Bu çalÕúmada öncelikle üniversite kültürüne
iliúkin temel bilgiler verilecek, sonrasÕnda ise Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde bulunan Atça Meslek
Yüksekokulunda e÷itim gören ö÷rencilere uygulanmÕú olan anket çalÕúmasÕ çözümlenecektir. Böylelikle
ö÷rencilerin üniversite e÷itimine ve e÷itim aldÕklarÕ okula iliúkin kültürel algÕlarÕ incelenecektir. AraútÕrmanÕn
çalÕúma grubunu Atça Meslek Yüksekokulu’nda e÷itim gören ö÷renciler oluúturmaktadÕr. YapÕlan araútÕrma
sonucunda; Meslek Yüksekokulumuzda bulunan bölümler arasÕnda anlamlÕ bir farklÕlÕk bulunmadÕ÷Õ
gözlemlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Üniversite, Üniversite Kültürü, Atça Meslek Yüksekokulu.
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Dijital medya; bilgisayarlarca kodlanmÕú olan ses, görüntü, video, foto÷raf vb. içerikleri ifade etmektedir.
Kodlamadaki amaç dijital anlamca sÕkÕútÕrÕlan verilerin özelliklerinden ileri gelmektedir. Kodlama ile ilgili
içerikleri birer dijital medya dosyasÕ haline gelir ve uyumlu cihazlar tarafÕndan yürütülebilir, saklanabilir. Tür ve
içeri÷inin ötesinde dijital medya günümüz koúullarÕnda özellikle yeni nesil tarafÕndan üst düzeyde
ilgi/gereksinim görmekte ve görmeye devam etmektedir. Söz konusu ilgi gereksinimin de ötesinde bir ba÷ÕmlÕlÕk
hali olarak da nitelendirilebilir. Bu çalÕúmada amaç; Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek
Yüksekokulu’nda e÷itim gören ö÷rencilerin dijital medyaya iliúkin ba÷ÕmlÕlÕklarÕnÕn ölçülmesidir. ÇalÕúmada
öncelikle dijital medyaya iliúkin genel bilgilere verilmekte çalÕúÕlacak, sonrasÕnda ise anket çözümlemesi
yapÕlacaktÕr. AraútÕrmanÕn çalÕúma grubunu Atça Meslek Yüksekokulu’nda e÷itim gören ö÷renciler
oluúturmaktadÕr. YapÕlan araútÕrma sonucunda; Meslek Yüksekokulumuzda bulunan bölümler arasÕnda anlamlÕ
bir farklÕlÕk bulunmadÕ÷Õ gözlemlenmiútir.
Anahtar Kelimeler : Dijital Medya, Ba÷ÕmlÕlÕk, Atça Meslek Yüksekokulu

(10831) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERø NEYø MERAK EDøP
ARAùTIRMAK øSTER?
HABøP MEHMET SEVGø 1
1

SELÇUK ÜNøVERSøTESø
hmsevgi@selcuk.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, üniversite ö÷rencilerinin bir bilimsel araútÕrma yapmak isterse, neyi merak edip araútÕrmak
istediklerini belirlemektir. AyrÕca her araútÕrma bir problemin varlÕ÷ÕnÕ gösterdi÷ine ve araútÕrmacÕyÕ zihnen veya
fiziksel olarak rahatsÕz eden bir durumu temsil etti÷ine göre, üniversite ö÷rencilerinin problemleri ve
rahatsÕzlÕklarÕ nelerdir bu çalÕúma sayesinde belirlenecektir. ÇalÕúmada 2016-2017 e÷itim ö÷retim güz yarÕyÕlÕnda
Konya ilindeki bir meslek yüksekokulunda ö÷renim gören 229 ikinci sÕnÕf øúletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi
UygulamalarÕ ve BankacÕlÕk ve SigortacÕlÕk programÕ önlisans ö÷rencisi ile çalÕúÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerle 14 hafta
boyunca AraútÕrma Yöntem ve Teknikleri dersinde “bilimsel bir araútÕrma nasÕl yapÕlÕr?” sorusuna cevap aramaya
yönelik bir ders içeri÷i takip edilmiútir. Dersin uygulamasÕ sÕnÕf ortamÕnda bilgisayar deste÷iyle
gerçekleútirilmiútir. AynÕ ders sürecinde de ö÷rencilerin araútÕrma konusu belirlemesi, literatür taramasÕ, problem
yazmasÕ, anket geliútirmesi, anketi de÷erlendirmesi, bulgular ve sonuç yazmasÕ vs. beklenmiútir. Makale
formatÕnda araútÕrmanÕn düzenlenmesi ve dönem sonunda da teslim edilmesi istenmiútir. AraútÕrmacÕ iúte bu
hazÕrlanan aday makalelerdeki ele alÕnan konularÕ içerik analizi ile de÷erlendirmiútir. Ö÷rencilerin ço÷unlu÷u
futbol, basketbol, müzik, teknoloji, makyaj, úans oyunlarÕ, sosyal medya, kitap okuma alÕúkanlÕ÷Õ, zararlÕ
alÕúkanlÕklar gibi sosyal bilimler alanÕndaki çalÕúmalarÕ ele almÕúlardÕr. BazÕ ö÷rencilerin ise tecrübe edindikleri
olumsuzluklardan ve çözüm yollarÕndan bahsettikleri görülmüútür. BazÕ ö÷rencilerin ise sosyal
sorumluluklarÕmÕzÕ hatÕrlatan çalÕúmalar yaptÕ÷Õ görülmüútür. Bir ö÷renci ise yÕllar boyunca ilçede ö÷renim gören
ö÷renci sayÕsÕ ile bazÕ hesaplamalar yapÕp ilçedeki esnaflara yatÕrÕm konusunda tavsiyelerde bulunmuútur. Baúka
bir ö÷renci ise mevcut okulunu tercih edecek kiúiler için de÷erlendirmeler yapmÕútÕr. Baúka bir ö÷renci ise
çalÕúmasÕnda ilçeye gelecek kiúiler için tarihi ve sosyal de÷erlendirmelere yer vermiútir.
Anahtar Kelimeler : Bilimsel araútÕrma, önlisans ö÷rencisi, ö÷renci düúünceleri, ö÷renci problemleri, ö÷renci
araútÕrmalarÕ.
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(10833) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN MAKALE HAZIRLAMA
SÜRECøNDEKø YAPTIKLARI HATALARIN BELøRLENMESø
HABøP MEHMET SEVGø 1
1

SELÇUK ÜNøVERSøTESø
hmsevgi@selcuk.edu.tr

Bu çalÕúmanÕn amacÕ, üniversite ö÷rencilerinin makale hazÕrlarken yaptÕklarÕ hatalarÕ belirlemektir. Bu sayede
ö÷rencilerin makale yazarken dikkat etmesi gereken hususlarÕn altÕ çizilecektir. AyrÕca bu alanda ders veren
ö÷retim elemanlarÕna bir fikir verece÷i için önemli bir çalÕúmadÕr. ÇalÕúmada 2016-2017 e÷itim ö÷retim güz
yarÕyÕlÕnda Konya ilindeki bir meslek yüksekokulunda ö÷renim gören 229 ikinci sÕnÕf øúletme
Yönetimi, Muhasebe ve Vergi UygulamalarÕ ve BankacÕlÕk ve SigortacÕlÕk programÕ önlisans ö÷rencisi ile
çalÕúÕlmÕútÕr. Ö÷rencilerle 14 hafta boyunca AraútÕrma Yöntem ve Teknikleri dersinde “bilimsel bir araútÕrma
nasÕl yapÕlÕr?” sorusuna cevap aramaya yönelik bir ders içeri÷i takip edilmiútir. Dersin uygulamasÕ sÕnÕf
ortamÕnda bilgisayar deste÷iyle gerçekleútirilmiútir. AynÕ ders sürecinde de ö÷rencilerin araútÕrma konusu
belirlemesi, literatür taramasÕ, problem yazmasÕ, anket geliútirmesi, anketi de÷erlendirmesi, bulgular ve sonuç
yazmasÕ vs. beklenmiútir. Makale formatÕnda araútÕrmanÕn düzenlenmesi ve dönem sonunda da teslim edilmesi
istenmiútir. AraútÕrmacÕ iúte bu hazÕrlanan aday makalelerdeki yanlÕúlarÕ bir form eúli÷inde belirlemeye
çalÕúmÕútÕr. AraútÕrma sonucunda ço÷unlukla ö÷rencilerin anket maddeleri ile araútÕrma problemlerinin
örtüúmedi÷i görülmüútür. Kaynakça bölümünde sadece faydalanÕlan kayna÷Õn linki verilmiú ayrÕntÕlÕ kaynak
bilgisine yeterince yer verilmemiútir. Ö÷renciler anket sonucunda elde ettikleri bulgulardan ne sonuca
ulaútÕklarÕnÕ yeterince ifade edememiúlerdir. Ö÷renciler literatür taramasÕ yaparken yeterli kayna÷a
ulaúmamÕú/ulaúamamÕúlardÕr.
Anahtar Kelimeler : Bilimsel araútÕrma, makale, önlisans ö÷rencisi, ö÷renci hatalarÕ.

(11689) TÜRKøYE'DE YÜKSEK DøN ÖöRETøMøNøN YENøDEN
YAPILANDIRILMASI SÜRECøNDE øSTøKRARSIZLIK SORUNU
1

SAADET øDER 1
NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø
sciftkat@konya.edu.tr

Türkiye'nin siyasi tarihinde yaúanan krizlerin ve de÷iúimlerin do÷rudan ülkenin e÷itim sistemine yansÕmasÕ yada
de÷iúen siyasi liderlerin yenilik ve yapÕlandÕrma adÕ altÕnda e÷itim programlarÕna karúÕ e÷itim felsefesine aykÕrÕ
müdahale ve kararlarÕ gerek e÷itimciler gerek ö÷renciler için ne yazÕk ki ö÷renilmiú çaresizlik haline gelmiútir.
Yüksek din ö÷retimi de baúlangÕcÕndan bugüne benzer müdahalelerden nasibini almÕútÕr ve almaktadÕr. ølk
zamanlarda varlÕ÷ÕnÕn gere÷i üzerine tartÕúÕlan yüksek din ö÷retiminin bazen içeri÷i bazen iúleyiúi bazen de
taúÕdÕ÷Õ ismi dahi de÷iúime maruz kalmÕútÕr. Her sosyal olgu gibi e÷itimde de de÷iúim bir zorunluluktur,
ancak milyonlarca insanÕ etkileyecek de÷iúimlerin felsefi de÷erlendirmelerden yoksun halde úahsi tercihlerin ve
yaptÕrÕmlarÕn gölgesinde kalmasÕ ne e÷itsel ne de sosyolojik açÕdan kabul edilir bir durum de÷ildir. Yapaca÷ÕmÕz
çalÕúmada Türkiye'nin e÷itim tarihinde yüksek din ö÷retiminde yaúanan de÷iúimler ve bunlarÕn sebep oldu÷u
olumsuzluklar ele alÕnacak ve olasÕ çözüm önerileri geliútirilecektir. Türkiye'de yüksek din ö÷retiminde kalitenin
imkanÕ ve e÷itim programlarÕnÕn henüz de÷erlendirme sürecine girmeden yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕnÕn gere÷i
üzerine tartÕúÕlacak, ølahiyat fakültesi, øslami ølimler Fakültesi vb. farklÕ isimlerle aynÕ içerikte e÷itim sunan
kurumlarÕn sayÕca artÕú gösterip istihdamÕn ötesinde mezun vermesinin arka planÕnda yatan sebepler ve
öngörüsüz bir biçimde alÕnan bu kararlarÕn muhtemel sonuçlarÕna dikkat çekilecektir. AyrÕca bu kurumlardaki
akademik yapÕlanmanÕn sürekli olarak problem haline gelmesi e÷itimde iúlevsellikten öte kaygÕlar taúÕndÕ÷ÕnÕ ve
bilimsel yaklaúÕmdan uzak kararlar alÕndÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Bu çalÕúma ile Türkiye’nin yüksek din ö÷retiminde
geçmiúten bugüne süregelen bu istikrarsÕzlÕ÷a karúÕ yüksek din ö÷retiminden sorumlu e÷itim kadrosunun
özellikle de yönetim kadrosunun farkÕndalÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ amaçlanmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Türkiye'de yüksek din ö÷retimi, yüksek din ö÷retiminin yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ, Yüksek
din ö÷retiminde nicelik ve nitelik sorunu
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(11699) RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø EöøTøM
FAKÜLTESø ÖöRETøM ELEMANLARININ MESLEKø
DEöERLERøNøN øNCELENMESø
MEHMET KÜÇÜK 1, NERMøN KARABACAK 1
1

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr

Türkiye’de “Ö÷retmen E÷itimcileri”nin yeterlilikleri üzerine yapÕlan çalÕúmalar 1990’lÕ yÕllarda baúlamÕútÕr
(ArÕkan ve YÕlmaz Demir, 2009; AydÕn, DemirkasÕmo÷lu ve AlkÕn, 2012; Celep, ÖzyÕlmaz ve Çörtük, 2013;
Ergün, vd., 1999; IúÕk ve SaygÕn, 2013; Kavak, 1986; Kaya, Taúdan, Kop ve Metin, 2012; Keçeci ve Taúocak,
2009; Kö÷ce vd., 2014; Küçük, Korkmaz ve Karabacak, 2017; ùen ve Eriúen, 2002; Tunca vd., 2015; Tutkun ve
Gür-Erdo÷an, 2012). Bu çalÕúmalar arasÕnda ö÷retmen adaylarÕnÕn, kendilerini yetiútiren ö÷retim elemanlarÕnÕn
mesleki de÷erlerini olumsuz yansÕttÕklarÕ araútÕrmalar da mevcuttur (Kaya vd., 2012; Tutkun ve Gür-Erdo÷an,
2012). Bu çalÕúmalarda; (i) ö÷retim elemanlarÕnÕn demokratik tutum ve davranÕúlarÕnÕn orta ve alt düzeylerde
gösterdikleri, ö÷rencilerin duygularÕnÕ paylaúma ve eleútirilerini dinleme davranÕúlarÕnÕn düúük düzeyde oldu÷u
(ii) KÕz ö÷rencilerin, erkek ö÷rencilere göre ö÷retim elamanlarÕnÕ daha yetersiz gördükleri, (iii) 4. sÕnÕf
ö÷rencilerinin ö÷retim elemanlarÕnÕ alt sÕnÕflardaki ö÷rencilere göre daha yetersiz gördükleri, (iv) I. ö÷retim
ö÷rencilerinin, II. ö÷retim ö÷rencilerine göre, ö÷retim elemanlarÕnÕ daha yetersiz görmeleri, (v) BaúarÕ düzeyi
arttÕkça ö÷retim elemanlarÕnÕn yeterlili÷ine iliúkin ö÷renci algÕlarÕnÕn olumlu yönde artmasÕ dikkat çekici
bulgular olarak ortaya çÕkmÕútÕr. Bu verilerde ço÷unlukla ö÷retim elemanlarÕnÕn mesleki de÷erlerine atÕfta
bulunuldu÷u dikkati çekmektedir. Konu alanÕyla ilgili literatür incelendi÷inde, hizmet öncesi ö÷retmen e÷itimi
programlarÕ boyunca adaylarÕn bazÕ durumlarda eleútirseler de, yine de ö÷retim elemanlarÕnÕ rol model aldÕklarÕ
bilinmektedir. Bu ba÷lamda, ö÷retim elemanlarÕnÕn adaylara istenen mesleki de÷erleri kazandÕrabilme ve
yansÕtabilmeleri için öncelikle bu mesleki de÷erlere kendilerinin sahip olmasÕ gerekmektedir. Bu çalÕúmanÕn
amacÕ, Recep Tayyip Erdo÷an Üniversitesi E÷itim Fakültesi ö÷retim elemanlarÕnÕn mesleki de÷erlerinin
ö÷retmen adaylarÕnca nasÕl algÕlandÕ÷ÕnÕ ortaya koymaktÕr. Hedef kitle, 2016-2017 Akademik Bahar YarÕyÕlÕ
fakülde ö÷renim gören 1-4. sÕnÕf tüm ö÷retmen adaylarÕdÕr. Ölçme aracÕnÕn ço÷altÕlmasÕ ve uygulanmasÕ,
dekanlÕk izniyle ùubat ayÕnÕn son haftasÕ gerçekleútirilecektir. Veriler, Karabacak (2016) tarafÕndan tamamlanan
tez çalÕúmasÕnda hazÕrlanan sÕnÕf ö÷retmenlerinin mesleki de÷erleri listesindeki beúli likert tipinde maddeler
kullanÕlarak toplanacaktÕr. Bu yolla toplanan veriler, (i) ö÷renciyi tanÕma ve birey merkezli ö÷retim, (ii) ö÷renme
ve ö÷retme ortamÕ, (iii) ö÷retimi de÷erlendirme ve izleme, (iv) mesleki geliúim ve sorumluluk ve (v) okul, aile
ve toplum iúbirli÷i boyutlarÕ bazÕnda karúÕlaútÕrmalÕ olarak SPSS 22 programÕnda analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler : Ö÷retmen adayÕ, mesleki de÷er, ö÷retim elemanÕ, RTEÜ E÷itim Fakültesi
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(11700) SINIF ÖöRETMENLøöø LøSANS PROGRAMLARININ
MESLEKø DEöERLER AÇISINDAN øNCELENMESø –I
MEHMET KÜÇÜK 1, øSA KORKMAZ 2, NERMøN KARABACAK 1
1

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
2
NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø
mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr

Mesleki de÷erlerin hizmet öncesi dönemde kazandÕrÕlmasÕ hedeflendi÷i, buna karúÕn hedefin tutturulamadÕ÷Õ ve
bu ihtiyacÕ karúÕlayabilmek için hizmet içi e÷itime ihtiyaç duyuldu÷u vurgulanmaktadÕr (Aytaç, 2000; Ba÷cÕ ve
ùimúek, 2000; Gültekin, Çubukçu ve Dal, 2010; Karada÷, 2015; Uútu, Taú ve Sever, 2016). Hizmet içinde
ö÷retmenlere mesleki de÷erleri kazandÕrma, mesle÷in statüsünü arttÕrmak için etkili bir strateji olabilir. Yine de,
mesleki de÷erlerin ö÷retmen adaylarÕna hizmet öncesi dönemde kazandÕrÕlmasÕ di÷eriyle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
daha ekonomik ve yaygÕn etkisi yüksek bir strateji olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bununla birlikte, sÕnÕf
ö÷retmeni adaylarÕnÕn; mesle÷in bilgi, beceri ve de÷erlerini ne derecede kazandÕklarÕ veya bu mesleki de÷er
kazandÕrmakla sorumlu ö÷retmen e÷itimcilerinin ilgili de÷erleri kazandÕrabilmekte ne ölçüde baúarÕlÕ
olabildikleri önemli bir sorundur.Konu alanÕyla ilgili literatüre bakÕldÕ÷Õnda bu amaca hizmet eden herhangi bir
çalÕúmaya ulaúÕlamamÕútÕr. Bu çalÕúma, sÕnÕf ö÷retmen adaylarÕna mesleki de÷erleri kazandÕrmada hizmet öncesi
ö÷retmen e÷itimi programlarÕnÕn yeterlili÷ini üzerine odaklanmÕútÕr. Bu ba÷lamda çalÕúmanÕn amacÕ, sÕnÕf
ö÷retmen adaylarÕna mesleki de÷erleri kazandÕrmada lisans programlarÕnÕn yeterlili÷ini de÷erlendirmektir. Nitel
araútÕrma yaklaúÕmÕna uygun tasarlanan çalÕúmanÕn verileri, 2016-2017 akademik yÕllarÕnda katÕlÕmcÕlarla
yürütülen yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmelerle toplanmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar, e÷itim fakültelerinin sÕnÕf ö÷retmenli÷i
anabilim dallarÕnda görev yapan doçent/profesör ünvanlÕ 16 ö÷retim üyesini kapsamaktadÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn
belirlenmesinde amaçlÕ örnekleme yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Bu ba÷lamda, de÷er ve ö÷retmen e÷itimi (özelde sÕnÕf
ö÷retmeni e÷itimi, ö÷retmen yeterlilikleri) konularÕnda bilimsel yayÕnlarÕ bulunan ö÷retim üyeleri tercih
edilmiútir. Üçüncü araútÕrmacÕ tarafÕndan yapÕlan yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmelerle katÕlÕmcÕlara tek soru
“mevcut lisans programlarÕ mesleki de÷erleri sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕna kazandÕrabilmekte ne kadar etkilidir?
ProgramlarÕ eleútirebilir misiniz?” yöneltilmiútir. Veriler, üçüncü araútÕrmacÕ tarafÕndan yazÕya döküldükten
sonra NVivo 11 bilgisayar destekli nitel veri analiz programÕ kullanÕlarak analiz edilmiútir. Elde edilen veriler
üzerinde çalÕúmanÕn birinci ve ikinci araútÕrmacÕlarÕ tarafÕndan yapÕlan içerik analizi sonucunda lisans
programlarÕnÕn adaylara mesleki de÷erleri kazandÕrmada etkililik düzeyi; (i) Lisans programlarÕnÕn ö÷retmen
adaylarÕna mesleki de÷erleri kazandÕrma düzeyi, (ii) Mesleki de÷erlerin kazandÕrÕlmasÕnda hizmet öncesinde
yapÕlacak çalÕúmalar, (iii)Lisans programÕ öncesinde yapÕlacak uygulamalar olmak üzere her bir tema ve bu
temalarÕn alt temalarÕ oluúturulmuútur. ÇalÕúmada katÕlÕmcÕlarÕn kendi yansÕtmalarÕyla mesleki de÷erlerin nasÕl
arttÕrÕlabilece÷ine yönelik önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf ö÷retmenli÷i lisans programÕ, mesleki de÷er, hizmet öncesi, ö÷retim üyesi
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1

RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø
2
NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø
mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr

Türkiye’de mesleki de÷erlerin hizmet öncesi dönemde kazandÕrÕlmasÕ hedeflendi÷i, buna karúÕn hedefin
tutturulamadÕ÷Õ ve bu ihtiyacÕ karúÕlayabilmek için hizmet içi e÷itime ihtiyaç duyuldu÷u vurgulanmaktadÕr
(Aytaç, 2000; Ba÷cÕ ve ùimúek, 2000; Gültekin, Çubukçu ve Dal, 2010; Karada÷, 2015; Uútu, Taú ve Sever,
2016). Hizmet içinde ö÷retmenlere mesleki de÷erleri kazandÕrma, mesle÷in statüsünü arttÕrmak için etkili bir
strateji olabilir. Yine de, mesleki de÷erlerin ö÷retmen adaylarÕna hizmet öncesi dönemde kazandÕrÕlmasÕ
di÷eriyle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda daha ekonomik ve yaygÕn etkisi yüksek bir strateji olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Bununla birlikte, sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕnÕn; mesle÷in bilgi, beceri ve de÷erlerini ne derecede kazandÕklarÕ veya
bu mesleki de÷er kazandÕrmakla sorumlu ö÷retmen e÷itimcilerinin ilgili de÷erleri kazandÕrabilmekte ne ölçüde
baúarÕlÕ olabildikleri önemli bir sorundur. Konu alanÕyla ilgili literatüre bakÕldÕ÷Õnda bu amaca hizmet eden
herhangi bir çalÕúmaya ulaúÕlamamÕútÕr. Bu çalÕúma, sÕnÕf ö÷retmen adaylarÕna mesleki de÷erleri kazandÕrmada
hizmet öncesi ö÷retmen e÷itimi programlarÕnÕn yeterlili÷ini üzerine odaklanmÕútÕr. Bu ba÷lamda çalÕúmanÕn
amacÕ, sÕnÕf ö÷retmen adaylarÕna mesleki de÷erleri kazandÕrmada lisans programlarÕnÕn yeterlili÷ini e÷itim
paydaúlarÕnca de÷erlendirilmedir. Nitel araútÕrma yaklaúÕmÕna uygun tasarlanan çalÕúmanÕn verileri, 2016 e÷itimö÷retim yÕlÕnda katÕlÕmcÕlarla yürütülen yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmelerle toplanmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar, Rize øl Milli
E÷itim Müdürlü÷ünde görev yapan maarif müfettiúi, okul yöneticisi ve sÕnÕf ö÷retmeni gruplarÕndan 10’ar
toplamda 30 katÕlÕmcÕyÕ kapsamaktadÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn belirlenmesinde amaçlÕ örnekleme yöntemi kullanÕlmÕútÕr.
Üçüncü araútÕrmacÕ tarafÕndan yapÕlan yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmelerle katÕlÕmcÕlara tek soru “mevcut lisans
programlarÕ mesleki de÷erleri sÕnÕf ö÷retmeni adaylarÕna kazandÕrabilmekte ne kadar etkilidir? ProgramlarÕ
eleútirebilir misiniz?” yöneltilmiútir. Veriler, üçüncü araútÕrmacÕ tarafÕndan yazÕya döküldükten sonra NVivo 11
bilgisayar destekli nitel veri analiz programÕ kullanÕlarak analiz edilmiútir. Elde edilen veriler üzerinde
çalÕúmanÕn birinci ve ikinci araútÕrmacÕlarÕ tarafÕndan yapÕlan içerik analizi sonucunda lisans programlarÕnÕn
adaylara mesleki de÷erleri kazandÕrmada etkililik düzeyi ve mesleki de÷erlerin kazandÕrÕlmasÕnda olumsuz
yönde etkileyen de÷iúkenler; (i) Fakültenin uygulamadan kopuk olmasÕ (ii) MEB ö÷retmen yetiútirme
standardÕnÕn oluúturulmasÕ (iii) Ö÷retmen adayÕ seçimi (iv) Akademisyenlerin nitelikleri (v) KÕdemli ö÷retmen
modeli (vi) SÕnav odaklÕ de÷erlendirme temalarÕnda oluúturulmuútur.
Anahtar Kelimeler : SÕnÕf ö÷retmenli÷i lisans programÕ, mesleki de÷er, hizmet öncesi, ö÷retim üyesi
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(11816) ÖöRENCøLERøN, ALGORøTMA YAZMA VE ÖöRENøMø
KONUSUNDAKø GÖRÜù VE DÜùÜNCELERø
AHMET AKKAYA 1, GÜLCAN ÖZTÜRK 2
1

BANDIRMA ONYEDø EYLÜL ÜNøVERSøTESø
2
BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
aakkaya@bandirma.edu.tr

Günümüz teknolojisinin geliúmesiyle birlikte bilgisayar, akÕllÕ telefon, tablet gibi cihazlarÕn kullanÕmÕ oldukça
artmÕútÕr. Bu cihazlarÕn popüler olmasÕnÕ sa÷layan en önemli ö÷eler içerisindeki uygulama yazÕlÕmlarÕdÕr.
YazÕlÕmlarÕ oluúturmak için mutlaka bir programcÕya ihtiyaç vardÕr. ProgramcÕnÕn ise istenen yazÕlÕmÕ
oluúturmadan önce yazÕlÕma ait algoritmayÕ zihninde tasarlayÕp, yazmasÕ gerekmektedir. Algoritma yazma süreci
de soyut bir süreç oldu÷undan ö÷renciler algoritma yazma ve ö÷renme konusunda zorluk yaúamaktadÕrlar. Bu
ba÷lamda ilgili literatür incelenmiú ve algoritma ö÷retiminin nasÕl yapÕlmasÕ gerekti÷ine dikkat çekilmiútir. Bu
araútÕrmanÕn amacÕ, meslek yüksekokulu bilgisayar programcÕlÕ÷Õ programÕnda ö÷renim görmekte olan
ö÷rencilerin, algoritma yazma ve ö÷renme konusundaki görüú ve düúüncelerini belirlemektir. AraútÕrmanÕn
katÕlÕmcÕlarÕnÕ, BatÕ Anadolu’da bulunan bir üniversitenin meslek yüksekokulu bilgisayar programcÕlÕ÷Õ programÕ
2. sÕnÕfÕnda ö÷renim görmekte olan 38 ö÷renci oluúturmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlar algoritma ve programlama ile ilgili
dersleri almÕú olan ö÷rencilerden seçildi÷i için araútÕrmadaki katÕlÕmcÕlar amaçsal örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiútir. Nitel araútÕrma yaklaúÕmÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ bu araútÕrmada veriler yarÕ
yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme yöntemi kullanÕlarak toplanmÕútÕr. Görüúmelerden elde edilen veriler yazÕlÕ hale
getirilmiútir. øçerik analizi kullanÕlarak, görüúme verileri incelenip kodlanmÕú ve kodlamalara göre
sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. YapÕlan analizler sonucunda, algoritma yazma sürecinin soyut iúlemlerden oluúmasÕnÕn
algoritma konularÕnÕn ö÷renilmesini zorlaútÕrdÕ÷Õ, ö÷rencilerin büyük ço÷unlu÷unu algoritma konusunun
ö÷rencinin aktif oldu÷u yöntemlerle iúlenmesi, algoritma görselleútirmelerinin kullanÕlmasÕnÕn ö÷rencilerin soyut
iúlemleri somutlaútÕrmalarÕnÕ sa÷ladÕ÷Õ konularÕnda görüú belirtti÷i görülmüútür. AraútÕrma sonunda ortaya çÕkan
görüúler do÷rultusunda algoritma konularÕnÕn ö÷retimine yönelik olarak önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler : algoritma yazma, algoritma ö÷renimi, meslek yüksekokulu, bilgisayar programcÕlÕ÷Õ

(11999) AKADEMøK ERTELEME VE ÖöRETMENLøK MESLEöøNE
YÖNELøK TUTUMLAR: OKUL ÖNCESø EöøTøMø BøRøNCø SINIF
ÖöRENCøLERøNDE BøR øNCELEME
1

EMøNE FERDA BEDEL 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ferdabedel@hotmail.com

Akademik erteleme, akademik görev ve etkinliklerin tahmin edilen olumsuz sonuçlara ra÷men ertelenmesi
olarak tanÕmlanmaktadÕr. Üniversite ö÷rencilerinde yaygÕn olarak görülen bu sorunun ortaya çÕkÕúÕnÕ açÕklamada
dört farklÕ yaklaúÕmdan söz edilebilir. FarklÕlÕklar psikolojisi açÕsÕndan bir kiúilik özelli÷i, motivasyonel psikoloji
açÕsÕndan motivasyon eksikli÷i, klinik psikoloji açÕsÕndan, kiúilik bozukluklarÕ, kaygÕ ve depresyonla ba÷lantÕsÕ
üzerinden ve son olarak durumsallÕk ve ba÷lamsallÕk bakÕú açÕsÕndan, ö÷retmenin ve görevin özelliklerine ba÷lÕ
bir úekilde ortaya çÕkan bir sorun olarak ele alÕnmaktadÕr. AraútÕrmada yer alan bir di÷er de÷iúken olan
ö÷retmenlik mesle÷ine yönelik tutumlar ise, ö÷retmenlik mesle÷inin çeúitli boyutlarÕna dair bir de÷erlendirmeyi
içermektedir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, birinci sÕnÕfta ö÷renim görmekte olan okul öncesi ö÷retmen adaylarÕnda
akademik erteleme ve ö÷retmenlik mesle÷ine yönelik tutumlarÕn iliúkisel olarak de÷erlendirilmesidir. Akademik
erteleme ve mesle÷e yönelik tutum ölçeklerden alÕnan puanlarÕn istatiksel analizi SPSS programÕ kullanÕlarak
gerçekleútirilecek ve bulgulara dair tartÕúma ve önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler : Okul öncesi ö÷retmen adaylarÕ, Akademik erteleme, Mesleki tutum
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(12071) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN YENøMEDYA’DA
GÖSTERøLEN EöøTSEL BøLGøLERE YÖNELøK TUTUMLARININ
BELøRLENMESøNE YÖNELøK BøR ARAùTIRMA
ASøYE YÜKSEL 1, AYKUT TOSUN 1, BARIù DEMøR 1, C.GAZø UÇKUN 1
1

