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ÖZET KİTABI 

 

Editör  

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL 

 

 Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği’ne aittir. Anılan kuruluşun 

izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik ya da başka yöntemlerle 

çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.  

Yayıncı Sertifika No : 35376 

Baskı   : Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği 
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Jamie Schlais Barne  

Netherlands 

Jamie Schlais Barnes’ grandfather, Phillip Morstad, said to her as a young girl, “Education is power, and you can 

be or do anything if you work hard enough!” These words, and the fact that a lack of financial resources kept her 

grandfather from attending college, are why Jamie is an advocate for educational equity and works to further 

develop teaching practices to meet the needs of diverse students. Acknowledging the demands globalization has 

on classrooms, Jamie founded Global Evaluations LLC, an educational consulting firm with a focus on 

evaluating culturally relevant, multicultural, and global educational practices. Classrooms are becoming global 

educational contact zones and there is an opportunity for diverse students and their teachers to learn from each 

other’s experiences.  Jamie has presented research or provided professional development to educators in over 10 

countries. Acting as an IB psychology online and face-to-face workshop facilitator, she took time to learn about 

the cultures, educational structure, and pedagogical practices of participants representing over five continents.  In 

July 2018, Jamie joined the International Baccalaureate (IB) Organization as a Diploma Programme (DP) 

curriculum manager for Psychology and Creativity, Activity, and Service (CAS). During the research phase of 

curriculum development, she is engaging the global community in answering the question “What does it mean to 

be psychologically literate?” Focus group activities and discussions with DP students, teachers, and experts in 

the field of psychology are scheduled. Obtaining diverse perceptions of psychological literacy, appropriate for 

secondary school graduates, will guide the creation of the next IB DP psychology guide. The goal is to create a 

product honouring local practices while addressing challenges and opportunities associated with globalization. 

Prior to working for the IB, Jamie served 17-years with Chesterfield County Public Schools in Virginia, USA 

where she served as a teacher, IB DP coordinator, and evaluation specialist. As a history teacher Jamie and a 

colleague participated in American University’s Classroom without Borders program and hosted teachers and 

students from Algeria and Yeman. Later as the DP coordinator, she and the DP students hosted a teacher and 

students from China. While teaching DP psychology, Jamie used these experiences to challenge her students to 

make local/global connections to issues like stereotypes, prejudices, and biases in thinking. Working as the 

school division’s evaluation specialist, Jamie collaborated with key personnel in the design, implementation, and 

data sharing of large research and evaluation projects. Examples include: researching student and teacher 

Chromebook use in secondary schools; evaluating the implementation of social emotional learning curriculum in 

primary schools; and auditing the 12 specialty centres on a cyclical basis. 
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Filomena Capucho (PhD, Agreg) 

Universidade Católica Portuguesa - CECC 

Filomena Capucho has a PhD in Sociolinguistics and an “Agregação” in Applied Linguistics. She is a Professor 

at the Universidade Católica Portuguesa in Viseu, and a researcher at the Centre for Studies in Communication 

and Culture (CECC) of the same university. She presently teaches Portuguese Foreign Language to international 

students, Communication in Health Surroundings and Communication for Managers. She is the Head of the 

International Relations Office in Viseu, and has more than 30 years’ experience in the field of 

Internationalization of Higher Education. She has also worked in EU cooperation Projects since 1989, and 

coordinated several large projects throughout the years. Having recently finished a large Capacity Building 

Project (INCHIPE) aiming at the internationalization of universities in Chile and Peru, she is now involved in 2 

different Erasmus+ projects. Her long experience in Internationalization has been recently presented in several 

academic events, namely in Maringá – Brazil and Catania – Italy. 
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Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK 

Rize Recep Tayyip Erdoğan University 

Dean of Education Faculty 

 

Mehmet Küçük was born in Trabzon in 1978. He completed his primary and secondary education in Trabzon 

and Artvin. He graduated from the Faculty of Education of Karadeniz Technical University in 1999. He 

completed his MA entitled “Implementation of an in-service action research course program for science 

teachers: A case study” in 2002 and PhD dissertation entitled “A study toward teaching the nature of science for 

seventh grade primary students” in 2006 at the same university. He had started to work as a research assistant in 

the field of science education at the Karadeniz Technical University in 2000, appointed as an associate professor 

of science education in 2008 and professor in 2014 at the Recep Tayyip Erdogan University. He had worked as 

the head of science education department and he currently holds the dean deputy position of the same faculty. He 

is also working as a member of inspection and advisory board of Turkish Scientific and Technological Research 

Institution. He is the chief editor of the Turkish Journal of Teacher Education. His main research interests 

include action research, teaching the nature of science and science teacher education. 
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Prof. Dr. Murat PEKER 

Afyon Kocatepe University 

1974 yılında Uşak'ta doğdu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 

programından mezun oldu. Devlet okullarında 2 yıl matematik öğretmenliği yaptıktan sonra akademik hayata 

atıldı. 1998 yılında 100. Yıl Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 2003 yılında da Gazi Üniversitesi'nde Matematik 

Eğitimi alanında doktorasını tamamladı. 2011 yılında doçent, 2016 yılında da Profesör unvanını aldı. 2017 Eylül 

ayından beri Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nı yürütmektedir. 

Uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde yayımlanan 19 makalesi, Uluslararası bilimsel toplantılarda 

sunulan 26 bildirisi, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 25 makalesi, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan 8 

bildirisi, 3 kitap bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basımı yapılan 6. sınıf ve 8. sınıf matematik ders 

kitaplarında yazarlığı ve editörlüğü bulunmaktadır. Çalışma alanı; öğrenme stilleri, matematik öğretme kaygısı, 

mikroöğretim, problem çözme, öğretmen yetiştirme. 
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Prof. Dr. Ahmet ATAÇ 
Manisa Celal Bayar University 

Dean of Education Faculty 

 

 
Prof. Dr. Ahmet Ataç, 1971 yılında doğmuştur. Lisans ve yüksek lisansını Çuukurova Üniversitesi’nde; 

doktorasını ise Gazi Üniversitesi’nde bitirmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde çeşitli yönetim 

kademelerinde görev almıştır. 2009 yılında doçent, 2015 yılında da Profesör unvanını aldı. Halen Manisa Celal 

Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. Uluslarası birçok projede görev 

alan Ataç’ın, uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde makaleleri, uluslararası bilimsel toplantılarda 

sunulan birçok bildirisi, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi, kitap yazarlığı ve editörlüğü 

bulunmaktadır. 
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Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK 

EFDAD Başkanı 
 

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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ONUR KURULU 

 
 

HONOR BOARD 

 
 

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN 

Deputy Minister of National Education 

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 

Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI 

Alanya Alaaddin Keykubat University- Rector 

Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Yücel ACER 

Çanakkale Onsekiz Mart University - Rector 

Prof. Dr. Yücel ACER 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK 

President of Deans Council of Faculties of 

Education 

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK 

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi 

Başkanı 

Prof. Dr. Joanna Madalinska-Michalak 

Head of the Polish Educational Researches 

Prof. Dr. Joanna Madalinska-Michalak 

Polonya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı 

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK 

President of EFDAD 

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK 

EFDAD Başkanı 
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BİLİM VE DANIŞMA KURULU / 

SCIENTIFIC AND ADVISORY BOARD 
Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Ahmet Ataç Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Prof. Dr. Alaattin Canbay Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Alejandro José Gallard Martínez Georgia Southern Üniversitesi, USA 

Prof. Dr. Ali İhsan Öbek Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. Ali Paşa Ayas Bilkent Üniversitesi 

Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi 

Prof. Dr. Ali Yıldırım Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Arif Altun Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Arif Sarıçoban Selçuk Üniversitesi 

Prof. Dr. Arslan Kalkavan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu Adnan Menderes Üniversitesi 

Prof. Dr. Aysu Erden Haliç Üniversitesi 

Prof. Dr. Aysun Yavuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Ayşe Akyel Yeditepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Ayşe Kıran Hacettepe Universitesi 

Prof. Dr. Aytekin İşman Sakarya Üniversitesi 

Prof. Dr. Ayten Genç Hacetepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Battal Arvasi Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Birsen Tütüniş İstanbul Aydın Üniversitesi 

Prof. Dr. Burhanettin Dönmez İnönü Üniversitesi 

Prof. Dr. Bünyamin Aydın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Prof. Dr. Cahit Kavcar Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Cemal Yıldız Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Cemil Öztürk Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Çavuş Şahin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Çiğdem Şahin Taşkın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Dinçay Köksal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Douglas Franklin Ohiao Üniversitesi 

Prof. Dr. Dursun Zengin Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr Duygu Anıl Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Ebru Aktan Acar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. Emrullah İşler Gazi Üniversitesi 

Prof.Dr. Erhan Ertekin Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Prof. Dr. Esra Bukova Güzel Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. Esra Ömeroğlu Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Fatma Ali Sinanoğlu Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Fatma Bıkmaz Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Feryal Çubukçu Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. Filomena Capucho Catholic Üniversitesi of Portugal 

Prof. Dr. Firdevs Güneş Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Firdevs Karahan Sakarya Üniversitesi 

Prof. Dr. Gazanfer Doğu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Prof. Dr. Gölge Seferoğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Gül Durmuşoğlu Anadolu Üniversitesi 

Prof. Dr. Hafize Keser Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. Hasan Basri Gündüz Yıldız Teknik Üniversitesi 
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Prof. Dr. Hatice Sofu Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. Hayati Akyol Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Havise Güleç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Hikmet Asutay Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu Yakın Doğu Üniversitesi 

Prof. Dr. Ibrahim Bajunid Former President of APERA 

Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu Yalova Üniversitesi 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Erten Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Joanna Madalińska-Michalak University of Warsaw 

Prof. Dr. Kamile Demir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Prof. Dr. Leyla Harputlu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Prof. Dr. Liesel Ebersohn Güney Afrika Pretoria Üniversitesi 

Prof. Dr. Madeleine Atkins Coventry Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Demirezen Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Ali Salahlı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Gürol Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Sucin Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Küçük Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Takkaç Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Taşdemir Ahi Evran Üniversitesi 

Prof. Dr. Motlalepule Ruth Mampane University of Pretoria 

Prof. Dr. Muhlise Coşgun Ogeyik Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. Murat Altun Uludağ Üniversitesi 

Prof. Dr. Murat Peker Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa Çakır Anadolu Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa Safran Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan Erciyes Üniversitesi 

Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Prof. Dr. Nizamettin Koç Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Nurettin Öztürk Pamukkale Üniversitesi 

Prof. Dr. Nurhayat ÇELEBİ Karabük Üniversitesi 

Prof. Dr. Okan Yaşar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Emerita Olga Seastrom Jarrett Georgia State Üniversitesi 

Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Petek Aşkar TED Üniversitesi 

Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Rauf Yıldız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun Başkent Üniversitesi 

Prof. Dr. Salih Uşun Muğla Üniversitesi 

Prof. Dr. Salih Zeki Genç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Sedat Sever Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Selahattin Gelbal Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Selahhaddin Öğülmüş Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Semra Mirici Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Servet Bayram Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Sevinç S. Maden Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. Soner Yıldırım Orta Doğu Teknik Universitesi 

Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Süleyman Doğan Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. Tahir Balcı Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. Tahsin Aktaş Nevşehir Üniversitesi 



ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE 

 

xi 

 

Prof. Dr. Todor Shopov Sofya Üniversitesi 

Prof. Dr. Uğur Çevik Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Boğaziçi Universitesi 

Prof. Dr. Yavuz Akpınar Boğaziçi Üniversitesi 

Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. Yusuf Cerit Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Prof. Dr. Yüksel Dede Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Ahmet Akkaya Adıyaman Üniversitesi 

Doç. Dr. Ahmet Erdoğan Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Doç. Dr. Aynur Kadimaliyeva Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 

Doç. Dr. Aysel Çoban Başkent Üniversitesi 

Doç. Dr. Betül Timur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Doç. Dr. Bülent Güven Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Doç. Dr. Cem Çuhadır Trakya Üniversitesi 

Doç. Dr. Cevdet Cengiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Doç. Dr. Cumali Öksüz Adnan Menderes Üniversitesi 

Doç. Dr. Çiğdem Kan Fırat Üniversitesi 

Doç. Dr. Ece Zehir Topkaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Doç. Dr. Eda Üstünel Muğla Üniversitesi 

Doç. Dr. Eylem Bayır Trakya Üniversitesi 

Doç. Dr. Fahri Temizyürek Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Filiz Mete Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Gülcan Erçetin Boğaziçi Üniversitesi 

Doç. Dr. Gülay Sarıçoban Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Handan Köksal Trakya Üniversitesi 

Doç. Dr. Hatice Akkoç Marmara Üniversitesi 

Doç. Dr. İbrahim Çoşkun Trakya Üniversitesi 

Doç. Dr. İlke Evin Gencel Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Doç. Dr. Kadir Bilen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Doç. Dr. Kezban Tekşan Ordu Üniversitesi 

Doç. Dr. Mehmet Ak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Doç. Dr. Mehmet Kaan Demir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Doç. Dr. Mehmet Kök Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Doç. Dr. Melek Demirel Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Metin Boşnak Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Doç. Dr. Mesut Gün Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi 

Doç. Dr. Mukadder Seyhan Yücel Trakya Üniversitesi 

Doç. Dr. Neşe Özkal Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Doç. Dr. Nihat Çalışkan Ahi Evran Üniversitesi 

Doç. Dr. Nilgün Tatar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Doç. Dr. Nilgün Yenice Adnan Menderes Üniversitesi 

Doç. Dr. Onur Köksal Ahi Evran Üniversitesi 

Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara Çukurova Üniversitesi 

Doç. Dr. Rüştü Ilgar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Doç. Dr. Seher Aslancı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Doç. Dr. Serkan Timur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Doç. Dr. Sibel Telli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Doç. Dr. Stephanie Schnurr University of Warwick 

Doç. Dr. Şafak Öztürk Aynal Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Doç. Dr. Şevki Kömürcü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Doç. Dr. Tuncer Bülbül Trakya Üniversitesi 

Doç. Dr. Türkan Argun Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı Trakya Üniversitesi 

Doç. Dr. Yusuf Avcı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 



ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE 

 

xii 

 

Doç. Dr. Zafer Çakır Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Esenkaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet Yıkmış Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Delil Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yapar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Erarslan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yüksel Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket Elçi Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yavuz Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kayabaşı Adıyaman Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özdemir Beceren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Saygı Adnan Menderes Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Çakmak Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mertkan Gezgin Trakya Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Elçin Ünal Oney Adnan Menderes Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Elmaziye Temiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Emre Güvendir Trakya Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Atalmış Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi  Erol Barın Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi  Etem Köse Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi  Fatih Kana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi  Haydar Durukan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Parlakyıldız Kıbrıs İlim Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi  Hulusi Geçgel Çanakakale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi  Huriye Sevinç Peker Arel Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi  Isabel Catarino New University of Lisbon / Portugal 

Dr. Öğr. Üyesi  İsmet Koç Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Adamaz Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Vefa Tezel Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi  Kadriye Dilek Akpınar Gazi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Kaya Yıldız Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
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(24553) ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

KAVRAMI ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞLERİ 

HACI MEHMET YEŞİLTAŞ 
1
, EROL TAŞ 
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, SEDANUR TOMBUL 
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1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
2 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

mehmet_c_52@hotmail.com 

 

Sürdürülebilirlik kavramı hakkında farklı görüş ve düşünceler yer almaktadır. Farklı öğrenim 

kademelerinde bu durum ile karşılaşılmaktadır. Çevre eğitiminin yaygınlaşması bu kavram üzerindeki 

görüşleri sürdürülebilirlik kavramının doğasına uygun olarak oluşmasına sebep olmaktadır. Çevre 

eğitimi dersi almanın önemi sürdürülebilirlik kavramı üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, çevre eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının sürdürülebilirlik kavramı hakkındaki 

görüşlerini tespit etmektedir. Araştırma nitel araştırma yöntemine göre desenlendirilmiştir.  Amaca 

yönelik örneklem belirleme yöntemi kullanılarak öğretmen adaylarının daha önceki yaşadıkları 

şehirler göz önüne alınarak 8 farklı şehir de yaşayan öğretmen adayı belirlenmiştir. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Veri toplama aracının 

geçerlilik ve güvenirliliği dört tane alan uzmanı tarafından incelenerek sağlanmıştır.  Görüşmelerden 

elde edilen veriler, kategorilere ve temalara ayrılmıştır. İçerik analizi yöntemine göre çözümlenmiştir 

ve elde edilen bulgular sürdürülebilirlik kavramının sahip olmuş olduğu doğasına uygun olarak 

yorumlanmıştır. Çalışma Ordu Üniversitesi sınıf öğretmenliği 2. Sınıf da öğrenim gören öğretmen 

adayları üzerinde yürütülmüştür. Çalışma güz dönemi boyunca çevre eğitimi dersi alan öğrenciler 

üzerinde 12 hafta boyunca yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının dönem başında ve dönem sonunda 

olmak üzere yer alan görüşleri içerik analizi yöntemi ile çözümlenerek yorumlanmıştır. Öğretmen 

adaylarının dönem başında oluşturdukları kategorilerin sayısı oldukça az olduğu görülmüştür. 