KOCAELø ÜNøVERSøTESø
asiye.yuksel@kocaeli.edu.tr

Son yÕllarda sanal a÷larÕn sundu÷u iletiúim imkânlarÕ do÷rultusunda zaman, imkân ve mekân kÕsÕtlarÕnÕn ortadan
kalkmasÕ, mesafelerin insanlar için bir sorun oluúturmamasÕ ve etkileúim ortamÕnÕn yaratÕlmasÕyla herkesin
istedi÷i bilgiye kolayca eriúebilmesi mümkün olmuú bu da sosyal, ekonomik, politik vb. alanda birçok davranÕú
de÷iúikli÷ini beraberinde getirmiútir. Özellikle gençler arasÕnda kullanÕm de÷eri bakÕmÕndan hÕzlÕ bir yükseliú
gösteren sosyal medya yaúamÕn bir parçasÕ haline gelmiútir. Bu çalÕúmada; üniversitelerde ö÷renim gören
ö÷rencilerin dijital e÷itim iletiúimi uygulamalarÕnÕ belirlemeye yönelik bir araútÕrma yapÕlarak, dijital alanda
etkin rol oynayan “yeni medyada gösterilen e÷itim sunumlarÕna” yönelik tutumlarÕnÕn belirlenmesi
amaçlanmaktadÕr. Üniversite ö÷rencilerin “yeni medyada gösterilen e÷itim sunumlarÕna” yönelik tutumlarÕnÕ
belirleyebilmek amacÕ ile bir anket uygulanmÕútÕr. Anket; sosyal medya kullanÕm amaçlarÕ ölçe÷i”. Anket 400
üniversite ö÷rencisine uygulanmÕútÕr. AraútÕrma sonuçlarÕna göre “yeni medyada” da gösterilen e÷itim
sunumlarÕnÕn içerik ve görsellerine yönelik tutumlarÕnÕn, ö÷renme davranÕúlarÕ ile iliúkili oldu÷u görülmüútür.
Anahtar Kelimeler : Yeni Medya, Ö÷renme, Tutum, E÷itim, (New Media, Learning, Attitude, Education)

(12076) ÜNøVERSøTE ÖöRENCøLERøNøN MEDYA VE TELEVøZYON
OKURYAZARLIK DÜZEYLERøNøN BELøRLENMESøNE YÖNELøK
ALAN ÇALIùMASI
SALøH MEMøù 1, ZAFER CESUR 2, BARIù DEMøR 2, ÖZNUR GÖKKAYA 2, ÖMER
GÜNGÖR 2
1
2

GøRESUN ÜNøVERSøTESø
KOCAELø ÜNøVERSøTESø
barisprof@yahoo.com

Son yÕllarda “Bilgi Toplumu” ve “Bilgi Teknolojileri” kavramlarÕ sÕklÕkla her alanda de÷erlendirilir olmuútur.
Bilgi toplumunun önemli aktörlerinden birini genel anlamda medya, özel anlamda ise televizyondan
oluúmaktadÕr. Bilgi toplumunun insanlarÕnÕn bilgi ihtiyacÕnÕ medya ve televizyon aracÕlÕ÷Õyla karúÕlamakta,
medya sayesinde edinilen bilgilerle bireyler daha bilgili ve daha sorgulayÕcÕ olmalarÕnÕ sa÷layarak kendilerini
geliútirebilmektedirler. Bu teknolojilerin do÷ru úekilde ve kiúinin bilgi ihtiyacÕnÕ karúÕlamasÕ için, “medya
okuryazarlÕ÷Õ” ve “televizyon okuryazarlÕ÷Õ” kavramlarÕnÕn bilinmesi gerekmektedir. Medya okuryazarlÕ÷Õ
sayesinde bireyler medyayÕ (televizyon, reklâmlar, internet v.s.) bilinçli okumasÕna katkÕ sa÷lanabilmektedir.
Kiúi kendini rahat ifade edebilme ve toplumsal hayata aktif katÕlÕm sa÷layabilmektedir. Medya okuryazarlÕ÷Õ
bireylere, medyada yayÕnlanan mesajlarÕ do÷ru algÕlayabilecek donanÕma sahip olma yetene÷i
kazandÕrÕlabilmektedir. Bir bilgi edinme ve e÷itim aracÕ olarak medya ve televizyon okuryazarlÕ÷Õ kavramlarÕ
kullanÕlabilmektedir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, bilgi toplumundaki bireyler özelinde tüm bilgi ve iletiúim
teknolojileri ö÷elerini etkin bir biçimde kullanan üniversite ö÷rencilerinin medya ve televizyon okuryazarlÕklarÕ
ile ilgili düzey tespitinin yapÕlabilmesidir. Kolayda örneklem yoluna gidilerek Giresun Üniversitesinden 130 ve
Kocaeli Üniversitesinden 245 olmak üzere toplam 475 ö÷renciye ulaúÕlmÕútÕr. Anket yöntemi ile veriler
toplanmÕú; okuryazarlÕk ve ba÷ÕmlÕlÕk faktörlerin demografik ve sosyo-ekonomik de÷iúkenlere göre farklÕlÕklarÕ
sÕnanmÕútÕr ve bazÕ de÷iúkenler arasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ farklÕlÕklar bulunmuútur.
Anahtar Kelimeler : OkuryazarlÕk, Medya OkuryazarlÕ÷Õ, Televizyon OkuryazarlÕ÷Õ, Üniversite Ö÷rencilerinin
Medya OkuryazarlÕ÷Õ
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(12161) STRUCTURAL RELATIONSHIPS AMONG ACADEMIC
PROCRASTINATION, ACADEMIC MOTIVATION, AND PROBLEM
SOLVING IN COLLEGE STUDENTS
SELÇUK DOöAN 1, NøHAL YURTSEVEN 2, MEHTAP BADEMCøOöLU 2
2

1
MARMARA ÜNøVERSøTESø
YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
yurtsevennihal@gmail.com

Academic procrastination has been among one of the major problems among students from different levels of
education, specifically for college students. The underlying reasons for academic procrastination have attracted
the attention of many researchers from all over the world. While most studies examining the antecedents of
academic procrastination have focused mostly on motivation and personality traits, this study extends this effort
by examining the effect of a cognitive factor (problem solving skills) as well as academic motivation on
academic procrastination in college students. The study was carried out through explanatory correlational
research design in which 509 college students who enrolled in an extensive English language program in a public
university in Turkey were included. After we analyzed the data through Structural Equation Modeling (SEM) we
found that problem solving had an important effect on academic procrastination. We provided evidence that
academic procrastination was a function of problem solving and amotivation, rather than driven by intrinsic or
extrinsic motivation. This study extend our understanding of academic procrastination from a different
perspective.
Anahtar Kelimeler : academic procrastination, academic motivation, problem solving, higher education,
structural equation modeling

(12228) MESLEK YÜKSEK OKULU øùLETME YÖNETøMø
ÖöRENCøLERøNøN PAZARLAMA DERSLERø BAöLAMINDA
PAZARLAMA KAVRAMINA YÖNELøK ALGILARININ
BELøRLENMESøNE YÖNELøK BøR ARAùTIRMA
ÖZNUR GÖKKAYA 1, ÖMER GÜNGÖR 1, BARIù DEMøR 1, ZAFER CESUR 1
1

KOCAELø ÜNøVERSøTESø
barisprof@yahoo.com

Üniversite e÷itiminin kalitesinin temelini; e÷itimin müfredatÕ ve ders içerikleri oluúturmaktadÕr. Mevcut e÷itim
sistemindeki bölüm, müfredat ve ders içeriklerinin, iú dünyasÕnÕn güncel talepleri karúÕlayabilmesi için, sürekli
geliútirilmesini ve yenilenmesi gerekmektedir. Ö÷rencilerin tutum ve beklentilerinin belirlenerek, pazarlama
kavramÕ (disiplinine) yönelik algÕlarÕn tespiti; pazarlama ders içeriklerine uygulanmasÕ önem taúÕmaktadÕr. Bu
çalÕúmanÕn amacÕ; ö÷rencilerin pazarlama dersleri ba÷lamÕnda, pazarlama kavramÕna yönelik algÕlamalarÕnÕn
de÷erlendirmesini yapmaktÕr. “Ö÷renciler pazarlama kavramÕnÕ nasÕl algÕlamaktadÕrlar?”, “Ö÷renciler pazarlama
ile ilgili derslerinin içeri÷ini nasÕl de÷erlendirmektedirler?” gibi sorulara cevap arama amacÕyla anket çalÕúmasÕ
yapÕlmÕútÕr. Anakütlesi; Pazarlama Yönetimi, Perakendecilik, Tüketici DavranÕúlarÕ, Müúteri øliúkileri Yönetimi
vb. birçok pazarlama ile ilgili ders alan meslek yüksek okulu ö÷rencilerinden oluúturmaktadÕr. AraútÕrma
örneklemi; Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer øsmet Uzunyol MYO “øúletme Yönetimi” programlarÕnda okuyan
ve en az iki tane pazarlama ile ilgili ders alan ve kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen meslek yüksek okulu
ö÷rencileri oluúturmaktadÕr. Önceki yapÕlan çalÕúmalara paralel ö÷rencilerin pazarlama disiplinini algÕlamalarÕ ve
tutumlarÕna iliúkin; fayda, ilgi çekicilik ve kariyer faktörlerine ulaúÕlmÕútÕr. AyrÕca ö÷rencilerin pazarlama
disiplini hakkÕndaki düúünceleri ortaya çÕkarÕlmÕútÕr. Sonuç olarak pazarlama kavramÕnÕn (disiplininin) daha iyi
pazarlanarak ve pazarlama ders içeriklerinin güncellenerek ve uygulamalÕ iúelenerek baúarÕlÕ iúletme yönetimi
ö÷rencilerinin bu derslere yönelip kariyerlerine pazarlama alanÕnda devam etmeleri teúvik edilebilir.
Anahtar Kelimeler : øúletme Yönetimi, Pazarlama, Pazarlama Dersleri, Pazarlama AlgÕsÕ
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(12320) YÜKSEKÖöRETøM YÖNETøCø GÖRÜùLERøNE GÖRE
YÜKSEKÖöRETøM SøSTEMøNDE SORUNLAR VE REFORM
ÖNERøLERø
1

ADEM YAMAN 1, SERVET ÖZDEMøR 2
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
BAùKENT ÜNøVERSøTESø
ademyaman@comu.edu.tr

Yüksekö÷retim kurumlarÕ, taúÕdÕ÷Õ misyon gere÷i bir ülkede bacasÕz fabrikalar konumunda görülmektedir.
Dönüúüm ve yenilikçi çalÕúmalarÕn öncülü÷ünü yapmasÕ beklenen üniversiteler, bilimsel faaliyetleri ve
teknolojik çÕktÕlarÕyla insanlÕ÷a hizmet bakÕmÕndan önemli katkÕlarÕ olan / olmasÕ gereken kurumlardÕr. Esasen
“hocalÕk” ve “bilim” kavramlarÕna yönelik toplumsal saygÕ ve teveccüh de bu durumu pekiútiren bir durumdur.
Türkiye’de yüksekö÷retim sistemi, 12 Eylül askeri darbe anlayÕúÕ tarafÕndan kurgulanmÕútÕr. Üniversiteler
otoriter ve merkezi bir yapÕda olmasÕ nedeniyle paydaúlar, yüksekö÷retimin geliúimine iliúkin katkÕlarÕ sÕnÕrlÕ
düzeyde kalmaktadÕr. Yüksekö÷retim kurumlarÕ sadece yöneticilerinin takdir ve tercihleri do÷rultusunda
yönetilmekte ve yöneticilerinin bakÕú açÕlarÕyla sÕnÕrlÕ bir yaúamlarÕ olabilmektedir. Yüksekö÷retim kurumlarÕna
tahsis edilen mali kaynaklarÕn ne oranda etkin kullanÕldÕ÷Õ, akademik kadrolarÕn da÷ÕtÕmÕnda ne oranda objektif
kalÕnabildi÷i, akademik çalÕúmalarÕn yeterince desteklenip desteklenmedi÷i vb. birçok konu beklenilen oranda
aydÕnlatÕlamamaktadÕr. 2547 sayÕlÕ kanunun içerik ve ruhunun dar olmasÕ nedeniyle, yüksekö÷retimde yeni bakÕú
açÕlarÕ yeterince yansÕtÕlamamaktadÕr. Üniversitelerin, rol ve sorumluluklarÕnÕ layÕkÕyla yerine getirebilmesi için
öncelikle kendi yönetim standartlarÕnÕn, saydamlÕ÷ÕnÕn ve hesapverebilirlik düzeyinin sorgulanmasÕ
gerekmektedir. Bu çalÕúmada nitel araútÕrma yöntemleri kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmada yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme
formu kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn veri kaynaklarÕ, kamu üniversiteleri içinden Ortado÷u Teknik Üniversitesi
tarafÕndan akademik performans genel sÕralamasÕnda tespit edilen 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016
dönemlerine iliúkin ilk onda yer alan ve 2015 yÕlÕ bütçe büyüklü÷ü bakÕmÕndan ilk on üniversite içinde yer almÕú
olan üç devlet üniversitesinde yöneticilik yapan/yapmÕú 13 katÕlÕmcÕ ile yüksekö÷retim konusunda çalÕúmalarÕ
bulunan 6 kiúi olmak üzere toplamda 19 katÕlÕmcÕdan oluúmaktadÕr. AraútÕrmada, üniversite yöneticilerinin
sorumluluk, yetki kullanÕmÕ ve karar sürecine iliúkin görüú ve fikirler ortaya konmuútur. Özellikle rektörlerin
yetkilerinin sÕnÕrsÕzlÕ÷Õ, yönetimde yetki gaspÕnÕn olabildi÷i; kurumsal standartlarÕn yeterince iúlevsel olmadÕ÷Õ
yönünde çeúitli görüúler ileri sürülmüútür. 2547 sayÕlÕ yasanÕn, toplumsal beklentilerin daha da yüksek
seslendirildi÷i yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn sürdürülebilirli÷i bakÕmÕndan yeterli olmadÕ÷Õ, üçüncü kuúak
yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn oluúumunda saydam ve hesapverebilir bir yüksekö÷retim yönetim modelinin
aranmasÕ gerekti÷i ve bu süreç için nasÕl bir stratejik çerçeve içinde çalÕúma yürütülmesi gerekti÷ine iliúkin
saptamalar ortaya çÕkmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Yüksekö÷retim Sistemi, 2547 sayÕlÕ Kanun, Yüksekö÷retimde Reform.
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(12067) TÜRKøYE’DE TERCÜMANLIK MESLEöøNøN DURUMU VE
GÖÇ OLGUSU
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COùKUN DOöAN 1

TRAKYA ÜNøVERSøTESø
coskundogan2002@yahoo.de
Türkiye bulundu÷u co÷rafya nedeniyle, günümüzde yaúanan özellikle Ortado÷u kaynaklÕ uluslararasÕ göç
olaylarÕndan oldukça etkilenmektedir. Göçle birlikte yaúanan nüfus hareketlili÷i, beraberinde büyük sorunlarÕ da
getirmektedir. Göçmenlerin sosyal hizmetlere en kolay úekilde ulaúabilmeleri için iletiúim sorunlarÕnÕn çözümü
gerekmektedir. Türkiye’de göçmenlere hizmet sunacak kamu kurumlarÕ iletiúim açÕsÕndan oldukça büyük
sÕkÕntÕlar yaúamaktadÕr. Bu ba÷lamda dilsel iletiúim sorununu çözümü, “TercümanlÕk” mesle÷ine gerekli iúlerli
ligin kazandÕrÕlmasÕyla olanaklÕdÕr. Teknolojik geliúmelerin sonucu oluúan hÕzlÕ iletiúim ve ulaúÕm olanaklarÕ,
uluslararasÕ alanda tercümanlÕ÷Õn rolünü de÷iútirmiútir. Henüz Türkiye’de, tercümanlÕk mesle÷inin
standartlarÕnÕn tam olarak oturtulmamÕúken, uluslararasÕ alanda yaúanan göç olgusu nedeniyle, kamu hizmetleri
tercümanlÕ÷Õna ihtiyaç duyulmaktadÕr. TercümanlÕ÷Õn bir meslek olarak görülerek, bu alanda iyi e÷itilmiú
donanÕmlÕ tercümanlar yetiútirilmesi için gerekli olanaklarÕn sa÷lanmasÕ gerekmektedir. FarklÕ dil ve kültürlere
kamu hizmetlerinin sunulmasÕ, mesleki yeterlili÷e sahip tercümanlarÕn profesyonel anlamda e÷itilerek, ilgili
devlet kurumlarÕnda istihdam edilmesi ile mümkün olacaktÕr. Bu çalÕúmada, Türkiye’de tercümanlÕk mesle÷inin
bugünkü durumu ve halen yaúanmakta olan göç olgusu ile olan iliúkisi, nitel araútÕrma úeklinde yorumlayÕcÕ
yönteme dayalÕ olarak irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler : Tercüman, Kamu Hizmeti TercümanÕ, Göç
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Afetler insan hayatÕnÕ sosyal, ekonomik, psikolojik ve birçok açÕdan olumsuz etkileyen beklenmeyen bir anda
ortaya çÕkan do÷al ya da insan kaynaklÕ olaylardÕr. Afetlerin beklenmeyen bir anda, beklenmedik bir hÕzda ortaya
çÕkmasÕ, afeti, ola÷an durum yönetim koúullarÕndan farklÕlaútÕrÕr. Afet durumlarÕnÕn oluúturdu÷u ola÷andÕúÕ
koúullarda, yasal düzenlemeler ve di÷er dÕúsal denetim mekanizmalarÕ ço÷u zaman yetersiz kalÕr. Afetlerde hem
yönetimler için hem de bireyler için etik ilkeler daha önemli hale gelir. Ola÷an durumlarda ve güncel hayatta
kullanÕlan ve toplumsal olarak uymakta çok fazla sÕkÕntÕ yaúanmayan etik ilkelerin, afet durumlarÕnda da devam
etmesi beklenir. Ancak afetlerin oluúturdu÷u koúullar, bazen etik ilkelerin uygulanmasÕnÕ zorlaútÕrabilir,
yöneticiler baúta olmak üzere bireyleri etik dÕúÕ davranÕúlara yönlendirebilir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ ola÷an dÕúÕ bir
durum olan afetlerdeki etik davranÕúlarÕn incelenmesidir. ÇalÕúmanÕn baúÕnda konunun gere÷inden bahsedilmiú,
daha sonra literatür sentezi yapÕlarak etik ilkeler ve afet durumundaki etik ikilemlerden bahsedilmiútir.
ÇalÕúmanÕn sonunda ise afet anÕnda oluúabilecek etik durumlar belirtilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Afet, Etik, Etik ilke, Ola÷an dÕúÕ durum

(11982) TANIKLIK ETME ÜZERøNE PSøKODRAMANIN ETKøSø
CANDAN TERZøOöLU 1, SEVDA VURUR 2, SONGÜL KAMIùLI 3
1

2

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
3
HACETTEPE ÜNøVERSøTESø
candancandan2012@gmail.com

Travmatik olaylarÕn ardÕndan, olaya do÷rudan maruz kalanlarÕn yanÕ sÕra, tanÕklÕk eden ma÷durlarÕn aileleri,
yakÕnlarÕ, olayÕn hemen ardÕndan arama-kurtarma çalÕúmalarÕnda görev yapan profesyonel ve gönüllüler, ilk tÕbbi
müdahaleyi yapan sa÷lÕk çalÕúanlarÕ, olayÕn psikolojik etkilerini önlemek ve gerekli psikolojik deste÷i vermek
üzere müdahalede bulunan ruh sa÷lÕ÷Õ çalÕúanlarÕ ve geniú ölçekli afetlerin ardÕndan olayÕn etkilerini medyadan
izleyen bireyler, travmaya dolaylÕ olarak tanÕklÕk eder ve maruz kalÕrlar. DolayÕsÕyla yaptÕklarÕ görevden
kaynaklÕ olarak travma sonrasÕ tepkiler ortaya çÕkmaktadÕr. Bu grubun gösterdi÷i travma sonrasÕ stres belirtileri
genellikle ikincil travmatik stres kavramÕyla ifade edilmektedir. Bu çalÕúma travma yaúayan bireylere müdahale
eden grubun, yaúadÕ÷Õ duygularÕ fark etmesi ve onlarla baú etmesinde psikodrama yönteminin etkisini belirlemek
amacÕyla yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma ÇOMÜ Acil YardÕm ve Afet Yönetimi bölümü mezunu, Çanakkale 112’de
çalÕúan, UMKE’ de görev alan ve araútÕrmaya katÕlmayÕ kabul eden kiúilere yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya 11 kiúi
katÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn ilk aúamasÕnda örneklem grubuna araútÕrmacÕlar tarafÕndan oluúturulan
sosyodemografik bilgi formu ve stresle baúa çÕkma tarzlarÕ ölçe÷i uygulanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn ikinci aúamasÕnda
gruba bir günlük toplam 8 saat süren, grup terapisi yöntemlerinden biri olan psikodrama çalÕúmasÕ yaptÕrÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmanÕn sonunda birinci aúamada uygulanan veri toplama formlarÕ tekrar uygulanmÕútÕr. Grup oturumunda
psikodrama ÕsÕnma oyunlarÕ oynatÕlarak bireylerin duygularÕnÕ fark etmesi, açÕklayabilmesi ve travma yaúayan
bireyle çalÕúÕrken yaúadÕklarÕ duygusal zorluklarÕn paylaúÕlarak stres düzeylerinin azaltÕlmasÕ hedeflenmiútir. Bu
çalÕúma sonuçlarÕna göre, çalÕúmaya katÕlan bireylerin stresle baúa çÕkma tarzlarÕ ölçe÷inin ön test ve son test
puanlarÕ arasÕnda anlamlÕ farkÕn oldu÷u saptanmÕútÕr. Grup oturumlarÕ süresince yapÕlan gözlemler ve nitel
veriler, grup üyelerinin yapÕlan psikodrama oturumlarÕndan faydalandÕklarÕ, duygularÕnÕ fark ettikleri, kendi
ifadelerinden de psikolojik sÕkÕntÕlarÕnÕn azaldÕ÷Õ görülmüútür. Travmatik olaylara maruz kalan kiúilere yardÕm
eden bireylerin yaúadÕ÷Õ ikincil travmatik stres yaúantÕsÕnÕ azaltmada ve baú etmede psikodramanÕn faydalÕ
oldu÷u görülmektedir. Bu gruplara düzenli aralÕklarla psikodrama e÷itim gruplarÕnÕn düzenlenmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Travma, travmatik stres, psikodrama
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ANTALYA øL SAöLIK MÜDÜRLÜöÜ
3
ÇANAKKALE KAMU HASTANELERø BøRLøöø GENEL SEKRETERLøöø
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Bu çalÕúmada, 65 yaú ve üstü kiúilerin Afet ve 112 Acil Sa÷lÕk Hizmetleri hakkÕndaki bilgi düzeylerini ölçmek
amaçlanmÕútÕr. Kesitsel tipteki araútÕrma Çanakkale Merkez'de yaúayan, yerel yönetime ba÷lÕ gündüz bakÕm
evine en az 1 gün devam eden, 65 yaú ve üstü yüzyüze görüúme tekni÷i ile iletiúim kurulabilen evinde ba÷ÕmsÕz
yaúayan 83 yaúlÕya uygulandÕ. Verilerin toplanmasÕnda birebir yüzyüze görüúme tekni÷i kullanÕlmÕú, Afet ve 112
Acil Sa÷lÕk Hizmetleri ile ilgili 33 bilgi sorusu sorulmuú ve kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr. Her do÷ru cevap için 1 puan
verilerek (toplam 33 puan ) bireylerin toplam bilgi düzeyi puanÕ hesaplanmÕútÕr. AraútÕrmada elde edilen veriler
SPSS 16.0 istatistik programÕnda Paried Sample T-test, Indepandent Sample T-test, Spearman Rank Order
Korelasyon, One Way ANOVA Varyans Analiz teknikleri kullanÕlarak de÷erlendirildi. p<0.05 ise sonuçlar
anlamlÕ kabul edildi. Cronbach's Alpha de÷eri 0.687 tespit edilmiútir. Elde edilen sonuçlar analizin geçerlili÷ini
ve güvenilirli÷ini desteklemektedir. Bireylerin yaú ortalamalarÕ 73,2 ± 6,807’dÕ. Bireylerin cinsiyet oranlarÕ ise
%15,7’si erkek, %84,3’ü kadÕndÕ. Medeni durumlarÕ ise % 44,6’sÕ evli, %55,4’ü bekardÕ. Yaúla ile toplam bilgi
düzeyi puanÕ arasÕndaki korelasyona bakÕldÕ÷Õnda yaú arttÕkça toplam bilgi düzey puanÕnÕn düúmekle birlikte,
e÷itim durumu arttÕkça toplam bilgi düzey puanÕnÕn anlamlÕ bir úekilde artmÕútÕr. Son 1 yÕl içinde travma yaúamÕú
olmalarÕ ile toplam bilgi düzey puanÕ arasÕnda bir iliúki görülmemiútir. Ancak daha önce 112’yi arayÕp yardÕm
almÕú olanlarÕn toplam bilgi düze puanÕ daha yüksek bulunmuútur. Evli yada bekar olmalarÕ ile toplam bilgi
düzeyi puanÕ arasÕnda anlamlÕ bir iliúki saptanmamÕútÕr. Yine aynÕ úekilde cinsiyetler arasÕnda toplam bilgi
düzeyi puanÕ yönünden anlamlÕ bir fark yoktur. Daha önce ilk yardÕm e÷itimi almÕú olanlarÕn toplam bilgi düzey
puanÕ di÷erlerine göre yüksek bulunmuútur. Ancak bu taramada yaúlÕlarÕn afet ve afete yönelik önlemler
hakkÕnda hiçbir e÷itim almadÕ÷Õ ve buna yönelik hazÕrlÕklarÕ olmadÕ÷Õ saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : YaúlÕ, Afet, 112
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In the conditions of contemporary challenges of globalization and the dynamic social and economic environment
universities face a number of requirements and problems in education provision. Target groups differ as never
before and higher education institutions need new approaches to reach them and to fulfill their mission of
education of high quality and link to practice. In the context of the goal of inclusive, sustainable and intelligent
growth the paper makes analyses of the strategic and policy framework in Bulgaria concerning targets set and
encouragement activities for assuring easier higher education access in rural regions as an example of
disadvantageous areas regarding socio-economic development and standard of living. Bearing in mind that it is
very difficult for people from those region to afford education offered by universities situated in regional centers
not because the territorial remoteness but because of the lack of financial resources, as well as time to get off the
job for visiting university lectures and exams, a solution is presented through the example of University of
agribusiness and rural development. It has grown a broad network of training centers all over the country close to
its target groups and developed new forms of e-learning and distance learning, as well as paying a special focus
on lifelong learning inclusion in some areas of interest for agribusiness and rural development. Practices
presented are in compliance with the mission statement and the vision of the university – subject to further
development and improvement, and the recommendations provided could be useful and supporting research and
educational activities in the field of easier access to education of high quality in accordance to the needs of target
groups, economy and society.
Anahtar Kelimeler : higher education, access, rural region, lifelong learning
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1
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The question of knowledge, skills and competences acquirement in higher education is a central one in
contemporary educational paradigm, as well as the need to answer the requirements of labour market and
establishing broad partnerships and relation to real life. The mission of educational institutions is changing and
focused on employability provision through application of new methods in educational and management
activities. Development of specific skills and competences in students which should be a common goal to all
specialties and majors is an issue of many discussions and trials of classification. Current study presents the
importance of building career management skills in terms of decision making substantiated by information
provision and analyses, as well as guided orientation and consulting. The role of university career centers is
presented through the example of University of agribusiness and rural development in Bulgaria discussing its
main activities and concluding on its good practices in the work with students of different age, majors and
groups. The work of a career center is considered in terms of the main criteria of its evaluation – applicability
and impact, innovativeness, effectiveness, sustainability and dissemination of results. The paper outlines the
concept and the framework of the functioning of career centers in higher education institutions putting a special
accent on the need of specific regulations, policy support and networking activities on national level.
Anahtar Kelimeler : career orientation, career development, career management, skills
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ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
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Bu çalÕúma; ö÷rencilerin, Küresel IsÕnma ve Ozon TabakasÕ ile ilgili kavram yanÕlgÕlarÕnÕ ve bu yanÕlgÕlarÕ
zihinlerinde ne úekilde oluúturduklarÕnÕ tespit etmek amacÕ belirlemek adÕna farklÕ bilim disiplinlerinde e÷itim
gören üniversite ö÷rencilerine uygulanmÕútÕr. Bu çalÕúmayla küresel ÕsÕnma ve ozon tabakasÕna dair bakÕú
açÕlarÕnÕ ve bilinç düzeylerini ortaya koyarak bilinç düzeylerini belirlemiútir. ÇalÕúmada Sosyal Bilimler ve Fen
Bilimlerinde e÷itim alan farklÕ sÕnÕf düzeylerindeki 260 üniversite ö÷rencisi arasÕnda yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúma
ölçe÷inde toplam 25 soru uygulanmÕútÕr. Ankette yer alan sorulardan 2, 7, 11, 12, 19, 20, 21 ve 25. sorular yanlÕú
olarak verilmiú ve bilinç düzeyleri ölçülmeye ve kavram yanÕlgÕlarÕ tespit edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. De÷erlendirme
aúamasÕnda SPSS 10,0 istatistik programÕ kullanÕlmÕútÕr. YapÕlan anket taramasÕ sonucu ortaya çÕkan veriler bu
kavramlarÕn karÕútÕrÕldÕ÷Õ ve bilinç düzeylerinin düúük oldu÷u görülmüútür. AlÕnan toplam puanlara ve bölümler
bazÕnda yapÕlan analizlere, ayrÕca ö÷renim gördükleri bilim dallarÕ analizlerine bakÕldÕ÷Õnda daha çok bölümleri
ve bilim dallarÕ bazÕnda derslerde edindikleri bilgilerle bilgi düzeyleri ile sÕnÕrlÕ oldu÷u kanÕsÕna varÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Ozon tabakasÕ,Küresel ÕsÕnma,Sosyal bilimler,Fen bilimleri, Kavram
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ønsan haklarÕ, hürriyet, özgürlük derken, terbiye dÕúÕ ve fazlaca özgür, ‘ben yaptÕm oldu’ tarzÕ bir yaúam úekli
yaygÕnlaútÕ. Günümüz gençleri samimiyetle laubalili÷i, sevimlilikle úÕmarÕklÕ÷Õ birbirine karÕútÕrmÕú hayatlarÕ
yaúamaktadÕrlar. HayatÕ yaúama sanatÕ olarak adlandÕrÕlan görgü kurallarÕ uygulanmamakta, pratik yaúanmaya
çalÕúÕlan hayatlar bizi bu kurallardan uzaklaútÕrmaktadÕr. Birey çevresiyle sa÷lÕklÕ iletiúim kurabilmesi saygÕlÕ,
ahlaklÕ ve ölçülü tavÕrlarla gerçekleúir. Gençlerimiz bilim ve fen ÕúÕ÷Õnda yetiúirken aynÕ zamanda ahlaklÕ,
görgülü ve kibar bireyler olmasÕ da mümkündür. Projemizin amacÕ da de÷iúen yaúam koúullarÕ karúÕsÕnda
unutulan nezaket de÷erlerimizi tekrar hatÕrlatmak ve çevresiyle sa÷lÕklÕ iletiúim kuran bireyler yetiútirmektir.Veri
toplama aracÕ olarak Amasya ilinde okuyan dokuzuncu sÕnÕf ö÷rencilerine 19 maddelik anket uygulanmÕútÕr.
Veriler SPSS 20.0 veri analiz programÕnda yorumlanmÕútÕr. Nicel araútÕrma modellerinden, çalÕúmamÕzda bir
konuda var olan durum tespit etmek istendi÷inden betimsel metot kullanÕlmÕú, ö÷rencilerden anket aracÕlÕ÷Õyla
bilgiler yazÕlÕ olarak toplanmÕútÕr. Toplum hayatÕnda yaúanan bu yozlaúmanÕn önüne de÷erler e÷itimine a÷ÕrlÕk
verilerek ile geçilebilir. Verilen e÷itimler sadece teorik olarak kalmamalÕ ö÷retmenler ve okul idaresi bu e÷itime
dahil olmalÕ, ö÷rencilerle ortak projeler üretmeli, ö÷renciler yapÕlan çalÕúmalarda aktif görev almalÕdÕr. Adab-Õ
muaúereti de÷erler e÷itiminde ayrÕ bir konu olarak müfredatÕmÕza dahil etmek etkili bir çözüm olabilir. ølim ve
fen konusunda BatÕ’yÕ örnek almalÕ; de÷erlerimize sahip çÕkÕp, ahlaklÕ, görgülü, terbiyeli, dürüst nesiller
yetiútirmek için; de÷erler e÷itimini uygulamalÕ olarak ö÷renmeli, yeniden düzenlenecek olan müfredata adab-Õ
muaúereti de÷erler e÷itiminde ayrÕ bir konu olarak dahil edilmelidir.
Anahtar Kelimeler : görgü kurallarÕ, adab-Õ muaúeret, de÷erler e÷itimi, nezaket, ahlak
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Sosyal kurum olan e÷itim ülkenin sosyal düzeninin ve güvenli÷inin, siyasal elit tarafÕndan kontrol edilen ve
istismar edilen sosyal bütünleúme modelinin esasÕ gibi çÕkÕú ediyor vԥ sosyal seyrleri etkiliyor. E÷itim tam olarak
sosyal politikanÕn etkililiyi ile ba÷lÕdÕr, e÷itim ve meslek yoluyla insan potansiyelinin evrimi belirlenir. E÷itim
toplumun siyasal ve kültürel de÷eri gibi çÕkÕú ediyor. E÷itimde islahatlar edilerken toplumun talepleri göze alÕnÕr
(2). Azerbaycan Cumhuriyetinin AnayasasÕnda her bir vatandaúÕn e÷itim almak hukukunun olmasÕ tesbit edilir.
“E÷itim hakkÕnda” Kanunda e÷itimin ilkel, orta, genel úekli ayrÕlÕr. Anayasada gösterilir ki, e÷itim sistemi
devletin kontrolü altÕndadÕr, o, aúgari e÷itim standartlarÕnÕ belirleyir ve ücretsiz cebri genel orta e÷itim almak
hukukunu temin edir. E÷itim hakkÕnda Azerbaycan Cümhuriyetinin Kanununda gösterilir ki, ülkemizde e÷itim
evrensel ve sürekli karakter taúÕyor. ønsancÕllÕq, demokratiklik, eúitllik, ulusçuluk ve evrensel, nitelikllik,
samerililik, süreklilik, bütünlük, dayimilik, kalÕtÕm, liberallik, enteqrasyon e÷itim sahasÕnda devlet politikasÕnÕn
temel prensipleri gibi belirlenmiúdir. Devlet e÷itim hukukuna, yani her bir vatandaúÕn e÷itim almasÕ için münasip
koúullarÕn yaratÕlmasÕna ve bu zaman ayrÕmçiligin hiç bir úekline izin verilmemesine taminat verir.
Azԥrbaycanda cebri genel e÷itim uygulanÕr. Devlet yetenekli kiúilerin ve sosyal korumaya ihtiyacÕ olanlarÕn
e÷itim almasÕna ortam yaradÕr. AynÕ zamanda sa÷lÕk imkanlarÕ sÕnÕrlÕ olan kiúilerin e÷itim almasÕ için hususi
devlԥt standartlarÕ belirlenir, onlarÕn e÷itimi, tedavisi, sosyal adaptasyonu ve toplumsaÕ yaúam entegrasyonu
kasteden hususi genel e÷itim programlarÕ gerçekleúir (1). Ülkemizde biçimsel, qayri-biçimsel, informal e÷itim
formalarÕ uygulanÕr.
Anahtar Kelimeler : e÷itim sistemi, sosyal kurum, e÷itim almak hukuku, e÷itim politikasÕ

(12271) FEN VE TEKNOLOJø DERSø DÜNYA GÜNEù VE AY ÜNøTESø
øÇøN BøLGøSAYAR DESTEKLø ÖöRETøM ORTAMININ TASARIMI
VE DEöERLENDøRMESø
UFUK ÇORUH 1, BÜùRA ÖKSÜZ 1, DøLEK ATILGAN 1, ALPASLAN ÜLKEN 1
1

ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø
ucoruh@gmail.com

Bu çalÕúmada, ølkö÷retim beúinci sÕnÕf ö÷rencilerine Fen Bilimleri dersinde okutulmakta olan “Dünya, Güneú ve
Ay” ünitesi için bilgisayar destekli bir ö÷retim ortamÕ tasarlandÕ ve de÷erlendirildi. Bu konu ile ilgili planlanan
bilgisayar etkinlikleri, ö÷rencilerin etkileúimli bir ö÷retim ortamÕnda ö÷renmelerini içermektedir. Etkinliklerde;
animasyonlar, bulmacalar, testler, do÷ru yanlÕú sorularÕ ve etkileúimli oyunlar bulunmaktadÕr. Ö÷retim materyali,
ö÷retmen ve ö÷rencilerden oluúan iki ana gurup tarafÕndan de÷erlendirme formlarÕ yardÕmÕyla
de÷erlendirilmiútir. AraútÕrmanÕn örneklemini; Samsun ili, Atakum ilçesinde bulunan bir ilkö÷retim okulunun
beúinci sÕnÕf ö÷rencileri ve bu okulun ö÷retmenleri oluúturmaktadÕr. ølkö÷retim beúinci sÕnÕflarda 17 kiúiden
oluúan bir ö÷renci gurubuna ve 10 kiúiden oluúan bir ö÷retmen gurubuna de÷erlendirme formu uygulanarak
araútÕrma gerçekleútirilmiútir. Materyal tasarÕm, içerik ve teknik yönden de÷erlendirilmiú ve de÷erlendirme
sonuçlarÕ için üçlü likert ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. Ölçek sonuçlarÕ her bir özellik için 2’nin üzerinde bir de÷er ortaya
koymaktadÕr. BazÕ düúük de÷erli maddelerin temsil etti÷i materyal özellikleri üzerinde yenilemeye gidilerek
materyal iyileútirilmiú ve uygulamaya hazÕr hale getirilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Bilgisayar Destekli Ö÷retim, Fen Bilimleri, Dünya Güneú ve Ay, Animasyon, etkileúimli
ö÷retim ortamÕ.
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(11953) ÖöRENME-ÖöRETME SÜRECøNDE DÜùÜNME
BECERøLERøNøN ÖNEMø
BÜùRA BAùARAN 1, ÇøöDEM ùAHøN TAùKIN 2
2

1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
csahin@comu.edu.tr

Ö÷renme-ö÷retme sürecinde düúünme becerilerinin ö÷retimi nitelikli ö÷renci yetiútirmede önemli bir yer
tutmaktadÕr. Düúünme eylemi; sezgilerimiz, duygularÕmÕz, de÷erlerimiz ve inançlarÕmÕz ile çok yönlü bir iliúki
içindedir. Düúünme e÷itiminin kapsamÕ; günlük yaúamda ve ö÷renme sürecinde mevcut bilgilere eleútirel
yaklaúabilme, do÷ru analiz edebilme, do÷ru karar verebilme ve eldeki verileri en verimli úekilde yorumlayabilme
becerilerini kazandÕrmayÕ içerir. OECD (1994) ö÷retimin kalitesinin nasÕl artÕrÕlaca÷Õ üzerinde yaptÕ÷Õ
araútÕrmada, ö÷retmenlerin önce kendilerinin düúünmeyi ö÷renmeleri gerekti÷ini vurgulanmÕútÕr. Buna ek olarak,
iyi ö÷retmenin hayattaki her úeyi, dersin amacÕna ulaútÕrmak do÷rultusunda kullanmasÕ gerekti÷i, okulun ve
ö÷retmenin, ö÷retmeyi ve ö÷renmeyi organize edici olmasÕ gerekti÷ini vurgulanmaktadÕr. Bu do÷rultuda,
ça÷ÕmÕzÕn gere÷i olan bilgiye ulaúma ve ö÷renmeyi ö÷renmede düúünme becerilerinin ö÷renilmesi ve bu
becerilerin e÷itim sistemimizin tüm basamaklarÕna ve derslerine kaynaútÕrÕlmasÕ kaçÕnÕlmaz bir gerçek olarak
görülmektedir. AlanyazÕn incelendi÷inde, düúünme becerilerinin temel olarak dört bileúenden oluútu÷u
görülmektedir. Bunlar; yeni ve farklÕ úeyler ortaya koymayÕ sa÷layan yaratÕcÕ düúünme, neye inanaca÷ÕmÕz
hakkÕnda akÕl yürütmemizi sa÷layan eleútirel düúünme, verilerin toplanmasÕ ve bir sonuca varmamÕzÕ sa÷layan
problem çözme ve birkaç alternatif arasÕndan neyi seçece÷imize yardÕmcÕ olan karar verme becerisidir.
Ülkemizde özellikle ilkokul programlarÕnda yapÕlandÕrmacÕ yaklaúÕmÕn esas alÕnmasÕ ile birlikte düúünme
becerilerine verilen önem daha da artmÕútÕr. Düúünme becerisi ö÷retimine yönelik seçmeli dersler eklenmiú ve bu
derslerin kazanÕmlarÕ düzenlenmiútir. Bu do÷rultuda, sosyal bilgiler dersi kapsamÕnda ö÷rencilerden sebep
sonuç iliúkileri kurma, olay ve olgulara eleútirel gözle bakmalarÕ beklenirken; Türkçe dersi kapsamÕnda
ö÷rencilerden fikirlerini beyan ederken sebepler ileri sürme, fikirlerini ispatlama ve karúÕlaútÕrma yapmalarÕ
istenmektedir. Düúünme becerileri ö÷retimine iliúkin yapÕlan tüm reformlara ra÷men, istenilen baúarÕ düzeyinin
birçok ülkede sa÷lanamadÕ÷Õ görülmektedir. Bu durumun temel sebeplerini açÕ÷a çÕkarmak amacÕ ile özellikle
Amerika ve Avrupa’da bir çok araútÕrmanÕn yapÕldÕ÷Õ görülmektedir. Bununla birlikte, düúünme becerilerinin
ö÷retimine iliúkin çalÕúmalarÕn ülkemizde sÕnÕrlÕ oldu÷u görülmektedir. Bu çalÕúma kapsamÕnda ö÷retmenlerin
düúünme becerilerinin ö÷retimine iliúkin çalÕúmalarÕn artmasÕnÕn gereklili÷i vurgulanmaktadÕr. Böylelikle,
ö÷rencilere düúünme becerilerinin kazandÕrÕlmasÕ konusundaki eksiklikler ortaya konularak bu eksikliklerin
giderilmesi sa÷lanacaktÕr. AyrÕca, düúünme becerilerini ö÷retilmesi konusundaki çalÕúmalarÕn artmasÕyla
ö÷rencilere farklÕ düúünme boyutlarÕnÕn kazandÕrÕlmasÕ ve yaúam boyu ihtiyaç duyacaklarÕ soru sorma, problem
çözme, karar verme, eleútirel ve yaratÕcÕ düúünme becerileri ile donanmÕú, sorgulayan ve araútÕran vatandaúlar
yetiútirilmesi konusunda katkÕ sa÷lanacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Düúünme becerileri, ö÷renme-ö÷retme süreci, yapÕlandÕrmacÕ yaklaúÕm
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(12272) BESøNLERøN SøNDøRøMø KONUSUNDA BøLGøSAYAR
DESTEKLø ÖöRETøM MATERYALøNøN TASARIMI VE
DEöERLENDøRøLMESø
UFUK ÇORUH 1, ALPASLAN ÜLKEN 1, CANSU ALAKAù 1, AYùENUR ELEVLø 1
1

ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø
ucoruh@gmail.com

Bu çalÕúmada, ilkö÷retim beúinci sÕnÕf Fen Bilimleri dersi kapsamÕndaki “Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim”
ünitesinde yer alan Besinlerin Sindirimi konusunda bilgisayar destekli ö÷retim (BDÖ) materyali geliútirilmiútir.
Ö÷retim ortamÕnÕn geliútirilme aúamalarÕnda, içerik açÕsÕndan Fen Bilgisi uzmanÕ, teknik açÕdan bilgisayar
uzmanÕ ve tasarÕm açÕsÕndan Resim-øú ö÷retmeni ile eú güdüm halinde çalÕúÕlmÕútÕr. Materyalin de÷erlendirme
aúamasÕnda; Samsun ili ølkadÕm ilçesinde bir ortaokulda ö÷renim gören 10 ö÷renci ve ö÷retmenlik yapan 3
ö÷retmen olmak üzere, toplam 13 kiúi tarafÕndan de÷erlendirme formu doldurulmuútur. Materyal de÷erlendirme
formu, literatürde mevcut olan çeúitli e÷itim yazÕlÕm de÷erlendirme formlarÕ incelenerek hazÕrlanmÕútÕr.
De÷erlendirme formlarÕ her bir özellik için ayrÕ olacak úekilde hazÕrlanmÕútÕr. Bunlar, ö÷renci materyal
de÷erlendirme formu, görsel tasarÕm ilke ve ögelerini de÷erlendirme formu, ders içeri÷i de÷erlendirme formudur.
De÷erlendirme sonucunda, yeterince etkili olmadÕ÷Õ saptanan özellikler, materyalin revize edilmesiyle
giderilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : Bilgisayar destekli ö÷retim, E÷itim yazÕlÕmÕ de÷erlendirme, Fen Bilimleri, Besinlerin
sindirimi, Etkileúimli ö÷retim ortamÕ.

(12154) GEÇMøùøNø YøTøREN ÇOCUKLARA GELECEK øNùA
ETMEK: MÜLTECø ÇOCUKLAR VE OKUL
1

BøNGÜL UZEL 1, DøNÇER DÖNMEZ 1
TEKøRDAö REHBERLøK VE ARAùTIRMA MERKEZø
binguluzel@gmail.com

ønsan HaklarÕ øzleme Örgütü nün KasÕm 2015'te yayÕnladÕ÷Õ raporda yaúÕ küçük mülteci çocuklarÕn daha az
uyum sorunu yasadÕ÷Õ, Türkçeyi daha kolay ö÷rendikleri ve okullarda daha baúarÕlÕ olduklarÕ belirtilmiútir.
Yetiúkinlerin is bulmada yasadÕ÷Õ güçlükleri yaúÕ 15'ten büyük olan çocuklarÕn yaúamamasÕ, onlarÕn çalÕúmasÕnÕ
dolaylÕ yoldan zorunlu kÕlmÕútÕr. Bu nedenle, okullarÕnda su an mülteci/göçmen ö÷renci olan ve önümüzdeki
yÕllarda mülteci/göçmen ö÷rencilerin bulunaca÷Õ anaokul, ilkokul ve ortaokullarda çalÕúan 41 psikolojik
danÕúmanÕmÕz ile çalÕútÕ÷ÕmÕz okullara yerleútirilen, hayalleri ellerinden alÕnan savaú çocuklarÕnÕ daha iyi
anlamak, okullara uyumlarÕnÕ ve okuldaki kiúilerin de mülteci/göçmen ö÷rencilere uyumlarÕnÕ sa÷lamayÕ
hedefledik. Birleúmiú Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli÷inin en son A÷ustos 2016'da açÕkladÕ÷Õ rakamlara
görev Suriye'de 2011 yÕlÕnda baúlayan iç savaú nedeniyle ülkelerindeki çatÕúmalardan kaçÕp komsu ülkelere
sÕ÷Õnan mültecilerin sayÕsÕ 4.814.535'tir. Bu sayÕ, bir nesilde tek bir çatÕúma nedeniyle yerinden edilmiú en
büyük mülteci nüfusudur ve neredeyse yarÕsÕndan fazlasÕnÕ ülkemiz geçici koruma altÕna almÕútÕr. Suriye sÕnÕrÕna
en uzak úehirlerden birinde yasÕyor olmamÕza ra÷men Tekirda÷ Göç ødaresi Müdürlü÷ü'nden alÕnan bilgiye göre
a÷ustos 2016 tarihi itibariyle ilimizde yasayan mülteci/göçmen kiúi sayÕsÕ 5388'dir. AraútÕrmalar, okula gitme
hakkÕndan faydalanamayan mülteci/göçmen çocuklarÕn daha fazla istismar ve kötü muamele riski altÕnda
oldu÷unu, tedirginlik, stres, endiúe, umutsuzluk gibi duygularla mücadele ettikleri, fiziksel ve psikolojik
geliúimlerini tamamlamayÕ baúaramadÕklarÕnÕ göstermektedir. Bu kapsamda, 41 psikolojik danÕúman olarak, iki
grup halinde 2'úer gün ayrÕ ayrÕ 14'er saatlik e÷itim, e÷itimin 5. gününde ise büyük grup olarak 7 saatlik e÷itim
aldÕk. AldÕ÷ÕmÕz bu e÷itimin ardÕndan toplumsal travmalar, savaú ve mülteci sorunlarÕ, uyumu destekleyen akut
sorunlarÕ azaltan sa÷altÕm çalÕúmalarÕ, ikincil travmalar ve okullarda yapÕlacak odak grup e÷itimleri hakkÕnda
bilgi sahibi olduk. Bu konularda bilgi sahibi olduktan sonra okullarÕmÕzdaki mülteci/göçmen çocuklar için yapÕcÕ
ve iyileútirici bir ortam yaratmaya yönelik odak grup çalÕúmalarÕ yaptÕk. 11 ayrÕ grupta yol haritasÕ çÕkararak
büyük grupla paylaútÕk. E÷itimi alan ö÷retmenlerimiz, okullarÕnda eylem planÕ hazÕrladÕlar ve mülteci/göçmen
çocuklarÕn hayatlarÕnÕ kolaylaútÕrÕcÕ önlemleri okul ortamÕnda almÕú oldular. ÇalÕúmalarÕn baúÕnda ve sonunda
yapÕlan de÷erlendirmeler sayesinde mültecilere karúÕ oluúan ön yargÕlarÕn kÕrÕldÕ÷ÕnÕ, kültürlerarasÕ etkileúimin
arttÕ÷ÕnÕ gördük. OkullarÕn sosyoekonomik durumlarÕna ve mülteci ö÷renci sayÕlarÕna göre ayrÕ ayrÕ hazÕrlanan
programlarÕn okul kültürlerine daha çok uydu÷unu ve okul çalÕúanlarÕ tarafÕndan da daha çok benimsendi÷ini
gözlemledik.
Anahtar Kelimeler : mülteci çocuklar, ikincil travma, psikolojik destek, toplumsal travmalar
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(11933) øLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF ÖöRENCøLERøNøN BøLøM øNSANI
ÇøZøM ÖRNEKLERø: KASTAMONU øLø ÖRNEöø
ESMA KARAKUù 1, NURULLAH FøLøZ 1, BÜùRA NUR ÇAKAN AKKAù 1, ESRA
KABATAù MEMøù 1
1

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
ekmemis@kastamonu.edu.tr

Bu araútÕrmanÕn amacÕ, ilkokul üçüncü sÕnÕfta ö÷renim gören ö÷rencilerin bilim insanÕna yönelik algÕlarÕnÕ ortaya
koymaktÕr. Uygulama Kastamonu il merkezinde bulunan üç ilkokulda 17 sÕnÕfta ö÷renimine devam eden 400
ilkokul üçüncü sÕnÕf ö÷rencisi ile gerçekleútirilmiútir. Uygulamaya baúlamadan önce ö÷rencilerin bilim insanÕna
yönelik farkÕndalÕklarÕnÕ sa÷lamak için araútÕrmacÕlar ö÷rencilere; “Bilim insanÕ kimdir? Bilim insanÕ nelerle
u÷raúÕr?” gibi sorular yöneltmiúler ve ö÷rencilerden bu sorularÕ cevaplandÕrmadan sorular üzerinde
düúünmelerini istenmiúlerdir. DevamÕnda, bilim insanÕna yönelik düúüncelerini resmetmeleri istenmiútir. Resim
çizimleri, okulun ve ders ö÷retmeninin uygunlu÷una göre bir ders saatinde gerçekleútirilmiútir. Bu çalÕúma
kapsamÕnda ö÷rencilerin bilim insanÕ çizim örnekleri paylaúÕlacaktÕr. Ö÷rencilerin; çizimleri paylaúÕlÕrken;
çizimlerde en çok vurgulanan bilim insanÕnÕn cinsiyeti, baú bölgesi özellikleri, kÕyafet detaylarÕ, çalÕútÕklarÕ
objeler ve çalÕúma alanlarÕna iliúkin tanÕmlayÕcÕ istatistiksel analizler verilerek dikkat çekici örnekler
resmedilecektir.
Anahtar Kelimeler : bilim insanÕ, bilim insanÕ algÕsÕ, ilkokul ö÷rencisi

(11780) MÜHENDøS VE TEKNøK ELEMAN ADAYLARININ øù
SAöLIöI VE GÜVENLøöø BøLGø DÜZEYLERøNøN BELøRLENMESø
SEZGøN AYGÜN 1, ÖMER FARUK ÖZTÜRK 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
saygun@comu.edu.tr

øú Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir konudur. Özellikle ülkemizdeki istatistiklere
bakÕldÕ÷Õnda iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i tedbir ve uygulamalarÕnÕn hayati önemi gözler önüne serilmektedir. Bu
konuda bilinç ve bilgi sahibi olmanÕn tek yolu ise e÷itimden geçmektedir. Bu amaç do÷rultusunda, 2016-2017
ö÷retim yÕlÕnda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde, Mühendislik, Ziraat ve Fen Edebiyat Fakültelerinde
ö÷renim gören iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i uzmanÕ olabilecek son sÕnÕf ö÷rencilerinin bu konu hakkÕnda bilgi
düzeylerini ölçmek için bir anket çalÕúmasÕ yapÕlmÕútÕr. Anket çalÕúmasÕna üç farklÕ fakülteden toplam 18 bölüm
ve 366 ö÷renci katÕlmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlara 20 sorudan oluúan iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i bilgi düzeylerini ölçmeye
yarayan sorular sorulmuútur. Sadece isteyen ö÷rencilerin katÕldÕ÷Õ bu anket çalÕúmasÕnda elde edilen sonuçlara
göre de÷erlendirme yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúmaya katÕlanlarÕn % 53’ü Mühendislik fakültesi, % 30’u Ziraat Fakültesi ve
% 17’si Fen Edebiyat Fakültesi ö÷rencisidir. ÇalÕúmaya katÕlan bazÕ ö÷rencilerin anabilim dallarÕnda iú sa÷lÕ÷Õ ve
güvenli÷i dersi zorunlu, bazÕlarÕnda seçmeli derstir. BazÕ bölümlerde ise iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i dersi
bulunmamaktadÕr. ølk elde edilen veriler ve alÕnan sonuçlar do÷rultusunda iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i bilgi düzeyinin
arttÕrÕlabilmesi için bu dersin ilgili fakültelerde mutlaka verilmesi gerekti÷i ortaya çÕkmÕútÕr. Bununla beraber
veriler incelenmeye devam edilmektedir.
Anahtar Kelimeler : øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i, Mühendis, Teknik Eleman.



Sayfa 433

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(12104) OKUL ÖNCESø EöøTøMDE DRAMA VE DEöERLER EöøTøMø
ùERøFE SERAP MUTLUAY 1
1

MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
serap.mutluay16@gmail.com

Topluma yön veren manevi de÷erler oldukça önem taúÕmaktadÕr. Toplumda bir arada yaúayan insanlarÕn belli
de÷erlere sahip olmasÕ gerekmektedir. Okul öncesi e÷itim alan çocuklarÕn topluma entegre olmasÕ açÕsÕndan,
de÷erler e÷itimini erken yaúta almasÕ önemlidir. Okul öncesi e÷itimde verilecek de÷erler
sevgi,saygÕ,yardÕmlaúma,dürüstlük,hoúgörü,nezaket olarak sÕralanmaktadÕr. ÇocuklarÕn erken yaúta bu de÷erleri
benimsemesi e÷itimsel ve toplumsal açÕdan önemlidir. Okul öncesi e÷itim programÕnda yer alan bu de÷erlerin
çeúitli yöntem ve metotlarla verilmesi esastÕr. Ülkemizdeki okul öncesi e÷itim programÕ oyun temelli e÷itim
programÕdÕr. Bu yüzden yapÕlacak e÷itimsel uygulamalarÕn oyun ve müzikle bütünleútirilmesi gerekmektedir.
Drama çocuklarÕn kendilerini en iyi ifade edecekleri yöntemlerden biridir. De÷erler e÷itimi verilirken drama
yöntemiyle, yaparak yaúayarak çocuklarÕn de÷erleri özümsemesi sa÷lanÕr. Okul öncesi e÷itimde en iyi ö÷renme
úekillerinden biri olan bu yöntem de÷erlerin kazanÕmlarÕnÕ gerçekleútirmektedir. AraútÕrmamda drama e÷itimi ile
de÷erler e÷itiminin hangi yöntemlerle nasÕl verilece÷i literatür ve kaynak tarama yoluyla açÕklanmaya
çalÕúÕlmÕútÕr. Sonuçta drama e÷itimi ile de÷erler e÷itiminin verilmesinin okul öncesi e÷itimde en geçerli
yöntemlerden biri oldu÷u sonucu saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler : E÷itim,Okul öncesi e÷itim,Drama,De÷erler e÷itimi-Education, Pre-school education,
Drama, Values education

(10091) OTøZM SPEKTRUM BOZUKLUöU (OSB) TANILI
BøREYLERLE ÇALIùAN EöøTøMCøLERE YÖNELøK UYGULAMALI
DAVRANIù ANALøZø (UDA) HøZMET-øÇø EöøTøM PROGRAMININ
VE SONUÇLARININ øNCELENMESø
1

YEùøM GÜLEÇ ASLAN 1
øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø
yesim.gulec@medeniyet.edu.tr

Otizm Spektrum Bozuklu÷u (OSB) tanÕlÕ bireylere yönelik bilimsel dayanaklÕ yöntemlere dayalÕ e÷itimler bu
bireylerin geliúmelerini sa÷lamaktadÕr. Bilimsel dayanaklÕ uygulamalarÕn pek ço÷u uygulamalÕ davranÕú
analizine (UDA) dayalÕdÕr. UDA; olumlu davranÕúlarÕ arttÕrmak, yeni davranÕú kazandÕrmak ve olumsuz
davranÕúlarÕ azaltmak için davranÕúçÕ psikolojiye dayalÕ ilkelere dayalÕ yöntemleri kullanan bir yaklaúÕmdÕr.
UDA’ya dayalÕ yöntemler uzun yÕllardÕr OSB tanÕlÕ bireylerin e÷itimlerinde etkili bir úekilde kullanÕlmaktadÕr.
Bu yöntemlerin sonuçlarÕnÕn etkili olmasÕ için, e÷itimcilerin niteli÷i ve uygulamayÕ güvenilir bir úekilde
sunmalarÕ oldukça önemlidir. DolayÕsÕyla, e÷itim, danÕúmanlÕk gibi desteklerle e÷itimcilerin UDA alanÕnda
mesleki yeterliklerinin arttÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Bu araútÕrmada, OSB tanÕlÕ bireylere UDA’ya dayalÕ
yöntemlerle e÷itim sunan e÷itimcilerin mesleki yeterliklerinin artmasÕ amacÕyla sunulan UDA hizmet-içi e÷itim
programÕnÕn sonuçlarÕ niceliksel olarak incelenmiútir. AraútÕrmaya 9 e÷itimci (K=8, E=1) katÕlmÕútÕr.
AraútÕrmada, e÷itimcilerin UDA bilgi düzeylerinin de÷erlendirilmesi için “UDA De÷erlendirme Formu” ve
hizmet-içi programÕnÕn de÷erlendirilmesi için “Hizmet-içi E÷itim De÷erlendirme Formu” uygulanmÕútÕr.
Posterde, betimsel olarak analiz edilecek veriler, ilgili araútÕrmalar ÕúÕ÷Õnda sunulacaktÕr ve öneriler
paylaúÕlacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : Otizm, UygulamalÕ DavranÕú Analizi
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(11798) ÖZEL YETENEKLø ÖöRENCøLERøN MESLEK TERCøHLERø
øLE ÇEùøTLø DEöøùKENLER ARASINDAKø øLøùKøLERøN
øNCELENMESø
MELøKE YøöøT 1, NESRøN GÜLER 1
1