Öğretmen adayları yarı yapılandırılmış görüşme formuna genel olarak sürdürülebilirlik kavramı 

üzerinde benzer temalar etrafında toplanmıştır. Yaşadıkları çevrenin verdikleri cevaplar üzerinde bir 

etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Çevre eğitimi dersi sonun da öğretmen adaylarına yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile tekrar görüşme yapılmıştır. Öğretmen adayları, dönem başında 

yapılan görüşme de oluşan kategorilerden daha fazla sayıda ve farklı türlerde kategoriler oluşturduğu 

görülmüştür. Çevre eğitimi dersi alan öğretmen adayları sürdürülebilirlik hakkında ki görüşleri 

kavramın doğasına uygun olarak farklı ve ilişkili temalar etrafında şekillenmiştir. Çevre eğitimi dersi 

sonucunda ders süreci öğretmen adaylarının sürdürülebilirlik kavramı üzerindeki görüşlerini olumlu ve 

doğru yönde arttırmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, Çevre Eğitimi, Öğretmen Adayları 
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(24663) FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 
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1
, MEHMET KÜÇÜK 
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1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

semra.burkazekinci@gmail.com 

21. yy’da yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler bir taraftan hayatımızı değiştirirken, diğer taraftan 

da bu değişikliklere uyum sağlamamızı zorunlu kılmaktadır. Bu yenilikler hem bizlere önemli kolaylık 

sağlamakta hem de bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar arasında; iklim 

değişikliği, kuraklık, salgın hastalıklar, hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların azalması, çevre kirliliği, 

biyoçeşitliliğin azalması ve en önemlisi temel kaynakların aşırı tüketimi yer almaktadır (Barlas, 2013). 

Büyük bir kısmı insan kaynaklı olan bu sorunların ortadan kaldırılması için yine insanı eğitmeye 

yönelik eğitim programlarının düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda programlarda 

sürdürülebilir kalkınma konusu yer almaya başlamıştır. İlgili programda sürdürülebilirlik 

kavramı; “Doğal kaynakların tasarruflu kullanılarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına 

olanak tanınması, tasarruflu kullanımın bireysel, toplumsal ve ekonomik faydalarına ilişkin bilinç 

geliştirme” şeklinde ve bir alt öğrenme alanı olarak yer almaktadır (MEB, 2013). Bu alt öğrenme alanı 

kapsamında fen bilimleri öğretim programında yeterli içeriğin ve kazanımların bulunması önemli bir 

ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi dersi öğretim programında yer 

alan kazanımları sürdürülebilir kalkınma eğitimiyle ilişkisi açısından incelemektir.  Veriler, nitel 

araştırma yaklaşımı kapsamında doküman incelemesi yöntemi kullanılarak ilgili programın 5, 7 ve 8. 

sınıflarından toplanmıştır. Bu yolla ulaşılan kazanımlar sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu –

çevresel, sosyal-ekonomi- kapsamında sınıflandırıldıktan sonra, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle 

ilişkilendirilmiştir. Bu çalışma, sürdürülebilir kalkınma farkındalığı olan bireylerin yetiştirilmesi için 

fen bilimleri dersi özelinde neler yapılabileceğine yönelik araştırmacılarca yapılan önerilerle 

tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi, Fen Bilimleri Öğretim Programı, Fen Bilgisi 

Eğitimi 
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(22874) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYGULANAN 
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SOSYAL ETKİLERİ 
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dkmn.aslihan@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, 5 günlük ekoloji temelli çevre eğitimine katılan 24 öğrencinin doğaya ve çevre 

eğitimine karşı görüşlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu belirlemektir. Bu çalışma, TÜBİTAK 4004 

Doğa ve Bilim Okulu programı kapsamında Kırklareli ilinde yürütülmüş “Yıldız Kaşifleri Doğa 

Eğitimi” projesine katılan ortaokul öğrencilerinin farklı uygulamalı etkinliklerle yaparak–yaşayarak ve 

aktif öğrenmeleri sonrasında çevre eğitimine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel veriler içerik 

analizi yönteminden yararlanılarak analiz edilmiş, nicel verilerde yüzdeler verilmiştir.Veriler, projeye 

katılmış İstanbul ili Silivri ilçesine bağlı farklı okullarda 6-7-8. sınıflarda öğrenim gören 24 

öğrenciden anket yolu ile toplanmıştır.Ön anket çalışmasında öğrencilerin %61 doğayı kirlettiğini 

ifade ederken  son anket çalışmasında öğrencilerin %95,8’i doğaya saygı duymaları gerektiğini ve 

%100 ‘ü ise doğaya nasıl davranılması gerektiğini öğrendiği tespit edilmiştir.Araştırmanın sonucunda, 

bu tür projelerin özellikle küçük yaşlardaki bireylerin çevreye ve çevre eğitimine yönelik bakış açısına 

olumlu bir katkı sağladığı, yaparak- yaşayarak ve aktif öğrenmenin bu süreci desteklediği, öğrencilerin 

kamp süresince yaptıkları etkinliklerin gelecekte doğa adına güzel etkinlikler yapmak istediklerini 

ifade etmede yol gösterebileceği ve bilimsel bilgiyi eğlenerek kazandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Doğa eğitimi, çevre, kaşif 
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(22913) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ÖĞRENMEYE YÖNELİK 

SORUMLULUK VE SINAV KAYGISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

KIZBES MERAL KILIÇ 
1
 

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

kizbesmeral@gmail.com 

Fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal anlamda büyük değişimlerin ve gelişimlerin gözlendiği ergenlik 

dönemindeki akademik başarı, ergenlerin kendilerini ve ailelerini önemli derecede etkilemektedir. 

Öğrenme sorumluluğu, öğrenenlerin eksik hissettikleri şeyleri tamamlamak, görevleri yerine getirmek, 

hedeflere ulaşma yolunda gereklilikleri saptayarak gerçekleştirmek gibi amaçlarla hareket ederken 

hissettikleridir (Yakar ve Saracaloğlu, 2017).  Sınav kaygısı, çocukluk döneminde oluşan ve ileriki 

yaşlarda giderek etkisini gösteren bir duygudur. Evdeki sıkı disiplin, kısıtlayıcı ebeveyn tutumları, 

okuldaki otoriter eğitim-öğretim anlayışı; olumsuz, soğuk ve kırıcı öğretmen eleştirileri, cezalar, kıt 

not verme ve zorlu sınıf geçme koşulları sınav kaygısının küçük yaşlarda gelişmesine uygun olan 

koşulları oluşturmaktadır. Sık tekrarlanan okul başarısızlıkları, yetişkinlerin olumsuz 

değerlendirmeleri ve bu gibi durumların bireyde çağrıştırdığı öze yönelik tehdit duygusu sınav 

kaygısın gelişmesinde önemli etkenlerdendir (Öner, 1989). Akademik yaşamda iki önemli kavram 

olan öğrenme sorumluluğu ile sınav kaygısı arasındaki ilişkiyi bildiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinde öğrenmeye yönelik sorumluluk ve sınav kaygısı 

ilişkisinin incelenmesi ve sınav kaygısı ve öğrenme sorumluluğunun çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesidir. Araştırmada çalışma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Ankara 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı dört ortaokulun, beşinci ve altıncı sınıfa devam eden 172 (78 kız, 94 

erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada yer alan öğrencilerden sosyo-demografik bilgiler elde 

edilmesi amacıyla, araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, öğrencilerin öğrenmeye 

yönelik sorumluluklarını belirlemek için Yakar ve Saracaloğlu’nun (2017) geliştirdiği, “Öğrenmeye 

Yönelik Sorumluluk Ölçeği” ve öğrencilerin sınav kaygısını belirlemek için Aydın ve Bulgan’ın 

(2017) Türkçe’ye uyarladığı “Çocuklarda Sınav Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmada 

ergenlerin yaşları ile ders başarıları, anne babalarının derslere yardımı, öğrenme sorumluluğu; kardeş 

sayısı ile anne babalarının derslere yardımı, sınav kaygısı; anne eğitim düzeyi ile baba eğitim düzeyi, 

ders başarısı, anne babalarının derslere yardımı, anne baba başarı baskısı, sınav kaygısı; ders başarısı 

ile sınav kaygısı, öğrenme sorumluluğu; anne baba başarı baskısı ile sınav kaygısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. Sınav kaygısı ile öğrenmeye yönelik sorumluluk arasında 

anlamlı ilişki ortaya çıkmamıştır. Kızların öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeylerinin erkeklere göre 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Ergenlerin öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeylerinde yaşa göre 

önemli farklılıklar olduğu görülmüştür. Yaş arttıkça öğrenmeye yönelik sorumluluk azalmıştır. Anne 

babaların ders çalışma konusunda baskıları arttıkça ergenlerin sınav kaygılarının da arttığı 

görülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk, Sınav Kaygısı, Ergen 
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(24139) AKRAN ZORBALIĞINI ÖNLEMEDE BİBLİYOTERAPİNİN 

KULLANIMI 

PERVİN OYA TANERİ 
1
, ÖZLEM YEŞİM ÖZBEK 

1
, AYŞEGÜL ŞAHİN 

2
, NALAN 

AKDUMAN 
3
 

1 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 
2 ÇANKIRI KARATEKİN 

3 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

sezoya@gmail.com 

Akran zorbalığı okullarda eskiden beri var olan bir sorun olmasına rağmen, geçmişte eğitimciler ve 

veliler tarafından bu tür davranışlar yaramazlık, çocukluğun doğası ve zararsız olduğu düşünülerek 

göz ardı edilmiştir. Günümüzde ise hem eğitim bilimlerinin hem de psikolojinin bulguları zorbalığın 

basite indirgenemeyecek kadar önemli bir sorun olduğunu, uzun vadede psikolojik sorunların ortaya 

çıkmasına neden olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu bakımdan, okullarda akran zorbalığını önleyici 

çeşitli stratejiler ve programlar denenmeye başlanmıştır. Akran zorbalığının önlenmesinde ve barışçıl, 

kapsayıcı ve güvenli bir okul iklimi oluşturulmasında göz önünde bulundurması gereken yenilikçi 

yöntemlerden biri de bibliyoterapinin kullanılmasıdır. Bibliyoterapide zorbalıkla ilgili kurgusal bir 

öykü ele alınmakta ve öğrencilerin bu kurgusal öyküdeki yıkıcı davranışları analiz ederek zorbalıkla 

başa çıkma stratejileri geliştirmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Hikayelerde hem olumlu hem de 

olumlu davranışlar kurgusal biçimde modellenmekte ve okul içi ve okul dışı sosyal etkileşimlerde 

doğru olan davranış örüntüsünün ne olduğu konusunda öğrencilerin düşünerek davranış ve tutum 

değişikliği yapması, dolayısıyla da okullarda zorbalığın önlenmesine yardımcı olmak 

amaçlanmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde akran zorbalığını önlemede bibliyoterapi yöntemi etkin 

olarak kullanılmasına rağmen Türkiye’de bu konuya gereken önem verilmemiştir. Alan yazında 

Türkiye’de bibliyoterapinin akran zorbalığıyla kullanımı konusunda herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.  Bu araştırmanın amacı Bibliyoterapi yöntemini tanıtmak, bu konuda alan yazına 

katkı yapmış çalışmaları gözden geçirerek, Bibliyoterapi uygulamaları sırasında dikkat edilmesi 

gereken hususlara dikkati çekmektir. Bu çalışma, bibliyoterapinin sadece akran zorbalığını önleme 

amacıyla değil, genel anlamda eğitim ve farkındalık yaratma amacıyla pek çok konu da 

kullanılabilmesi nedeniyle yöntemin tanıtılması ve popülerliğinin arttırılması bakımından önemlidir.   

Anahtar Kelimeler : Akran zorbalığı, zorbalığı önleyici programlar, bibliyoterapi, çatışma çözümü, 

çocuk edebiyatı. 

 

(25089) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MEDYA 

OKURYAZARLIĞIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

FATİH KANA1 
1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

fatihkana@hotmail.com 

 

21. yüzyılda teknolojinin hızla değişmesiyle beraber öğrencilerde, öğretim programlarında değişimler 

meydana gelmiştir. Özellikle Z kuşağı olarak nitelendirilen 21. yüzyıl öğrencilerinin hayatlarına yön 

veren araçlarından bir tanesi de medyadır. Bu amaçla bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının 

medya okuryazarlığıyla ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum 

çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye'nin batısındaki bir devlet 

üniversitesinde öğrenim gören 16 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen 

veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adayları 

medya okuryazarlığının 21. yüzyılda önemli bir okuryazarlık olduğunu ifade etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayları, medya okuryazarlığı 
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(24558) ANASINIFINDA SESBİLGİSEL FARKINDALIK VE HIZLI 

İSİMLENDİRME BECERİLERİNDE FARKLI DÜZEYLERDE BAŞARI 

GÖSTEREN ÇOCUKLARIN OKUMA BAŞARILARININ BOYLAMSAL 

OLARAK İNCELENMESİ 

CEVRİYE ERGÜL 
1
, GÖZDE AKOĞLU 

2
, MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ 

1
, 

BURCU KILIÇ TÜLÜ 
1
, ERGÜL DEMİR 

1
 

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
2 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

gakoglu@kku.edu.tr 

Okuma başarısı, ilköğretim döneminde ve sonraki yıllarda gereksinim duyulan çeşitli akademik 

becerilerin gelişimi için ön koşul olarak kabul edilmekte, yapılan araştırmalarda okuma başarısına 

ilişkin performansı belirleyici çoğu becerinin ise okul öncesi dönemde kazanıldığı belirtilmektedir. Bu 

beceriler arasında yer alan sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuma başarısının farklı boyutlarına 

ilişkin yordayıcılığının incelendiği ve Türkçe dışındaki dillerde yapılmış olan çalışmalar kullanılan 

dilin yapısının da belirleyici bir değişken olabileceğini göstermektedir. Buna ek olarak dikkatin ilgili 

uyarana yöneltilmesini, uyarana ilişkin sesbilgisinin bellekten geri çağrılmasını ve sesletimde 

bulunulmasını içeren hızlı isimlendirmenin de erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve 

okuma başarısında oldukça etkili bir süreç olduğu çok sayıda çalışmada gösterilmiştir. Ayrıca, hızlı 

isimlendirmede problem yaşayan çocukların dil ve erken okuryazarlık becerilerinin kazanımında da 

akranlarının gerisinde performans gösterdikleri ifade edilmektedir. Bu noktadan hareketle yapılan 

araştırma, anasınıfı çocuklarının dil, erken okuryazarlık ve  bilişsel becerilerine ilişkin profil 

oluşturulması ve bu becerilerin boylamsal olarak okuma başarısına ilişkin yordayıcılığının 

belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 

Ankara ilinde alt-orta ve üst sosyoekonomik düzeyi temsil eden her tabakadan seçkisiz atama yoluyla 

belirlenen okullardan toplam 540 çocuğun sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme becerileri 

anasınıfının birinci ve ikinci döneminde, okuma başarısına ilişkin değişkenler ise ilkokul birinci sınıfın 

ilk döneminde değerlendirilmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde aileleri ve öğretmenleri tarafından 

normal gelişim sınırları içerisinde olduklarının belirtilmesi, herhangi bir yetersizlik tanısı almamış 

olmaları, anadillerinin Türkçe olması ve okula düzenli olarak devam etmeleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Çocuklar anasınıfında gösterdikleri sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme 

becerilerindeki başarılarına göre farklı başarı düzeylerini ifade eden gruplara ayrılmış ve birinci 

sınıftaki okuma başarıları açısından karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar 

ilkokul birinci sınıfın ilk döneminde okuma başarısına ilişkin değişkenlere ilişkin performansın 

anasınıfının birinci ve ikinci dönemindeki sesbilgisel farkındalık becerilerine ilişkin performansa ve 

anasınıfının birinci dönemindeki hızlı isimlendirme performansına göre değiştiğini göstermektedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar alanyazın çalışmaları eşliğinde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : sesbilgisel farkındalık, hızlı isimlendirme, okuma başarısı, boylamsal inceleme 
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(24546) ORTAÖĞRETİM ALMANCA DERS KİTAPLARINDA 

KARŞILAŞILAN EVRENSEL DEĞERLER 

DİLEK SELÇUK 
1
, ŞERİF ORUÇ 

2
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

dilekselcuk01@gmail.com 

Değer ve değerler eğitimi, günümüz dünyasında sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada üzerinde 

durulan konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı değişen ve gelişen dünyada kültürel, insani ve 

evrensel değerlerin unutulduğu göz önüne alındığında, bu konunun üzerinde durulmasının ne derece 

önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu noktada kültürün önemli yapı taşlarından olan değerlerin 

bireyler tarafından kazanılması, geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi için eğitime önemli görevler 

düşmektedir. Eğitim ailede başlamakta, okulda ise sistematik bir şekilde devam etmektedir. 