SAKARYA ÜNøVERSøTESø
melikeyigitt@gmail.com

Bireylerin sahip olduklarÕ farklÕ ve benzer yeteneklerini geliútirerek, bunlarÕ uygun bir alanda kullanmalarÕnÕ
sa÷layacak mesleklere yönlendirilmeleri e÷itimin temel hedefleri arasÕndadÕr. YaúamlarÕnÕ sürdürebilmek için
yeteneklerini kullanabildikleri mesleklere sahip olan bireylerin daha mutlu ve üretken olduklarÕ bilinen bir
gerçektir. Özellikle zekâ, yaratÕcÕlÕk, sanat, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda yaúÕtlarÕna göre yüksek
düzeyde performans gösteren, özel yetenekli bireylerin kiúisel özelliklerine uygun meslek alanlarÕna
yönlendirilmeleri toplum için büyük yarar sa÷layacaktÕr. Bireylerin meslek tercihlerinde etkili olan bireysel ve
çevresel pek çok faktör bulunmaktadÕr. Bu çalÕúmadaki amaç, istatistiksel analizin bir konusu olan iliúki
katsayÕlarÕ kullanÕlarak, ö÷rencilerin meslek tercihleri ile tercihlerini etkileyebilece÷i düúünülen çeúitli
de÷iúkenler arasÕndaki iliúkileri araútÕrmaktÕr. Bu amaç do÷rultusunda, Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’ne
(BøLSEM) devam eden ilkö÷retim ve ortaö÷retim düzeyindeki özel yetenekli ö÷rencilerin ileride sahip olmak
istedikleri meslekler ile ö÷rencilerin cinsiyeti, ö÷renim kademesi, matematik tutum puanlarÕ, anne-baba e÷itim
düzeyi ve meslek bilgileri gibi de÷iúkenler arasÕndaki iliúkiler incelenmektedir. AraútÕrmacÕ tarafÕndan hazÕrlanan
“Bilgi Formu” kullanÕlarak derlenen veriler, SPSS paket programÕ kullanÕlarak analiz edilmiútir.
Anahtar Kelimeler : Meslek Tercihi, Özel Yetenekli Ö÷renci, øliúki KatsayÕlarÕ

(12152) ÖZEL EöøTøMDE DEöERLENDøRME: 23 YAù ÜSTÜ ÖZEL
GEREKSøNøMLø BøREYLERDE DESTEK EöøTøME BAKIù AÇISI
BøNGÜL UZEL 1, HøKMET TOLGA ORTAÇ 1, SELDA GÖK 1
1

TEKøRDAö REHBERLøK VE ARAùTIRMA MERKEZø
binguluzel@gmail.com

Zorunlu e÷itimini tamamlayan ya da zorunlu e÷itim ça÷Õ dÕúÕna çÕkan özel e÷itime ihtiyaç duyan bireylerin
“Hayat Boyu Ö÷renme” ilkeleri kapsamÕnda yaygÕn e÷itim hizmetlerinden daha etkin bir úekilde yararlanmalarÕ
için yapÕlan düzenlemeler do÷rultusunda; Özel e÷itime ihtiyaç duyan bireylerden 23 yaú ve üzerinde olanlar için
ihtiyaç duyuldu÷u alanlarda talep ettikleri kurslar Halk E÷itim Merkezlerinde ücretsiz olarak açÕlÕr. Resmi tedbir
olan bu uygulamanÕn yanÕsÕra e÷er kiúi gerekli koúullarÕ sa÷lÕyorsa destek e÷itim kararÕ da çÕkarÕlÕr. YaúÕ büyük
olan çocuklarda destek e÷itim hizmeti, özel gereksinimli bireyin kendisinden daha çok ailesini destekleyen bir
hizmet olarak yorumlanmaktadÕr. Bu çalÕúmada, 23 yaúÕndan büyük özel gereksinimli çocu÷u olan 10 veli ile
görüúmeler yapÕlmÕú ve yapÕlan görüúmeler sonucunda destek e÷itim hizmetlerine velilerin bakÕú açÕlarÕ ana
hatlarÕyla ortaya konmuútur. Çocu÷unun durumu nedeniyle sosyal yaúantÕsÕnda izolasyon yaúayan ve çocu÷unun
bakÕmÕ konusunda dÕú kaynaklardan yeteri kadar destek göremeyen aileler, çocuklarÕnÕn haftada 2 saat ev dÕúÕnda
bir yerde kendilerinden ba÷ÕmsÕz bir úekilde vakit geçirebilmesini çok de÷erli bir fÕrsat olarak görmektedir.
YapÕlan veli görüúmelerinin ço÷unda; yaúÕ büyük çocuklarÕn akademik ve e÷itsel anlamda destek e÷itiminden
beklenen faydayÕ görmedikleri, ancak bunun yanÕsÕra sosyalleúebilmeleri ve baúka kiúilerle daha rahat iletiúim
kurmaya baúlamalarÕ nedeniyle ailelerinin destek e÷itim kararÕnÕn devam etmesini oldukça önemsedikleri
ö÷renilmiútir. AyrÕca, velilerin halk e÷itim merkezi kurslarÕna de÷il de destek e÷itim hizmeti veren kurumlara
çocuklarÕnÕ daha düzenli yollamasÕ ulaúÕm kolaylÕ÷Õndan ve daha eriúilebilir olmalarÕndan kaynaklanmaktadÕr.
Destek e÷itim hizmeti veren kurumlarla yapÕlan görüúmeler neticesinde de benzer görüúlere ulaúÕlmÕútÕr. Bahse
konu kurumlar sadece disiplin konusunda yaúÕ büyük özel gereksinimli bireylerle daha fazla zorluk yaúadÕklarÕnÕ
dile getirmiúlerdir. Bu çalÕúma, 23 yaúÕndan büyük özel gereksinimli çocu÷u olan ailelerle çalÕúan uzmanlar için
de÷erli kaynak bir özelli÷i taúÕmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Özel gereksinimi olan bireyler, tanÕlama ve de÷erlendirme, tanÕlamada yaúanan zorluklar
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(12287) GÖRME ENGELLø VE GÖRME ENGELLø ÇOCUöU
OLMAYAN ANNELERDE YILMAZLIK ÖZELLøKLERø
1

YILMAZ AVCU 1
MøLLø EöøTøM BAKANLIöI
yilmaz_msn_@hotmail.com

YÕlmazlÕk, dayanÕklÕlÕk ve mücadelecilik gibi pek çok kavramÕ bünyesinde barÕndÕran karmaúÕk bir yapÕya sahip
oldu÷u alan yazÕn araútÕrmalarÕndan ortaya çÕkmaktadÕr. YÕlmazlÕk denince, bir zorluk ile karúÕlaúÕldÕ÷Õnda bu
durumdan daha güçlü bir úekilde çÕkmayÕ, bir kriz durumunda geliúim göstermeyi ve dayanÕklÕ olmayÕ sa÷layan
aktif bir süreç oldu÷u (Walsh, 2006)’da çalÕúmasÕnda belirtmektedir. Çocuk sahibi olmak insanlar için gurur
kayna÷ÕdÕr. Bir güven bir gelecektir. Fakat görme engelli çocuk sahibi olmak ebeveynlerin mükemmel olarak
kurguladÕ÷Õ çocukla ilgili bir takÕm olumsuzluklar ve yÕlmazlÕk durumlarÕnÕn ortaya çÕkmasÕna neden olabiliyor.
Görme engelli çocu÷u olan ve olmayan ailelerin en önemli ortak noktalarÕ çocuk sahibi olmanÕn vermiú oldu÷u
sorumluluklarÕdÕr. Ankara ølinde bulunan ve Görme Engelliler OkullarÕ olan, “Mitat ENÇ Göme Engelliler
ølkokulu” ve “Gören Eller Görme Engelliler ølkokulu” ve ‘‘Emniyetçiler ve HacÕ Mustafa Tarman
ølkokullarÕnda’’ ö÷renim gören ö÷renci annelerinin YÕlmazlÕk durumlarÕ incelenmiútir. Anne YÕlmazlÕk Ölçe÷i
(AYÖ), Kaner ve BayraklÕ (2009) tarafÕndan geliútirilmiútir. AYÖ, 34 maddeden ve sekiz alt ölçekten
oluúmaktadÕr. AynÕ zamanda araútÕrmacÕ ve iki uzman görüúü alÕnarak hazÕrlanan Anne Kiúisel Bilgi (
Demografik Bilgiler) Formu da, 7 sorudan oluúmaktadÕr. AraútÕrma, karúÕlÕklÕ iliúkisel tarama modeline göre
planlanmÕútÕr. øliúkisel tarama modelleri, iki ya da daha fazla de÷iúken arasÕnda birlikte de÷iúimin varlÕ÷ÕnÕ
ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan desenlerin tümüne verilen addÕr. øliúkisel tarama modeli ise iliúkisel
tarama modellerinden biri olup gerçek bir neden-sonuç iliúkisi vermemekle birlikte neden-sonuç iliúkisine
yönelik bazÕ ipuçlarÕ verir ve bir de÷iúkendeki durumun bilinmesiyle di÷er de÷iúkenin kestirilebilmesinde veya
yordanmasÕnda yararlÕ sonuçlar sa÷lar (Karasar, 2005). AraútÕrma lineer model analizi yani iki-yönlü varyans
analizi (ANOVA) bulgularÕna göre, görme engelli olan ve olmayan ö÷renci annelerinin yÕlmazlÕk düzeylerini
etkileyen faktörlerden Sosyal Destek puanlarÕnÕn engel durumu ve çocu÷un cinsiyetine göre anlamlÕ bir farklÕlÕk
gösterdi÷i bulunmuútur. AYÖ sosyal destek puanlarÕnÕn çocu÷un cinsiyeti de÷iúkenine göre hangi gruplar
arasÕnda farklÕlaútÕ÷Õna bakÕldÕ÷Õnda ise, erkek çocuklarÕn (), kÕz çocuklara () göre daha yüksek, görme engelli
çocu÷u olmayan annelerin, AYÖ alt boyutlarÕndan sosyal destek puanlarÕ, kÕz çocuklarÕn (), erkek çocuklara ()
göre daha yüksek çÕkmÕútÕr. AynÕ zamanda analizde görme engelli olmayan ö÷renci annelerinin puanlarÕnÕ daha
yüksek çÕktÕ÷Õ araútÕrmada saptanmÕútÕr. Di÷er taraftan, annelerin yÕlmazlÕk düzeylerini etkileyen sosyal destek
göz önünde bulundurularak onlara gerekli deste÷in sa÷lanmasÕ ve bireysel geliúimleri adÕna e÷itim
programlarÕnÕn varlÕ÷Õ önem taúÕdÕ÷Õna ve bu programlar hakkÕnda bilgilere yer verilmiútir.
Anahtar Kelimeler : YÕlmazlÕk, Anne YÕlmazlÕk, Görme Engelli, Özel E÷itim.
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(11779) SAöLIK OKURYAZARLIöI
ùENGÜL ÜZEN 1, ELA YILMAZ COùKUN 2
1

ÇANAKKALE ON SEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
2
NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø
snglzn@gmail.com

Sa÷lÕk okuryazarlÕ÷Õ kavramÕ, ilk kez 1970’li yÕllarda ortaya çÕkmÕú olup, teknolojinin de artÕúÕ ile beraber
2000’li yÕllarda üzerinde sÕklÕkla tartÕúÕlan bir konu halini almÕútÕr. Dünya Sa÷lÕk Örgütü bu kavramÕ, “sa÷lÕklÕ
olmayÕ sürdürme ve bu duruma katkÕda bulunmayÕ sa÷layan yollarla; bireylerin enformasyona eriúim, anlama ve
kullanma yetene÷i ile motivasyonunu belirleyen biliúsel ve sosyal beceriler” olarak tanÕmlamaktadÕr. Baúka bir
çalÕúmada ise sa÷lÕk okuryazarlÕ÷Õ; ‘bireylerin, kendileri ve toplum sa÷lÕ÷Õ ile ilgili karar ve davranÕúlarÕnÕ
yönlendirecek, temel sa÷lÕk bilgi ve hizmetleri konusunda bilgi birikimleri, bu bilgilere eriúimleri, eriúilen bilgiyi
anlamalarÕ, de÷erlendirmeleri, kullanmalarÕ ve nesilden nesile aktarmalarÕ’ úeklinde tanÕmlanmaktadÕr. Sa÷lÕk
okuryazarlÕ÷ÕnÕn geliútirilmesinde e÷itim büyük önem taúÕmaktadÕr. Literatür de bu e÷itimle birlikte bireylerin
bilgi birikimlerini, anlayÕúlarÕnÕ ya da yaúam tarzlarÕnÕn de÷iútirilmesine iliúkin bir yönlendirme olmasÕnÕn
yanÕnda, sa÷lÕk e÷itimi yolu ile sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerle ilgili farkÕndalÕ÷Õn da artaca÷Õ ve bu
faktörlerin de÷iúmesi için kiúisel ve toplumsal hareketlerin teúvik edilmesinin sa÷lanaca÷Õna vurgu
yapÕlmaktadÕr. YapÕlan bir çalÕúmada, tamamlayÕcÕ sa÷lÕk yaklaúÕmlarÕnÕn güvenilir kullanÕmÕ için sa÷lÕk
okuryazarlÕ÷ÕnÕn önemine vurgu yapmÕúlardÕr. AynÕ çalÕúmanÕn sonuçlarÕnda; sa÷lÕk okuryazarlÕ÷ÕnÕn yetersiz
olmasÕ bireylerin sa÷lÕk durumunun kötü oldu÷unu anlamamasÕna, koruyucu sa÷lÕk hizmetlerinin az
kullanÕlmasÕna, önerilen tedavilere uyulmamasÕna, öz bakÕm yetersizli÷ine, semptomatik dönemde sa÷lÕk arama
davranÕúÕnda gecikmeye, sa÷lÕk giderlerinde ve mortalitede artÕúa neden olaca÷Õ belirtilmektedir. Oysaki; baúka
bir çalÕúmada, sa÷lÕk personelinin sa÷lÕk okuryazarlÕ÷Õ kavramÕ hakkÕndaki görüúleri üzerinde çalÕúÕlmÕú olup,
farklÕ sa÷lÕk meslek gruplarÕndan olan çalÕúanlarÕn, %91,6 oranÕnda sa÷lÕk okuryazarlÕ÷Õ kavramÕnÕ bilmedikleri
belirtilmiútir. Bu durumda sa÷lÕk okuryazarlÕ÷ÕnÕn geliútirilmesi için sa÷lÕk sektörünün yanÕ sÕra e÷itim sektörü,
sivil toplum kuruluúlarÕ, medya gibi çok sektörlü bir yaklaúÕm gereklidir.
Ö÷renmeye yönelik bilinçli olarak yapÕlandÕrÕlmÕú fÕrsatlardan oluúan sa÷lÕk e÷itiminde, bilgilerin arttÕrÕlmasÕ ve
birey ve toplum sa÷lÕ÷Õ sa÷lÕ÷Õna yardÕmcÕ yaúam becerilerinin geliútirilmesi için sa÷lÕk okuryazarlÕ÷ÕnÕn da
e÷itim konularÕna dahil edilmesi gerekti÷i görüúü savunulmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler : Sa÷lÕk okuryazarlÕ÷Õ, e÷itim, sa÷lÕk

(12171) ANATOMø EöøTøMø VE EPøSTEMOLOJøK øNANÇLAR
1

ùEYDA FERAH ARSLAN 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ferahtuygar@mynet.com

E÷itimde epistemoloji ''Bilginin tanÕmÕ, bilginin nasÕl oluúturuldu÷u, bilginin nasÕl de÷erlendirildi÷i, bilginin
nerede bulundu÷u ve bilmenin nasÕl gerçekleúti÷i” ile ilgili inançlarÕ kapsamaktadÕr. Epistemolojik inançlarÕn
ö÷renme ve uygulama üzerinde önemli etkisi vardÕr. Anatomi en basit ifadeyle canlÕ yapÕlarÕnÕn tanÕmlanmasÕ ve
isimlendirilmesidir. Anatomi çalÕúmalarÕ geleneksel olarak diseksiyona ba÷lÕ olmakla birlikte, günümüzdeki
görüntüleme teknolojisi ile bir vücuda diseksiyon yapÕlmadan da nasÕl oluútu÷unu görmek mümkün olmuútur
Anatomide en yaygÕn terimler Latince adlandÕrmalardÕr. Bu zor terimleri ezberleme iúlemi tekrar gerektirir, bu
nedenle anatomi e÷itimi yinelenen çalÕúmalar içerir. Geleneksel anatomi ö÷retim stratejileri, bilginin kesinli÷ine,
gerekçesine, kayna÷Õna yönelik inançlarÕn geliúmesini zorlaútÕrÕr. Anatomi, daha deneysel bir bakÕú açÕsÕyla
ö÷retilip de÷erlendirilirse ya da di÷er disiplinler ile bütünleúik hale getirilirse, ö÷renciler bu köklü disiplini çok
daha iyi kavrayabilirler. Bu yaklaúÕm, ö÷rencilerin inançlarÕnÕ de÷iútirebilir, ö÷renmeye iliúkin daha derin
yaklaúÕmlar geliútirmelerini sa÷layarak, hem kÕsa hem de uzun vadede ö÷renme sonuçlarÕnÕ iyileútirebilir.
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(12173) ANATOMø EöøTøMø VE PROBLEME DAYALI ÖöRENME
1

ùEYDA FERAH ARSLAN 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ferahtuygar@mynet.com

Anatomi en basit ifadeyle canlÕ yapÕlarÕnÕn tanÕmlanmasÕ ve isimlendirilmesidir. Anatomide en yaygÕn terimler
Latince adlandÕrmalardÕr. Bu zor terimleri ezberleme iúlemi tekrar gerektirir, bu nedenle anatomi e÷itimi
yinelenen çalÕúmalar içerir. Probleme dayalÕ ö÷renme, ö÷renci merkezli, küçük grupla ö÷renme yaklaúÕmlarÕndan
biridir. ølk olarak tÕp fakültelerinde uygulanmaya baúlanmÕú, daha sonra farklÕ disiplinlere yayÕlmÕútÕr. Bu model,
ö÷rencileri toplumun de÷iúen sa÷lÕk bakÕm gereksinimlerine yanÕt verecek úekilde hazÕrlayan ve aktif rol veren
bir e÷itim yöntemidir. PDÖ modeli iletiúimin, ö÷renmenin, paylaúÕmÕn ve ö÷rendiklerini ifade etmenin en etkili
yöntemlerinden birisidir. Bu çalÕúmada PDÖ metodunun anatomi e÷itiminde kullanÕlmasÕ konusunda açÕklamalar
ve öneriler sunulacaktÕr.
Anahtar Kelimeler : TÕp e÷itimi, anatomi, epistemolojik inanç.

(10218) TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT STUDENTS’ VIEWS
ABOUT THE EFFECTIVENESS OF PREPARATORY CLASSES
1

BURCøN BAYARTMAZ 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
burcinbayartmaz@outlook.com

This study investigates Tourism and Hotel Management students’ perceived English competency and attempts to
understand their views about the effectiveness of preparatory class. The qualitative data were collected through
interviews from 5 undergraduate Tourism and Hotel Management students who attended preparatory class. The
data were analyzed using content analysis. According to the findings, all participants were in agreement about
the effectiveness of preparatory class, which are lack of practice, lack of native speakers, lack of motivation and
deficiency of vocabulary and grammar knowledge.
Anahtar Kelimeler : English for specific purposes, Effectiveness of preparatory class, ELT in Turkey,
Perceived language competence, Intensive Language Learning

(10250) ATTITUDES AND TEACHER SELF-EFFICACY BELIEFS OF
4TH GRADE ELT DEPARTMENT STUDENTS
1

CEYDA ÇAöLAYAN 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ceydacaglayan25@gmail.com

The purpose of this quantitative study was to investigate 4th grade pre-service English teachers’ attitudes
towards teaching profession and their self-efficacy beliefs. Also, this study was also investigated whether there
are differences between female and male students in terms of attitudes and self-efficacy beliefs. The participants
of this study consisted of 40 (F=21, M=19) 4th grade pre-service English teachers at Çanakkale Onsekiz Mart
University. A two-part questionnaire was used. Research results reveal that participants have positive attitudes
towards teaching profession and some certain items motivate them. Also, participants’ self-efficacy beliefs,
especially about written materials, are fairly high. Interestingly, female participants’ attitudes are more positive
than males, and males’ self-efficacy beliefs are higher than females.
Anahtar Kelimeler : Pre-service English teacher, Teacher attitudes, Teacher motivation, Teacher self-efficacy
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(10289) AN INVESTIGATION INTO THE ROLE OF ANXIETY IN
ENGLISH LANGUAGE CLASSES
1

EMøNE USLU 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
eemineuslu7@gmail.com

This study was conducted to reveal the sources of classroom anxiety. The study also investigated whether there
is a relationship between gender and foreign language learning anxiety. The study was conducted through survey
methodology. The quantitative data were collected from 2nd year students (N = 47) who study in English
Language Teaching department of Çanakkale Onsekiz Mart University. The data were analysed through
descriptive statistics and Mann-Whitney U tests. According to the analysis, the students reported that they do not
feel anxious in their English classes. The study also revealed that there is hardly any relationship between gender
and classroom anxiety.
Anahtar Kelimeler : Classroom anxiety, Foreign language anxiety, Impact of anxiety on language learning,
Relationship between gender and anxiety, Sources of anxiety

(10371) A STUDY ON THE CORRELATION BETWEEN PRE-SERVICE
ENGLISH TEACHERS’ FOREIGN LANGUAGE LEARNING ANXIETY
AND MOTIVATION
1

NURùAH YILMAZ 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
nursahyilmaz35@gmail.com

The study aimed to investigate the relationship between pre-service English teachers’ foreign language learning
anxiety and motivation. The study also aimed to reveal the relationship between gender and foreign language
learning motivation and the relationship between gender and foreign language learning anxiety. This study was
conducted with 40 pre-service English teachers from third graders at ELT department of Çanakkale Onsekiz
Mart University. There were 25 female participants, and there were 15 male participants. The researcher
collected quantitative data from the participants through a questionnaire in December 2016. The researcher
analysed quantitative data by using descriptive and correlation statistics. The analysis of quantitative data
showed that there was a meaningful correlation between foreign language learning anxiety and motivation.
However, there was no significant difference between gender and foreign language motivation.
Anahtar Kelimeler : Foreign language learning anxiety, Foreign language learning motivation, Gender, Preservice English teachers.

(10375) VOCABULARY LANGUAGE LEARNING STRATEGIES USED
BY ELT DEPARTMENT STUDENTS
1

øREM ECE YENø 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
irem.ece.yeni@gmail.com

The major aim of this research is to identify whether there is a difference between first and fourth year ELT
students’ vocabulary learning strategies. To collect data, a scale which includes 25 items based on vocabulary
learning strategies is administered. 35 first and fourth year ELT students of Canakkale Onsekiz Mart University
participated in this study. The data was analysed by using Man Whitney U test and descriptive statistics. The
findings of the study indicate that the mostly used vocabulary learning strategies are determination strategies and
the least used strategies are cognitive strategies. While there is a statistically significant difference between first
and fourth year students in terms of using vocabulary learning strategies, no significant difference was found
between female and male students.
Anahtar Kelimeler : Vocabulary learning strategies, ELT students, English as a foreign language
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(10902) THE RELATIONSHIP BETWEEN EXTENSIVE READING AND
THE USE OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES
1

BERøN BERøL SAYGILI 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
berilsaygili@gmail.com

In this study, it is aimed to investigate the relationship between extensive reading and the use of metacognitive
reading strategies. The survey is conducted in Çanakkale Onsekiz Mart University in fall semester of 2016-2017
academic year. The participants are first and fourth year students of English Language Department, there are
totally 58 participants. There are three research questions this study based upon. To reach the answers of these
questions, Metacognitive Reading Strategies Questionnaire developed by Taraban, Kerr and Rynearson (2004);
an adapted Turkish version of Metacognitive Reading Strategies Questionnaire is implemented and the findings
are achieved by correlation. First question is about the first and the fourth year students’ frequency of doing
extensive reading; answers given by the participants are correlated to detect whether there is any significant
difference between the first and the fourth year students’ frequency of doing extensive reading, but the findings
are similar in terms of doing extensive reading. The second question is about metacognitive reading strategy
usage in terms of the first and the fourth year students, yet there is not any significant difference between these
participants; however, when we check the findings of the third question, it is found that there is a significant
relationship between extensive reading and the use of metacognitive reading strategies. The study also finds that
there is a gender difference for a metacognitive reading strategy usage.
Anahtar Kelimeler : extensive reading, metacognition, metacognitive reading strategy

(10910) PERCEIVED LANGUAGE COMPETENCES AND ANXIETY
LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS OF ENGLISH: COMPARISON
BETWEEN FIRST AND FOURTH YEARS
1

KARDELEN FULYA KøLøMLø 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
fulya.4895@gmail.com

The present study aims to investigate perceived language competences and speaking anxiety levels of pre-service
teachers of English in Turkey by comparing first and fourth year students. Both qualitative and quantitative data
were gathered through a questionnaire administered to 50 students (28 first years and 22 fourth years) recruited
in a pre-service English Language Teaching (ELT) teacher training department in Çanakkale Onsekiz Mart
University (ÇOMU). The data was analysed through descriptive statistics and independent samples. The analysis
of the data revealed that regardless of the class, students’ language learning experience is limited. Since their
English classes primarily focused on reading, grammar and vocabulary, they perceived least competent in
speaking and listening. It is indicated that students who enroll in the ELT department in Turkey have limited
communication proficiency in English. On the other hand, this situation leads them to feel anxious while they are
speaking. According to the findings, both first and fourth year students have speaking anxiety.
Anahtar Kelimeler : perceived language competences, speaking anxiety, pre-service teachers of EFL, ELT in
Turkey
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(11229) STUDENTS’ PERSPECTIVES ON THE USE OF MOTHER
TONGUE IN ENGLISH CLASSROOMS
1

EBRU BALCI 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
ebruebru_1995@hotmail.com

The study aims to provide an overview of ELT students' views about using mother tongue in English classes.
The study also investigated the frequency of using L1 in English classes and the difference, if any, between first
and fourth grade students in terms of using mother tongue in English classes. To do this, 40 students who are
studying in ELT department are administered a questionnaire which includes frequency questions and some
reasons about using L1 in English classes. The data were analysed by using descriptive statistics and MannWhitney U test. Data analysis shows that the use of mother tongue is inseparable unit of the learning of English.
It was also revealed that while first grade students need to be more eager to use L1, fourth grade students are
more willing to use L1. A number of reasons affecting this situation are addressed such as educational
background, the goal of using L1 and learning style.Based on the results, it is determined that the use of mother
tongue might be beneficial for promoting learning and could raise students' English language awareness.
Anahtar Kelimeler : mother tongue, target language (English), code switching, frequency, students’ views.

(11745) ELT DEPARTMENT STUDENTS’ VIEWS ABOUT THE
EFFECTIVENESS OF DRAMA COURSE
1

FATMA BULANIK 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
fatmaabulanik@gmail.com

The purpose of this study is to find out ELT Department students’ views about the effectiveness of drama course.
40 ELT students currently active in Çanakkale On Sekiz Mart University ELT Department participated in this
study. This study employed survey methodology. A questionnaire was used to collect data. The findings showed
that participants are positive about the effectiveness of drama course in terms of improving teaching skills. It was
also found that participants’ considered that creative drama course as an essential course for teacher education.
Anahtar Kelimeler : creative drama, attitude, teaching skills, education

(11803) THE EFFECTIVENESS OF PRE-SERVICE TEACHER
EDUCATION PROGRAMME FROM STUDENTS’ POINT OF VIEW
1

SøBEL DENøZ 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART UNøVERSøTESø
sibel.denizz@yahoo.com

This qualitative study attempts to reveal ELT department students’ views about the effectiveness of English
language teacher education programme. Four participants who study in pre-service ELT programme in
Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU) were selected to interview to evaluate the programme from
students’ point of view. Content analysis was used to analyze the data. Participants report that practice and
theory are well balanced; the courses in the syllabus prepare them to practise their profession in real classroom
settings. Additionally, it is considered by the participants that having emphasis on practise is strong part of the
programme.
Anahtar Kelimeler : pre-service programme, expectations, teacher education, ELT, evaluation
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(11942) THE ROLE OF THE SIMULATION GAMES ON LANGUAGE
LEARNERS' SELF-PERCEIVED LANGUAGE COMPETENCE
1

KAAN TAMøR 1
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
kaantamir96@gmail.com

The aim of this study is to find out the positive effects of the simulation games on language learning process. In
the study, as a data collection tool, interview was used. To analyze the data, content analysis method was
followed. Participants were randomly selected from Canakkale Onsekiz Mart University, School of Foreign
Languages. The findings of this study have shown that there is not a significant role of the time spend on playing
the simulation games in terms of learners’ self-perceived language competence. However, with the enlightment
of this study, it can be concluded that simulation games can be used as language teaching and practising
materials in a motivational way.
Anahtar Kelimeler : Simulation Games, Language Learning, CALL, Self-perceived Language

(12062) CONTENT ANALYSIS OF THE EXTENT OF BLOOM’S
TAXONOMY IN THE OVERALL QUESTIONS OF THE TEXTBOOK
BUSINESS ENGLISH
1

ø. EFE EFEOöLU 1, ÖMER GÖKHAN ULUM 2
ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY
2
ADANA BøLøM VE TEKNOLOJø ÜNøVERSøTESø
omergokhanulum@gmail.com

Broadly speaking, Bloom’s taxonomy is the most employed categorization among the cognitive process models.
It is a grouping system focusing on the steps from remembering the knowledge to more complicated cognitive
levels as evaluating the knowledge. The aim of this study is to figure out to what extent Bloom’s taxonomy is
applied in the overall questions of the textbook Business English. Considering the issue, the research question To
what extent do the overall questions in the textbook Business English include the lower and higher order
cognition levels of Bloom’s taxonomy? was formed. The textbook Business English by Tomsk Polytechnic
University Publishing House was analyzed through descriptive content analysis method. At the end of the study,
some assumptions have been attained with the aim of recommending how the textbooks which are being written
or will be written should include Bloom’s taxonomy in their assessment questions.
Anahtar Kelimeler : Business English, Bloom’s Taxonomy, Questions, assessment, textbook, content analysis
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(11723) KAMU ÇALIùANLARININ øù SAöLIöI VE GÜVENLøöø
KAPSAMINDA TEMEL HAK VE SORUMLULUKLARINA YÖNELøK
FARKINDALIKLARI
BETÜL YENøSARI 1, ÖMER FARUK ÖZTÜRK 2
2

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
byenisari@gmail.com

øú Sa÷lÕgÕ ve Güvenli÷i (øSG); çeúitli endüstri ve faaliyetlere özgü olarak tÕp, psikoloji, e÷itim, toksikoloji,
ergonomi, fizik, kimya, ekonomi, hukuk, teknoloji gibi bilimsel alanlarla ilgili konulara temas eden geniú
kapsamlÕ ve çok disiplinli bir kavramdÕr. Bu çok çeúitli alanlarla ilgili ve iliúkili olmasÕnÕn yanÕsÕra, bazÕ temel
ilkelere sahiptir. Bu ilkelerden en önemlisi her çalÕúanÕn haklara sahip olmasÕ ve bu haklarÕn güvence altÕna
alÕnmasÕ gereklili÷idir. Di÷er önemli ilke ise iúyerinde sa÷lÕk ve güvenli÷in tesisi için çalÕúanÕn, iúverenin ve
devletin birtakÕm sorumluluklarÕ ve yükümlülüklerinin olmasÕdÕr. Hak ve sorumluluklarÕn tam olarak yerine
getirilmesi ise öncelikle bu konuda bilgi sahibi olmayÕ, dolayÕsÕyla e÷itim ve ö÷retimi gerektirir. ÇalÕúma
ortamÕnda oluúabilecek iú kazalarÕnÕn nedenlerini açÕklayan Henrick’in Domino Teorisi, Grose’un 4M Modeli ve
Petersen’Õn Çoklu Nedensellik Teorisine bakÕldÕ÷Õnda ortak noktalarÕnÕn insan faktörünün oldu÷unu görürürüz.
ønsan kaynaklÕ güvensiz davranÕúlar, tüm iú kazasÕ ve meslek hastalÕklarÕnÕn tek sebebi de÷ildir, ancak en büyük
sebebidir. ønsanÕn e÷itilmesi, hak ve sorumluluklarÕnÕn ö÷retilmesi, iúyerinde sa÷lÕk ve güvenli÷i sa÷lamanÕn en
büyük adÕmÕdÕr. YapmÕú oldu÷umuz bu çalÕúma, iúyerinde çalÕúan kiúilerin øSG alanÕndaki farkÕndalÕklarÕnÕ
incelemesi üzerinedir. Bu araútÕrma betimsel bir alan çalÕúmasÕ olup, nicel araútÕrma tekniklerinden kaynak
tarama ve anket yöntemlerine baúvurulmuútur. Anket, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin farklÕ
birimlerinde görev yapan akademik ve idari personel ile yüz yüze görüúülerek yapÕlacaktÕr. ÇalÕúma sonucunda
çalÕúanlarÕn farklÕ demografik (cinsiyet, bölüm, medeni durum, unvan gibi) özelliklerine göre øSG konusundaki
bilgi düzeyleri, farkÕndalÕklarÕ tablolar halinde gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler : øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i, ÇalÕúan haklarÕ, ÇalÕúan sorumlulu÷u

(11753) ÖZEL SEKTÖRDE GÖRÜLEN RøSKLERE KARùI
ÇALIùANLARIN EöøTøMLERø
ÖZNUR BøLDøREN 1, FATMA BAYCAN KOYUNCU 2
1

2

ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
oznurbildiren@gmail.com

Ülkemizdeki iú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕnÕn sayÕsÕ ciddi boyutlara ulaútÕ÷Õndan dolayÕ øú Sa÷lÕ÷Õ ve
Güvenli÷i’nde (øSG) tazmin edici de÷il önleyici, reaktif de÷il proaktif olmak gereklilik halini almÕútÕr. Bu açÕdan
bakÕldÕ÷Õnda önleyici øSG’nin ilk adÕmÕ iúyerindeki tehlike kaynaklarÕnÕ, bu tehlike kaynaklarÕnÕn do÷uraca÷Õ
riskleri tespit etmek ve yapÕlan risk de÷erlendirmesi sonucu gerekli önlemleri almaktÕr. AlÕnan önlemlerin etkili
ve baúarÕlÕ olmasÕ çalÕúanlara verilecek olan e÷itimden geçmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ özel sektörde çalÕúan
kiúilerin maruz kalabilecekleri risklerin belirlenip bu risklere karúÕ alÕnmasÕ gerekli tedbirlerin ve verilmesi
gerekli e÷itimlerinin önerilmesidir. ÇalÕúmada beton alanÕnda faaliyet gösteren bir fabrika seçilmiú ve bu
sektörde sÕkça karúÕlaúÕlan tehlikeler ve riskler belirlenmiútir. Uygulanacak yöntemin anlaúÕlÕr, iú gücünün
katÕlÕmÕnÕ sa÷layan aynÕ zamanda da detaylÕ sonuca götürecek bir yöntem olmasÕ gere÷i düúünülmüú ve L-Tipi
Matrix yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Risk de÷erlendirmesinde getirilen çözüm önerilerine iliúkin alÕnmasÕ gereken
e÷itimler belirlenmiútir. Uygulama Çanakkale’de faaliyet gösteren 39 çalÕúanÕ olan Çetinkaya Beton firmasÕnda
gerçekleútirilmiútir. Elde edilen veriler sonucu 7 kabul edilemez risk, 10 kabul edilebilir risk ve 6 dikkate de÷er
risk olmak üzere toplam 23 risk elde edilmiútir. Getirilen çözüm önerileri baz alÕnarak; genel øSG kurallarÕ,
hastalÕktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri uygulamasÕ, güvenlik ve sa÷lÕk iúaretleri vb. e÷itimlerin
verilmesi ve sonuçlarÕn incelenmesi öngörülmüútür.
Anahtar Kelimeler : øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i, çalÕúanlarÕn e÷itimi, risk de÷erlendirmesi, iú sa÷lÕ÷Õ, iú güvenli÷i



Sayfa 443

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE

(11757) ÖZEL SEKTÖRDE øù SAöLIöI VE GÜVENLøöø EöøTøMøNDE
ÇALIùANLAR ÜZERøNE BøR øNCELEME: ÇANAKKALE øLø ÖRNEöø
DAMLA øSKENDERKAPTANOöLU 1, ÖMER FARUK ÖZTÜRK 2
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ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
damlaiskenderkaptanoglu@gmail.com

YapÕlan iúin niteli÷ine ba÷lÕ olarak her iúyeri sa÷lÕk ve güvenlik açÕsÕndan pek çok tehlikeyi bünyesinde
barÕndÕrmaktadÕr. Teknoloji geliútikçe çalÕúanlarÕn karúÕlaútÕ÷Õ yeni tehlike kaynaklarÕ ve bu kaynaklardan
do÷acak yeni riskler bulunmaktadÕr. Bu da iú kazalarÕnÕn ve dolasÕyla da hem maddi hem de manevi kayÕplarÕn
sayÕsÕnÕ arttÕrmaktadÕr. øú Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i (øSG) alanÕnda yapÕlan çalÕúmalarÕn ve verilen e÷itimlerin amacÕ,
sa÷lÕk ve güvenlik tehlikelerinden ve bunlarÕn yarattÕ÷Õ risklerden arÕndÕrÕlmÕú çalÕúma ortamlarÕnÕn
sa÷lanmasÕdÕr. UnutulmamalÕdÕr ki tehlikelerin yol açtÕ÷Õ kazalarÕn %98’i alÕnacak tedbirlerle önlenebilir
niteliktedir. KazalarÕn meydana gelmeden önlenebilmesi için yapÕlacak en önemli çalÕúma, yetiúkinlere düzenli
olarak çalÕútÕklarÕ birim ve sorumlu oldu÷u iúlerle alakalÕ e÷itim verilmesi üzerine olmalÕdÕr. Çünkü e÷itim yolu
ile kiúinin edindi÷i bilgileri uygulamaya dönüútürerek davranÕú de÷iúikli÷inin sa÷lanmasÕ ve øSG’ne iliúkin do÷ru
davranÕú modellerinin kazandÕrÕlmasÕ mümkündür. Bu çalÕúma, Çanakkale ili Eceabat ilçesinde bulunan bir gÕda
üretim fabrikasÕnda iú güvenli÷i açÕsÕndan ortaya çÕkabilecek tehlike ve bu tehlike kaynaklarÕndan do÷acak
riskleri belirlemek ve bunlara karúÕ alÕnmasÕ gereken tedbirler üzerinedir. AlÕnmasÕ ve yapÕlmasÕ gereken
tedbirlerin e÷itim seminerleri ile çalÕúanlara ö÷retilmesi ve verilen e÷itimin çalÕúanlar üzerindeki etkisinin
incelenmesi de çalÕúma kapsÕmÕnda gerçekleútirilmiútir.
Anahtar Kelimeler : ÇalÕúanlarda e÷itim, øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i, øSG e÷itimi, Risk de÷erlendirmesi.
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UYGULAMA
DøLEK DEMøR 1, FATMA BAYCAN KOYUNCU 1
1

ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
dilekdemir1790@hotmail.com

Yasal düzenlemeler, tedbirler ve yükümlülükler getirilmiú olsada ülkemizde, her yÕl birçok iúgören iú kazalarÕ ve
meslek hastalÕklarÕ sonucu hayatlarÕnÕ kaybetmekte veya iú göremez hale gelmektedir. Yaúanan iú kazalarÕ ve
meslek hastalÕklarÕ yüzünden kaybedilen yaúamlar, iú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕnÕn sayÕlarÕndaki artÕúlar, iúçi
sa÷lÕ÷Õ ve iú güvenli÷i kapsamÕndaki çalÕúmalarÕn ve bu alanda gerçekleútirilmesi gereken ilerlemenin
gereklili÷ini ortaya koymuútur. Güvenlik kültürünün amacÕ, çalÕúanlarÕn iúyerlerindeki risklerin farkÕnda oldu÷u,
sürekli olarak bu tehlikelere karúÕ dikkatli oldu÷u ve güvenli olmayan davranÕúlardan sakÕndÕ÷Õ bir çalÕúma
ortamÕ yaratmaktÕr. øú kazalarÕnÕn azaltÕlmasÕnda en önemli tedbir olarak, iú görenlerin e÷itilmesi gelmektedir.
ÇalÕúmada yaúanmÕú, yaúanan ve yaúanabilecek iú güvenli÷i sorunlarÕna karúÕn iú güvenli÷i kültürü ve algÕlarÕnÕn
ve bunun iúletmelerindeki güvenlik e÷itimi ile ne derecede iliúkili oldu÷unun belirlenmesi amaçlanmÕú ve
hedeflenmiútir. ÇalÕúmada özet olarak Çanakkale ilinde mobilya sektöründeki çalÕúan personelin iú güvenli÷i
kültürü ve algÕlarÕnÕn güvenlik e÷itimi ile olan iliúkisi incelenmiútir. Literatürde yapÕlan çalÕúmalar ve bu
çalÕúmalardan elde edilen bulgular ve sonuçlar incelenerek hazÕrlanan anket çalÕúmasÕ mobilya sektöründe
faaliyet gösteren iúletmelere ziyaretler gerçekleútirilerek yüz yüze uygulanmÕútÕr. Anket verileri SPSS, Minitab
istatistik paket programlarÕna girilerek veriler t testi, ki kare testi ve korelasyon analizleri ile de÷erlendirilmiútir.
ÇÕkan sonuçlar tablo ve grafikler haline getirilip yorumlanarak, çözüm önerileri geliútirilmiútir.
Anahtar Kelimeler : øú Güvenli÷i, Güvenlik Kültürü, Güvenlik E÷itimi, Tehlike, Risk, ÇalÕúan AlgÕsÕ.
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ùAPLA, RABøA (rabiasapla@gmail.com), KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9536
ÇAKIR, ABDULVAHøT (cakir@gazi.edu.tr), GAZø UNøVERSøTY - Türkiye - PaperID: 9538
GÜNGÖR, MÜZEYYEN NAZLI (mnazlidemirbas@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9538
HASANOöLU YAZÇAYIR, GÜLCøHAN (gulci_h35@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye
- PaperID: 9541
GÜRGÜR, HASAN (hasangurgur@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9541
GÖKÇE, ALø FUAT (afgscem@gmail.com), KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9548
DAùDEMøR, øKRAMETTøN (ikramettindasdemir@gmail.com), ORDU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9551
CENGøZ, EKREM (ec385893@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 9551
AKSOY, GÖKHAN (aksoygok44@gmail.com), ATATÜRK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9551
UZOöLU, MUSTAFA (mustafauzoglu@gmail.com), GøRESUN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9551
YANGøN EKSø, GONCA (goncayangin@gmail.com), GAZø UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9561
GÜNGÖR, MÜZEYYEN NAZLI (mnazlidemirbas@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9561
YILMAZ, YAKUP (yilmazyakupbey@gmail.com), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9562
TOKTAR, SONER (so_near91@hotmail.com), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9562
DAùDEMøR, øKRAMETTøN (ikramettindasdemir@gmail.com), ORDU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9564
OKUTAN, SEZAYI (sezaiokutan@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 9564
BOGAR, YURDAGUL (yurdagul-bogar@hotmail.com), ORTADOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9566
BADA, ERDOöAN (erdoganbada@gmail.com), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9575
ULUM, ÖMER GÖKHAN (omergokhanulum@gmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9575

ADANA

BøLøM

VE

TEKNOLOJø

BELEK, FATMA (fatma.belek.1993@gmail.com), ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9577
TøMUR, BETÜL (betultmr@gmail.com), ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9577
ALTINOK, VøCDAN (valtinok@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9600
BAKø, YASEMøN (ysmnbaki@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9620
PEKDOöAN, SERPøL (serpil4423@hotmail.com), HøTøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9621



Sayfa 445

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE
ASLAN, MUSTAFA (aaslann@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 9638
KURBAN, TURSUN (sarvarturkax@163.com), SøNCAN ÜNøVERSøTESø - Çin - PaperID: 9771
BALCI, SÜLEYMAN (meb.suleyman@gmail.com), KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø, EöøTøM FAKÜLTESø Türkiye - PaperID: 9789
ELEKBERLø, FAøK (faikalekperov@mail.ru), AZERBAYCAN MøLLø BøLøMLER AKADEMøSø - Azerbaycan
- PaperID: 9805
KARASU, H PELøN (hpkarasu@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9809
GøRGøN, ÜMøT (ugirgin@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9809
GEREK, ASLI (asli.gerek@ozu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9816
KARASU, H PELøN (hpkarasu@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9816
GøRGøN, ÜMøT (ugirgin@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9816
ORAK, SEVAL (sevalorakyonder@gmail.com), BURSA YÖNDER OKULU - Türkiye - PaperID: 9817
KARATEPE, NERMøN (nerminkaratepe@okyanuskoleji.k12.tr), BURSA OKYANUS KOLEJI - Türkiye PaperID: 9817
ARTVøNLø, EYÜP (eartvinli@gmail.com), ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9817
TOZAK, EZGø (ezgitozak@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9822
KARASU, H PELøN (hpkarasu@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9822
GøRGøN, ÜMøT (ugirgin@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9822
KARDAù, MEHMET NURø (mnkardas@hotmail.com), YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9831
ÇAKMAK, HALøME (halimecakmak92@gamail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
9831
KARDAù, MEHMET NURø (mnkardas@hotmail.com), YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9832
øL, øLAYDA (ilayda34d@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 9832
KARDAù, MEHMET NURø (mnkardas@hotmail.com), YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9834
ÇETøN, ÖZKAN (ozkncetinn@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 9834
KÖZLEME, ARøF OLGUN (olgunkozleme@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 9836
ùøùMAN, RABøA ùENAY (rs.sisman@alparslan.edu.tr), MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9837
KARAKAYA, FERHAT (ferhatk26@gmail.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 9843
AVGIN, SAKøNE SERAP (serapavgin@hotmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9843

KAHRAMANMARAù

SÜTÇÜ

øMAM

CERECø, SEDAT (s.cereci@gmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9856
KARA, NURAT (nkara@mku.edu.tr), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9856
GÖZÜBÜYÜK TAMER, MøNE (mgozubuyuk@hotmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 9865
KARAKAYA, FERHAT (ferhatk26@gmail.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 9866
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AVGIN, SAKøNE SERAP (serapavgin@hotmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9866

KAHRAMANMARAù

SÜTÇÜ

øMAM

ÇELEBøOöLU, ÖZLEM (ozlemcelebioglu@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 9869
BøREL, BÜùRA (busrabirel@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9869
AKTAN ACAR, EBRU (ebru.aktan@yahoo.com.tr), ÇANAKAKLE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 9870
ÇELEBøOöLU, ÖZLEM (ozlemcelebioglu@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 9870
ùAHøN, MEHMET (mehmetsahin_38@hotmail.com), ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9882
POLAT, MURAT (muratpolatinfo@gmail.com), MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9890
DÖLEK, øSKENDER (isdolek@gmail.com), MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9890
ZORLU, FULYA (fulya.zorlu@beun.edu.tr), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9895
EROL, EMøN EMRULLAH (emrullah6549@gmail.com), YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9917
EROL, KEMAL (ekemal@yyu.edu.tr), YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9917
BULUT, AHSEN SEDA (as_kilic@windowslive.com), AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9918
TAùPINAR ùENER, ZEHRA (zehrataspinarr@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9918
ERTÜRK, RAMAZAN (koroglu522@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 9922
ÇETøN, PINAR SEDA (pcetin@ibu.edu.tr), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9928
EYMUR, GÜLÜZAR (guluzar.eymur@giresun.edu.tr), GøRESUN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9928
EYMUR, GÜLÜZAR (guluzar.eymur@giresun.edu.tr), GøRESUN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9929
ÇETøN, PINAR SEDA (pcetin@ibu.edu.tr), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9929
UZAN, M. FURKAN (furkanuzan17@hotmail.com), FATøH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 9931
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9931
SAöLAM, MEHMET (pdgsaglam@gmail.com), øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9933
ÇALIùKAN, ZEKERøYA (zekeriya.caliskan@inonu.edu.tr), øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9933
SAöLAM, MEHMET (pdgsaglam@gmail.com), øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9934
ÇALIùKAN, ZEKERøYA (zekeriya.caliskan@inonu.edu.tr), øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9934
AYDIN, MURAT (maydin@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9938
BÜYÜK, ADEM (buyukadem6363@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 9938
AYDIN, MURAT (maydin@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9939
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BÜYÜK, ADEM (buyukadem6363@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 9939
KEFø, SARA (sarakefi@gmail.com), FOÇA BELEDøYESø ÇOCUK EVø MÜDÜRÜ - Türkiye - PaperID: 9950
KESGøN, DøDEM (ddmksgn@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9952
TøMUR, BETÜL (betultmr@gmail.com), ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9952
TARIM, KAMURAN (kamuran.tarim@gmail.com), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9955
ÖZSEZER, M. SENCER (sbulut@cu.edu.tr), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9955
CANBAZOöLU, BEYZA (beyza.cnbzgl0@gmail.com), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9955
ÇOBAN, SERHAT (serhatcoban@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9958
KARATAù, øLHAN (karatasilhan@gmail.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9961
KARACI, GÜLZADE (gulzade.karaci@gmail.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9961
ORAK, SEVAL (sevalorakyonder@gmail.com), BURSA YÖNDER OKULU - Türkiye - PaperID: 9978
HORZUM, ERHAN (ehorzum@yonderkoleji.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 9978
POLAT, MURAT (muratpolatinfo@gmail.com), MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
9980
ùAHøN, MEHMET (mehmetsahin_38@hotmail.com), ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 9981
KøRAZ, AYùE (1aysekiraz@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 9981
ZORLU, YUSUF (yusuf.zorlu@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9985
ZORLU, FULYA (fulya.zorlu@beun.edu.tr), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9985
BOZAVLI, EBUBEKøR (ebozavli@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 9987
PEKBAY, CANAY (canaypekbay@beun.edu.tr), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10002
YILMAZ, NURBANU (nurbanuyilmaz@beun.edu.tr), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10002
TARIM, KAMURAN (kamuran.tarim@gmail.com), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10009
ÖZSEZER, M. SENCER (msencerbulut@gmail.com), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10009
CANBAZOöLU, BEYZA (beyza.cnbzgl0@gmail.com), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10009
BAùAR, MURAT (muratbasar64@gmail.com), UùAK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10010
TEKøN, ALøùAN (alisantekin@gmail.com), UùAK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10010
DOöAN, M.CøHANGøR (mcdogan@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10010
ùENER, NURCAN (nsener@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10010
BAùAR, MURAT (muratbasar64@gmail.com), UùAK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10012
TEKøN, ALøùAN (alisantekin@gmail.com), UùAK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10012
DOöAN, M.CøHANGøR (mcdogan@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10012
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ùENER, NURCAN (nsener@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10012
DEVECø, øSA (deveciisa@gmail.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10015
ÇEPNø, SALøH (cepnisalih@yahoo.com), - Türkiye - PaperID: 10015
DEVECø, øSA (deveciisa@gmail.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10016
ÇEPNø, SALøH (cepnisalih@yahoo.com), - Türkiye - PaperID: 10016
ATAù, MUSTAFA (mustafa.atas06@gmail.com), TC MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
10022
ÜREDø, LÜTFø (lutfiuredi@gmail.com), MERSøN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10022
UZTOSUN, MEHMET SERCAN (sercanuztosun@gmail.com),
UNIVERSITESI - Türkiye - PaperID: 10024

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

ÜSTÜNBAù, ÜMRAN (uustunbas@beun.edu.tr), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10025
ÜSTÜNBAù, ÜMRAN (uustunbas@beun.edu.tr), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10026
ÇøFCø TEKøNARSLAN, øLKNUR (ilknur_cifci@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10028
SøVRøKAYA, TUöBA (tugba.sivrikaya@gmail.com), DÜZCE HÜRRøYET ORTAOKULU - Türkiye PaperID: 10028
KESKøN, NESøME KÜBRA (nkubrakeskin@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10028
ÖZLÜ, ÖZGE (ozluozge@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10028
UÇAR RASMUSSEN, MERYEM (meryemucar81@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 10028
UZAL, GÜRCAN (guzal@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10029
ERDEM, AYTEKøN (aerdem@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10029
ERSOY, YAùAR (yersoy45@gmail.com), ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10029
ÇøFCø TEKøNARSLAN, øLKNUR (ilknur_cifci@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10030
SøVRøKAYA, TUöBA (tugba.sivrikaya@gmail.com), DÜZCE HÜRRøYET ORTAOKULU - Türkiye PaperID: 10030
KESKøN, NESøME KÜBRA (nkubrakeskin@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10030
ÖZLÜ, ÖZGE (ozluozge@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10030
UÇAR RASMUSSEN, MERYEM (meryemucar81@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 10030
TEKùAN, MESUT (mesutteksan4@gmail.com), ORDU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10031
KARAKUù, GÜLYAùAR (mteksan@comu.edu.tr), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10031
ERDEM, AYTEKøN (aerdem@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10032
UZAL, GÜRCAN (guzal@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10032
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ERSOY, YAùAR (yersoy45@gmail.com), ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10032
TEKùAN, MESUT (mesutteksan4@gmail.com), ORDU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10034
KAYA, ERDø (erdi.kaya@icloud.com), ORDU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10034
SAYIT, HALøL (halsay611@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10039
TøMUR, BETÜL (betultmr@gmail.com), ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10039
GÜRBÜZ, RAMAZAN (rgurbuz@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10049
KOÇ, AYGEN (akoc@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10049
ùAHøN, SEDA (ssahin@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10049
BAùPINAR, øRFAN (irfan197202@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10049
AKARÇAY ULUTAù, DEMET (demetakarcay@gmail.com), KTO KARATAY ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10050
AKIN, ELMAS (elmas.akin@karatay.edu.tr), KTO KARATAY ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10050
ALPTEKøN, KAMøL (kamil.alptekin@karatay.edu.tr), KTO KARATAY ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10050
AVGIN, SAKøNE SERAP (serapavgin@hotmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10051

KAHRAMANMARAù

SÜTÇÜ

øMAM

KARAKAYA, FERHAT (ferhatk26@gmail.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10051
GÖMLEK, ELøF (elif.gomlek.80@gmail.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10051
KARABULUT, YUNUS (yns2530@gmail.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10051
AVGIN, SAKøNE SERAP (serapavgin@hotmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10052

KAHRAMANMARAù

SÜTÇÜ

øMAM

KARAKAYA, FERHAT (ferhatk26@gmail.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10052
GÖMLEK, ELøF (elif.gomlek.80@gmail.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10052
KARABULUT, YUNUS (yns2530@gmail.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10052
VURGUN, ùANSER (sanser_v@hotmail.com), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10054
AKPINAR, GÜLøZ MÜGE (gmakpinar@yahoo.com.tr), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10054
VURGUN, ùANSER (sanser_v@hotmail.com), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10056
AKPINAR, GÜLøZ MÜGE (gmakpinar@yahoo.com.tr), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10056
AKPINAR, GÜLøZ MÜGE (gmakpinar@yahoo.com.tr), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10059
VURGUN, ùANSER (sanser_v@hotmail.com), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10059
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AKPINAR, GÜLøZ MÜGE (gmakpinar@yahoo.com.tr), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10060
VURGUN, ùANSER (sanser_v@hotmail.com), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10060
GÜN, SÜLEYMAN (sgun@mehmetakif.edu.tr), MEHMET AKøF ERSOY UNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10061
AITKUZHINOVA ARSLAN, AINUR (AINURARSLAN@MU.EDU.TR), MUöLA SITKI KOÇMAN
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10061
ÜSTÜNEL, EDA (EUSTUNEL@MU.EDU.TR), MUöLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10061
ÖZDEMøR, FURKAN (f.ozdemir@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10063
KAPLAN, ABDULLAH (akaplan@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10063
TAùAR, H.HÜSEYøN (Htasar@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNVøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10069
DEREGÖZÜ, AYSEL (ayseldere4@hotmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10074
DEREGÖZÜ, AYSEL (ayseldere4@hotmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10075
SENER, SABRøYE (sabriyesener@mu.edu.tr), MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10076
ÇOKÇALIùKAN, AYTEN (aytencokcaliskan@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye PaperID: 10076
ÜREDø, LÜTFø (lutfiuredi@gmail.com), MERSøN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10079
GÜL, ABDURRAHMAN (abdurrahman-1992@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye PaperID: 10079
YOLCU, ECE (eduser@cu.edu.tr), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10080
KARATAù, TUöÇE (tkaratas@cu.edu.tr), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10080
TURHAN TÜRKKAN, BUKET (bturhan@cu.edu.tr), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10080
KARATAù, TUöÇE (tkaratas@cu.edu.tr), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10082
TURHAN TÜRKKAN, BUKET (bturhan@cu.edu.tr), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10082
YOLCU, ECE (eduser@cu.edu.tr), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10082
NACAR, HAKAN (hakannacar33@gmail.com), MERSøN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10083
OCAK, GÜRBÜZ (gocak@aku.edu.tr), AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10087
TURGUT, ÖZDEN (ozden5@hotmail.com), AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10087
OCAK, GÜRBÜZ (gocak@aku.edu.tr), AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10088
TURGUT, ÖZDEN (ozden5@hotmail.com), AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10088
AYDIN, øLKER (ilkaydin67@hotmail.com), ORDU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10089
DøZMAN, ALø (ali.dizman87@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 10089
ÇELENK, BURAK (celenkburak4777@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 10089
CAN, ZEKø (fb.zekican@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 10089
GÜLEÇ ASLAN, YEùøM (yesim.gulec@medeniyet.edu.tr), øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10090
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GÜLEÇ ASLAN, YEùøM (yesim.gulec@medeniyet.edu.tr), øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10091
TEKùAN, KEZøBAN (kezibanteksan@gmail.com), ORDU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10092
DøZMAN, ALø (ali.dizman87@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 10092
ÇELENK, BURAK (celenkburak4777@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 10092
CAN, ZEKø (fb.zekican@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 10092
ALTUNDAö, YUNUS (yunusaltundag14@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10093
BULUT, SEFA (sefabulut@ibu.edu.tr), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10093
ALTUNDAö, YUNUS (yunusaltundag14@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10094
BULUT, SEFA (sefabulut@ibu.edu.tr), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10094
ÇELEN, YELøZ (yelizcelen@hotmail.com), AMASYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10095
AYDIN, øLKER (ilkaydin67@hotmail.com), ORDU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10096
KARACA, AYùE (ayse_karaca_@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10096
KATIRCIOöLU, NURùEN (asdasdasdas038@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
10096
ÇELEN, YELøZ (yelizcelen@hotmail.com), AMASYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10097
ARIKAN, ARZU (arzuarikan@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10102
ALTINTAù, KÜBRA (kubraakcelik@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10103
ÇøNAR, CENGøZ (cengizcinar@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10103
AKSOY, NURø CAN (ncaksoy@gmail.com), HASAN KALYONCU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10103
KARACI, GÜLZADE (gulzade.karaci@gmail.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10105
ERBAù, AYHAN KÜRùAT (erbas@metu.edu.tr), ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10105
AKBANA, YUNUS EMRE (y.emreakbana@hotmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10108

KAHRAMANMARAù

SÜTÇÜ

øMAM

YAVUZ, AYSUN (yavuzaysun@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10108
YAVUZ, AYSUN (yavuzaysun@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10111
AKBANA, YUNUS EMRE (y.emreakbana@hotmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10111

KAHRAMANMARAù

SÜTÇÜ

øMAM

ùIK, KÜBRA (kubrakubrask@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10112
KÖKSAL, DøNÇAY (dkoksal@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10112
ÖZBEK, AHMET BøLAL (ahmetbilalozbek@gmail.com), ANKARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10113
ERGÜL, CEVRøYE (cevriyeergul@hotmail.com), ANKARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10113
GøRLø, ALEV (alev.girli@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10114
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ÖZBEK, AHMET BøLAL (ahmetbilalozbek@gmail.com), ANKARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10114
ÖZTÜRK, HALøL (halilozturk.18@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10114
GÜRLE, AYùEGÜL UZUN (ay_uzun5186@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
10117
GÜLEÇ, HAVøSE (havisegulec@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10117
FøùEKCøOöLU, ASLI (asli.fisekcioglu@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10118
AKGÜL, ÖZGÜR SAMø (ozgursami@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10128
MENTESE, SøBEL (sibelm@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10131
ZEREN, ONUR (onur_zeren_2010@hotmail.com), - Türkiye - PaperID: 10131
KESKINER, EFSUN (efsunkeskiner@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 10131
DEMøRÖREN, EBRU (ebru.dmrorn@outlook.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10131
MENTESE, SøBEL (sibelm@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10132
ZEREN, ONUR (onur_zeren_2010@hotmail.com), - Türkiye - PaperID: 10132
KESKINER, EFSUN (efsunkeskiner@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 10132
DEMøRÖREN, EBRU (ebru.dmrorn@outlook.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10132
ÇORUK, ADøL (adilcoruk@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10133
BULUK, BUKET (bulukbuket@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10135
EùøTTø, BEKøR (besitti@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10135
UZ, ABDULLAH (abdullahuz@gmail.com), AKDENøZ ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10136
MAMEDOVA, SAADET (saadet.baki@yahoo.com), AZERBAYCAN ULUSAL BøLøMLER AKADEMøSø Azerbaycan - PaperID: 10139
NAZLIM, FøLøZ (filiz-gorkem@hotmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10141
GÜLCAN, MURAT GÜRKAN (muratggulcan@hotmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10141
ÇAMURCU, HAYRø (hcamurcu@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10144
ÖNOL, MERVE (merve_cmc@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10144
ÇAMURCU, HAYRø (hcamurcu@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10145
ATMACA, DAVUT (davut17@mynet.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10145
GÜVEN, SøBEL (s_guven@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10147
KOCAMAN, ALTAN (altankocaman@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
10147
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AKBAù, YASøR (yasirakbas05@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 10147
ESEN AYGÜN, HANøFE (hanifeesen@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10148
ùAHøN TAùKIN, ÇøöDEM (csahin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10148
ESEN AYGÜN, HANøFE (hanifeesen@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10149
ùAHøN TAùKIN, ÇøöDEM (csahin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10149
KANMAZ, ASLIHAN ELøF (aslihan@burdayiz.biz), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10150
ÇETøN, MÜZEYYEN ELDENøZ (meldeniz1@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10153
ÇAY, EVGøN (evgincay35@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10153
SARIYER, NøLSUN (nsariyer@nny.edu.tr), NUH NACø YAZGAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10154
UZUNOöLU, HAYRETTøN (huzunoglu@nny.edu.tr), NUH NACø YAZGAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10154
KABATAù MEMøù, ESRA (ekmemis@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10155
ÇAKAN AKKAù, BÜùRA NUR (busra.n.c.321@gmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10155
KETENOöLU KAYABAùI, ZEHRA ESRA (eketenoglu@gmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10155
ÇAKAN AKKAù, BÜùRA NUR (busra.n.c.321@gmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10156
KABATAù MEMøù, ESRA (ekmemis@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10156
GÜVEN, SøBEL (s_guven@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10163
AKGÜL YONGACI, MERVE (pegasusmer@hotmail.com), ADRES KARøYER DANIùMANLIK - Türkiye PaperID: 10163
ùAHøN, RIDVAN (ridvansahin56@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10170
YILDIZ, MEHMET SELAMø (selamiyildiz@duzce.edu.tr), DÜZCE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10170
KILIÇ, DURMUù (dkilic@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10172
DEMøRKOL, MEHMET (mexeme@gmail.com), DøCLE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10172
KARABULUT, SEVøLAY (sevilaykarabulu95@hotmail.com), DøCLE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10172
ALLAHVERDøYEVA, ùEHRABANI (sallahverdiyeva@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10174
SOYSAL, MUSTAFA TALHA (mustafatalhasoysal@gmail.com), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10176
øNAL TOHUMCU, EZGø (inalezgi@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10183
ùÕVGÕN, NøHAL (nsivgin41@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10185
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DEMøRCø, FATMA GÜLÇøN (fg.barutcu@gmail.com), MøLLø EGøTøM BAKANLøGø - Türkiye - PaperID:
10187
ùÕVGÕN, NøHAL (nsivgin41@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10187
BAYARTMAZ,
BURCøN
(burcinbayartmaz@outlook.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10218