Okullarımızdaki eğitimin önemli görevlerinden birisi de bu değerleri gelecek nesillere doğru bir 

şekilde aktarmaktır. Eğitimin sistemli olması kalıcılığı arttırdığından, değerlerin bu sistem dâhilinde 

eğitim programlarına katılması, değerler eğitimi üzerinde olumlu katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2010 yılında 

yayımlanan 18. Milli Eğitim Şurası Kararları doğrultusunda 2018-2019 eğitim öğretim yılında M.E. B. 

(Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından ortaöğretim kurumlarında okutulmasına izin verilmiş Almanca 

ders kitaplarında evrensel değerlerin yer alıp almama durumunu ve yer alan değerlerin hangileri 

olduğunu belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada ortaöğretim kademesinde evrensel 

değerlere yüklenen anlam ve evrensel değerlerin M.E. B. (Milli Eğitim Bakanlığı) Talim Terbiye 

Kurulu Başkanlığınca 2010 yılınca yayımlanan değerlerle örtüşüp örtüşmediği incelenmektedir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 

verileri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim(9.-12.sınıflar) kurumları için hazırlanan 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütün sınıf düzeylerinde okutulması planlanan Almanca ders 

kitaplarındaki içeriklerden oluşturmaktadır. Bulgulara dayalı sonuç ve önerilere çalışmanın tam metin 

kısmında yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : İkinci Yabancı Dil, Almanca, Değerler, Değerler Eğitimi, Evrensel Değerler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE 

 

 Sayfa 8 

 

(21648) THE REGIME OF TRUTH AND ITS EFFECT ON CHILD 

DEVELOPMENT 

TARİK ALBİTAR 
1
 

1 SURİYE, tareqb9@gmail.com 

It was Michel Foucault who used the expression the regime of truth in describing what is known the 

power-knowledge relations, in short, it describes the system by which society learn what it knows and 

accept this knowledge as the “hegemonic” only truth. The regime of truth usually consists of many 

components the most important once are the nation’s historical narratives including the myths and 

national symbols, the current governmental discourse including the educational system, the common 

media discourse, and the discourse coming from religious institutions and movements. The 

terminology usually is linked to the post-structuralism school in the social sciences, and more 

commonly used in political science and international relations fields. However, this paper aims to 

apply the Foucaultian approach  (Regime of Truth) on the major phycological theories of knowledge 

acquisition and development among the children. This paper will study the relations between the 

regime of truth and the child acquisition of knowledge using three main development theories: 

1- Piaget's four stages of intellectual (or cognitive) development, and  

2- Erikson's eight stages of psychosocial development, and  

3- Kohlberg's moral understanding stage theory. 

 The paper thus will try to come up with some suggestions to reduce the negative effect of the truth 

regime on child development. 

Keywords: Regime of Truth -Michel Foucault - Historical Materialism - Gramsci - Development 

Theories - Piaget's Theory -Erikson's Theory -Kohlberg's Theory 
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(23667) TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 

SORUNLARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİ 

SİBEL GÜVEN 
1
, BÜLENT GÜVEN 

2
 

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ 

nexttrust@gmail.com 

21. yüzyılın gelişi, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da birçok yeniliğin sürece dâhil edilmesine 

neden olmuştur. Bugün gelinen noktada  bir ülkenin geleceğinin şekillenmesinde eğitimin önemli bir 

pay sahibi olduğu düşünülür. Eğitim bir taraftan kalkınmanın önemli bir zemini olarak nitelendirilmiş, 

bir taraftan da sosyal yaşamda meydana gelen tüm olguların çözümü için sihirli bir değnek olarak 

görülmüştür. Eğitimin, süreç içinde toplumu etkileyebilmek, onu hem niteliksel hem de niceliksel 

olarak değiştirebilmek için devletin önemli aygıtlarından birisini temsil etmesi, onu üzerinde 

durulması gereken önemli bir konu haline getirmiştir. Türkiye’nin de çağdaş dünyada önemli yeri olan 

bir toplum olmayı hedeflemesi, eğitimin yeni yüzyılın değerleri ışığında yeniden -sistem, içerik ve 

yöntemler- açısından ele alınmasını ve mevcut durumun ortaya konulmasını gerektirmektedir. Bu 

nedenle, Cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak çağdaş bir ülke kurma ve değişimi sağlama 

yönündeki çabaların merkezinde yer alan Türk Eğitim Sisteminin;  değerlendirilmesi, sorunlarının 

ortaya konulması, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmuştur. 

Araştırmada, nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu farklı branşlarda farklı öğretim 

kademelerinde görev yapan toplam 66 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. 

Bulgulara ilişkin sonuçlar değerlendirme aşamasında olup, araştırma bulguları literatür ışığında 

tartışılacak ve ilgililere önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Türk Eğitim Sistemi, nitel yöntem, betimsel analiz. 
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(24300) ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN 2023 EĞİTİM 

VİZYONUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

BURCU ÇİMEN 
1
, ENGİN KARADAĞ 

2
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

fen.burcu@gmail.com 

Milletlerin geleceğe yönelik planlar yapmalarında eğitimin geleceği ve ülkelerin hedefledikleri vizyon 

önemli bir yere sahiptir. Bir devlet olarak Türkiye’nin görmek istediği ve ulusal-uluslararası 

başarıların temelinde yatan eğitimin gelecekteki yeri, 2023 Eğitim Vizyonu olarak nitelendirilmiştir. 

Ülke geleceğinin mimarı olan eğitim felsefi bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.  İnsanın hakkettiği 

fırsat eşitliğini sağlamada geleceğe dönük bir vizyon ele alınmış; bireyin maddi- manevi doygunluğa 

ulaşmasının yanında ahlaki değerler de göz önünde bulundurulmuştur. İnsan temel olarak görülmüş ve 

birey temelli bir eğitim modeli planlanmıştır. Belirlenen müfredatın öncelikle bireyi hayata hazırlama 

amacı güdülmüş, bireyin akademik ve sosyal gelişimi ön planda tutulmuştur. Eğitimde bireyler arası 

rekabet odaklı anlayıştan sıyrılıp eğitimin eşit ve fırsatçı bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. 

Eğitimde yapıtaşı olan öğretmenlerin eğitim vizyonunun hayata geçirilmesi konusunda önemli bir yere 

sahip olduğu düşünülmektedir. Çalışma, sayıları her geçen gün artan, eğitimde fırsat eşitliği 

konusunda eleştirilerin odağı olan özel okullarda yürütülmüş, özel okullarda çalışan öğretmenlerin 

eğitim vizyonu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi gerekli görülmüştür. Bu çalışmanın temel amacı, 

özel okul öğretmenlerinin 2023 Eğitim Vizyonu üzerine görüşlerini tespit etmektir. Çalışmada nitel 

araştırma desenlerinden çalışmanın doğasına uygun olarak belirlenen vaka (durum) çalışması deseni 

kullanılmıştır. Nitel araştırmalarla özdeşleşmiş olan amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum 

çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak mesleğinden farklı hizmet sürelerine sahip özel okulda 

çalışan 12 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Çalışmanın verileri, nitel araştırma yöntemlerinden yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada verilerin, betimsel analizle 

çözümlenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : 2023 eğitim vizyonu, öğretmen görüşleri, özel okullar. 
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(24750) EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

ATATÜRK’ÜN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

ARZU BAYINDIR 
1
, MELİS DURUSOY TEMİZEL 

1
 

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

arzubayindir@hotmail.com 

Çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Atatürk’ün Öğretimsel Liderlik 

Özelliklerine ilişkin  görüşlerini ortaya koymaktır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde farklı 

bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarından seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 120 kişiden 

oluşan katılımcı grubun  anlatım ifadelerini, drama yöntemi kullanılarak canlandırmaları istenmiş ve 

yaşadıkları sürecin sonunda farklı oluşumların kişilerin kanaatleri, deneyimleri, algı ve duygularına 

dayalı bir veri toplama yolu, durum çalışması yöntemi seçilmiştir.  Öğrencilerin algıları araştırmacı 

tarafından seçilen bir envanterle saptanmıştır. Bu çalışma nitel bir araştırma özelliği 

taşımaktadır.  Gözlem ve görüşme tekniklerinden yararlanılarak elde edilen veriler tasnif edilerek, 

çalışma amacı doğrultusunda ortaya çıkan değişkenlere ilişkin düşünceleri ortaya konmuştur. 

Öğretimsel liderlik; iyi bir öğrenci yetiştirme, öğretmenler için daha arzu edilebilir öğrenme koşulları 

sağlama, okulda tatmin edici ve üretken bir iklim oluşturma eylemlerini ifade eder (Aksoy, 2008, s. 

236). Öğretimsel liderlik; başarılı ve nitelikli öğrenci yetiştirme ile öğretmenler için uygun öğrenme 

koşulları olan çalışma ortamının tatmin edici ve üretken bir hale getirilmesi yani kısacası öğretim 

sürecine liderlik edilmesidir.  Öğretimsel lider, kurumun amaçları doğrultusunda yaşamasını ve 

gelişmesini sağlayan, öncülük ve üretkenlik özelliğine sahip kişidir .(Deniz, 2004). Bu anlamda 

öncelikle eğitim lideri kabul edilen okul müdürlerinin, okulda bilginin üretilmesi, dağıtılması, 

araştırma yapılması ve verimli çalışma tekniklerinin kazandırılması gibi konularda liderlik yapmaları 

beklenir. Öğretimsel liderlik; okul yöneticisi, öğretmen ve denetçilerin, okulla ilgili kişileri ve 

durumları etkilemede amaçları gerçekleştirmede kullandıkları güç ve davranışlardır (Argon ve 

Mercan, Öğretimsel lider; belirli vizyonu olan, eğitim süreçleri ve öğrenme kuramları konusunda 

derinlemesine bilgi sahibi, risk üstlenen, insanlık becerileri yeterli, sınırsız enerjiye sahip bir 

kişidir (Derbedek, 2008, s. 16). Bu bağlamda Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk eğitim devriminin 

lideridir. Atatürk ülkenin ve milletin geleceğini, Türk Milletinin gerçek kurtuluşunu, çağdaş uygarlık 

düzeyine çıkmasını ve başarılı olmasını eğitimle ilişkilendirmiştir. Atatürk’ün eğitim sorunlarını doğru 

teşhisi ve kökten çözüm önerileri, Türk eğitim devriminin başarıya ulaşmasını sağlamıştır. 

(Erdem,2011, s: 164). Yaratıcı birey, çevre ve dünyasını biçim ve mekân ilişkileri ve çok yönlü 

etkileşimler içinde görüp algılayabilendir. Başkalarının davranış biçimleri, düşünme biçimleri, 

duyarlıkları ve deneyimlerini yaşamak ve bunlarla ilgili eleştiri ve değerlendirmelerle kendi yaşamını 

daha bilinçli düzenlemek özellikle ergenler açısından son derece önemlidir (Adıgüzel, 2002: 7). Bu 

çalışma öğretmen adayları ile yirmişer kişilik gruplarla 6 farklı grup ile farklı zamanlarda her 

grupla  160 dakikalık drama çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi’nde farklı bölümlerde (Okul öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Müzik 

Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi) öğrenim gören öretmen adaylarının “ Mecut Durum 

ve Gelecek”, “ Bağımsız Türkiye ve Cumhuriyet Değerleri” Çağdaş Uygarlık ve Kültür”, “ Eğitim ve 

Demokrasi”,  Barışsever ve Çalışkan Bir Ulus, “ Eğitim Reformları ve Gelişim” “ Atatürk ve 

Gençlik”,  “Atatürk ve Liderlik”, “Atatürk ve Öğretmen” değişkenlerine ilişkin düşünceleri yer 

almaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Öğretimsel Liderlik, Eğitim ve Drama, Atatürk ve Eğitim Liderliği, Atatürk ve 

Türk Eğitim Devrimi, Cumhuriyet ve Eğitim. 
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(22774) ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİ GÖZÜYLE 

TENEFFÜSÜN ROLÜ 

NEŞE ÖZKAL 
1
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

nese.ozkal@alanya.edu.tr 

Çocukların uyanık oldukları gündüz saatlerinin yaklaşık yarısını okullarda geçirirler. Bu durum 

okullara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Okulların çocukları benimsenen devlet standartlarına 

göre eğitirken yanı sıra onları sağlıklı, aktif bir yaşam tarzını da teşvik etmeleri beklenmektedir. 

Çocuğun doğası gereği, okulda geçirilen bu uzun zaman dilimlerinin tümünde oturarak ders 

dinlemeleri uygun değildir. Çocukların optimal bilişsel işleme sahip olmaları için, yoğunlaştırılmış bir 

öğretim döneminden sonra bir mola süresine ihtiyaçları vardır. Bu molalar öğrencilere teneffüs olarak 

adlandırılan yapılandırılmamış aralar biçiminde sunulur. Teneffüsler öğrencilerin dersler sonrasında 

dinlenme, rahatlama ya da fiziksel bir etkinliğe katılmaları için ayrılmış olan ve onların okulda en çok 

sevdikleri zaman dilimlerinden birisidir. Okulda yürütülen günlük faaliyetler ve bilişsel etkinlikler 

sırasında ara verilmesinin çok sayıda yararı bulunmaktadır. Çocuklar bu aralarda yapılandırılmamış 

oyunlar oynamaktadırlar. Oyun, çocuğun gelişiminin önemli bir parçası olarak kabul edilmekte ve 

fiziksel, sosyal, duygusal, entelektüel ve yaratıcı tüm yönlerini beslemektedir. Nitekim yapılan 

araştırmalar, teneffüsün çocukları fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişim açısından olumlu yönde 

etkilediğini göstermektedir. Teneffüs süreleri Türkiye’de ilgili mevzuatça belirlenmiştir. Ancak kimi 

öğretmenler ve okul yöneticilerince çocuğun ders dışında geçirdiği zamanlar boşa geçirilmiş olarak 

düşünülebilmektedir. Teneffüste geçirilen sürenin yerine öğrencilere daha fazla ders işleme, test 

çözdürme vb. gibi etkinliklerin yapılmasının akademik başarıyı daha fazla arttıracağını 

düşünmektedirler. Özellikle öğrencilerin bir üst öğrenimleri için sınava girdikleri dönemlerde ve bir 

ceza aracı olarak öğrenciler teneffüslerden mahrum edilebilmektedir. Öğretmenler ve yöneticilerin 

teneffüse ilişkin görüşlerinin çocuğa yasalarca verilen teneffüs hakkını kullanmaları üzerinde etkileri 

olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 

öğretmenlerin ve okul müdürlerinin okullardaki teneffüslerin rolüne ilişkin görüşlerini belirlemek 

amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Araştırmada veriler 

araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma devlet 

okullarında görev yapan 4 sınıf, 6 branş öğretmeni ve 2 okul yöneticisinin gönüllü katılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmektedir. İçerik analizinde toplanan 

verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak temel amaçtır. İçerik analizinde oluşturulan 

temalar altında veriler kodlanarak kategorileştirilmesi, verilerin kodlara ve temalara göre 

düzenlenmesi ve tanımlanması, bulguların yorumlanması aşamaları birbirini izlemektedir. Araştırma 

sonuçlarının çözümlenmesi devam etmektedir. Bildiri sunumunda sonuçlar, tartışma ve öneriler 

ayrıntılı olarak sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Tenefüs, nitel araştırma, sınıf öğretmeni, okul müdürü, branş öğretmeni. 
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(23112) THE EFFECTIVE USE OF THE EPOSTL BY STUDENT 

TEACHERS OF ENGLISH 

SUNA AKALIN 
1
 

1 ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ/EĞİTİM FAKÜLTESİ 

sunaakalin@hotmail.com.tr 

This study explores the benefits and challenges of the Epostl for us  .The data for this study have been 

collected by means of an online questionnaire administered to student-teachers .  