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

ùAHøN, ÇAVUù (csahin25240@yahoo.conm), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10230
GøRGøN, DERYA (derya.girgin@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10230
ARCAGÖK, SERDAR (serdar_arcagok21@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10230
DEMøR, MEHMET KAAN (mkdemir2000@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10230
BALCI, SÜLEYMAN (meb.suleyman@gmail.com), KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø, EöøTøM FAKÜLTESø Türkiye - PaperID: 10240
ÇAY, EVGøN (evgincay35@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10243
ÇETøN, MÜZEYYEN ELDENøZ (meldeniz1@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10243
GÜVEN, SøBEL (s_guven@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10245
GEZER, SÜLEYMAN (slymngzr181@outlook.com.tr), MALKARA HEMøT ORTAOKULU - Türkiye PaperID: 10245
ÇAöLAYAN, CEYDA (ceydacaglayan25@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10250
YILMAZ, YAKUP (yilmazyakupbey@gmail.com), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10261
ÖZKAYA, HAKKI (ozkayahakki@gmail.com), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10261
ÇELEN, YELøZ (yelizcelen@hotmail.com), AMASYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10270
TURAN GÜNTEPE, EBRU (ebrutgntp@gmail.com), GøRESUN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10280
USLU, EMøNE (eemineuslu7@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10289
KUNDUROöLU-AKAR, TUBA (tubakoglu@gmail.com), ANKARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10310
BABADOöAN, MUSTAFA CEM (cbabadogan@gmail.com), ANKARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10310
GEÇAL, øSMAøL (ismailgecal@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10314
ÇETøN, MÜZEYYEN ELDENøZ (meldeniz1@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10314
TURAN GÜNTEPE, EBRU (ebrutgntp@gmail.com), GøRESUN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10349
YILMAZ, NURùAH (nursahyilmaz35@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10371
YENø, øREM ECE (irem.ece.yeni@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 10375
KAYHAN, RUKøYE (rukiyekayhan@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10396
AKTAù, MøNE (mineaktas07@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10396
KAYHAN, RUKøYE (rukiyekayhan@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10397



Sayfa 455

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE
AKTAù, MøNE (mineaktas07@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10397
ORAK, SEVAL (sevalorakyonder@gmail.com), BURSA YÖNDER OKULU - Türkiye - PaperID: 10426
GÜLER, DøDEM (donsel@yonderkoleji.com), ATAùEHøR YÖNDER KOLEJø - Türkiye - PaperID: 10426
KARADEMøR, ERSøN (eekarademir@gmail.com), ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10426
SAK, RAMAZAN (ramazansak06@gmail.com), YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10464
MACUN, BøLAL (bmacun@agri.edu.tr), AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10464
SAK, AYHAN (ayhansak65@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10464
ÇETøN, ùERøFE (serifecetinsau@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10467
YILMAZ, ALø (ayilmaz@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10467
AùKIN, AYùøN (aysinaskin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10495
ÖZTÜRK, ÖMER FARUK (ofozturk@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10495
KARABULUT, GÜLSEN (gulsenkarabulut@msn.com), ÖZEL MøLAS ÖZGE ORTAOKULU - Türkiye PaperID: 10552
BOGAR, YURDAGUL (yurdagul-bogar@hotmail.com), ORTADOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10683
YURTBAùI, HAVVA ZÜLAL (zulalyrtbsi@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
10696
ùENSOY, ÖNDER (onder.sensoy@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10806
YILDIRIM, HALøL øBRAHøM (halily@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10806
ùENSOY, ÖNDER (onder.sensoy@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10808
YILDIRIM, HALøL øBRAHøM (halily@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10808
IùITAN, øBRAHøM (ibrahimisitan@hotmail.com), KARABÜK ÜNøVERSøTESø øLAHøYAT FAKÜLTESø Türkiye - PaperID: 10814
SEVGø, HABøP MEHMET (hmsevgi@selcuk.edu.tr), SELÇUK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10831
SEVGø, HABøP MEHMET (hmsevgi@selcuk.edu.tr), SELÇUK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10833
PEKùEN AKÇA, RAZøYE (rpeksen@erciyes.edu.tr), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10835
BARAN, GÜLEN (barangln@gmail.com), ANKARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10835
ERGÜN, ZÜHREM (zyaman@selcuk.edu.tr), SELÇUK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10868
AKARÇAY ULUTAù, DEMET (demetakarcay@gmail.com), KTO KARATAY ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10868
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10880
TEMUR, ERTÜRK (erturktemur@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10880
AYDIN, VOLKAN (volkanaydin35@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 10883
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10883
SAK, RAMAZAN (ramazansak06@gmail.com), YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10900
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ùAHøN SAK, øKBAL TUBA (ikbalsahin@gmail.com), YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
10900
SAYGILI, BERøN BERøL (berilsaygili@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 10902
GÜNERø, MUKADDER (mukadderguneri@gmail.com), - - Türkiye - PaperID: 10904
KøLøMLø, KARDELEN FULYA (fulya.4895@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 10910
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10917
YAùAR, ENES (enesyasar@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 10917
FøLøZ, SEVøL (sevilb@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10918
YÕLMAZ, FEYZA (feyzza87@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLÕöÕ - Türkiye - PaperID: 10918
FøLøZ, SEVøL (sevilb@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10919
ERøN, MERVE (mmerveerinn@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLÕöÕ - Türkiye - PaperID: 10919
PEKùEN AKÇA, RAZøYE (rpeksen@erciyes.edu.tr), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10988
AKGÜL, HANøFE (hanifeakgul38@gmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10988
FøDAN, EMøNE KÜBRA (ekubrafidan@gmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10988
AYDOöDU, FATøH (faydogdu@gmail.com), ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 10988
GÜVEN, BÜLENT (bulentg1@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11005
ÖZÇELøK, ÇøSEM (cisemozcelik@hotmail.com), LøSANSÜSTÜ EöøTøM ÖöRENCøSø - Türkiye - PaperID:
11005
HAMøLOöLU, KAMøLE (kamilehamiloglu@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11031
BÜYÜKGÖZE, SELMA (selma.bulut@klu.edu.tr), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11035
BIKMAZ, ZÜLFøYE (zbkmz@hotmail.com), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11035
DERELø, EBRU (ebru.dereli@hotmail.com), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11035
BøLGøLø, MÜNÜR (munur.bilgili@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11045
KOCALAR, ALø OSMAN (aliokocalar@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11045
KANSIZOöLU, HASAN BASRø (hasanbasrikansizoglu@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11051
AKDOöDU, EDA (akdogdueda@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11051
AKDOöDU, EDA (akdogdue@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11053
KANSIZOöLU, HASAN BASRø (hasanbasrikansizoglu@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11053
ULUTAù, AYùEGÜL (aysegulum44@gmail.com), øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11057
COùANAY, BURCU (burcucosanay@gmail.com), øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11057
AKDOöAN, FøLøZ (flzakdgn93@gmail.com), øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11057
AKGÜL, HANøFE (hanifeakgul38@gmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11078
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GÜVEN, BÜLENT (bulentg1@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11092
ÇINAR, TANSU (bulentg1@yahoo), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11092
KILIÇ, YÜCEL (ykilic6185@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11097
KOÇ, SÜMEYYE (sumeyye.07@hotmail.com), - Türkiye - PaperID: 11097
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11110
ùENER, GÜLDEN EZGø (guldenezgisener@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
11110
ÇORUK, ADøL (adilcoruk@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11112
ÇøÇEK, ERKAN (fesiherkan@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11125
øNCE, MURAT (muratince20@hotmail.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11147
YETKøNER, ALPER (ayetkiner@hotmail.com), ANKARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11147
ùAHøN, KUDRET (kaya_kudret@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 11150
SOLHø ANDARAB, MEHDø (solhi.mehdi@gmail.com), ISTANBUL MEDøPOL UNøVERSøTY - Türkiye PaperID: 11153
KESEN MUTLU, AYNUR (aynur.kesen@gmail.com), øSTANBUL MEDøPOL UNøVERSøTY - Türkiye PaperID: 11153
ATAY, SELMA (atayselma@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11160
STANEK, KAMøLA BARBARA (kamila.stanek@op.pl), VARùOVA ÜNøVERSøTESø - Polonya - PaperID:
11167
ARABSKA, EKATERøNA (katya.arabska@gmail.com), UNøVERSøTY OF AGRøBUSøNESS AND RURAL
DEVELOPMENT - Bulgaristan - PaperID: 11168
ARABSKA, EKATERøNA (katya.arabska@gmail.com), UNøVERSøTY OF AGRøBUSøNESS AND RURAL
DEVELOPMENT - Bulgaristan - PaperID: 11169
NENKOVA, KøRøLKA (career@uard.bg), UNøVERSøTY
DEVELOPMENT - Bulgaristan - PaperID: 11169

OF

AGRøBUSøNESS

AND

RURAL

ÖZTÜRK, ÖMER FARUK (ofozturk@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11174
AùKIN, AYùøN (aysinaskin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11174
ARIKAN, ARZU (arzuarikan@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11177
URSAVAù, NAZøHAN (nazihan.ursavas@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11187
AYTAR, AYùE (ayse.aytar@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11187
HASANOöLU YAZÇAYIR, GÜLCøHAN (gulci_h35@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye
- PaperID: 11193
GøRGøN, M.CEM (mcgirgin@gmail.com), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11193
DURUKAN, HAYDAR (durukanh@yahoo.com.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11199
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DURUKAN, HAYDAR (durukanh@yahoo.com.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11200
AYDIN, MURAT (maydin@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11205
GÜÇLÜER, KADøR (kgucluer@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11205
BÜYÜK, ADEM (buyukadem6363@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11205
AYDIN, MURAT (maydin@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11206
GÜÇLÜER, KADøR (kgucluer@adiyaman.edu.tr), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11206
BÜYÜK, ADEM (buyukadem6363@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11206
ILGAR, RÜùTÜ (ilgar@email.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11223
BALCI, EBRU (ebruebru_1995@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11229
EKùø, GONCA (geksi06@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11254
GÖKKAYA, EMRAH (ekg8017@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11273
DøNÇ, AYTEN (aytendinc@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11273
EREù, FøGEN (feres@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11280
EREù, FøGEN (feres@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11281
CELøK, RASøT (rcelik@indiana.edu), KARADENøZ TEKNøK UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11308
CELøK, RASøT (rcelik@indiana.edu), KARADENøZ TEKNøK UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11309
DEMøR, ÖMER (odemir@bayburt.edu.tr), BAYBURT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11331
DEMøR, ÖMER (odemir@bayburt.edu.tr), BAYBURT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11332
GÜRSOY, ESøM (esimgursoy@yahoo.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11334
KORKMAZ, HÜSEYøN (korkmazz.uss@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 11334
ÖöRETøR ÖZÇELøK, AYùE DøLEK (dilekogretir@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11343
ULUTAù, KÜBRANUR (kubranurulutas@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 11343
ATA, SELDA (selda.ata@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11387
BOZ, MENEKùE (mboz@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11387
KARAKUù, MEMET (memkar@cu.edu.tr), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11399
TURHAN TÜRKKAN, BUKET (bturhan@cu.edu.tr), ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11399
CAZ, ÇAöDAù (cagdas.caz@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVESøTESø - Türkiye - PaperID: 11427
TOGO, OSMAN TOLGA (tolgatogo@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11427
METE, HASAN (hmete@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11429
UZAL, GÜRCAN (guzal@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11429
ERDEM, AYTEKøN (aerdem@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11429
HÜYÜK, DUYGU (dhuyuk@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11429
METE, HASAN (hmete@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11430
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ERDEM, AYTEKøN (aerdem@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11430
UZAL, GÜRCAN (guzal@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11430
HÜYÜK, DUYGU (dhuyuk@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11430
GÖMLEKSøZ, MEHMET NURø (nurigomleksiz@yahoo.com), FIRAT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11446
FøDAN, EMøNE KÜBRA (kubrafidan@erciyes.edu.tr), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11446
GÖMLEKSøZ, MEHMET NURø (nurigomleksiz@yahoo.com), FIRAT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11449
FøDAN, EMøNE KÜBRA (kubrafidan@erciyes.edu.tr), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11449
ùAHøN TOPÇU, KÜBRA (kbrshn84@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11451
BULUNUZ, NERMøN (nermin.bulunuz@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11451
ORHAN, SEMA øREM (iorhan@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11488
AYDIN, ABDULLAH (aaydin@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11488
GÜVEN, BÜLENT (bulentg1@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11517
BERBER, SEMA (semaberber239@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11517
AYDIN, FURKAN (furkanaydin@live.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11556
HORZUM, MEHMET BARIù (horzum@gmail.com), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11556
AYAS, TUNCAY (tayas@sakarya.edu.tr), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11556
AYDIN, FURKAN (furkanaydin@live.com), KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11557
HORZUM, MEHMET BARIù (horzum@gmail.com), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11557
GÖKULU, AYTÜL (ayseker80@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11591
KOÇ, MUHARREM (muharremkoccpdr@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERøTESø - Türkiye - PaperID:
11673
HASKAN-AVCI, ÖZLEM (ozlemhaskan@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11673
BAYAR, ÖZNUR (bayar.oznur@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11673
ÖZDEMøR, EMRAH (emrahblk@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11675
ÖZDEMøR, EMRAH (emrahblk@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11676
ÇELEN, YELøZ (yelizcelen@hotmail.com), AMASYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11684
øDER, SAADET (sciftkat@konya.edu.tr), NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11689
YILDIRIM, HALøL øBRAHøM (halily@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11695
ùENSOY, ÖNDER (sensoy@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11695
YILDIRIM, HALøL øBRAHøM (halily@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11696
ùENSOY, ÖNDER (sensoy@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11696
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KÜÇÜK, MEHMET (mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11699
KARABACAK, NERMøN (nerminkarabacak@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11699
KÜÇÜK, MEHMET (mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11700
KORKMAZ, øSA (ikorkmaz@konya.edu.tr), NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11700
KARABACAK, NERMøN (nerminkarabacak@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11700
KÜÇÜK, MEHMET (mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11702
KORKMAZ, øSA (ikorkmaz@konya.edu.tr), NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11702
KARABACAK, NERMøN (nerminkarabacak@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11702
EKøCø, MELTEM (meltem_ekici17@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11710
ÖZDøKMENLø TEPELø, SEDA (sdikmenli@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 11710
AKMAN, YENER (yenerakman26@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11715
AKMAN, YENER (yenerakman26@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11716
KALAYCI, SERPøL (serpilkalayci36@hotmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11722
YENøSARI, BETÜL (byenisari@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 11723
ÖZTÜRK, ÖMER FARUK (ofozturk@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11723
YILMAZ, FATøH (fatih.yilmaz@gop.edu.tr), GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11724
KONYAR, MERVE (mervekonyar@msn.com), GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11724
ATA, SELDA (selda.ata@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11725
BOZ, MENEKùE (mboz@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11725
TOKDEMøR, MUHAMMET AHMET (ahmet.tokdemir@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11730
COùKUN, ABDULKADøR (abdulkadir066@hotmail.com), BAùBAKANLIK OSMANLI ARùøVø - Türkiye PaperID: 11730
TOKDEMøR, MUHAMMET AHMET (ahmet.tokdemir@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11731
HACIÖMEROöLU, GÜNEY (guneyh@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11738
YAùAR, CUMALø (cyasar@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11738
ÖKMEN, AHMET KEMAL (kemalokmen@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11738
ÇOBAN, SERHAT (serhatcoban@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11738
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ÇOBAN, SERHAT (serhatcoban@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11741
YAùAR, CUMALø (cumali.yasar@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11741
ÖKMEN, AHMET KEMAL (kemalokmen@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11741
HACIÖMEROöLU, GÜNEY (guneyh@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11741
YAùAR, CUMALø (cumali.yasar@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11742
ÖKMEN, AHMET KEMAL (kemalokmen@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11742
ÇOBAN, SERHAT (serhatcoban@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11742
HACIÖMEROöLU, GÜNEY (guneyh@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11742
DEVELø, GÜLCAN (gulcan_ilkhan@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11743
BÖYÜKATA, MAHMUT (mboyukata@yahoo.com), KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11743
TøMUR, SERKAN (serkantimur42@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 11743
YILDIRIM, GÜNSELø (gunseligirgin@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11744
ÖZYILMAZ AKAMCA, GÜZøN (guzinozyilmaz@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11744
ELLEZ, MURAT (muratellez@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11744
KARABEKMEZ, SøBEL (skarabekmez@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 11744
BULUT ÜNVER, AYùENUR (nurbulut@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
11744
BULANIK, FATMA (fatmaabulanik@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11745
BøLDøREN, ÖZNUR (oznurbildiren@gmail.com), ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11753
BAYCAN KOYUNCU, FATMA (fatmabaycan@hotmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11753

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

øSKENDERKAPTANOöLU, DAMLA (damlaiskenderkaptanoglu@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 11757
ÖZTÜRK, ÖMER FARUK (ofozturk@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11757
ERDAù KARTAL, EDA (erdaseda@gmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11759
DOöAN, NøHAL (nihaldogan17@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11759
øREZ, SERHAT (sirez@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11759
TEKøN, GøZEM (gizemertugrul_@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11759
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ÇAKMAKÇI, GÜLTEKøN (gultekincakmakci@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11759
YALAKø, YALÇIN (yyalaki@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11759
AKGÜL, HANøFE (hanifeakgul38@gmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11763
SÖYLEYøCø, BÜLENT (bsoyleyici@erciyes.edu.tr), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11763
PEKùEN AKÇA, RAZøYE (rpeksen@erciyes.edu.tr), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11763
FøDAN, EMøNE KÜBRA (ekubrafidan@erciyes.edu.tr), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11763
YILMAZ COùKUN, ELA (ela.yilmazcoskun@gmail.com), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11764
ÜZEN, ùENGÜL (snglzn@gmail.com), ÇOMÜ - Türkiye - PaperID: 11764
ÇøFTÇøBAùI GÜÇ, ZEYNEP TUöÇE (zeynep.guc@agu.edu.tr), ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11765
BENGÜ, ELøF (elif.bengu@agu.edu.tr), ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11765
TERZøOöLU, CANDAN (candancandan2012@gmail.com), ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 11769
ESKøYURT, REYHAN (reyhan.ryhn.reyhan@gmail.com), ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11769
ÖZKAN, BøRGÜL (ozkanbirgul7@gmail.com), ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11769
ERSAN, CEYHUN (ceyhunersan@yahoo.com), PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11771
TEZCAN, GAMZE (gamzesrt@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11775
YAVUZ KONOKMAN, GAMZE (gkonokman@bartin.edu.tr), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11776
ÇUKURBAùI, BARIù (bcukurbasi@bartin.edu.tr), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11776
GÜLER, BEKøR (bguler@bartin.edu.tr), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11776
AKYOL, HAYATø (hakyol@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11778
ÇARKCI, øLKNUR (ilknurkesici@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11778
ÜZEN, ùENGÜL (snglzn@gmail.com), ÇOMÜ - Türkiye - PaperID: 11779
YILMAZ COùKUN, ELA (ela.yilmazcoskun@gmail.com), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11779
AYGÜN, SEZGøN (saygun@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11780
ÖZTÜRK, ÖMER FARUK (ofozturk@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11780
GÖKTENTÜRK, TALHA (talhagoktenturk@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11783
YAZICI, EMRE (yazicimre78@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11783
YILDIRIM, AHMET (yildirimahmat@yahoo.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11786
ÇOBAN SÖYLEMEZ, ESRA TUöBA (esratuba@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11787
øNCE, BURTAY HATøCE (burtayeroglu@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11791
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YøöøT, MELøKE (melikeyigitt@gmail.com), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11797
GÜLER, NESRøN (nesring@sakarya.edu.tr), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11797
YøöøT, MELøKE (melikeyigitt@gmail.com), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11798
GÜLER, NESRøN (nesring@sakarya.edu.tr), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11798
BATDI, VELø (veb_27@hotmail.com), KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11801
BATDI, VELø (veb_27@hotmail.com), KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11802
DENøZ, SøBEL (sibel.denizz@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART UNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11803
ÖZDEMøR, FURKAN (f.ozdemir@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11804
ÖZDEMøR, HÜSRA (husra9165@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11804
TERCAN, GÜLùAH (gulsahtercan@hotmail.com), - Türkiye - PaperID: 11808
ÖKMEN, AHMET KEMAL (kemalokmen@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11809
YAùAR, CUMALø (cumali.yasar@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11809
ÇOBAN, SERHAT (serhatcoban@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11809
HACIÖMEROöLU, GÜNEY (guneyh@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11809
TANERø, OYA (sezoya@gmail.com), CANKøRø KARATEKøN UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11810
DAö PESTøL, AYùE (aysedag@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11812
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11812
AKKAYA, AHMET (aakkaya@bandirma.edu.tr), BANDIRMA ONYEDø EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11815
KARAMETE, AYùEN (karamete@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11815
AKKAYA, AHMET (aakkaya@bandirma.edu.tr), BANDIRMA ONYEDø EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11816
ÖZTÜRK, GÜLCAN (ozturkg@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11816
ULUOCAK, ùEREF (uluocaks@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11819
SAYIN, HÜSEYøN (huseyinsayin42@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11820
øMER ÇETøN, NAGøHAN (nagihanimer@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 11822
ÖNOL, MERVE (merveonol@comu.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11823
KOCAKÜLAH, SABRø (sabriko@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11823
ERARSLAN, ALø (ali.erarslan@gmail.com), PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11824
ERSAN, CEYHUN (ceyhunersan@yahoo.com), PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11824
BATDI, VELø (veb_27@hotmail.com), KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11826
ARCAGÖK, SERDAR (serdar_arcagok21@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11826
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BORAN, GÖKSEL (gboran@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11826
YILMAZ, ADEM (adem_gantep@hotmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11830
AYDIN, SEYøT (s.aydin@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11830
YILMAZ, ADEM (adem_gantep@hotmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11833
GÜLGÜN, CøHAN (cihangulgun@hotmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11833
ERTUöRUL AKYOL, BUKET (bukethoca2012@gmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11833
ALACAPINAR, FÜSUN GÜLDEREN (fusunmireli@yahoo.com), NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 11835
TANERø, OYA (sezoya@gmail.com), CANKøRø KARATEKøN UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11836
ALACAPINAR, FÜSUN GÜLDEREN (fusunmireli@yahoo.com), NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 11837
SAYIN, HÜSEYøN (huseyinsayin42@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11840
ALTUN, ADNAN (aaltun@ibu.edu.tr), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11840
PEMBECøOöLU, NøLÜFER (niluferpembecioglu@gmail.com), øSTANBUL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11840
ORHON, EROL NEZøH (nezihorhon@gmail.com), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11840
ÖZEù, BELEMøR (belemirozes@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11843
YALÇIN, FEHøME SEVøL (sevilyalcin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11843
TELLø, SøBEL (sibeltelli@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11843
YÜZÜAK, BETÜL (betulyumrutas@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11844
FøRøDøN, BERAN (beranfiridin@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11844
YÜZÜAK, AHMET VOLKAN (ahmetvolkanyuzuak@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11845
ERTEN, SøNAN (sinan_erten@yahoo.de), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11845
ÇOBAN SÖYLEMEZ, ESRA TUöBA (esratuba@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11846
CøHAN, FøKRET (fikret_cihan@hotmail.com), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11847
AKKOÇ, HATøCE (hakkoc@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11847
KARAKOÇ ÖZTÜRK, BAùAK (bkarakoc@cu.edu.tr), ÇUKUROVA ÜNøVERøSTESø - Türkiye - PaperID:
11849
AGAÇ, HøLAL (hilalagac17@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11851
YALÇIN, FEHøME SEVøL (sevilyalcin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11851
ÇAöLAK, ENGøN (ecaglak@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11854
BAHAR, MEHMET (mehmet.bahar@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11855
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YILMAZ, MUSTAFA (mustafayilmaz.fen@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 11855
BAHAR, MEHMET (mehmet.bahar@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11856
YILMAZ, MUSTAFA (mustafayilmaz.fen@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 11856
ATAY, SELMA (atayselma@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11860
YILMAZ KURT, FATMA (fatmayilmaz@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11860
KORKMAZ ARSLAN, GÜLBAHAR (gkorkmazaslan@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11860
SAARøKOSKø, MøKKO (mikkoJsaarikoski@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 11860
YILMAZ, HøLAL (hilal_yilmaz93@hotmail.com.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11860
EKøNCø, VOLKAN (evolkan@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11860
BøLGøLø, MÜNÜR (munur.bilgili@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11861
KOCALAR, ALø OSMAN (aliokocalar@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11861
KORKMAZ, SEDAT (sedatkorkmaz@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11862
CESUR, KÜRùAT (kursatcesur@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11862
AùIK, øBRAHøM (ibrahimasik@yahoo.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11863
ÖZDEMøR, AHMET ùÜKRÜ (ahmet.ozdemir@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11863
DEVECø, MERAL (mdeveci@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11865
COùKUN, øBRAHøM (ibrahimcoskun@trakya.edu.tr), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11865
YAZICI, ERSEN (ersenyazici@gmail.com), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11868
GÖKTAù, OKTAY (oktaygoktas58@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11868
YAZICI, ERSEN (ersenyazici@gmail.com), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11869
GÜNAY, SELMA (selma_gunay@mynet.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11870
ÜNAL, AHMET (aunal@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11870
YERLøKAYA, ZEKERøYA (zyerlikaya@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11870
ÜNAL, AHMET (aunal@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11871
YERLøKAYA, ZEKERøYA (zyerlikaya@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11871
YILMAZ FINDIK, LEYLA (leylayilmazfindik@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11872
BOZTUNÇ ÖZTÜRK, NAGøHAN (nagihanboztunc@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11872
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ÖZBERK, EREN HALøL (erenozberk@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11872
ELøÇøN, ÖZGE (ozgeelicin@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11873
GÜNGÖR, FøSUN (fisungungor@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11874
PEKöÖZ ÇEVøKER, ARZU (apc@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11874
BøLGEN, SEZGøN (sezginbilgen@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 11874
YILMAZ FINDIK, LEYLA (leylayilmazfindik@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11875
ÖZBERK, EREN HALøL (erenozberk@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11875
BOZTUNÇ ÖZTÜRK, NAGøHAN (nagihanboztunc@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11875
YILMAZ, ùøRøN (sirinyilmaz87@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11876
TøMUR, BETÜL (betultmr@gmail.com), ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11876
AKGÜL, BÜùRA (busra.akgul@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11876
ùÖHRETLø, GÖKHAN (gokhansohretli@gmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11878
CEYLAN, ERHAN (erhanceylanmku@gmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11878
DURUKAN, HAYDAR (durukanh@yahoo.com.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11880
BøLGEN, ZEHRA (zehragunduz@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11880
BøLGEN, SEZGøN (sezginbilgen@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 11880
YAVUZ ÖZDEMøR, GÜLùAH (gulsahg_gy@yahoo.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
11881
KOCAKÜLAH, SABRø (sabriko@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11881
AKKUZU, NALAN (nalan.akkuzu@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11882
UYULGAN, MELøS ARZU (melisarzucekci@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11882
TURAN, AYùE (ayse-avcu@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11883
KOCAKÜLAH, AYSEL (ayselko@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11883
FATøH, DERYA (deryafatih03@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11884
KOCAKÜLAH, AYSEL (ayselko@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11884
UYULGAN, MELøS ARZU (melisarzucekci@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11885
AKKUZU, NALAN (nalan.akkuzu@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11885
KILIÇ, MAHMUT SAMø (mkilic@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11886
ÜNAL, AHMET (aunal@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11886
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ÖZBAYRAK AZMAN, ÖZGE (ozgeozbayrak@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11887
KILINÇ ALPAT, SøBEL (skilincalpat@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11887
TABUK, MESUT (mesuttabuk@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11888
KILINÇ ALPAT, SøBEL (skilincalpat@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11889
ÖZBAYRAK AZMAN, ÖZGE (ozgeozbayrak@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11889
AKKAN, YAùAR (akkanyasar61@hotmail.com), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11890
URAL, MUSTAFA NURø (mnu23@yahoo.com), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11890
ÖZTÜRK, MESUT (mesutozturk@live.com), BAYBURT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11890
AKKAN, PINAR (p.akkan@gumushane.edu.tr), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11890
ÜNAL, AHMET (aunal@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11891
YERLøKAYA, ZEKERøYA (zyerlikaya@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11891
ùøMùøR, NAZAN (nnazann_@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11891
URAL, MUSTAFA NURø (mnu23@yahoo.com), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11893
AKKAN, YAùAR (akkanyasar61@hotmail.com), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11893
ÖZTÜRK, MESUT (mesutozturk@live.com), BAYBURT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11893
URAL, MUSTAFA NURø (mnu23@yahoo.com), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11894
AKKAN, YAùAR (akkanyasar61@hotmail.com), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11894
AKKAN, PINAR (p.akkan@gumushane.edu.tr), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11894
AKKAN, YAùAR (akkanyasar61@hotmail.com), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11895
URAL, MUSTAFA NURø (mnu23@yahoo.com), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11895
ÖZTÜRK, MESUT (mesutozturk@live.com), BAYBURT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11895
AKKAN, PINAR (p.akkan@gumushane.edu.tr), GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11895
CEYLAN, ERHAN (erhanceylanmku@gmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11896
ùÖHRETLø, GÖKHAN (gokhansohretli@gmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11896
ùEN, SEVøM (sevimsen26@mynet.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11897
DøNÇ, AYTEN (aytendinc@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11897
KARATAù ÖZTÜRK, SøNEM (sinemkaratas1207@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye PaperID: 11898
KARATAù ÖZTÜRK, SøNEM (sinemkaratas1207@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye PaperID: 11899
ODACI, HATøCE (hatodaci@hotmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11900
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BOLAT, NESLøHAN (neslihanbolat_07@yahoo.com.tr), AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11900
DEöERLø, FATMA øREM (iremdegerli@gmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11900
HAYALø EMøR, SøNEM (s_hayali@hotmail.com), øSTANBUL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11900
TABUK, MESUT (mesuttabuk@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11901
TSELLIOS, IOANNIS (jtselios@hotmail.com), YUNANøSTAN EöøTøM BAKANLIöI - Yunanistan - PaperID:
11901
BOLAT, NESLøHAN (neslihanbolat_07@yahoo.com.tr), AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11902
ODACI, HATøCE (hatodaci@hotmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11902
ÇARKCI, øLKNUR (ilknurkesici@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11903
ULUSOY, MUSTAFA (mstfulusoy@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11903
GÜLDEMøR, SøNEM (sinem_guldemir15@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11905
ÇINAR, SøNAN (sinan.cinar@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11905
ODACI, HATøCE (hatodaci@hotmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11907
DEöERLø, FATMA øREM (iremdegerli@gmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11907
BOLAT, NESLøHAN (neslihanbolat_07@yahoo.com.tr), AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11907
KOLOöLU, ALø OSMAN (aliosmankologlu@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
11908
AKSU, FATMA NUR (fatmanuraksu.bote@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11910
ÖZTÜRK, GÜLCAN (ozturkg@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11910
KARTAL, SEÇøL EDA (seciledakartal@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11911
YILMAZ, ÖMER (omeryilmaz.07ant@hotmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11911
ÇøFTÇø, MUCøZE (mucize_42_@hotmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11913
ÇINAR, SøNAN (sinan.cinar@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11913
BAHAR, MEHMET (mehmet.bahar@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11914
ÖZYURT, YUNUS (ozyurtyunus@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11914
ERENLER, SÜMEYYE (sumeyyeerenler@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11914
AKBAù, MELøKE (melikeakbas86@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11914
YAùAR, ÇøSEM (cisem.yasar@gratas.com.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11915
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KARAMETE, AYùEN (karamete@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11915
KABATAù MEMøù, ESRA (ekmemis@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11916
KARAKUù, ESMA (esmakarakus19@gmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11916
FøLøZ, NURULLAH (nrlhmefi@gmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11916
KETENOöLU KAYABAùI, ZEHRA ESRA (eketenoglu@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 11916
BAHAR, MEHMET (mehmet.bahar@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11917
NARTGÜN, ZEKERøYA (nartgun@yahoo.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11917
ÖZYURT, YUNUS (ozyurtyunus@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11917
ATAY, TANJU (atayadil@gmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11919
BOZKURT, ORÇUN (orcunbozkurt@gmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11919
ùAHøN, FEYZA (sahin.feyza@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11920
ÖZTÜRK, GÜLCAN (ozturkg@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11920
HIDIROöLU, ÇAöLAR NACø (caglarr.naci@gmail.com), PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11921
USTA, SÜMEYRA (smyrckr@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11922
KORKUSUZ, MEHMET EMøN (korkusuz@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11922
USTA, SÜMEYRA (smyrckr@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11923
KARAMETE, AYùEN (karamete@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11923
DAöLI, ECEM SERAY (ecemseraydagli@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
11924
GEZGøN, DENøZ MERTKAN (mertkan@trakya.edu.tr), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11924
HAMUTOöLU, NAZøRE BURÇøN (bhamutoglu@sakarya.edu.tr), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11924
GÜLTEKøN, GÖZDE SEZEN (gsezen@sakarya.edu.tr), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11924
EVRAN, SEMA NUR (semanur19-@hotmail.com), - Türkiye - PaperID: 11925
KABATAù MEMøù, ESRA (ekmemis@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11925
EVRAN, SEMA NUR (semanur19-@hotmail.com), - Türkiye - PaperID: 11926
KABATAù MEMøù, ESRA (ekmemis@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11926
SARIKAYA, MUSTAFA (mustafa.sarikaya@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11927
KURTULDU, M. KAYHAN (kayhankurtuldu@gmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11927
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KURTULDU, M. KAYHAN (kayhankurtuldu@gmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11928
AKSU, CAHøT (cahitaksu@ktu.edu.tr), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11928
CANDAN HELVACI, SEVCAN (scandan@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11929
ÜNAL, AHMET (aunal@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11929
ATASOY, VOLKAN (vatasoy@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11929
ÖZEN, NECMø (necmiozen@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11930
HANCI, BARIù (barishanci26@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11930
ÜNLÜER, MELøH (melihunluer@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11930
KAYHAN, ZARøFE TOLUNAY (dolunaykayhan@gmail.com), GAZø UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11931
ÜNLÜER, GÜLBEYAZ (g.unluer@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11932
KARAKUù, ESMA (esmakarakus19@gmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11933
FøLøZ, NURULLAH (nrlhmefi@gmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11933
ÇAKAN AKKAù, BÜùRA NUR (busra.n.c.321@gmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11933
KABATAù MEMøù, ESRA (ekmemis@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11933
SAYIN, HÜSEYøN (huseyinsayin42@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11934
ALTUN, ADNAN (aaltun@ibu.edu.tr), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11934
PEMBECøOöLU, NøLÜFER (niluferpembecioglu@gmail.com), øSTANBUL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11934
ORHON, EROL NEZøH (nezihorhon@gmail.com), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11934
ÇINAR, SøNAN (sinan.cinar@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11936
KARTAL, SEÇøL EDA (seciledakartal@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11940
ABALI, AHMET (ahmet.abali74@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11940
YETøù, ASLIHAN (aslihanyetiss@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11940
ÇøFTÇø, MUCøZE (mucize_42_@hotmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11941
ÇINAR, SøNAN (sinan.cinar@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11941
TAMøR, KAAN (kaantamir96@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11942
TURAN, AYùE (ayse-avcu@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11943
KOCAKÜLAH, SABRø (sabriko@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11943
PEKTAù, HAVVA SÜMEYRA (pektas.havvasumeyra@gmail.com), BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11944
KÖKSAL, DøNÇAY (dkoksal@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11944
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GÜDÜ DEMøRBULAT, ÖZGE (ozgegudu@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11946
SEYFøOöLU, EZGø (ezgiseyfioglu@mu.edu.tr), MUöLA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11946
SAATCI, GENCAY (gencaysaatci@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11946
SEYFøOöLU, EZGø (ezgiseyfioglu@mu.edu.tr), MUöLA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11947
SAATCI, GENCAY (gencaysaatci@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11947
GÜDÜ DEMøRBULAT, ÖZGE (ozgegudu@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11947
TEKøN, GøZEM (giz.ert90@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 11948
DOöAN, NøHAL (nihaldogan17@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11948
øREZ, SERHAT (sirez@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11948
ÇAKMAKÇI, GÜLTEKøN (gultekincakmakci@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11948
YALAKø, YALÇIN (yyalaki@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11948
ERDAù KARTAL, EDA (erdaseda@gmail.com), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11948
ÖVDÜR UöURLU, ZEYNEP (zeynepovdur@gmail.com), DÜZCE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11949
TEZEL, KADøR VEFA (vefa2000@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11949
BOZDEMøR, YAùAR (yasarbozdemir40@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
11950
YALÇIN, FEHøME SEVøL (sevilyalcin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11950
øùøGÜZEL, BAHAR (bahar.isiguzel@gmail.com), NEVùEHøR HACI BEKTAù VELø ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11951
øùøGÜZEL, BAHAR (bahar.isiguzel@gmail.com), NEVùEHøR HACI BEKTAù VELø ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11952
BAùARAN, BÜùRA (busrabasaran21@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11953
ùAHøN TAùKIN, ÇøöDEM (csahin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11953
URSAVAù, NAZøHAN (nazihan.ursavas@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11954
AYTAR, AYùE (aytar.ayse@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11954
ÇOKÇALIùKAN, HALøL (hcokcaliskan@mu.edu.tr), MUöLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11955
YORULMAZ, ALPER (alperyorulmaz07@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11955
CAN, SÜLEYMAN (scan@mu.edu.tr), MUöLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11955
ùAHAN, DUYGU (sahanduygu@yahoo.com.tr), ÇOMÜ - Türkiye - PaperID: 11956
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DURUKAN, HAYDAR (durukanh@yahoo.com.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11956
HACICAFEROöLU, SERKAN (serkanhacicaferoglu@gmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11957
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KAYHAN, RECEP FATøH (recepfatih.kayhan@erdogan.edu.tr),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11957
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HACICAFEROöLU, BURHANETTøN (hburhan-61@hotmail.com), ANTALYA GENÇLøK HøZMETLERø VE
SPOR øL MÜDÜRLÜöÜ - Türkiye - PaperID: 11957
SÖNMEZ, DøLEK (dilek_lev@hotmail.com), ÖZEL BURSA YENø KÜLTÜR OKULLARI - Türkiye PaperID: 11958
ACAR, ÖZLEM (ozlemacr1991@gmail.com), ÖZEL BURSA YENø KÜLTÜR OKULLARI - Türkiye PaperID: 11958
HACICAFEROöLU, SERKAN (serkanhacicaferoglu@gmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11959
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TAYYøP
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KAYHAN, RECEP FATøH (recepfatih.kayhan@erdogan.edu.tr),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11959
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ERDOöAN

HACICAFEROöLU, BURHANETTøN (hburhan-61@hotmail.com), ANTALYA GENÇLøK HøZMETLERø VE
SPOR øL MÜDÜRLÜöÜ - Türkiye - PaperID: 11959
TEMøZ, ELMAZøYE (elmaziyetemiz@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11960
GÜDÜCÜ, AHU (ahueray@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11960
TEMøZ, ELMAZøYE (elmaziyetemiz@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11961
SATMAZ, AYùE (aysesatmaz@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11961
ERDOöAN, GÜNNUR (gnnrerd@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11962
YALÇIN, FEHøME SEVøL (sevilyalcin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11962
TELLø, SøBEL (sibeltelli@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11962
ACAR, ÖZLEM (ozlemacr1991@gmail.com), ÖZEL BURSA YENø KÜLTÜR OKULLARI - Türkiye PaperID: 11963
SÖNMEZ, DøLEK (dilek_lev@hotmail.com), ÖZEL BURSA YENø KÜLTÜR OKULLARI - Türkiye PaperID: 11963
ùAHøN, AYFER (ayfersahin@gmail.com), AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11964
DEMøRBAù, øREM (demirbasirem570@gmail.com), AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11964
KELEù, MUSTAFA ÖZGÜR (mokeles@dicle.edu.tr), DøCLE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11966
GÜRBÜZ, RAMAZAN (rgurbuz@outlook.com), ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11966
DEMøRKOL, MEHMET (mehmet.demirkol@dicle.edu.tr), DøCLE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11966
KISAÇ, øBRAHøM (ikisac@yahoo.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11967
AYDEMøR, BÜùRA (busraydemir35@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11967
ÖZDEMøR, LEYLA (leyla01@hotmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11967
ÖZMEN, ZEYNEP (zeynep_2116@windowslive.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11967
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KAYSø, FEYZø (feyzikaysi@gmail.com), øSTANBUL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11970
GÜROL, AYSUN (aysungurol@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11970
DEMøRKOL, MEHMET (mexeme@gmail.com), DøCLE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11971
KILIÇ, DURMUù (dkilic@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11971
ÖZ, ANIL DøREN (sean_2645@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11971
KELEù, MUSTAFA ÖZGÜR (mokeles@dicle.edu.tr), DøCLE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11971
TUNA, D. MERVE (goksumerve@gmail.com), ÖMER HALøSDEMøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11972
DøKEN, øBRAHøM H. (ibrahimhalildiken@gmail.com), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11972
ÖZER, SABRø (sabri-42-1993@hotmail.com), ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11973
AùKIN, AYùøN (aysinaskin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11973
DøNÇ, AYTEN (aytendinc@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11973
AùKIN, AYùøN (aysinaskin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11974
ÖZER, SABRø (sabri-42-1993@hotmail.com), ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11974
DøNÇ, AYTEN (aytendinc@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11974
KUVANCI, CENAN (cenankuvanci@hotmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11975
TAùPINAR ùENER, ZEHRA (zehrataspinarr@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11976
BULUT, AHSEN SEDA (as_kilic@windowslive.com), AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11976
BOZTUNÇ ÖZTÜRK, NAGøHAN (nagihanboztunc@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11977
YILMAZ FINDIK, LEYLA (leylayilmazfindik@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11977
ÖZBERK, EREN HALøL (erenozberk@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11977
DEMøR, DøLEK (dilekdemir1790@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 11978
BAYCAN KOYUNCU, FATMA (fatmabaycan@comu.edu.tr),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11978

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

RAZI, SALøM (salimrazi@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11979
EKE, VEYSEL EMøR (emireke88@hotmail.com), MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11979
BEDEL, EMøNE FERDA (ferdabedel@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11980
BAYINDIR KOCAMAN, NERMøN (nrmnbyndr@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye PaperID: 11981
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ÇAKIR, ASLI (aslicakir01@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 11981
AKKOÇ, HATøCE (hakkoc@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11981
TERZøOöLU, CANDAN (candancandan2012@gmail.com), ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 11982
VURUR, SEVDA (svurur99@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11982
KAMIùLI, SONGÜL (kamisli@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11982
TOTAN, TARIK (tariktotan@gmail.com), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11983
ÖZEN, NECMø (necmiozen@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11984
AKKAYA, ÖZDEN (ozdenakkaya26@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11984
KARAKAYA, BURAK (burockstr@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 11984
TÜMKAYA KARAKAYA, YASEMøN (yasemintumkaya@mynet.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI Türkiye - PaperID: 11984
ÖZKAN, HATøCE BUKET (buketgurel@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
11984
TOTAN, TARIK (tariktotan@gmail.com), ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11985
TOPÇUOöLU ÜNAL, FULYA (fulya.topcuoglu.unal@dpu.edu.tr), DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 11986
AYDIN, ÇAöRI BARIù (cbarisaydin@gmail.com), DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11986
KÖROöLU, MUSTAFA (koroglumustafa_z@hotmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11987
SÜNGER, øBRAHøM (ibrahimsngr@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11988
ÖZTÜRK, GÜLCAN (ozturkg@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11988
ABALI ÖZTÜRK, YASEMøN (yaseminzeren1979@gmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11989

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

BøLGEN, ZEHRA (zehragunduz@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11989
BøLGEN, SEZGøN (sezginbilgen@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 11989
Bulunuz, MÕzrap (mbulunuz@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11990
COùKUN ONAN, BERNA (onanberna@hotmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11990
AKBAYRAK, NESRøN (nesrinakbayrak22@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11990
ÖZTÜRK, HALøME (ozturkhalime94@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11990
øDER, SAADET (sciftkat@konya.edu.tr), NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
11991
PEMBECøOöLU, NøLÜFER (niluferpembecioglu@gmail.com), øSTANBUL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11992
GÜNDÜZ, UöUR (ugunduz@istanbul.edu.tr), øSTANBUL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11992
TOSUN, AYKUT (aykut.tosun@kocaeli.edu.tr), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11993
DEMøR, BARIù (barisprof@yahoo.com), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11993
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UÇKUN, C.GAZø (guckun@gmailcom), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11993
YÜKSEL, ASøYE (asiye.yuksel@kocaeli.edu.tr), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11993
ERTEM, SEMRA (semra.ertem@deu.edu.tr), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11994
KETE, RIDVAN (ridvan.kete@deu.edu.tr), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11994
ùAHøN, FEYZA (sahin.feyza@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11995
KORKUSUZ, MEHMET EMøN (korkusuz@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11995
BOZTUNÇ ÖZTÜRK, NAGøHAN (nagihanboztunc@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11996
ÖZBERK, EREN HALøL (erenozberk@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 11996
YILMAZ FINDIK, LEYLA (leylayilmazfindik@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 11996
BEDEL, EMøNE FERDA (ferdabedel@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 11999
YEùøLDAö-HASANÇEBø, FUNDA (fndysldg@gmail.com), GøRESUN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12000
ÇAVUù GÜNGÖREN, SEDA (sdacavus@gmail.com), GøRESUN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12000
ERTEM, SEMRA (semra.ertem@deu.edu.tr), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12001
KETE, RIDVAN (ridvan.kete@deu.edu.tr), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12001
ÇAKIR, ASLI (aslicakir01@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12002
BAYINDIR KOCAMAN, NERMøN (nrmnbyndr@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye PaperID: 12002
AKKOÇ, HATøCE (hakkoc@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12002
KISAÇ, øBRAHøM (ikisac@yahoo.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12003
ÖZKAN, ASLIHAN (aslihan.ozkan92@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12003
SAöLAM, ERTUöRUL (ertugrulsaglam94@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12003
DOöMUù, IùILAY (isilaydogmus@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12003
ÜNVER, ALø (alunvr@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12003
SIRCAN, MERVE (mervesircan@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12003
KISAÇ, øBRAHøM (ikisac@yahoo.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12005
ÖZBEY, AYSER (ayserozbey@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12005
YEL, ÖZLEM (ozlemyel555@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12005
MAKARNACI, CANAN (cnnmkrnc70@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12005
GÜNEù, YAöMUR (gunesyagmur76@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12005
UYANIK, TURAN (turan_uyanik@hotmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12005
TERCAN, GÜLùAH (gulsahtercan@hotmail.com), - Türkiye - PaperID: 12006
KASøMø, YUSUF (yusufkasimi@duzce.edu.tr), DÜZCE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12006
ARI, BEYZA NUR (beyzanurari95@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12007
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YALÇIN, FEHøME SEVøL (sevilyalcin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12007
TELLø, SøBEL (sibeltelli@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12007
BOZDEMøR, YAùAR (yasarbozdemir40@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID:
12007
YÜCEL, AYDIN (felsefeaydin@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12008
TERZøOöLU, CANDAN (candancandan2012@gmail.com), ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 12009
VURUR, SEVDA (svurur99@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12009
KAMIùLI, SONGÜL (kamisli@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12009
YILMAZ, ùøRøN (sirinyilmaz87@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12010
TøMUR, BETÜL (betultmr@gmail.com), ÇANAKKALE 18 MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12010
ÖZYILMAZ AKAMCA, GÜZøN (guzinozyilmaz@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12011
YILDIRIM, GÜNSELø (gunseligirgin@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12011
ELLEZ, MURAT (muratellez@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12011
BULUT ÜNER, AYùE NUR (nurbulut@outlook.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12011
KARABEKMEZ, SøBEL (skarabekmez@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12011
ERCAN, FøLøZ (filiz_gazi@hotmail.com), MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12012
TURAL HESAPÇIOöLU, SELMA (selmahesapcioglu@yahoo.com), YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12012
ÇELøK, øLKNUR (ilknur.6549@gmail.com), MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12012
TERZøOöLU, CANDAN (candancandan2012@gmail.com), ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 12013
VURUR, SEVDA (svurur99@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12013
KAMIùLI, SONGÜL (kamisli@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12013
ELLEZ, MURAT (muratellez@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12014
YILDIRIM, GÜNSELø (gunseligirgin@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12014
ÖZYILMAZ AKAMCA, GÜZøN (guzinozyilmaz@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12014
KARABEKMEZ, SøBEL (skarabekmez@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12014
BULUT ÜNER, AYùE NUR (nurbulut@outlook.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12014
TOPKAYA, ECE ZEHøR (ecetopkaya@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12015
EKE, VEYSEL EMøR (emireke88@hotmail.com), MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12015
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KORKMAZ, ALø (alikorkmaz@erciyes.edu.tr), ERCøYES - Türkiye - PaperID: 12017
KORKMAZ, ALø (alikorkmaz@erciyes.edu.tr), ERCøYES - Türkiye - PaperID: 12018
YAùAR, ÇøSEM (cisem.yasar@gratas.com.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12019
ÖZTÜRK, GÜLCAN (ozturkg@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12019
GÜNGÖR, FøSUN (fisungungor@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12021
PEKöÖZ ÇEVøKER, ARZU (apc@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12021
BøLGEN, SEZGøN (sezginbilgen@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12021
ÇOTUK, HALE (halecotuk@gmail.com), GAZø EöøTøM FAKÜLTESø - Türkiye - PaperID: 12022
ÖZDEMøR, SELDA (seldaozdemir@gmail.com), GAZø EöøTøM FAKÜLTESø - Türkiye - PaperID: 12022
ÇOTUK, HALE (halecotuk@gmail.com), GAZø EöøTøM FAKÜLTESø - Türkiye - PaperID: 12023
ÖZDEMøR, SELDA (seldaozdemir@gmail.com), GAZø EöøTøM FAKÜLTESø - Türkiye - PaperID: 12023
PøùKøN TUNÇ, MUTLU (mutlupiskin@gmail.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12024
ÇAKIROöLU, ERDøNÇ (erdinc@metu.edu.tr), ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12024
PøùKøN TUNÇ, MUTLU (mutlupiskin@gmail.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12025
ùARLANOöLU VURAL, ARZU (vuralarzu72@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12027
YAZICI, EMRE (eyazici@yildiz.edu.tr), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12028
GÖKTENTÜRK, TALHA (talhagoktenturk@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12028
YORULMAZ, ALPER (alperyorulmaz07@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12029
ÇOKÇALIùKAN, HALøL (hcokcaliskan@mu.edu.tr), MUöLA SITKI KOÇMAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12029
OöUZ, ùÜKRAN (sukranoguz71@gmail.com), MANøSA CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12030
OöUZ, øSMAøL (ismailoguz70@gmail.com), MANøSA CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12030
BøRGøLø, BENGø (birgilib@mef.edu.tr), MEF ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12031
ÇAVUù GÜNGÖREN, SEDA (sdacavus@gmail.com), GøRESUN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12032
AKBAYRAK, GÜLCAN (gulcan.akbayrak@hotmail.com), GøRESUN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12032
TUNÇ, TURGAY (trgtunc@gmail.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12033
BAYDAö, CEMALETTøN (cemalettinbaydag@gmail.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12033
TEZCAN, GAMZE (gamzesrt@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12034
GÜVENÇ, HÜLYA (guvenchulya@gmail.com), YEDøTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12034
HASKAN-AVCI, ÖZLEM (ozlemhaskan@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12035
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BAYAR, ÖZNUR (bayar.oznur@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12035
KOÇ, MUHARREM (muharremkoccpdr@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERøTESø - Türkiye - PaperID:
12035
KASøMø, YUSUF (yusuf.kasimi@outlook.com), DÜZCE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12036
ULUM, ÖMER GÖKHAN (omergokhanulum@gmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12036

ADANA

BøLøM

VE

TEKNOLOJø

BAYAR, ÖZNUR (bayar.oznur@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12037
KOÇ, MUHARREM (muharremkoccpdr@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERøTESø - Türkiye - PaperID:
12037
HASKAN-AVCI, ÖZLEM (ozlemhaskan@gmail.com), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12037
TOPKAYA, ECE ZEHøR (ecetopkaya@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12038
ÇANKAYA, PINAR (pcankaya@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12038
BABACAN, ùEVKø (sevkibabacan@gmail.com), TOKAT GAZøOSMANPAùA ÜNøERSøTESø - Türkiye PaperID: 12039
GÜLER, BEKøR (bekirgulr@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12040
ùAHøN, MEHMET (mehmet.sahin@deu.edu.tr), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12040
ÇINAR, SøNAN (sinan.cinar@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12041
ATALAY, AHMET (ahmetatalay@ardahan.edu.tr), ARDAHAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12042
AKBULUT, A. KÜRùAD (akursadakbulut@ardahan.edu.tr), ARDAHAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12042
DEMøREL, KENAN (kenandemirel88@gmail.com), ANKARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12043
YEùøLYAPRAK, BøNNUR (binnur.yesilyaprak@gmail.com), ANKARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12043
BULUT, FERøT (feritbulut@gmail.com), ÖMER HALøSDEMøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12044
TUNÇ, TURGAY (trgtunc@gmail.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12044
ÇAVUùOöLU, GÜLER (gulersa2002@yahoo.com), ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12045
TUTAR SERTER, YELDA (yeldatutar@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12046
ÇELøKSOY, MEHMET ALø (maceliksoy@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12047
ÇUKURBAùI, BARIù (bcukurbasi@bartin.edu.tr), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12048
KIYICI, MÜBøN (mkiyici@sakarya.edu.tr), SAKARYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12048
TELLø, SøBEL (sibeltelli@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12049
ABAKAY, HUSEYøN (huseyinabakay@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12050
Bulunuz, MÕzrap (mbulunuz@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12050
ÇAKIR, MUSTAFA (mxc446@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12051
BÜYÜKGÖZE, SELMA (selma.bulut@klu.edu.tr), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12052
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BIKMAZ, ZÜLFøYE (zbkmaz@hotmail.com), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12052
BABACAN, ùEVKø (sevkibabacan@gmail.com), TOKAT GAZøOSMANPAùA ÜNøERSøTESø - Türkiye PaperID: 12053
ÖZEY, RAMAZAN (rozey@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12053
UYSAL, SOYKAN (soykanuysal@selcuk.edu.tr), SELÇUK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12054
ÇAKIR, MUSTAFA (mxc446@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12055
ER TUNA, YASEMøN (yasemin.er@gop.edu.tr), GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12056
SALAHLI, MEHMET ALø (msalahli@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12057
YILDIRIM, EMRE (emreyildirim_@hotmail.com), KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12057
ER TUNA, YASEMøN (yasemin.er@gop.edu.tr), GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12058
TUTAR SERTER, YELDA (yeldatutar@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12060
DøNÇKAL, EMEL (emel.dinckal@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12061
BAùAR, MUSTAFA AYDIN (mabasar5@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12061
EFEOöLU, ø. EFE (e.efeoglu@adanabtu.edu.tr), ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY Türkiye - PaperID: 12062
ULUM, ÖMER GÖKHAN (omergokhanulum@gmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12062

ADANA

BøLøM

VE

TEKNOLOJø

BÜR, BURCU (burcu-bur@hotmail.com), ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12063
CENGøZ, CANDAN (candan.cengiz@yahoo.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12064
KABAPINAR, FøLøZ (filizk@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12064
CENGøZ, CANDAN (candan.cengiz@yahoo.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12065
KABAPINAR, FøLøZ (filizk@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12065
AKSOY, BÜLENT (baksoy28@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12066
DOöAN, COùKUN (coskundogan2002@yahoo.de), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12067
PøùKøN TUNÇ, MUTLU (mutlupiskin@gmail.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12069
YILMAZ, NURBANU (nurbanuyilmaz@beun.edu.tr), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12069
YÜKSEL, ASøYE (asiye.yuksel@kocaeli.edu.tr), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12071
TOSUN, AYKUT (aykut.tosun@kocaeli.edu.tr), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12071
DEMøR, BARIù (barisproof@yahoo.com), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12071
UÇKUN, C.GAZø (guckun@gmail.com), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12071
ASUTAY, HøKMET (hikmetasutay@yahoo.de), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12074
TEMøZ, ELMAZøYE (elmaziyetemiz@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12075
UZMAN, ERSøN (euzman@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12075
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MEMøù, SALøH (salih.memis@giresun.edu.tr), GøRESUN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12076
CESUR, ZAFER (zafer.cesur@koceli.edu.tr), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12076
DEMøR, BARIù (barisprof@yahoo.com), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12076
GÖKKAYA, ÖZNUR (gokkayaoznur@gmail.com), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12076
GÜNGÖR, ÖMER (omergungor78@yahoo.com), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12076
ORAK, SEVAL (sevalorakyonder@gmail.com), BURSA YÖNDER OKULU - Türkiye - PaperID: 12078
KARADEMøR, ERSøN (eekarademir@gmail.com), ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12078
ORAK, SEVAL (sevalorakyonder@gmail.com), BURSA YÖNDER OKULU - Türkiye - PaperID: 12079
KARADEMøR, ERSøN (eekarademir@gmail.com), ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12079
KÜÇÜK, MEHMET (mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12086
ZENGøN, ÖMER (omer_zengin15@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12086
YILDIRIM, MUSTAFA EMøRHAN (emirhanyildirimf.8@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12087
GEÇøT, YILMAZ (yilmaz.gecit@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12087
GEÇøT, YILMAZ (yilmaz.gecit@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12088
ÖZKAN, DEMET (demetozkan3736@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12088
GÖZ, HARUN (harungoz@hotmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERTSøTESø - Türkiye PaperID: 12089
KÜÇÜK, MEHMET (mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12089
YILDIRIM, NAGøHAN (nagihan.yildirim@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERTSøTESø Türkiye - PaperID: 12089
KÜÇÜK, ARZU (arzukucuk@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12090
KÜÇÜK, MEHMET (mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12090
KILIÇ, MAHMUT SAMø (mkilic@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12099
AYDIN, ABDULLAH (aaydin@kastamonu.edu.tr), KASTAMONU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12099
ÇINAR, YELøZ (yelizcinaredb@gmail.com), ÖZEL FEN BøLøMLERø OKULLARI YAKACIK KOLEJø Türkiye - PaperID: 12101
ALTUN, SERTEL (sertelaltun@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12101
MUTLUAY, ùERøFE SERAP (serap.mutluay16@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye PaperID: 12104
TEZCø, ERDOöAN (erdogan.tezci@hotmail.com), BALIKESøR UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12109
øÇEN, MUSTAFA (micen@yildiz.edu.tr), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12109
TEZCø, ERDOöAN (erdogan.tezci@hotmail.com), BALIKESøR UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12110
DøLEKLø, YALÇIN (yalcindilekli@gmail.com), AKSARAY ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12110