 The acronym “EPOSTL” stands for the “European Portfolio for Student Teachers of Languages”, 

which is a digital self-assessment tool for students in foreign language teacher training programs 

across Europe.  It also helps student teachers of foreign languages to monitor and reflect on their 

experiences, performance and progress in the course of teacher education in a purposeful way. This 

study discussed some practical suggestions on the functions and the effectiveness of the EPOSTL in 

English Language Teaching (ELT) departments in a state university(Atatürk university) in Turkey. 

The aims of the research are to examine whether the EPOSTL is an effective tool for monitoring and 

promoting the development of student-teachers’ language teaching skills and competences and to 

identify their perceptions regarding the strengths and weaknesses of the EPOSTL. The findings show 

numerous benefits and challenges student-teachers faced while using this selfreflection tool, and also 

offer guidelines for implementing the Portfolio in language teaching education.  it also proves that 

student teachers demand a professional comment on their videos. 

Anahtar Kelimeler : EPOSTL, self-assessment, student teachers of foreign languages pre-service 

teacher training programme. 
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(23155) ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS 

KİTAPLARININ BİLİM İNSANLARI AÇISINDAN ANALİZİ 

ADEM KARACA 
1
, MUHAMMED AKİF KURTULUŞ 

1
, KADİR BİLEN 

1
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

adem.karaca@alanya.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul fen bilimleri ve sosyal bilgiler ders kitaplarında öğrencilere sunulan 

bilim insanlarının çalışmalarına ve hayatlarından kesitlere yer verilme durumunu tespit etmektir. Bu 

amaç doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesinde yayınladığı ve 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında okutulan 3 adet fen bilimleri ders kitabı ve 3 adet sosyal bilgiler ders kitabından 

doküman inceleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Fen bilimleri ve sosyal bilgiler ders kitaplarında 

yer alan bilim insanlarına yönelik içerikler; öğrenme alanı, ünite adı ve bilim insanının adının geçtiği 

metnin içeriği dikkate alınarak incelenmiştir.  Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, incelenen fen 

bilimleri ve sosyal bilgiler ders kitaplarında erkek bilim insanlarının çalışmalarına ve hayat hikâyeleri 

örneklerine daha çok yer verilirken, kadın bilim insanlarına ait örneklere çok az yer verildiği 

görülmektedir. Ayrıca 5, 6, ve 7. sınıf fen bilimleri ve sosyal bilgiler ders kitaplarında adı geçen bilim 

adamlarından birçoğunun batı medeniyetine mensup olduğu, Türk-İslam medeniyetine mensup 

olanların genelde sosyal bilimler alanında çalışma yapmış olanlardan seçildiği, fen alanında bilim 

dünyasına son derece önemli katkılarda bulunmuş birçok Türk-İslam bilgininden çok az bahsedildiği 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : fen bilimleri, sosyal bilgiler, bilim insanı 

 

 

 

(23156) ORTAOKUL 5.SINIF TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN 

BİLİMLERİ, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ 

ÜSTBİLİŞSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 
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1
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1
, KADİR BİLEN 

1
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

adem.karaca@alanya.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı 2017 yılında yenilenen ortaokul 5.sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve 

Sosyal Bilgiler dersleri program kazanımları, becerileri ve ölçme değerlendirme yöntemlerini 

üstbilişsel açıdan incelemektir. Araştırma bir durum çalışmasıdır. Program kazanımları yenilenen 

Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; program 

kazanımlarının üstbilişsel bilgiye yönelik olmadığı, daha çok kavramsal bilgi boyutunda kaldığı, 

kazanımların tüm bilgi düzeylerine eşit şekilde dağılmadığı görülmüştür. Ancak eski programların 

değerlendirildiği çalışmalar göz önüne alındığında yeni öğretim programında üst düzey becerilerin 

daha çok yer aldığı görülmüştür. Ayrıca ortaokul 5.sınıf Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen 

Bilimleri öğretim programlarında yer alan becerilerin bilişsel kazanıma yönelik olduğu, üstbilişsel 

becerilere yönelik kazanımların da programda bulunduğu saptanmıştır. Öğretim programlarının ölçme 

değerlendirme süreçlerinin ise üstbilişi destekler nitelikte olduğu belirlenmiştir. Ülkemizin PISA ve 

TIMSS gibi uluslararası sınavlardaki sıralaması dikkate alındığında, başarıların arttırılması ve eğitim 

sistemimizin anlamlı öğrenmeyi bir plan dâhilinde sağlaması amacıyla üstbilişsel eğitimin öğretim 

programına dâhil edilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : öğretim programı, üst biliş, bloom taksonomisi. 
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(23728) SOSYAL BİLGİLER ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİNİN 

PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

SÜMER AKTAN 
1
, ERDOĞAN TEZCİ 

2
, MEHMET AKİF ERDENER 

3
 

1 BALIKESIR UNIVERSITY 
2 BALIKESİR UNİVERSİTESİ 
3 BALIKESİR UNİVERİSTESİ 

saktanus@gmail.com 

Öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenciyi belki de en fazla etkileyen değişkenler içinde motivasyon ön 

sıralarda gelmektedir. Motivasyon düzeyi yükseldikçe öğrencilerin akademik başarılarıda yükselmekte 

ve öğrenme sürecinden öğrenciler çok daha yüksek düzeyde istifade etmektedirler. Motivasyonel 

stratejiler içinde ise öz yeterlik başlı başına bağımsız bir yapı gibi özellik göstermektedir. Bu 

araştırmada Doğan, Beyaztaş ve Koçak (2012) tarafından geliştirilen Sosyal Bilgiler Öz Yeterlik 

Ölçeği'nin bazı psikometrik özelliklerinin test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde ölçeğin 

yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi, ölçeğin iç tutarlılığının belirlenmesi için alpha katsayısı 

ve madde ayırt edicilik güçleri irdelenmiştir. elde edilen sonuçlar Doğan, Bayztaş ve Koçak tarafından 

elde edilen sonuçlar doğrular niteliktedir.   

Anahtar Kelimeler : sosyal bilgiler, motivasyon, MSLQ. 

 

(23911) MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 
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erdogan.tezci@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarına verilen meslek bilgisi 

derslerinin öğrenme-öğretme anlayışlarında bir değişime neden olup olmadığını belirlemektir. Bu 

çerçevede araştırma çalışmaya gönüllü katılım gösteren 531 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. 

Öğretmen adaylarına Trigwell and Prosser (2004; 1996) tarafından geliştirilen ve Tezci (2017) 

tarafından Türkçeye adapte edilen Öğretme-Öğrenme Anlayışları ölçeği kullanılmıştır. Öğretme 

öğrenme anlayışları ölçeği öğretmen odaklı strateji/bilgi iletimi ve kavramsal değişim/öğrenci odaklı 

strateji olmak üzere iki faktör yapısına ve bu her iki faktör de ikişer alt boyuta sahiptir. Uygulama, 

pedagojik formasyon eğitim programına öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra her hangi bir meslek 

bilgisi dersini almadan ön uygulama olarak yapılmıştır. Aynı ölçekler ikinci dönemin sonunda 

formasyon eğitimi bittikten sonra son uygulama olarak yapılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının 

öğretme öğrenme anlayışlarında uygulanan programın etkililiği belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 

öğretme-öğrenme anlayışlarında cinsiyet ile bilim alanlarına göre değişimin etkisinin olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri, İlişkili İlişkisiz örneklemler t Testi, Varyans Analizi ile 

analiz yapılmıştır. Analiz sonuçları öğretmen adaylarının kavramsal değişim-öğrenci odaklı strateji 

anlayışlarında bir değişim olmadığını bununla birlikte öğretmenlerin enformasyon iletimi, öğretmen 

odaklı strateji anlayışlarında düşüşün olduğunu göstermiştir. Cinsiyet öğretmen adaylarının öğretme 

öğrenme anlayışlarında anlamlı bir etkiye sahip değildir. Bununla birlikte öğrenim görülen bilim alanı 

hem Kavramsal değişim/Öğrenci odaklı strateji üzerinde öntest hem de son testlerde anlamlı etkiye 

sahip olduğunu göstermiştir.  Sonuçlar, öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarına daha 

fazla öğrenci odaklı stratejilerin kullanılmasını sağlayacak bir programın uygulamasının daha yararlı 

olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen yetiştirme, öğretme-öğrenme anlayışı, öğretmen merkezli öğretim 

yaklaşımı, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı 
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erdogan.tezci@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının cinsiyet, 

fakülte ve öğrenim görülen disiplin alanlarına göre farklılık göstermekte midir? Sorusuna cevap 

aranmıştır. Araştırma, eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri ve pedagojik formasyon eğitimi alan 

öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin 568’i (%60.7) kadın, 367’si (%39.3) 

erkektir. Öğrencilerin 315’i (%33.7) Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte, 620’si (66.3) ise 

pedagojik formasyon eğitimi almaktadırlar.  Araştırma verileri Schommer (1993) tarafından 

geliştirilen ve Deryakulu ve Büyüköztürk (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Epistemolojik İnanç 

ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, Öğrenmenin Çabaya Bağlı, Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğuna 

İnanç ve Tekbir Doğru Olduğuna İlişkin inanç olmak üzere üç faktör yapısına sahip 5’li likert yapıda 

34 maddeden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde İki Faktörlü MANOVA yapılmıştır. 

Analiz sonucunda Cinsiyetin epistemolojik inançlar üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı ancak 

öğretmen kaynağı olarak eğitim fakültesi ile formasyon grubu öğrencileri ve öğrenim görülen disiplin 

alanlarına göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen yetiştirme, epistemolojik inanç, demografik faktörler 
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3 ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY 

omergokhanulum@gmail.com 

Every child is born with their own special personality with some hidden gifts inside. They may bear 

introvert or extrovert characteristics. Though no two introverts or no two extroverts are exactly alike, 

they tend to share some common characteristics. For instance, introverted children may have a richer 

inner world compared to extroverted ones. Such children rely more on their inner resources to guide 

themselves. In their own unique world far away from the pragmatic world, they focus on elaborate 

beliefs and opinions. Further, introverted children commonly enjoy imaginative games while 

preferring being alone. They also tend to spend time doing individual activities like drawing or reading 

alone. In brief, not every child can respond properly to written (open ended questions) or verbal 

(interviews) instruments. Therefore, Chambers (1983) developed the Draw‐A‐Scientist Test (DAST) 

in which a child’s drawing is evaluated by looking at specific temperaments present or absent in the 

drawing, granting researchers to find out the images of scientists children keep. Taking all these into 

consideration and reviewing the related literature, this cross-cultural inquiry was built on Turkish and 

Syrian students’ (N=20) personal constructs of teachers by means of a reliable technique− Draw‐A‐

Scientist Test (DAST), an interview, and open-ended questions. It is crystal clear that a child’s 

stereotypes about teachers affect their learning processes. So, the findings of the study may provide 

significant implications for teachers, pedagogists, scientists, educational institutions, and policy 

makers.     

Keywords : Turkish Students; Syrian Students; Cross-cultures; Draw‐A‐Scientist Test (DAST) 
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(24317) EDUCATION: THE DIALECTIC OF INDOCTRINATION AND 

UNDERSTANDING 

SAMIRA EL GHAZI 
1
 

1IACT, France  

elghazi.samira@gmail.com 

This paper aims to discuss education by highlighting the argumentation of indoctrination and 

understanding. As knowing, teaching and learning are very basic human activities, which evolved in 

parallel with human evolution. And took different manners and forms, as one community did not agree 

on the pattern of education and therefore considered ideal or typical, but the debate on the method, 

manner, and content continues without interruption. The evaluation of the quality of education and the 

effectiveness of the educational system is carried out according to different mechanisms 

Some may consider success rates sufficient to judge the quality of education, while some see that the 

gains of knowledge and skill are what determines the quality of education and the effectiveness of the 

educational system. This is a general framework, but if we deepen the content presented in the 

curricula, programs, and educational materials, we will face a flood of theories, studies, and ideas on 

the subject, which is only consistent to vary.  In this paper, however, we will attempt to approach the 

content, by focusing on the dialectic of indoctrination and understanding. Does education mean 

teaching students information and knowledge through systematic indoctrination, systematic 

information delivery? Does education mean enabling students to understand and realize information 

and knowledge content? or it is all depending on some factors? We will try to discuss this issue and 

look for answers to these questions. 

Keywords : Education; system; argument; understanding; teaching; challange; indoctrination; 

teaching; dialectic 
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(23161) THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEARNERS’ 

AUTONOMY AND LIFELONG LEARNING TENDENCIES IN THE 

CONTEXT OF DISTANCE EDUCATION 

HURŞİT CEM SALAR 
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1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 

gulsahtercan1@gmail.com 

EFL learners perceptions play a vital role in language learning and teaching. In this respect, revealing 

students beliefs contributes to the improvement of distance education as well as formal education. 

With this in mind, the study aimed to find out the perceptions of students who took English classes on 

the learning management system (LMS) with regard to learner autonomy toward English learning and 

lifelong learning. The other purposes of the study are to find out the relationship, if any, between 

learner autonomy and lifelong learning tendencies, and to investigate whether there is a significant 

difference in terms of the students’ gender and department. The study was carried out in the spring 

term of 2018 - 2019 academic year at a state university by conducting the Learner Autonomy Scale 

(LAS) developed by Orakci and Gelisli  (2017) and Lifelong Learning Scales adapted by Engin, Kör, 

and Erbay (2017) to the students from different departments on LMS. The quantitative data collected 

through these instruments were analysed using the software, SPSS 20.0 by means of descriptive 

statistics, an independent samples t-test, and Pearson’s Correlation. The findings reported the 

perceptions of students related to learner autonomy and lifelong learning, the relationship between 

these concepts and the differences in terms of genders and departments.The data collected through the 

scales for the current research were correlated to shape the future of effective English teaching on 

LMS. 

Keywords: learner autonomy, lifelong learning tendencies, distance education, LMS 
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(23279) SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BLOK 

TABANLI PROGRAMLAMAYA YÖNELİK KAYGILARI, BİLİŞSEL 

YÜKLERİ VE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
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2
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

burcutopu@hotmail.com 

Teknolojinin hayıtın her alanında kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 21. yy öğrencilerinde aranan 

özelliklerde de değişimler göze çarpmaktadır. Dijital medya okuryazarlığı, kritik düşünme, problem 

çözme ve yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerileri bunlardan bazılarıdır. Endüstri devriminin de 

etkisiyle tüm dünyada bu profile sahip, teknolojik değişimlere uyum sağlayabilen, teknoloji üretebilen 

bireyler yetiştirme çabası görülmektedir. Bu nedenle son yıllarda özelde algoritmik düşünme genelde 

programlama becerisi kazandırmaya yönelik araştırmalarda artış gözlenmiştir. Buna paralel olarak 

birçok ülke öğretim programına programlama dilleri müfredatı içeren dersler eklemiştir. Türkiye’de de 

MEB tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında lise düzeyinde ilk kez zorunlu Bilgisayar Bilimi 

dersi uygulamaya konmuş ve bu ders kapsamında bir programlama dilinin öğretimi hedeflenmiştir. Bu 

çalışmada; bir blok tabanlı Blockly ile metin tabanlı Python programlama araçlarının kullanıldığı 

farklı öğretim ortamlarında öğrencilerin programlamaya yönelik kaygıları, bilişsel yükleri ve başarıları 

arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Katılımcılar 2017-2018 eğitim-öğretim 

yılında Antalya’daki bir Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenim gören, amaçlı örnekleme yöntemiyle 

seçilen Blockly grubunda 44, Python grubunda 46 olmak üzere toplam 90 hazırlık sınıfı öğrencisinden 

oluşmuştur. Çalışmada araştırma deseni olarak ilişkisel desen tercih edilmiştir. Veri toplama araçları 

olarak Bilgisayar Programlama Kaygı Ölçeği, Bilişsel Yük Ölçeği, Programlama Başarı Testi 

kullanılmıştır. Veri analizinde değişkenler arası ilişkiyi belirlemek için Pearson çoklu korelasyon testi 

uygulanmıştır. Bulgulara göre; her iki grupta da programlama aracını kullanan öğrencilerin 

programlamaya yönelik kaygıları, bilişsel yükleri ve başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

saptanmıştır. Buna göre; alanyazında bilişsel yükün zihinsel süreçleri zorlayan bir unsur olduğu için 

programlama kaygısını tetikleyebileceği belirtilmesine rağmen bu çalışmada değişkenler arası ilişki 

olmaması şaşırtıcı bir sonuçtur. Bu açıdan çalışmanın ileriki araştırmalar için önemli bir referans 

olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Blok tabanlı programlama, programlama kaygısı, bilişsel yük. 
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(24126) ÖĞRENCİLERİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMESİNİ VE YARATICI 

DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇEVRİM İÇİ 

ANSİKLOPEDİLERİN KULLANILMASI 
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hasanbasdemir17@gmail.com 

Bu çalışma yüksek lisans tezi araştırmaları çerçevesinde yapılmıştır. Tezde öğrencilerin işbirlikli 

öğrenme ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde çevrimiçi ansiklopedilerin kullanımı ile 

ilgili bir uygulama ele alınmıştır.  Uygulamanın hedef kitlesini lise ve orta okul öğrencileri 

oluşturmaktadır. Uygulamada 3 hedefe ulaşılması amaçlanmıştır: -Öğrencilerin, MediaWiki aracının 

kullanımını öğrenmekle çevrimiçi ansiklopediler için makale yazma becerisini öğrenmeleri; -

Öğrencilerin, ortak makale yazma sürecinde işbirlikli öğrenme becerilerini kazanmaları; Öğrenciler 

grup çalışmalarında arkadaşlarına düzeltme yapabilecekler, birbirleriyle etkileşim sağlayacaklar ve 

arkadaşlarının öğrenme sürecine destek olabilecekler. -Ortak çalışma sürecinde öğrencilerin eleştirel 

ve yaratıcı düşünme becerilerinin iyileşmesi. Belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken adımlar 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: Öğrenciler ve öğretmenler çevrimiçi ansiklopediler hakkında 

bilgilendirilir. Çevrimiçi ansiklopedi editörlerinden MediaWiki’nin kurulması ve kullanımı öğretilir. 