Sayfa 481

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE
GÜVEN, BÜLENT (bulentg1@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12111
DEMøR, GONCA (gnc.dmr@windowslive.com), øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12113
SEVøL, ERHAN (erhan-sevil@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12114
BÜLBÜL, TUNCER (tuncerbulbul@trakya.edu.tr), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12114
DEMøR, GONCA (gnc.dmr@windowslive.com), øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12115
ÖZDEN, MEHTAP (mehtapguness@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12117
YAùAR, ENES (enesyasar@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12117
TOPRAK, SEFA (toprak-sefa@outlook.com), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12117
SEZER, FAHRø (fahrisezer23@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12119
AKTAN, SÜMER (saktanus@yahoo.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12119
TEZCø, ERDOöAN (erdogan.tezci@hotmail.com), BALIKESøR UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12119
ERDENER, MEHMET AKøF (erdener@balikesir.edu.tr), BALIKESIR UNIVERSITY - Türkiye - PaperID:
12119
KADI, SøNEM (sinempdr@hotmail.com), AøLE VE SOSYAL POLøTøKALAR BAKANLIöI - Türkiye PaperID: 12127
ÇETøN, MÜZEYYEN ELDENøZ (meldeniz1@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12127
ÇETøN, MÜZEYYEN ELDENøZ (meldeniz1@hotmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12128
ERDENER, MEHMET AKøF (makiferdener@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12129
SEZER, FAHRø (fahrisezer23@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12129
TEZCø, ERDOöAN (etezci@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12129
AKTAN, SÜMER (saktanus@yahoo.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12129
GÜLMEZ, MøNE (minegulmez22@gmail.com), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12130
BÜLBÜL, TUNCER (tuncerbulbul08@gmail.com), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12130
CEYLAN, SÜMEYYE (ceylan_sev17@hotmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12131
TUSKAN, øSMAøL BARIù (btuskan379@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12131
MUù, FURKAN (furkanmuss@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12131
NAMDAR, BAHADIR (bahanamdar@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12131
GEÇGEL, HULUSø (hgecgel@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12132
ORÇAN, FATøH (fatihorcan@ktu.edu.tr), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTE - Türkiye - PaperID: 12133
ORÇAN, FATøH (fatihorcan@ktu.edu.tr), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTE - Türkiye - PaperID: 12134
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CELøK, RASøT (rcelik@indiana.edu), KARADENøZ TEKNøK UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12134
AKTAN, SÜMER (saktanus@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12135
TEZCø, ERDOöAN (erdogan.tezci@hotmail.com), BALIKESøR UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12135
ERDENER, MEHMET AKøF (makiferdener@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12135
SEZER, FAHRø (fahrisezer23@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12135
AKTAN, SÜMER (saktanus@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12136
TEZCø, ERDOöAN (erdogan.tezci@hotmail.com), BALIKESøR UNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12136
ERDENER, MEHMET AKøF (makiferdener@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12136
SEZER, FAHRø (fahrisezer23@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12136
SEZER, FAHRø (fahrisezer23@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12137
AKTAN, SÜMER (saktanus@yahoo.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12137
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12138
YILDIRIM, GAMZE (yildirimgamze43@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12138
NAMDAR, BAHADIR (bahanamdar@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12140
TUSKAN, øSMAøL BARIù (btuskan379@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12140
GÜNCE, NURCAN (n.gunce@hotmail.com), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12143
YÜKSEL, ASøYE (asiye.yuksel@kocaeli.edu.tr), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12143
HACIÖMEROöLU, GÜNEY (guneyh@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12144
DEöER, MEHMET (mdeger772@mynet.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12144
ERDOGAN, SEYFø (ser_dogan26@mynet.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12145
KÖROöLU, MUSTAFA (koroglumustafa_z@hotmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12146
ÇALIK, øRFAN (irfancalik@hotmail.com.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12147
UZUN, KUTAY (kutayuzun@trakya.edu.tr), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12151
UZEL, BøNGÜL (binguluzel@gmail.com), TEKøRDAö REHBERLøK VE ARAùTIRMA MERKEZø - Türkiye
- PaperID: 12152
ORTAÇ, HøKMET TOLGA (bingul_1986@hotmail.com), TEKøRDAö REHBERLøK VE ARAùTIRMA
MERKEZø - Türkiye - PaperID: 12152
GÖK, SELDA (binguluzel@msn.com), TEKøRDAö REHBERLøK VE ARAùTIRMA MERKEZø - Türkiye PaperID: 12152
UZEL, BøNGÜL (binguluzel@gmail.com), TEKøRDAö REHBERLøK VE ARAùTIRMA MERKEZø - Türkiye
- PaperID: 12154
DÖNMEZ, DøNÇER (tflpdrs@gmail.com), TEKøRDAö REHBERLøK VE ARAùTIRMA MERKEZø - Türkiye
- PaperID: 12154
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KARATAù, HAKAN (hakaratas@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12155
BADEMCøOöLU, MEHTAP (mehtapbademcioglu@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12155
ÇELøK, SÜLEYMAN (suleymanname@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12155
PEKTAù, RÜMEYSA (pektasrumeysa@gmail.com), SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12157
PEKTAù, HAVVA SÜMEYRA (pektas.havvasumeyra@gmail.com), BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12157
KASøMø, YUSUF (yusuf.kasimi@outlook.com), DÜZCE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12157
YURTSEVEN, NøHAL (yurtsevennihal@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12160
ALTUN, SERTEL (altunsertel@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12160
DOöAN, SELÇUK (selcukdogan78@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12161
YURTSEVEN, NøHAL (yurtsevennihal@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12161
BADEMCøOöLU, MEHTAP (mehtapbademcioglu@gmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12161
AKTAù, CAN (canaktas@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12163
AYGÜN, SEZGøN (saygun@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12163
ESEN AYGÜN, HANøFE (hanifeesen@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12163
ùAHøN, MUSTAFA (msahin@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12163
BAHAR, MEHMET (mehmet.bahar@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12164
DURSøN, ARZU (arzudursin@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12164
GÜRDAL PAMUKLU, AYùEGÜL (aysgurdal@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12164
SOMUNCU DEMøR, NACøYE (ncsomuncu@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12164
DURSøN, ARZU (arzudursin@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12165
GÜRDAL PAMUKLU, AYùEGÜL (aysgurdal@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12165
ERDENER, MEHMET AKøF (makiferdener@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12168
DENøZ, ÜNAL (unaldeniz23@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12168
ÇAKIR, ÖZLEM (ocakir@ankara.edu.tr), ANKARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12169
GEZGøN, DENøZ MERTKAN (mertkan@trakya.edu.tr), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12169
ÖZKAN, PINAR (pinar.cindemir@gmail.com), ÖZEL øNCEK MAYA OKULLARI - Türkiye - PaperID: 12169
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BECEREN, SEDAT (sbeceren@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12170
ARSLAN, ùEYDA FERAH (ferahtuygar@mynet.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12171
GÜNDÜZALP, SEDA (ipeksseda@hotmail.com), MUNZUR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12172
BOYDAK ÖZAN, MUKADDER (mboydak@firat.edu.tr), FIRAT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12172
ARSLAN, ùEYDA FERAH (ferahtuygar@mynet.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12173
GEÇGEL, HULUSø (hgecgel@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12174
GÜNDÜZALP, SEDA (ipeksseda@hotmail.com), MUNZUR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12175
ùENER, GÖNÜL (gonulsener@munzur.edu.tr), MUNZUR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12175
ùENER, GÖNÜL (gonulsener@munzur.edu.tr), MUNZUR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12176
BOYDAK ÖZAN, MUKADDER (mboydak@firat.edu.tr), FIRAT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12176
KOMùU, UFUK CEM (ucemkomsu@mersin.edu.tr), MERSøN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12177
SAMIRKAù KOMùU, MERYEM (msamirkas@gmail.com), MERSøN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12177
KELEù, TALøHA (talihak@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12178
DEöøRMENDERE, MUAMMER (mdegirmendere@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye PaperID: 12178
GÜRDAL PAMUKLU, AYùEGÜL (aysgurdal@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12179
DURSøN, ARZU (arzugurdal@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12179
GÜRDAL PAMUKLU, AYùEGÜL (aysgurdal@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12180
DURSøN, ARZU (arzugurdal@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12180
KURUDAYIOöLU, MEHMET (mkurudayi@hotmail.com), øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12182
øPEK, OZAN (ozan-ipek@hotmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12182
MARTøNS, ISABEL CATARøNA (cat.martins.form@gmail.com), PORTUGUESE ASSOCøATøON OF
CEREBRAL PALSY - Portekiz - PaperID: 12185
RøBEøRO, CÉLøA (bbbbb@hotmail.com), PORTUGUESE ASSOCøATøON OF CEREBRAL PALSY - Portekiz
- PaperID: 12185
NUNES, MARøANA (aaa@hotmail.com), PORTUGUESE ASSOCøATøON OF CEREBRAL PALSY - Portekiz
- PaperID: 12185
MARTøNS, ISABEL CATARøNA (cat.martins.form@gmail.com), PORTUGUESE ASSOCøATøON OF
CEREBRAL PALSY - Portekiz - PaperID: 12186
RøBEøRO, CÉLøA (cccc@hotmail.com), CATHOLøC UNøVERSøTY - Portekiz - PaperID: 12186
FERREøRA, AøRES (dddd@hotmail.com), CATHOLøC UNøVERSøTY - Portekiz - PaperID: 12186
MARTøNS, ISABEL CATARøNA (cat.martins.form@gmail.com), PORTUGUESE ASSOCøATøON OF
CEREBRAL PALSY - Portekiz - PaperID: 12187
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VAROL, ARZU (gunduzislam@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12188
KÜLCÜ, MELEK (melekkulcu@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12189
ùEN, HASAN (hasan.sen@hotmail.com), MøLLø EöøTøM - Türkiye - PaperID: 12190
ALTINIùIK, DERYA (derya0380@gmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12190
ÇALIK, øRFAN (irfancalik@hotmail.com.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12191
ÖZDEMøR BECEREN, BURCU (burcubeceren@comu.edu.tr),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12192

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

AYDIN, ABDULLAH (yafesaydinnn@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12192
BøLGEN, ZEHRA (zehragunduz@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12192
KELEù, TALøHA (talihak@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12194
ALTUN, MURAT (maltun@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12194
AYDIN AKKURT, AYùE (ayseuze@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12195
ATAøZø, MURAT (mataizi@anadolu.edu.tr), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12195
GENÇ, ZÜBEYDE SøNEM (zsgenc@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12196
ORHON, YELDA (yyelmer@gmail.com), PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12197
YILDIRIM, SEVDA GÜLùAH (sevdagulsah@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12198
GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇAöRI (mcgurbuz@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12198
KOÇ, DEMET (dmttkoc@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12198
GÜLER, HATøCE KÜBRA (hkguler35@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12198
VURUR, SEVDA (svurur99@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12199
AKYÖN, FEHMø VOLKAN (volkanakyon@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 12199
GÖKTAù, FøDE (fidegoktas@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12199
ÖZÇELøK, CEMRE (cemreozclk93@gmail.com), ÇANAKKALE ON SEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12199
ÖZTÜRK, EMRE (erme_emre42@hotmail.com), - Türkiye - PaperID: 12199
KOZAKLI, TUöÇE (tugcekozakli@gmail.com), ULUDAö ÜNøVESøTESø - Türkiye - PaperID: 12200
BOZKURT, IùIL (isilbozkurt1111@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12200
ALTUN, MURAT (maltun@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12200
ùAHøN, KUDRET (kaya_kudret@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12202
ÇORUK, ADøL (adilcoruk@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12202
ùøMùEK, NACøYE (naciyesimsek@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVRSøTESø - Türkiye PaperID: 12203
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ùøMùEK, NACøYE (naciyesimsek@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVRSøTESø - Türkiye PaperID: 12204
ÇøMEN, OSMAN (osman.cimen@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12206
YILMAZ, MEHMET (myilmaz@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12206
BELEN, BESTE (bestebelen@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12206
KARAKAù AKSOY, MERVE (mervekarakasaksoy@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12207
Bulunuz, MÕzrap (mbulunuz@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12208
BULUNUZ, NERMøN (nermin.bulunuz@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12208
KELMENDø, JONøDA (nidakelmendi@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12208
COùKUN, NøHAL (nihalcoskun.cs@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12208
KARAKUù, ESRA (ekarakus@metu.edu.tr), ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12209
ÖZBEK GÜRBÜZ, NURDAN (nurdano@metu.edu.tr), ORTADOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12209
GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇAöRI (mcgurbuz@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12211
GÜRBÜZ, TUBA (tubadag25@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12212
GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇAöRI (mcgurbuz@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12212
HALø, SERVET (s.hali@hotmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12213
GÜNDÜZ, HALøL øBRAHøM (gndzhalilibrahim_23@hotmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12213
OöUZ, ùÜKRAN (sukranoguz71@gmail.com), MANøSA CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12214
GENÇ, ZÜBEYDE SøNEM (zsgenc@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12215
YANGIN, SELAMø (selami.yangin@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOGAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12216
TURAN, øLHAN (ilhan.turan@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12216
BøLGøN, ùULE (sulebilgin469@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12216
ùAHøN, BETÜL KÜBRA (kbsahin@gmail.com), GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12217
ùAHøN SAK, øKBAL TUBA (ikbalsahin@gmail.com), YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12217
SAK, RAMAZAN (ramazansak06@gmail.com), YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12217
ùAHøN, HøLAL GÜùTA (hilalgsahin@gmail.com), NECMETTøN ERBAKAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12217
TURAN, øLHAN (ilhan.turan@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12218
YANGIN, SELAMø (selami.yangin@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOGAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12218
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BøLGøN, ùULE (sulebilgin469@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12218
YEùøLBURSA, AMANDA (ayesilbursa@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12219
AVùAR, ÖZNUR (oznurselcuk@hotmail.com), MERKEZ ATATÜRK øLKOKULU, ÇAMLIDERE, ANKARA
- Türkiye - PaperID: 12219
TÜRKKAN, AHMET (ahmetturkkan94@gmail.com), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12220
BOYDAK ÖZAN, MUKADDER (boydakozan@hotmail.com), FIRAT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12222
GÜNDÜZALP, SEDA (ipeksseda@hotmail.com), MUNZUR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12222
YARAù, ZÜBEYDE (zyaras@hotmail.com), MEB - Türkiye - PaperID: 12222
GÜVEN, BÜLENT (bulentg1@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12223
ESLEK, SøNAN (sinaneslek35@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12224
ùAHøN, MEHMET (mehmet.sahince@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12224
KIRIKTAù, HALøT (halit.kiriktas@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12224
ESLEK, SøNAN (sinaneslek35@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12225
ùAHøN, MEHMET (mehmet.sahince@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12225
KIRIKTAù, HALøT (halit.kiriktas@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12225
KAYALAR, ALø (alilayalar1907@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12225
BÜTEV DOLöUN, ÖMÜR (omurdolgun@gmail.com), ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12227
GÖKKAYA, ÖZNUR (gokkayaoznur@gmail.com), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12228
GÜNGÖR, ÖMER (omergungor78@yahoo.com), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12228
DEMøR, BARIù (barisprof@yahoo.com), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12228
CESUR, ZAFER (zafer.cesur@kocaeli.edu.tr), KOCAELø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12228
øNCE, HASAN DOöUKAN (hdogukanince@gmail.com), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12233
DEMøREL, VOLKAN (volkan.demirel@deu.edu.tr), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12234
GENCEL, UFUK (ufukgencel@gmail.com), CANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12235
EVøN GENCEL, øLKE (ilkegencel@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12235
KARAAöAÇ TUNA, ÖZLEM (karaagacozlem@gmail.com), PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12236
BALTACI, ÖNDER (obaltaci@ahievran.edu.tr), AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12239
EVøN GENCEL, øLKE (ilkegencel@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12241
ÖZEN, ÖMER EMRE (omeremreozen@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12241
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EVøN GENCEL, øLKE (ilkegencel@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12244
ÖZDEù, GAMZE (gamzeozdes@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12244
SOLAK, ZELøHA (solakzeliha@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12248
AKGÜN, MUHAMMET ALPEREN (muhammetalperenakgun@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12257
ùENAY, ESRA (esrasenay95@hotmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12257
VURUR, SEVDA (svurur99@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12259
AKYÖN, FEHMø VOLKAN (volkanakyon@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø
- Türkiye - PaperID: 12259
ÖZDEN, SERKAN (sozden@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12259
ÖZÇELøK, CEMRE (Cemre93166@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12259
SARIK, MUSTAFA ENEZ (Enessarik03@gmail.com), ANTALYA øL SAöLIK MÜDÜRLÜöÜ - Türkiye PaperID: 12259
SAYGILI, CEREN (ceren_saygili_@hotmail.com), ÇANAKKALE KAMU HASTANELERø BøRLøöø GENEL
SEKRETERLøöø - Türkiye - PaperID: 12259
BOSNAK, METøN (mbosnak@ius.edu.ba), øNTERNATøONAL UNøVERSøTY OF SARAJEVO - Bosna
Hersek - PaperID: 12264
ÖZDEN, MEHTAP (mehtapgunes@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12265
DEMøRAL, ÖVGÜ (ovgu_demiral@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12265
SÜNNETÇøOöLU,
AYùE
(aysesunnetcioglu@comu.edu.tr),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12265

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

KIBRIS, øBRAHøM (kibris_i@ibu.edu.tr), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12266
YÜNKÜL, EYUP (eyunkul@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12268
DURAK, GÜRHAN (gurhandurak@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12268
ÇANKAYA, SERKAN (serkancanya79@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12268
YAùIN, SEVDA (sevda.semih@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12269
BAùAR, MUSTAFA AYDIN (mabasar5@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12269
DURAK, GÜRHAN (gurhan0207@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12270
YÜNKÜL, EYUP (eyunkul@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12270
ÇANKAYA, SERKAN (serkancankaya79@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12270
ÇORUH, UFUK (ucoruh@gmail.com), ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12271
ÖKSÜZ, BÜùRA (ucoruh@omu.edu.tr), ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12271
ATILGAN, DøLEK (ufukcoruh@gmail.com), ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12271
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ÜLKEN, ALPASLAN (a.ulken@omu.edu.tr), ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12271
ÇORUH, UFUK (ucoruh@gmail.com), ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12272
ÜLKEN, ALPASLAN (a.ulken@omu.edu.tr), ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12272
ALAKAù, CANSU (alakascansu@gmail.com), ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12272
ELEVLø, AYùENUR (elevliaysenur@gmail.com), ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12272
EVNø, ENGøN (enginevni@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12273
EVNø, ENGøN (enginevni@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12274
ùøMùEK, HÜSEYøN (hsimsek@hotmail.com), AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12274
TÜRKMEN, ABDULLAH (sinerji_52@hotmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12276
ALøYEV, BAKHTøYAR (aliyevba@gmail.com), BAKÜ DEVLET ÜNøVERSøTESø - Azerbaycan - PaperID:
12276
TÜRKMEN, ABDULLAH (sinerji_52@hotmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12277
ALøYEV, BAKHTøYAR (aliyevba@gmail.com), BAKÜ DEVLET ÜNøVERSøTESø - Azerbaycan - PaperID:
12277
TAù, FATøH (fatihhtass@gmail.com), BARTIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12278
BATDAL KARADUMAN, GÜLùAH (gulsah@istanbul.edu.tr), øSTANBUL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12279
DOöAN, HALøME (halimeogretmen@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12279
GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇAöRI (mcgurbuz@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12280
AöSU, MURAT (magsu@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12280
ALTUN, MURAT (maltun@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12280
GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇAöRI (mcgurbuz@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12281
AöSU, MURAT (magsu@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12281
BOZKURT, IùIL (isilbozkurt1111@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12282
KOZAKLI, TUöÇE (tkozakli@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12282
ALTUN, MURAT (maltun@uludag.edu.tr), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12282
GÜLER, HATøCE KÜBRA (hkguler35@gmail.com), ULUDAö ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12283
ALøYEV, BAKHTøYAR (aliyevba@gmail.com), BAKÜ DEVLET ÜNøVERSøTESø - Azerbaycan - PaperID:
12284
TÜRKMEN, ABDULLAH (sinerji_52@hotmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12284
ERENLER, SÜMEYYE (sumeyye.erenler@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12285
ERYILMAZ TOKSOY, SEYHAN (seyhan.eryilmaz@erdogan.edu.tr),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12285

RECEP

TAYYøP ERDOöAN

REøSOöLU, øLKNUR (ilknur.reisoglu@erdogan.edu.tr), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12285
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ÇANKAYA, SERKAN (serkancankaya79@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12286
YÜNKÜL, EYUP (eyunkul@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12286
DURAK, GÜRHAN (gurhan0207@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12286
AVCU, YILMAZ (yilmaz_msn_@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12287
BATDAL KARADUMAN, GÜLùAH (gulsah@istanbul.edu.tr), øSTANBUL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12288
ERBAù, AHMET AKøF (ahmetakiferbas@beun.edu.tr), BÜLENT ECEVøT ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12288
ATAÇ, AHMET (atacahmet2007@gmail.com), CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12289
ATALMIS, ERKAN (erkanatalmis@gmail.com), KAHRAMANMARAS SÜTCÜ øMAM ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12289
SELÇUK, GÜLENAZ (gselcuk@hotmail.com), CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12289
KARAKAù, MÜGE (mgekarakas@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12290
KÖKSAL, DøNÇAY (koksal.dincay@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12291
ÇANKAYA, PINAR (pcankaya@nku.edu.tr), NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12291
KARAAöAÇ TUNA, ÖZLEM (karaagacozlem@gmail.com), PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12291
PEKTAù, RÜMEYSA (pektasrumeysa@gmail.com), SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12291
ATAÇ ÖZDEMøR, øLKAY BUKET (ilkaya@koc.k12.tr), KOÇ OKULU - Türkiye - PaperID: 12292
KABAPINAR, FøLøZ (filizk@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12292
ÖZBAùARAN, SENA (senaozbasaran@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12293
ÜNLÜER, GÜLBEYAZ (g.unluer@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12294
BATDAL KARADUMAN, GÜLùAH (gulsah@istanbul.edu.tr), øSTANBUL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12295
CERAN, ESRA (esraceran@istanbul.edu.tr), øSTANBUL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12295
KARATAù, FAøK ÖZGÜR (fozgurkaratas@gmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12296
YILMAZ, PELøN (pelinyilmaz035@gmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12296
AùIK, TUöBA (tgbsk61@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12296
KARATAù, FAøK ÖZGÜR (fozgurkaratas@gmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12297
CENGøZ, CANAN (cccanancengiz@gmail.com), KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12297
DøNÇKAL, EMEL (emel.dinckal@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12298
BAùAR, MUSTAFA AYDIN (mabasar5@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12298
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BÜTEV DOLöUN, ÖMÜR (omurdolgun@gmail.com), ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12299
YILMAZ, SøBEL (sibelcikyilmaz@outlook.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12300
BÜLBÜL, TUNCER (tuncerbulbul@trakya.edu.tr), TRAKYA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12300
SARITAS, TUNCAY (tuncaysaritas@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12301
ERFøDAN, ALø (alierfidan45@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12301
KARAYAZ, MUHAMMET CAN (cankarayaz@gmail.com), RECEP TAYYøP ERDOöAN ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12302
ÇøMEN, OSMAN (osman.cimen@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12304
YILMAZ, MEHMET (myilmaz@gazi.edu.tr), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12304
PALA, SONGÜL (songulpala44@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 12304
ùEN, UöUR (ugursenn@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12304
AùKIN, DENøZ (denizaskin13@gmail.com), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12309
DURAK, GÜRHAN (gurhan0207@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12315
ÇANKAYA, SERKAN (serkancankaya79@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12315
YÜNKÜL, EYUP (eyunkul@hotmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12315
BOZKURT, ARAS (arasbozkurt@gmail.com), ANADOLU ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12315
ùøHAB, RøYAD (rishihab@gmail.com), AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12317
KARAKAN, ABDøL (abdilkarakan@hotmail.com), AFYON KOCATEPE UNøVERSøTY - Türkiye - PaperID:
12317
YAMAN, ADEM (ademyaman@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12320
ÖZDEMøR, SERVET (servetozdemir1996@gmail.com), BAùKENT ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12320
YAMAN, ADEM (ademyaman@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12321
ERGÜVEN, ùERøFE (serifeege2000@gmail.com), MEB - Türkiye - PaperID: 12322
PEKDAö, BÜLENT (pekdag@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12324
ÜREK, HANDAN (handanurek@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12324
DOLU, GAMZE (agamze@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12324
DOLU, GAMZE (agamze@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12325
ÜREK, HANDAN (handanurek@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12325
PEKDAö, BÜLENT (pekdag@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12325
KUZUCU, GÜLNUR (gulnurkuzucu17@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12325
ÜREK, HANDAN (handanurek@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12326
DOLU, GAMZE (agamze@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12326
PEKDAö, BÜLENT (pekdag@balikesir.edu.tr), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12326
ùøHAB, RøYAD (rishihab@gmail.com), AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12328
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KARAKAN, ABDøL (abdilkarakan@hotmail.com), AFYON KOCATEPE UNøVERSøTY - Türkiye - PaperID:
12328
BOYLU, EMRAH (emrahboylu@aydin.edu.tr), AYDIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12334
ÖZYALÇIN, KEVSER ESMA (kevser_esma@hotmail.com), AYDIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12334
GÜNEY, ESMA ZEYNEP (esmaguney@aydin.edu.tr), AYDIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12334
ULUCAN, HAKKI (Hakkiulucan@gmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12336
ADøLOöULLARI, øLHAN (ilhanadilogullari@gmail.com), ÇOMÜ BESYO - Türkiye - PaperID: 12336
ADøLOöULLARI, GAMZE ELøF (elifadilogullari@gmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12336

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

ULUCAN, HAKKI (Hakkiulucan@gmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12337
ADøLOöULLARI, øLHAN (ilhanadilogullari@gmail.com), ÇOMÜ BESYO - Türkiye - PaperID: 12337
BELTEKøN, ENES (ens_bltkn@hotmail.com), ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12337
KUYULU, øHSAN (ihsankuyulu@gmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12337
ERASLAN, EMRE (emreeraslan@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12339
ADøLOöULLARI, GAMZE ELøF (elifadilogullari@gmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12339

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

ADøLOöULLARI, GAMZE ELøF (elifadilogullari@gmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12344

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

BAöCI, AGAH (agah@gmail.com), ÇOMÜ - Türkiye - PaperID: 12344
BAVLI, ÖZHAN (ozhanbavli@hotmail.com), ÇOMÜ - Türkiye - PaperID: 12344
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12345
BOYLU, EMRAH (emrahboylu@aydin.edu.tr), AYDIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12345
ELDURMAZ, TUöÇE (tugceeldurmaz@aydin.edu.tr), AYDIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12345
AVCI, YUSUF (yavci@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12346
YAùAR, ENES (enesyasar@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12346
BARIN, EROL (erolbarin@gmail.com), AYDIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12348
TEMøZYÜREK, FAHRø (fahritemizyurek@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12348
TEMøZYÜREK, FAHRø (fahritemizyurek@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12349
BARIN, EROL (erolbarin@gmail.com), AYDIN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12349
ÖZDEN, MEHTAP (mehtapgunes@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12350
ELKIRAN, YUSUF METE (ymelkiran@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12350
AVCI, YUSUF (yavci@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12351
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12351
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ELKIRAN, YUSUF METE (ymelkiran@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12351
ADøLOöULLARI, GAMZE ELøF (elifadilogullari@gmail.com),
ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12360

ÇANAKKALE

ONSEKøZ

MART

ULUCAN, HAKKI (Hakkiulucan@gmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12360
BELTEKøN, ENES (ens_bltkn@hotmail.com), ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12360
KUYULU, øHSAN (ihsankuyulu444@hotmail.com), ERCøYES ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12360
SARIÇOBAN, ARøF (saricobanarif@gmail.com), SELÇUK ÜNøVERSøTESø, - Türkiye - PaperID: 12365
SARIÇOBAN, GÜLAY (gulay.saricoban@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12366
AKSOY, BÜLENT (baksoy28@gmail.com), GAZø ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12374
KOÇ, HAKAN (hakankoc66@gmail.com), CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12374
PALAS, AHMET YøöøT (yigitpalas10@hotmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12375
CEYLAN, REMZøYE (r-ceylan@hotmail.com), YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12375
KARASAÇ, ECEM (karasacecem@gmail.com), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12379
ùAHøN, FATMA (fsahin@marmara.edu.tr), MARMARA ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12379
GÜMÜùKAYA, TUöBA (tgmskaya@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12380
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12380
KOCAYÖRÜK, ERCAN (ercankocayoruk@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12382
TUTKUN, TUGAY (tugay@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12382
ÖN, GÖZDE (gozdeon17@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12384
KANA, FATøH (fatihkana@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12384
BOZKURT, ORÇUN (orcunbozkurt@gmail.com), MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12385
UZ, øBRAHøM (ibrahimuz35@gmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12390
KEùAN, CENK (cenkkesan@gmail.com), DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12390
ÖZDEN, MEHTAP (mehtapguness@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12398
ÖZDEN, MEHTAP (mehtapgunes@comu.edu.tr), ÇOMU EöøTøM FAKÜLTESø - Türkiye - PaperID: 12402
MEYDAN, ENGøN (enginmeydan@comu.edu.tr), COMU EZøNE MESLEK YÜKSEKOKULU - Türkiye PaperID: 12402
ARCAGÖK, SERDAR (serdar_arcagok21@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12402
BAYINDIR, ARZU (arzubayindir@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12406
BAYINDIR, ARZU (arzubayindir@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12407
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TOLUN, VEYSEL (vtolun@yahoo.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12407
CANBAY, ALAATTøN (acanbay@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12414
BAHAR, MEHMET (mehmet.bahar@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12415
NARTGÜN, ZEKERøYA (nartgun@yahoo.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12415
YENER, DÜNDAR (dndryener@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12415
AYDIN, FATøH (fatihaydin14@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12415
BERTøZ, HARUN (hbertiz@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12415
AKSÜT, PELøN (aksutpelin@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12415
SOMUNCU DEMøR, NACøYE (ncsomuncu@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12415
YILMAZ, MUSTAFA (mustafayilmaz.fen@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12415
ÖZYURT, YUNUS (ozyurtyunus@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12415
KøRAS, BURAK (burakkiras@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12415
BAHAR, MEHMET (mehmet.bahar@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12416
NARTGÜN, ZEKERøYA (nartgun@yahoo.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12416
YENER, DÜNDAR (dndryener@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12416
AYDIN, FATøH (fatihaydin14@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12416
BERTøZ, HARUN (hbertiz@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12416
AKSÜT, PELøN (aksutpelin@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12416
SOMUNCU DEMøR, NACøYE (ncsomuncu@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø Türkiye - PaperID: 12416
YILMAZ, MUSTAFA (mustafayilmaz.fen@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye
- PaperID: 12416
ÖZYURT, YUNUS (ozyurtyunus@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye PaperID: 12416
KøRAS, BURAK (burakkiras@gmail.com), ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID:
12416
PABUÇCU, AYBÜKE (apabuccu@comu.edu.tr), ABANT IZEET BAYSAL UNIVERSITESI - Türkiye PaperID: 12424
ALKILINÇ, SEFA (alkilinc_sefa@hotmail.com), MøLLø EöøTøM BAKANLIöI - Türkiye - PaperID: 12425
SARITAS, TUNCAY (tuncaysaritas@gmail.com), BALIKESøR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12425
ATEù, ÖZLEM (hozlem@gmail.com), MANøSA CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12427
ATEù, ÖZLEM (hozlem@gmail.com), MANøSA CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø - Türkiye - PaperID: 12428
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