Sonra öğrencilere dersle ilgili bir konu hakkında ansiklopedi makalesi yazılması ödevi verilir. Yazılan 

makaleler yayımlanır ve öğretmenin moderatörlüğünde tartışılır.  Tartışma birkaç aşamadan oluşabilir. 

Tartışma sonucu oluşan makale ansiklopedide yer alır. Sonra öğrenciler diğer bir konuyu ele alıyorlar. 

Çalışma kapsamında lise öğrencilerinin işbirlikli öğrenmesinin ve yaratıcı düşünmesinin gelişmesinde 

çevrimiçi ansiklopedilerin etkisini araştırmak amacıyla Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilere 

“Yaratıcı Düşünme Becerisi Ölçeği” ve ‘İşbirliği Süreci Ölçeği’ testlerinin uygulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : çevrim içi ansiklopedi, işbirlikli öğrenme, yaratıcı düşünme, mediawiki; 
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3D visualization on computers enhances the users understanding of the spatial and physical 

environments which is concerned with different interaction aspects. Most of the 3D models presented 

in 2D has their constraints. In addition, methods of teaching with 3D modelling depend on the use of 

computer programs to guide students in the spatial perception’s construction. However, these methods 

could not effectively support students to reach the needed results especially if the perceived projects 

are complex and detailed. This study argues that the use of the 3D printing technology in education 

and especially in architecture could benefit the design logic, and improve the deep understanding of 

spatial perception among students. It investigates the contribution of 3D printing in the construction of 

the students’ spatial perception during their education period and see how could this technology be 

more effective than the 3D computing design. 30 students from the architecture department of 

Anadolu university in Eskisehir -Turkey have been questioned about a designed project realized for 

the purpose of study. The students were presented to both project designed via computer modeling 

software and to a 3D model of the same project printed with Ultimate 3D printer.  The results indicate 

that both teaching materials (computing design and 3D printing) are important factors in the 

development of students’ spatial abilities. Whereas, the use of 3D printed model in the learning period 

gave better results. This what confirms that adapting 3D printing in the development of teaching 

materials will enhance students’ spatial perception. 

Keywords: 3D printing, computing design, spatial perception, visualization, architectural education. 
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(24638) İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLAMA 

BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ROBOT 

TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI 

REŞİT YALÇIN 
1
, MEHMET ALİ SALAHLI 

1
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Çağımız eğitiminin olmazsa olmazlarından olan programlama eğitiminin öğretiminde ülkemizde bir 

takım sıkıntıların yaşandığı görülmektedir. Kaynak taramaları incelendiğinde görülmektedir ki 

programlama eğitimi ile ilgili bir takım düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Programlama eğitimde 

kullanılan yabancı dil ve soyut kavramların fazlalığı öğrencilerin programlamadan soğumasına, derse 

olan ilginin azalmasına, programlama dersi ile ilgili olumsuz bir tutum sergilemesine, Programlama 

dersindeki sınav ve projelere karşı güdülenme eksiği yaşamasına ve programlama dersinde başarısız 

bir grafik çizmesine neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde Robotların soyut kavram 

ve yabancı terim ağırlıklı derslerin eğitiminde kullanılması öğrencilerin bu derslere olan ilgisini, 

motivasyonunu ve ders başarısını arttırdığı gözlemlenmiştir. Robotların programlama eğitimdeki 

yabancı dilin ve soyut kavramların fazlalığından oluşan dezavantajı ortadan kaldırarak avantaja 

çevirmesi ve öğrencilere üst düzey bilişsel becerileri kazandırması bir yöntem olarak düşünülmektedir. 

Yapılacak olan tez projesi çalışmasında Robotik yardımı ile programlama öğretiminin ders başarısına 

etkisi var mıdır sorusunun cevabı için her iki grup öğrencilerine de çalışmaya başlamadan Emre 

Yıldırım tarafından hazırlanmış programla dersi başarı değerlendirme ölçeği uygulanacaktır. Aynı 

başarı ölçeği çalışmanın sonucunda tekrar uygulanacaktır. Dünyada robotiğin eğitimde kullanımı 

üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, robotiğin eğitimde bir lokomotif unsur olarak görüldüğü ve 

robot teknolojisine çok önem verildiği açıktır. Nitekim bu konuda birçok yüksek lisans ve doktora 

tezleri hazırlanmış, projeler geliştirilmiştir(KOÇ, A., & BÖYÜK, U., 2013). Tubitak yaz bilim kampı 

2018 öğrencileri ile yapılan ön çalışmada Mbot robotları ile yapılan programlama eğitiminde 

öğrencilerin derse ilgisinin ve derse karşı motivasyonlarının arttığı gözlemlenmiştir. Çalışma 

sonucunda yapılan ankette öğrenciler robotların diğer derslerinde de kullanılmasını istemişlerdir. 

Günümüz teknoloji çağında eğitimde kodlama dersinin soyut düzeyde kalması öğrencilerin 

öğrenimlerini anlamlandırmasına engel olmaktadır. Bu projenin gerçekleştirilmesi ile öğrenciler 

öğrenimlerini soyuttan somuta aktararak öğrenimi anlamlandırıp kalıcılığını sağlaması 

düşünülmektedir. Soyut kavramların öğretilmesinde zorlukların yaşanması kendini programlama 

eğitiminde de göstermektedir. Yapılan araştırmalar da öğrencilerin programlama beceri düzeylerinin 

düşük olmasının temel nedenlerinden birinin öğrencilerin soyut programlama kavramlarını yeterince 

anlayamaması olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada robot kullanımının, öğrencilerin 

programlama kavram ve yapılarını öğrenmede etkisi konusu ele alınmıştır. Çalışmanın amacı iki 

ardışık hedefi kapsamaktadır. İlk hedef,  robotların yapmış olduğu somut hareketlerin soyut kod 

ifadelerini öğrencilerin anlamasını sağlamak; sonraki hedef ise öğrencilerin robot ortamı 

kullanılmadan robotların hedeflenen hareketlerini kodlaya bilmesini, başka bir ifadeyle, gerçek hayat 

sorunlarının çözümü için kodlama yapabilme becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Çalışmada 

basitten karmaşıklığa doğru ilkesi doğrultusunda programlama kavramlarının ve programlama 

yapılarının öğrenilmesi için senaryolar geliştirilmiştir. Bu senaryolarda öğrencilerin öğrenmesi 

gereken programlama kavramının hangi hareketlerle gösterileceği, hangi hareketlerle öğrenmenin 

pekiştirileceği ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Programlama eğitimi, Robotik, Robotik ile programlama eğitimi, robotların 

eğitimde kullanımı 
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(23035) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINDAN 

SORUMLULUK ALGILARININ İNCELENMESİ 

GÜLNAR ÖZYILDIRIM 
1
 

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

gulnarozyildirim@gmail.com 

Öğretmen eğitim öğretim sürecinin temel öğelerinden biri olmakla birlikte öğrenci başarısını etkileyen 

önemli bir etmenlerdir. Öğrencisinin başarı durumundan kendini sorumlu tutan bir öğretmen, eğitim 

öğretim sürecini daha başarılı yönetebilecek (Ekici, 2008) böylece de öğrencisinin daha fazla 

öğrenmesini ve akademik başarısının artmasını sağlamış olacaktır (Francis-Seton, 2011). Bu 

araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenci başarısı konusundaki sorumluluk algılarını 

incelemektir. Araştırmada hem nitel hem de nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma yöntemden biri 

olan açımlayıcı sıralı desen kullanılacaktır. Araştırma problemlerine ilişkin olarak öncelikle nicel 

veriler toplanıp analiz edilecek, elde edilecek sonuçlar daha sonra toplanacak olan nitel verilerle 

açıklanacaktır (Creswell ve Plano Clark, 2011). Çalışmanın nicel kısmının evrenini Akdeniz 

Bölgesindeki bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte son sınıf öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmektedir. Araştırmanın nitel kısmı 

için ise nicel kısma katılan öğretmen adaylarından on dört öğretmen adayı ile çalışılacaktır. Veriler, 

araştırmanın nicel kısmı için Guskey (1981) tarafından geliştirilen, Ekici (2012) tarafından Türkçe ’ye 

uyarlanan öğretmenlerin öğrenci başarısından sorumluluk algı ölçeği aracılığıyla, nitel kısmı için 

araştırmacı tarafından öğretmenlerin öğrenci başarısından sorumluluk algı ölçeği boyutlarına uygun 

olarak hazırlanacak yarıyapılandırılmış bireysel görüşme formu aracılığıyla toplanacaktır. 

Araştırmanın nicel kısmında geçerlik çalışması olarak kullanılacak olan öğretmenlerin öğrenci 

başarısından sorumluluk algı ölçeği için doğrulayıcı faktör analizi yapılacak, güvenirlik için hem her 

iki boyut için hem de ölçeğin geneli için Cronbach alfa değeri hesaplanacaktır. Araştırmanın nitel 

kısmında geçerlik çalışması olarak veri toplama aracı olarak kullanılacak olan yarıyapılandırılmış 

görüşme formu için uzman görüşü alınacak, güvenirlik için araştırmacıdan bağımsız olan bir alan 

uzmanından daha verileri kodlaması istenecek ve aradaki uyumu belirlemek için Kohen Kappa değeri 

hesaplanacaktır. Elde edilecek veriler ışığında öğretmen adaylarının öğrenci başarısından ve 

başarısızdan öğretmen olarak ne kadar sorumluluk hissettikleri ve sorumluluk hissetme veya 

hissetmeme nedenlerini ortaya konulmaya çalışılacaktır. Böylece öğretmen adaylarının yetişme 

sürecinde öğrenci başarısından sorumlu oldukları algısını kazandırmak ve eğitim öğretim sürecinin 

etkililiği arttırmak daha fazla çaba harcamalarını teşvik etmeye yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci başarısından sorumluluk algısı, öğrenci başarısızlığından sorumluluk 

algısı, öğretmen adayı 
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 (23061) OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE 

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

ELVAN KARAER 
1
, MURAT GÜRKAN GÜLCAN 

2
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

elvankekec@gmail.com 

Örgütün amaçlarını kendi amaçları edinebilmiş ve bu amaçlar uğruna çalışma arkadaşlarıyla uyum 

sağlayabilmiş, yardımlaşmayı ve paylaşmayı ödev edinmiş birey, sosyalizasyon sürecinden de geçmiş 

ve örgütle bütünleşmiş demektir. Burada okul liderine düşen, bu sosyalizasyon sürecinden kopmadan, 

liderlik ettiği öğretmenlerine de örnek olacak şekilde bütünlüğü ve dayanışmayı sağlamak olacaktır. 

Bu araştırmada, kurum değiştiren öğretmenlerin, atandıkları kurumlara ne denli uyum sağlayabildiğini 

ve bu uyum sürecinde okul müdürlerinden destek alıp almadıklarını araştırırken, sosyalizasyon 

sürecindeki katkılarına bakarak liderlik stillerinin farklılığını ortaya çıkarmak istenmektedir. 

Ulaşılabilen kaynaklar incelendiğinde, örgütsel sosyalleşme konusunda yapılan araştırmaların 

çoğunun, örgüte uyum ve bu uyum sürecinin sonuçlarını değerlendirmeye yönelik olduğu 

görülmektedir. Bu araştırmalarda, genellikle işe yeni başlayan iş görenin işe uyumu sosyalleşme süreci 

olarak ele alınmıştır. Oysa sosyalleşme süreci bireyin her kurum değiştirdiğinde yeniden yaşadığı bir 

süreçtir. Ayrıca değişen her okulun yöneticisinin iş görenine olan yardımı, birey için ayrı bir 

sosyalleşme süreci yaratacaktır. Burada sosyalleşme sürecindeki farklılıklar ise okul müdürlerinin 

benimsemiş olduğu liderlik stilleri ile ortaya çıkacaktır. Örgütsel sosyalleşme üzerine yapılan sınırlı 

araştırmalarda liderlik stillerinin örgütsel sosyalleşme üzerindeki etkisi araştırılmamış, okul 

müdürlerinin katkısı göz ardı edilmiştir. Bu araştırma ile okul müdürlerinin benimsediği liderlik 

stillerine göre, öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerine katkılarının hem mesleklerinin ilk 

yılında hem de meslek hayatları boyunca devam eden bir süreç olarak ele alınacak ve sosyalleşme 

düzeyleri arasındaki farklılaşma durumları saptanacaktır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. 

Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki alt problemlere ilişkin cevaplar aranacaktır: 

Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri nasıldır? 

Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri nasıldır? 

Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile okul yöneticilerin liderlik stilleri arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

Okul yöneticilerinin liderlik stilleri, öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerinin anlamlı birer 

yordayıcısı mıdır? 

Bu araştırma, eğitim örgütlerinin sosyal boyutu üzerinedir. Bu sebeple bu araştırma sonuçları, eğitim 

örgütlerindeki iş görenlerin sosyalleşme düzeylerine ilişkin bulgular ortaya koyacaktır. Göreve yeni 

başlayan aday öğretmenlerin yanı sıra kurumunu çeşitli sebeplerle değiştiren öğretmenlerin de 

sosyalleşme düzeyleri belirleneceğinden, daha önce aday öğretmenler üzerinde yapılan sosyalizasyon 

süreci ile ilgili çalışmalara bir eklem görevi görecektir. Aday öğretmenler üzerinde yapılan 

araştırmalara ek olarak mesleğinin farklı yıllarında yeniden sosyalleşme sürecine girmiş olan 

öğretmenlerin de sosyalleşme düzeyleri inceleneceğinden sosyalizasyon sürecini daha geniş çaplı bir 

süreç olarak ele alacaktır. Okul yöneticilerinin benimsemiş olduğu liderlik stillerinin belirlenmesi, 

okul müdürlerinin benimsemiş olduğu liderlik davranışlarını öğretmenlerin algılarına göre ne derece 

ortaya koyduğunu tanımlayabilecektir. Okul yöneticilerinin benimsemiş olduğu liderlik stillerinin, 

öğretmenlerin sosyalleşme süreci üzerindeki yordama gücü belirlenecek ve bu eğitimcilere farklı bir 

bakış açısı sunacaktır. 
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Yöntemsel Süreç 

Bu araştırma ilişkisel tarama yöntemine göre yapılacaktır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, okul 

müdürlerinin liderlik stillerinin belirlenmesi için Şahin (2009) tarafından geliştirilen “Okul 

Müdürlerinin Liderlik Stilleri Ölçeği” ve öğretmenlerin örgütsel sosyalleşmelerini belirlemek 

amacıyla “Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği” (ÖSÖ) kullanılacaktır. Bu ölçekleri kullanmak için gerekli 

izinler alınacaktır. Araştırmanın evrenini Mersin ili Erdemli ilçesi sınırları içerisinde bulunan resmi 

okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Evrene ilişkin, Erdemli İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Resmi Site (2017)’sinden elde edilen bilgilere göre; Erdemli’ ye bağlı toplamda 121 okul 

ve 1937 öğretmen bulunmaktadır. Belirtilen evrenden seçkisiz yolla belirlenen ölçekleri uygulamayı 

kabul eden öğretmenler ise örneklemi oluşturmaktadır. Buna göre evrenden alınacak örneklem sayısı 

321 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi SPSS programında yapılacak olup, ikili gruplarda 

bağımsız gruplar için t testi, ikiden fazla gruplar için normal dağılım elde edilmesi durumunda Tek 

Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOWA), varyansların homojen olduğu durumlarda Scheffe testi 

ve gruplar arası farklılıkları belirlemek üzere Dunnet C testi kullanılacaktır (Büyüköztürk, 2013). 

Araştırmada, verilerin analiz süreci devam etmektedir. Analiz işlemleri bittikten sonra bulgular ve 

sonuçlar ayrıntılı olarak verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Liderlik, Sosyalleşme, Örgüt, Örgütsel Sosyalleşme, Liderlik Stilleri. 
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(24299) LİSELERDE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: ÖĞRETMENLER 

ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

BURCU ÇİMEN 
1
, ENGİN KARADAĞ 

2
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

fen.burcu@gmail.com 

Son dönemlerde artan rekabet şartları, yaşanan teknolojik gelişmeler, sınırlarını aşan küreselleşme ile 

birlikte örgütler kendilerini rahatça ifade edebilen, orijinal fikirlere sahip, yaratıcı önerilerde bulunan 

çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Geçmişte sessiz kalmak bir uyum sağlama yöntemi olarak görülürken, 

günümüzde böyle bir tutumun bir tepki veya geri çekilme davranışı olabileceği üzerinde 

durulmaktadır. Örgütün işleyişini değiştirebilme potansiyeli olan fikirleri saklamak veya açıkça beyan 

etmemek örgütsel sessizlik olarak nitelendirilmiştir. Çalışanların örgütsel sessizlik davranışlarının 

farkında olunması ve bu davranışların altında yatan sebeplere ilişkin çalışanların örgütsel sessizlik 

davranış tiplerinin araştırılması gerektiği ortaya koymaktadır. Buradan hareketle bu araştırmanın 

amacı lise öğretmenlerinin örgütsel sessizlik algılarının belirlemek ve bu algılarına öğretmenlerin 

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Tarama deseninde 

tasarlanan araştırmanın evreni İç Anadolu Bölgesindeki bir büyükşehir sınırları içerisinde bulunan 

kamuya ait liselerde görev yapan 2.791 öğretmenden, örneklemi ise oranlı küme örnekleme 

yöntemiyle belirlenen 24 lisede görev yapan 457 öğretmenden oluşmuştur. Çalışmada veriler 

‘Örgütsel Sessizlik Ölçeği’ kullanılarak elde edilmiş olup ölçek; üç alt-ölçekten (kabullenici sessizlik, 

korunmacı sessizlik, korumacı sessizlik) oluşan 5’li Likert 15 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen 

veriler t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak test edilmiştir. Bulgular 

katılımcıların Örgütsel Sessizlik Ölçeği toplama ortalaması 2.67 (SS=.62); alt-ölçek ortalamaları ise 

2.35 ile 3.18 arasındadır. Katılımcıların örgütsel sessizlik alt ölçeklerinden ‘Korumacı Sessizlik’ alt 

ölçeği en yüksek (X=3.18, SS=.69), ‘Korunmacı Sessizlik’ alt ölçeği ise en düşük (X=2.35, SS=.80) 

ortalamaya sahip olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler : Örgütsel davranış, örgütsel sessizlik, öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları, 

lise 
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(24481) ÖZEL VE DEVLET İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ 

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK 

DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

HANDE GÖKYILDIRIM DURMUŞ 
1
 

hndgokyildirim@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet 

algıları ve örgütsel sessizlik algıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Eğitim 

kurumlarında, öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ve örgütsel sessizlik davranışlarının eğitimin 

niteliğini etkilediği düşünülmektedir. Öğretmenler adaletli bir ortamda çalışırlarsa çalıştıkları 

ortamdan ve yaptıkları işten memnuniyetleri artacaktır. Bu yüzden eğitim kurumlarında örgütsel 

adaletin sağlanması önemlidir. Artan örgütsel adalet algısı daha çok konuşan, haklarını savunabilen, 

örgüt yararına fikirler geliştirebilen, okullarda yapılan yanlışların düzeltilmesinin yolunu arayan 

eğitim çalışanlarının artmasını sağlayacaktır. Araştırmanın evrenini Denizli ili Merkez Efendi ve 

Pamukkale ilçelerinde 2017 – 2018 öğretim yılları arasında faaliyet gösteren devlet ve özel ilköğretim 

kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Evrenden seçkisiz örnekleme yolu ile elde 

edilen 350 öğretmen ise araştırmanın örneklemini meydana getirmektedir. Bu araştırma ilişkisel 

tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Örgütsel Adalet, Örgütsel Sessizlik, Özel Okullar, Devlet Okulları 

 

(25115) EĞİTİM YÖNETİMİNDE DENETİMİN VARLIK 

NEDENLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 

ADEM YAMAN 
1
 

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

ademyaman@comu.edu.tr 

Denetimin temel amacı ya da denetimin varlık sebebi, kurumun-şirketin kurumsal varlığını ve 

işlevselliğini korumaktır. Kuruma/şirkete içerden veya dışardan gelebilecek veya gelmiş 

olumsuzlukların tespiti, tanısı ve tedavisinin yapılması olarak da tanımlamak mümkündür. Yönetim 

içinde etkili bir denetim fonksiyonunun yer alması, çalışan tüm insan kaynağının iş ve işlemlerinde 

daha dikkatli ve tutarlı davranmasını sağlamaktadır. Esasen etkili bir denetim, yönetim birimlerinin 

diğer paydaşlara ve kamuoyuna karşı sorumluluklarının en makul şekilde yerine getirilmesine de fırsat 

sağlamaktadır. Hukuk devleti olmanın doğal ve etkin bir sonucu olan denetim kültürü, topluma güven 

ve çalışma barışı sunan bir mekanizma kazandırmıştır. Denetim ve danışmanlık hizmeti sunan denetim 

elemanları ve denetim-teftiş stratejileri, küresel gelişme ve toplumsal beklentilerden etkilenen dinamik 

bir yapıdır. Özellikle son 10 yıldan buyana Türkiye’de denetim anlayışına çok farklı bir nefes 

kazandıran “iç denetim” müessesesinin günümüzdeki anlamı ve kurumsal liderlik becerisi denetim 

kültürüne nasıl bir bakış açısı kazandırmıştır? Türkiye’deki denetim paradigmasında nasıl bir değişim 

yaşanmaktadır? soruları cevaplanmalıdır. Çalışmamızda, son yıllarda denetim anlayışı ve 

uygulamalarının kurumlara kazandırdığı değerler, kurumların-yöneticilerin beklentileri ile 

değerlendirilerek, eğitim yönetiminde kurumların beklentileriyle uyarlı olan /olabilecek yaklaşımların 

neler olması gerektiği ve denetim elemanlarının kurumlardaki liderlik yükleri üzerinde tespit ve 

değerlendirmelere yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Eğitim Yönetimi, Denetim, İç Denetim, Kurumsal Liderlik Yükü 
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(23133) ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE YAŞANAN SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) 

ÖZLEM GÖKTAŞ 
1
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ozlemgoktas44@hotmail.com 

Dünyada meydana gelen bilimsel, teknolojik değişimler tüm kurumlarda olduğu gibi eğitim sisteminde 

de bir takım değişimleri beraberinde getirmiştir. Eğitim bilimlerinde ortaya çıkan yenilikçi 

anlayışlardan biri de eğitimde bilginin doğasına ilişkin felsefi bir bilgi teorisi olan ve 

yapılandırmacılık olarak adlandırılan kuramdır. Her ne kadar bu kuramın ülkemiz öğretim 

programlarında yer alması uzun bir süreç sayılsa da uygulamada hala sıkıntıların olduğunu görebiliriz. 

Eğitim faaliyetleri içerisinde önemli yere sahip ölçme ve değerlendirme kavramlarının doğru 

anlaşılması ve uygulanması da bir başka hassas noktadır (Açıkgöz ve Karslı, 2015: 2). Son yıllarda 

değerlendirmenin önemi arttıkça öğretmenlerin de önemli sorumluluklarının başında, ölçme ve 

değerlendirme gelmektedir. (Zhang ve Burry-Stock, 2003: 323). Nitelikli ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarının yapılması, bu yöntemlerin öğretmenler tarafından çok iyi bilinmesi ve seçilmesi 

gerekir (Zhang ve Burry-Stock, 2003: 165).  Çünkü klasik, bilgi aktaran kişi olarak öğretmen, 

düşünen, eleştiren, yorumlayan ve öğrendiklerini anlamlandıran öğrenciler yetiştirmede kesinlikle 

başarısız olmuştur (Arslan,2007: 44).  Öğretmenlerin eksik ya da yetersiz bilgi ve beceriye sahip 

oldukları ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulamaları da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır 

(Çakan, 2004: 102). Bu nedenle öğretim programlarının, uygulayıcıları olan öğretmenlerin de ölçme-

değerlendirme anlayışlarında bir değişimin gerçekleşmesi gerektiği ve onların görüşlerinin önemi 

ortadır (Altan Kurnaz, 2014: 1997; Graue, 1993). Bilindiği gibi ülkemizde sık sık öğretim programları 

değişmekte ve reform çalışmaları yürütülmektedir. En son ve köklü reform 2012-2013 eğitim öğretim 

yılında uygulanmaya başlayan ve 4+4+4 eğitim modeli olarak bilinen modeldir. Bunun ardından Milli 

Eğitim Bakanlığının son olarak ortaya koyduğu 2023 Eğitim vizyonu yine önemli hedefler ortaya 

koymaktadır. Bu araştırmanın amacı bakanlığın belirlediği hedefler çerçevesinde Malatya ilinde okul 

öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin ölçme değerlendirme 

sürecine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla öncelikle Malatya 2023 Eğitim Vizyonu 

çerçevesinde, ilgili temalar belirlenerek bir durum analizi yapılmıştır. İlimizde görev yapan doktoralı 

öğretmenlerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, çalıştaya ve çalıştay temalarına uygun bir 

görevlendirilme yapılmıştır. Temayı çalışacak öğretmen, idareci ve uzman grupları belirlenerek, 

konular paylaşılmış, Ölçme Değerlendirme tema grubu, üç gün boyunca bir araya gelerek, verilere 

ulaşma, çalışma yöntemini belirleme ve çalıştaya hazırlık çalışmalarını yürütmüştür. Öğretmenlerden 

odak grup görüşmesi yöntemiyle veriler toplanmıştır. Daha sonra tüm ilçelerden toplanan veriler 

değerlendirilmiş ve il genelindeki bir çalıştayla paydaşlara sunulmuştur. Verilerin analizinde betimsel 

analiz yöntemiyle kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ölçme değerlendirmede yaşanan sorunlardan 

bazıları “Eğitim sisteminin merkezi sınavlara odaklandığı, ölçme değerlendirmenin de eğitim 

öğretimin her kademesinde sonuç odaklı olarak yapıldığı, sınavlarda başarılı olup olmama durumuna 

göre öğrencilerin sınıflandırıldığı görülmektedir” ve “Okulların eşit fiziki ve sosyal imkânlara sahip 

olmamasının, hem eğitim öğretim sürecinde hem de ölçme değerlendirmede eşitlik ilkesine uygun bir 

işleyişe engel teşkil ettiği görülmektedir.” gibi belirlenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Ölçme değerlendirme, Eğitim Sistemi, 2023 Eğitim Vizyonu 
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(23216) GENERATING STANDARDIZED TEST ITEMS WITH THE 

HELP OF AN AUTOMATIC ITEM GENERATING SYSTEM 

EROL KARAKIRIK 
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, MUSTAFA DOGAN 

2
, BÜNYAMİN AYDIN 

3
 

1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 
2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 

3 ALANYA ALAATTİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

mudogan@yildiz.edu.tr 

Measurement and assessment is an indispensable part of education process that is usually neglected in 

practice. Both the process of generating meaningful question items to determine the learning outcomes 

linked to the instructional objectives and determining the students’ achievement levels of these 

learning outcomes have great importance in mathematics like in other subject areas. However, it is 

usually unclear how this interdisciplinary process will be conducted and which experts will 

cooperate.  It is a common practice to duplicate the question items in existing resources with different 

parameters without considering their curriculum attainments. This is even confirmed by the priority 

project call for research by TUBİTAK on the factors affecting the learning outcomes and how 

interventions for these factors affected learning after the recent PISA results. In this context, automatic 

item generating systems, which have become widespread all over the world, can be useful for 

systematizing this process with the help of computer based systems and can provide this process a 

conceptual framework. In this respect, a comprehensive dynamic question generation system was 

developed to enable generating automatic question items from any mathematics question model. In 

this study, it will be presented how the development of such an automated question-generating system 

can contribute linking question items to the instructional objectives and improving assessment process 

in general in mathematics. 

Keywords: Measurement and evaluation in mathematics, attainment and achievement, Automatic 

item Generation, computer based test development. 
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(24587) 2015 PISA “ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME 

PROGRAMI” SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

PELİN TOPUZ 
1
 

1 ÖZEL ÇEKMEKÖY FİNAL OKULLARI 

pelintopuz1995@gmail.com 

Hızla gelişen ve değişen çağın gerektirdiği yeniliklere uyum sağlayabilen, düşünen, araştıran, 

geliştiren ve sorgulayan nesiller yetiştirebilmek eğitim sisteminin başlıca amaçlarındandır. Bu amaç 

din, dil, ırk gözetmeksizin eğitim ve öğretim görme hakkına sahip tüm bireyleri kapsamaktadır. 

Öğrencilerin başarı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla uluslararası düzeyde PISA “Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Programı” durum belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Uluslararası düzeyde 

yapılan bu çalışmalara katılım, eğitim sistemlerinin mevcut durumları hakında bilgi vermektedir. Bu 

doğrultuda Çekya PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” sonuçları ile Türkiye 

Cumhuriyeti PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” sonuçları karşılaştırılmış ve PISA 

“Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” sonuçlarında öğretmenlerin etkileri Türkiye açısından 

araştırılmıştır. Mevcut durumun irdelenmesi ile eğitim sistemine ışık tutulacağı, konu ile ilgili ilgililere 

fikir vereceği ve dünya için yetkin bireyler yetiştirebilecek çalışmaların yürütülmesinin 

kolaylaştırılmasına katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Çekya’da dört farklı okulda , toplam kırk bir 

öğretmen ile yapılan çalışma ve Türkiye Cumhuriyeti’nde dört farklı okulda, toplam kırk iki öğretmen 

ile yapılan çalışmada öğretmenlerin kendi gelişimlerini meslek hayatlarında nasıl destekleyip, 

geliştirdiklerine ve bu çalışmaların karşılığının PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” 

sonuçlarına nasıl yansıdığı ile ilgili öğretmen gelişiminin eğitime yansıması incelenmiştir. Çekya ile 

Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştırılmasının sebebi; araştırmacının her iki ülkede de ilkokul alanında 

sınıf öğretmeni olarak staj yapmış olmasıdır. Araştırmacının kazandığı deneyimler nitel olarak nicel 

veriler ile birleşerek Türkiye Cumhuriyeti’nin başarı ortalamasını Avrupa ülkelerinden biri olan 

Çekya’nın başarı ortalaması ile arasındaki farkın sebebinin saptanılması için gerekli çalışmalar 

yürütülmüştür. Çekya’da Prag şehrinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Eskişehir şehrinin seçilmiş 

olmasının sebepleri ise sosyo-ekonomik, kültürel ve sosyal etkinlikler olarak şehirlerin birbirlerine 

yakın olmasıdır ve yine okul ve öğretmen seçimleri Prag şehrinde yapılan çalışmalardan sonra özdeş 

olabilecek okullar, öğretmenler ve öğretmenlerin çalışma yılları şeklinde Türkiye Cumhuriyeti’nde 

özenle seçilerek kontroller sağlanmıştır. Yapılan çalışmada araştırmacı gözlem yapılan her iki ülkede 

de nitel ve nicel analiz yöntemlerinden yararlanmıştır. Bu sayede verilerin güvenirliğini sağlamış ve 

PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” sonuçları ile karşılaştırıldığında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin sıralamanın sonlarında olmasının sebebi araştırılmıştır. Ayrıca araştırmada nitel 

olarak öğretmenler ile görüşülmüş, nicel olarak ise otuz üç soruluk bir anket uygulanmıştır. (Anket 

araştırmacı tarafından bu çalışma için hazırlanmıştır.) Her iki ülkede de dört farklı okuldaki; Çekya’da 

toplam sayısı kırk bir, Türkiye Cumhuriyeti’nde toplam sayısı kırk iki olan öğretmenler ile ortalama 

çalışma yılları; Çekya yirmi üç yıl, Türkiye Cumhuriyeti’nde yirmi iki yıl olan ilkokul sınıf 

öğretmenleri ile yapılan görüşmelerin ve anketlerin sonucu veri analiz etme(spss) programından 

faydalanılarak ve tutulan notlar ile karşılaştırılarak PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı” sonuçlarında ‘‘Çekya ile Türkiye Cumhuriyeti PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı”  sonuçları neden bu kadar farklıdır ve bu fark üzerinde öğretmenin etkisi 

nasıldır?’’sorusunun cevabı aranmış ve sonuca ulaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti açısından çalışmanın 

sonucu özetle; öğretmenlerin mesai bitiminin sonrasında bir sonraki ders için gerekli hazırlıklarda 

bulunmamasına, öğretmenlerin MEB’in hazırladığı ders planına yetişmek için öğrencilerin 

öğrenmelerini göz ardı etmelerine, öğretmenlerin üniversite sempozyumlarına ve eğitim seminerlerine 

katılarak kendi gelişimlerini desteklememelerine ve bu gelişimi desteklememekte sebep olarak 

devletin öğretmenlere mesleki gelişim için teşvik ve fırsat vermemesine dayandırmalarına, 

öğretmenlerin öğrencileri ile ilişkilerini dengede tutamamalarına, MEB’in öğretmene, öğretmenin 

öğrenciye baskın davranarak motive edici davranışlarda bulunmamasına, öğretmenlerin iş ve özel 

hayat için ayırmaları gereken zaman planlamasını düzenleyememelerine, öğretmenlerin diğer ülkelerin 

eğitim sistemlerini takip etmemelerine, öğretmenlerin yabancı dil öğrenimine vakit ayırmamalarına, 
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öğretmenlerin çalışma yıllarına bağlı olarak ‘‘K kuşağı’’ ile iletişim kuramamalarına  ve en önemlisi 

öğretmenlerin öğrencilerini güncel sorunlar içerisine dahil etmeleri ve MEB’in bu durumu 

engellememesine yani öğrencilerin gelişmekte olan psikolojilerine uygun olmayan bilgilerin 

verilmesine bağlı olarak PISA sonuçlarında Türkiye Cumhuriyeti ile Çekya arasındaki sıralama 

farkının Türkiye açısından ilkokul temel eğitim yetersizliğinin akabinde öğrencilerin PISA 

“Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı”ndaki başarısızlığı  bu sıralananlar ile 

sonuçlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : uluslararası eğitim, PISA 2015, eğitimde farklılıklar 

 

 

(23581) TÜRKİYE’DE REHBERLİK ALANINDA ÖNCÜ METİNLER 

ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK: MATHIESEN’NİN REHBERLİK 

PROGRAMINA İLİŞKİN KİTAPÇIĞI 

SÜMER AKTAN 
1
, FAHRİ SEZER 

2
, İSA YÜCEL İŞGÖR 

3
 

1 BALIKESIR UNIVERSITY 
2 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 
3 BALIKESİR UNİVERSİTESİ 

saktanus@gmail.com 

Türkiye’de eğitimde rehberlik hizmetlerine ilişkin erken cumhuriyet döneminde yapılan bazı 

çalışmalar olsa da rehberliğin bağımsız bir alan olarak gelişimi 1945 sonrası meydana gelen politik 

gelişmelere bağlı olarak gelişmiştir. II. Dünya Savaşının hemen ardından Sovyet tehdidine karşı 

Amerika ve müttefiklerine yanaşan Türkiye, sadece ekonomi veya ticaret değil eğitim ve kültür 

alanında da Amerikan yörüngesine girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bu süreç içinde hem Türk 

eğitim sistemini derinlemesine incelemiş, hem de uzman değiş tokuşu suretiyle Türk eğitim sistemi 

üzerinde bir kısım çalışmaları yürürlüğe koymuştur. Bu çalışmalar içinde program geliştirme, köy 

okullarının yenilenmesi, öğretim yöntemlerine ilişkin çalışmalar olduğu gibi rehberlik hizmetlerine 

yönelik çalışmalarda yine 1946 sonrasında gerçekleşmiştir. Özellikle 1950 sonrası dönemde bu 

Amerikan etkisi daha da hızlanmış ve rehberlik ile ilgili öncü yayınlar yine bu dönemde ortaya 

çıkmıştır. Bu öncü eserler içinde Otto F. Mathiesen tarafından yazılan ve Türkçe’ye “Rehberlik 

Programında Gözetilecek Hususlar” olarak çevrilen eseri içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışma 1955 

yılında Hasan Tan tarafından çevrilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılmıştır. 23 sayfalık bir 

kitapçık olarak tasarlanan eserin ortaya koyduğu perspektif bütünü ile rehberlik faaliyetleri odaklıdır. 

Çalışmanın Türkiye’de özellikle psikolojik danışma ve rehberlik alanın köklerinin anlaşılmasına ve 

yayınlanan metinlerin nereden nereye geldiğinin izlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : rehberlik, kitaplar, rehberlik programı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE 

 

 Sayfa 32 

 

(23777) İNTERNET VE BİGİSAYAR KULLANIMI ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

FAHRİ SEZER 
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2
, MEHMET AKİF ERDENER 
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1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 
2 BALIKESİR UNİVERSİTESİ 

fahrisezer23@hotmail.com 

Bilimde ve teknolojideki gelişmelerin hızla devam ettiği ve yaşamımıza kontrol edilemez bir şekilde 

girdiği bu dönemde, cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin hayatımızda vazgeçilmez 

bir yer edindiği bilinen, ancak kabul etmekte zorlandığımız bir gerçektir. Bu gerçek bilgisayar ve 

interneti doğru bir şekilde kullanıp kullanmadığımız ve ortaya çıkabilecek sorunlar ile baş edip 

edemeyeceğimiz gibi soruları çok daha fazla akla getirmeye başlamamıza neden olmaktadır.  Bu 

çalışmada da Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanım alışkanlıklarımızın neler olduğu ortaya 

konulmuş, yanlış kullanımın ortaya çıkarabileceği sorunlar ile nasıl baş edilebileceği tartışılmıştır. 

Çalışma mevcut verilerin derlenmesi ve yapılmış araştırmalardan elde edilmiş bulguların tartışılması 

üzerine inşa edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanım oranın 

hızla arttığı ve buna bağlı olarak kişiler arası ilişkilerde, ebeveyn çocuk etkileşimde, iş ve eğitim 

yaşamında problem yaşayan bireylerin sayısında çoğaldığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : bilgisayar, internet, bağımlılık, bilgisayar oyunu 
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fahrisezer23@hotmail.com 

Günümüz teknolojik gelişmişlik seviyesi bireylerin bir biri ile iletişim kurma şeklini değiştirmiştir. 

Sosyal medya ise bu iletişim yollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin yaşamına daha 

zengin bir iletişim süreci dahil etmek amacı ile kullandığı internet araçları bazen istenmeyen sonuçlar 

ortaya çıkarmaktadır. Yaşanan olumsuzluklardan bir tanesi de yalnızlaşmadır. Bu çalışmada da 

bireylerin gündelik yaşamlarında sıkça kullandıkları sosyal medya araçlarının, yalnızlık durumlarını 

ne şekilde yordadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu 193’ü bayan, 

113’ü erkek olmak üzere 306 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Russel, Peplav 

ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilmiş, Demir (1989) tarfından Türkçeye uyarlanmış Ucla 

Yalnızlık Ölçeği ile Tutgun Ünal (2015) tarafından hazırlanmış 17 maddelik görüşme formu 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular sosyal medya kullanımının, bireylerin 

yalnızlık durumlarını yordadığı göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal medya, yalnızlık, internet 
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1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

rbbasyigit@gmail.com 

Bu araştırmanın temel amacı, ergenlerde benlik saygısı ile beden imajı arasındaki ilişkiyi 

incelemektedir. Bununla birlikte ergenlerin benlik saygıları ile beden imajlarında sosyal medya 

kullanımları ve çeşitli demografik özelliklere bağlı olarak anlamlı farklılaşmanın olup olmadığının 

incelenmesi de amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını yaşları 15 ile 18 arasında değişen ve 

farklı lise türlerinde okuyan 418 (244’ü (%58.4) kız ve 174’ü (%41.6) erkek) ergen oluşturmaktadır. 

Katılımcıların yaş ortalamaları 16.11’dir. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından hazırlanan 

Kişisel Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Bedeni Beğenme Ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) tekniği, Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bulgulara göre ergenlerin benlik saygı 

düzeyleri, cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve sosyal medyayı takip ettikleri yıl açısından anlamlı bir 

farklılık göstermezken; sosyal medyayı kullanım sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Yine ergenlerin beden imajları, cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve sosyal medyayı takip ettikleri yıl 

açısından anlamlı bir farklılık göstermezken; sosyal medyayı kullanım sürelerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Sosyal medya kullanım süresi daha uzun olan ergenlerin benlik saygı 

düzeyleri ve beden imajlarının daha düşük olduğu saptanmıştır.  Ayrıca ergenlerin benlik saygıları ile 

beden imajları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Çalışmanın bulguları, ilgili 

alanyazın bağlamında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, sosyal medya, benlik saygısı, beden imajı 

 Not: Bu çalışma Rukiye Büşra KARAKURT’ un, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde, Doç. Dr. Nermin ÇİFTÇİ gözetiminde yaptığı yüksek lisans tezidir. 
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Zorbalık, giderek artan teknolojiyle birlikte gerek sanal ortamda gerekse reel ortamda çoğunluğunu 

okulun oluşturduğu çevrede hızla büyüyen bir sorun haline gelmiştir. Zorbalıkla mücadelede okulun 

varlığı tek başına yeterli değildir. Okullardaki kısıtlı zaman içerisinde zorbalığa yeteri kadar bütçe ve 

ilgi ayrılamamaktadır ve çok az okulda zorbalığı önlemek için alınan kural ve önlemler yeterli 

olabilmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki zorbalık karşısında ebeveynler de yeteri kadar ilgili bir 

tutum içerisinde değiller. Ya da tam tersi aşırı ilgili bir tutumda bulunarak mağdur olma durumuna 

sebep olmaktadırlar. Zorbalık okullarda en çok koridor ve lavabolarda görülmektedir. Zorbalığın 

meydana geldiği diğer alanları ve zorbalıkta cinsiyet değişkenini düşünürsek hem okul dışı hem de 

okul içinde kız öğrencilere göre erkek öğrenciler daha fazla zorbalık faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. 

Lise öğrencilerinde zorbalığın en temel açıklayıcıları; öfkeyi dışa vurma, hatayı dışa vurma, ebeveyn 

tutumu, öz saygı ve öz güven problemleridir. Bu çalışmanın amacı, zorbalığı tanımlayıp bazı 

kavramlarla ilişkilendirerek zorbalığın aslında ne kadar sorun teşkil edebilecek bir konu olduğunu 

vurgulayan bir değerlendirme çalışması ortaya koymaktır. Her yıl birçok lise öğrencisi zorbalığa 

maruz kalıyor veya zorba tutumlar sergiliyor. Bu olumsuz davranışlar da intihara kadar giden ağır 

sonuçlara sebep olabiliyor. Okul personellerinin ve velilerin tespitiyle erken süreçlerde zorbalığın 

önüne geçilebilir ve zorba ya da mağdur öğrencinin uygun danışmanlık hizmeti alması sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler : zorbalık, şiddet, mağdur, lise, öğrenci problemleri 
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İletişimden kaynaklanan sorunların nükte şeklinde yansımış olduğu bir toplumda bu yöndeki 

eksikliğin en olumlu ortaya konuşudur. Bunu günümüzde yaşanan sorunlara bakarak 

temellendirebilmemiz için iletişim becerilerinin önemi görmezden gelinmeyecek bir gerçektir. Bir 

başka açıdan bireyselleşen günümüz insanlarının iletişimlerinin de bireysele döndüğü için iletişim 

becerilerinin de bir bakıma aksadığının farkındalığına yönelik hazırlanan bu çalışmada temel olarak bu 

sorunsalın eğitim ve öğretmenlik mesleği bağlamında değerlendirildiğinde yapıcı bir gözle bakılması 

sonucunda ortaya çıkan tablo yansıtılmaktadır. Bu çalışmanın amacı iletişim becerilerine, mesleki 

alanda iletişim sorunlarına ve önemsenmeyen ayrıntılara vurgu yaparak bu aksaklığa dikkat çekmektir. 

Genel hatları ile iletişim becerilerinin gereklilikleri ve bunun sonucunda bu durumun gerek toplumsal 

gerek özel hedefler doğrultusunda getirileri öngörüldüğü bir değerlendirme çalışması ortaya 

koymaktır. Özellikle öğrenci problemlerinin oluşmasının en önemli nedeni öğrencilerle olan iletişim 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu derleme, iletişimsizlikten kaynaklanan şiddet, anlaşmazlık, 

gerginlik ve beraberinde getirdiği istenilmeyen olayların artması nedeni ile bu konudaki eksikliğin 

nedeni ve konusunda meraklara yanıt vermek ve bu duruma nedenlerine farkındalık yaratarak çeşitli 

ve manidar çözüm önerileri sunmaktadır. Eğitimde gerek bilgi aktarımı gerek ikili ilişkilerde olsun 

yansımasının pek fazla olduğu iletişim becerilerinin gereken önemin verilmemesi kaynaklı çatışmalara 

sık rastlanmaktadır. Hayatın bütün alanına genellenebilecek bu problem gerekli değeri gördüğünde ve 

iyi bir kullanıma sahip olunduğunda araştırmalarla desteklenecek olan olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

Anahtar Kelimeler : iletişim, iletişim becerileri, iletişim becerilerinin eğitime yansımaları, öğrenci 

sorunları 
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İlk rehberlik çalışmaları, 1908 yılında Frank Parsons’un mesleki rehberlik uygulamaları ile 

başlamıştır. Psikolojik danışmanlığın tarihsel gelişiminde Carl Rogers’ın çalışmaları önemli bir dönüm 

noktası olmuştur. Türkiye’de ise Türk-Amerikan işbirliği çerçevesinde 1950’li yıllarda gündeme 

gelmiştir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık (PDR) eğitimi ilk yüksek lisans düzeyinde Hacettepe 

Üniversitesinde başlamıştır.  1982 yılında yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanunu ile lisans düzeyinde 

programlar açılmıştır. 2019 yılı itibariyle Türkiye’deki 201 üniversitesinin 81’inde PDR programı 

bulunmaktadır. Psikolojik danışmanlık ruh sağlığı hizmeti olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(ABD) doğmuş ve diğer ülkelere yayılmıştır. ABD’de tamamen kuramsal ve yoğun uygulama 

derslerini içeren bir program yapısı bulunmaktadır. PDR eğitiminde ABD örnek alınsa da Türkiye’de 

programın genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile şişirildiği, alan eğitimi derslerinin 

sayısının hem kuramsal hem de uygulama boyutunda yetersiz ve eksik olduğu görülmektedir. Bu 

araştırmanın amacı; Türkiye ile ABD’de de PDR eğitimini karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Nitel 

araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu Türkiye ve ABD’de PDR eğitimi 

veren kurumlar oluşturmuştur. Örneklem seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi ve 

araştırma deseni olarak da durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veriler doküman incelemesi yöntemi 

ile toplanmıştır. Ulaşılan bulgulara göre, PDR eğitimi Türkiye’de lisans düzeyinde eğitim fakülteleri 

bünyesinde eğitim bilimleri bölümü içinde açılan PDR anabilim dallarında verilmektedir. 

Lisansüstü  programlar ise eğitim bilimleri enstitüleri bünyesinde açılmaktadır. ABD’de ise PDR’nin 

branşlarına göre eğitim verilen fakülteler değişmektedir. Türkiye’de lisans ve lisansüstü düzeylerde 

eğitim verilirken ABD’de yalnızca lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. ABD’de bağımlılık 

danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, klinik ruh sağlığı danışmanlığı, klinik rehabilitasyon danışmanlığı, 

evlilik, eş ve aile danışmanlığı, rehabilitasyon danışmanlığı, okul danışmanlığı ile öğrenci işleri ve 

kolej danışmanlığı gibi alanlarda lisansüstü eğitim verilmektedir. Türkiye’de ise lisansüstü eğitim 

düzeyinde branşlaşma yok denecek kadar az olup lisans ve lisansüstü eğitim genel olarak PDR adı 

altında verilmektedir. Ancak son dönemde bazı üniversitelerin bazı bölüm ve enstitülerinde evlilik ve 

aile danışmanlığı ile bağımlılık danışmanlığı alanlarında yüksek lisans programları açılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Karşılaştırmalı Eğitim, Psikolojik Danışman, Rehberlik Ve Psikolojik 

Danışmanlık Eğitimi. 
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Fen bilimleri öğrenciler tarafından en zor anlaşılan derslerden biridir. Bu durum öğrencilerin fen 

bilimlerini öğrenmeye yönelik motivasyonlarının düşmesine sebep olabilmektedir. Bu araştırmanın 

amacı ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersini öğrenmeye yönelik motivasyonlarının ortaya 

çıkarılmasıdır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından tarama deseni kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini 5.sınıftan 57 (32 kız, 25 erkek), 6.sınıftan 72 (31 kız, 41 erkek), 7.sınıftan 

81 (39 kız, 42 erkek) ve 8.sınıftan 49 (30 kız, 19 erkek) olmak üzere toplamda 259 ortaokul öğrencisi 

oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla Dede ve Yaman’ın (2008) geliştirdiği Fen Öğrenmeye 

Yönelik Motivasyon Ölçeği (FÖYMÖ) kullanılmıştır. Ölçek, “araştırma yapmaya yönelik 

motivasyon”, “performansa yönelik motivasyon”, “iletişime yönelik motivasyon”, “işbirlikli 

çalışmaya yönelik motivasyon” ve “katılıma yönelik motivasyon” olmak üzere beş alt faktörden 

oluşmakta ve güvenirlik katsayısı Cronbach alfa 0,80 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi için 

öncelikle verilerin normalliğine bakılmış ardından verilere parametrik (bağımsız örneklem t testi) ve 

nonparametrik testler (Mann Whitney U testi, Kruskall Wallis testi) uygulanmıştır. Araştırmada 

öğrencilerin motivasyonları bakımından sınıf seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür 

(p<0,05). Buna göre en düşük motivasyona sahip öğrencilerin 8.sınıf öğrencileri olduğu tespit 

edilmiştir. Alt faktörlerden sadece “iletişime yönelik motivasyon” faktöründe gruplar arasında anlamlı 

farklılık belirlenmiş (p<0,05) ve yine en düşük motivasyona 8.sınıf öğrencilerinin sahip olduğu 

görülmüştür. 8.sınıf öğrencilerinin motivasyonlarının düşük olması ortaöğretime geçiş sınavına karşı 

duydukları kaygıdan kaynaklanabilir. Cinsiyet bakımından 5. ve 6.sınıflarda kız öğrenciler lehine 

anlamlı farklılık görülürken (p<0,05), 7 ve 8’lerde anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>0,05). Tüm 

öğrenciler bazında bakıldığında da yine kız öğrencilerin motivasyonlarının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Buna göre kız öğrencilerin fen bilimlerini öğrenmeye yönelik kendilerini daha iyi motive 

ettikleri söylenebilir. Araştırmacılara ve öğretmenlere, öğrencilerin fen bilimleri dersini öğrenmeye 

karşı motivasyonlarını arttıracak etkinlikler tasarlamaları ve uygulamaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Fen bilimleri, motivasyon, ortaokul öğrencileri, cinsiyet 
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Öğretimde görsel öğelerin kullanımı oldukça yaygındır. Görsel materyal olarak resimler, grafikler, 

şemalar öğretime zenginlik katar. Kavramları somutlaştırmaya, anlaşılır kılmaya ve öğrenenlerin 

yorum yapmalarına imkân sağlar. Ayrıca görsel öğeler kavramlar arasındaki ilişkileri kurmaya ve 

dikkat çekmeye yardımcıdır. Resimler soyut kavramları gerçekçi biçimde aktarmada kullanılır. 

Grafikler ve şemalar ise bir olayın durumunu göstermesi bakımından önemlidir. Öğretimde sütun, 

resim, çizgi ve bar grafiği gibi değişik grafikler zaman zaman kullanılabilir. Grafikler bir olayın 

durumunu istatiksel ve sosyal olarak göstermesi bakımından yararlıdır. Öğrencinin bilişsel olarak 

kavrama ve daha üst düzeylere çıkmasına yardımcı olur. Şemalar konunun özünü göstermesi 

bakımından önemlidir. Özellikle konunun özetlenmesi gerekirse çok yararlı olabilir. Resimler, grafik 

ve şemalar maliyet açısından ucuz ve kolay üretilebilir. Bunlar her derste ve her konuda kolaylıkla 

kullanılabilen ve öğretimi zenginleştiren araçlardır.  Şematik notlar öğrenme ve öğretim sürecinde 

kullanılabilir. İçeriği yazılı metinler ve görsel öğeler (çizim, resim, imge, çerçeve, ok, harf, rakam 

gibi) kullanarak anlatan notlardır. Şematik notlar not tutmak, özet çıkarmak, beyin fırtınası yaparak 

yeni fikirler üretmek ve planlama yapmak için kullanılabilir. İçeriği görselleştirmeye ve anlamayı 

kolaylaştırmayı ve bilginin daha iyi hatırlanmasını sağlar. Ayrıca öğrenmeyi eğlenceli hale getirirken, 

konsantrasyonu artırır. Bunun yanı sıra, yaratıcı düşünmeyi tetikler ve öğrenilen bilgilerin tekrarını 

kolaylaştırır. Öğretimi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için kullanılabilecek şematik notların Fen 

Bilimleri dersi ve diğer derslerde kullanımı mümkündür. Bu çalışmada betimsel tarama modeli 

kullanılarak Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bir konuyu tanıtırken şematik notları nasıl kullandıkları 

belirlenmiştir. Çalışmaya 44 Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğretmen adayları 

istedikleri bir fen konusunu seçerek o konunun tanıtımına yönelik şematik not hazırlamıştır. 

Katılımcıların şematik notları analiz edildiğinde konunun tanıtılmasında sıklıkla çizim, tablo, 

modelleme, oklar, vurgulama işaretleri gibi görsel öğeler, metin kutuları, konuşma balonları, analoji, 

formül gibi yazılı öğeler kullandıkları tespit edilmiştir. Kavramların tanıtılması, sınıflandırılması, 

sıralanması ve ilişkilerinin kurulmasında renklendirmeler, işaret okları, vurgulama ve çizimlerin 

kullanıldığı görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak şematik notların bir konunun 

özetlenmesinde kullanılabileceği, öğrencilerin konu hakkındaki kavramalarını ve bireysel 

farklılıklarını belirlemede etkili bir araç olduğu söylenebilir. Şematik notların öğretimde sıklıkla 

kullanılması önerilmektedir.    

Anahtar Kelimeler : Şematik notlar, fen eğitimi, öğretmen adayları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE 

 

 Sayfa 38 

 

(23233) DETERMINATION OF METACOGNITIVE AWARENESS AND 

REFLECTIVE THINKING LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

TO LEARN ROBOTIC CODING 

MUHAMMET OĞUZ OKUYUCU 
1
, SEMA ALTUN YALÇIN 

1
 

1 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 

ogzokuyucu@gmail.com 

Robotic coding education has become one of the most important educational models of our time. 

However, its spread and recognition is increasing day by day. The aim of this study was to determine 

the metacognitions and reflective thinking levels of 10th and 11th grade high school students. The 

study population consists of 28 high school students studying in Erzincan Vocational and Technical 

Anatolian High School, Erzincan Vocational and Technical Anatolian High School. In the research, 

descriptive mixed method research model was used. Students who voluntarily accepted to participate 

in the study were included in the study. Students were given robotic coding training for 6 weeks. In the 

study, Başol, G. and Evin-Gencel, I. (2013) developed “Reflective Thinking Level Scale (YDDÖÖ), 

Yurdakul, B. and Demirel, Ö. (2011) developed by the  Metacognition Awareness Scale was used. 

Qualitative data supporting the quantitative data were prepared by the researchers and applied as open-

ended semi-structured interview form. Focus group interview technique was applied to students at one 

time. The reliability coefficient was determined as Cronbach Alpha (α) Alpha .89. For the analysis of 

the data, first of all, the normality of the data was looked at and then the parametric (independent 

sample t test, Kolmogorov-Smimov and Shapiro-Wilk) test was applied to the data. In the research, a 

significant difference was found between pre-test and post-test in order to determine the metacognition 

awareness and reflective thinking levels of the students. Students' skills have been positively improved 

in their own words. Accordingly, the reason for the low level of pre-test metacognitions and reflective 

thinking is that the students do not have enough knowledge about the subject and can be shown as lack 

of technical knowledge. In addition, it is seen that if the students are given the necessary knowledge 

and knowledge, their skills can improve in a positive way. Researchers and teachers are advised to 

design and implement activities for robotics coding education. 

Keywords : Science, Metacognition, Reflective Thinking, Robotic Coding 
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Üzerinde yaşadığımız Dünya’yı anlama çabamız, içinde bulunduğumuz evreni de içermiş, böylece 

doğa bilimleri ile birlikte astronomi de uzun zamandır insanoğlunun ilgilendiği temel bilim dalları 

arasında yerini almıştır. Astronominin Evren, Dünya ve doğayla olan ilişkisi, fizik, kimya, biyoloji 

gibi doğal olgular ile ilgilenen bilim dallarını kapsayan fen eğitimi içerisinde astronomiyi de önemli 

bir yere koymaktadır. Dolayısıyla, astronomi gibi fen bilimleri ile iç içe olan bir bilim dalına dair 

temel kavramların öğrenci tarafından doğru öğrenilmesi önemlidir. Ders esnasında soyut veya 

incelenmesi zor olan bu kavramlara yönelik öğretmen tarafından yapılan düz anlatım, öğrencileri bu 

kavramlara yönelik kendi zihinlerinde bilimsellikten uzak, kişisel deneyimlerine dayalı algılar 

oluşturmaya itebilmektedir. Kavram yanılgısı denilen bu alternatif algılar belirlenip düzeltilmedikleri 

takdirde, eğitimin ileri kademelerine kadar taşınacak ve değişime karşı daha dirençli hale 

geleceklerdir. Tüm bu durumlardan yola çıkarak, öğrencilerin temel astronomi kavramlarına yönelik 

anlayışlarının belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Betimsel tarama araştırma 

modelinin (survey) kullanıldığı araştırmanın örneklemini, Alanya ilçesindeki 2 ortaokulda, 2018-2019 

eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenim görmekte olan toplam 110 yedinci sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Örneklemin seçiminde rastgele olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Veriler, bu çalışmanın araştırmacıları tarafından hazırlanan, kavram 

yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesinde kullanılan güncel yaklaşımlardan biri olan kavram 

karikatürleri yoluyla toplanmış, verilerden elde edilen bulgular ise betimsel analiz yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Araştırma bulguları; öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun temel astronomi kavramlarına 

(Evren, Güneş, Kuyruklu yıldız, Takımyıldızı) yönelik kavram yanılgılarına sahip olduğu göstermiştir. 

Ayrıca herbir kavrama yönelik algıların incelenmesi sonucunda tespit edilen kavram yanılgılarının 

sıklığı belirlenmiştir. Öğrencilerin;  kuyruklu yıldızın ölen yıldızların gökyüzünden düşerken 

oluşturduğu görüntü ve takımyıldızlarının birbirine çizgilerle bağlı duran yıldızlar olduğu yönündeki 

ifadeleri en sık tekrarlanan kavram yanılgıları olmuştur. Bu bulgular ışığında, öğrencilerin temel 

astronomi kavramlarına yönelik sahip olduğu kavram yanılgılarının tespitinin, öğretmenlere bu 

yanılgıları düzeltme konusunda yol göstereceği ve gerçekçi verilerle değerlendirme yapabilme imkânı 

sunacağı umulmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin bu yanılgıları eğitimin ileri kademelerine de 

beraberinde taşımamaları için, öğretmenlere ve fen eğitimi araştırmacılarına, tespit edilen 

kavramlardan yola çıkarak öğretim esnasında kullanılabilecek alternatif öğretim yöntem ve teknikleri 

geliştirmeleri ve uygulamalarına yer vermeleri önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Kavram yanılgıları, Temel Astronomi Kavramları, Kavram Karikatürü, Fen 

Öğretimi 
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The paper presents a method for obtaining of some silver nanoparticles were prepared by chemical 

reduction. AgNp concentration was varied in between 5 and 100ppm. Absorption spectra were plotted 

for all samples in the spectral range 300 -1100 nm. A thin film was deposited silver thickness 

nanocoloid  less  than 100 nm. Morpho-structural characterization was performed using an atomic 

force  microscope (AFM) Water Research SPM and film thickness and roughness were determined 

using Bruker D8 Discover diffractometer. 

Keywords : Silver nanoparticles, transmitance, absorbance, atomic force microscope (AFM). 

 

(23324) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK 
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2
 

1 ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 
2 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

kayasimgee07@gmail.com 

 İnsanların çevre ile olan yanlış etkileşimleri sonucu çevre sorunları ortaya çıkmıştır ve çevremizde her 

geçen gün ortaya çıkan tahribatlar artmaktadır. Çevreye yönelik bilgileri ve yaşam tarzları insanların 

çevreye yönelik tutumlarını ortaya koymaktadır. Bu tahribatların önlenebilmesi için insanların çevreye 

yönelik tutumlarının belirlenmesi ve bu yönde iyileştirmelerin yapılması büyük önem arz etmektedir. 

Doğuştan edinilmeyip sonradan kazanılan tutum olumsuz olduğu takdirde çevreye yönelik duygu, 

düşünce ve davranışlarda olumsuz eğilim beklenirken benzer şekilde çevreye yönelik geliştirilen 

olumlu tutumun da çevreye etkisinin olumlu olacağı düşünülmektedir. Bireyde çevre tutumunu 

geliştirebilmek için ise aile ve okulda çevre tutumuna yönelik eğitimin gerekliliği esastır.  Bu 

noktalardan hareketle bu araştırmada öğrencilerin çevreye yönelik tutumları çeşitli değişkenler 

açısından incelenmiştir. Araştırmaya Antalya ili Alanya ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara devam eden, kırsal bölgedeki bir devlet okulundan 56 kız öğrenci ile 49 

erkek öğrenci, kentsel bölgedeki bir devlet okulundan 57 kız öğrenci ile 66 erkek öğrenci ve özel bir 

okuldan 32 kız öğrenci ile 22 erkek öğrenci olacak şekilde, toplam 282 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmanın örneklemi uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler, Özata-Yücel (2014) 

tarafından geliştirilen ‘Çevresel Tutum Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Çevresel Tutum Ölçeği, 

çevreye yönelik tutumun duygu, düşünce ve davranış şeklindeki alt boyutlarını inceleyen ve beşli 

Likert tipinde hazırlanmış toplam 35 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçekten elde edilen veriler SPSS 

paket programı ile nicel olarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular genel 

olarak, kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında, kız öğrencilerin lehine olacak şekilde, çevreye 

yönelik tutumdan istatistiksel olarak fark olduğunu gösterirken; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında 

ve kırsal, kentsel ve özel okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında çevreye yönelik tutum açısından 

anlamlı bir fark bulunmadığını göstermektedir. Araştırma bulguları alanyazında yapılan ilgili 

çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Elde edilen bulgularla birlikte, daha çok öğrenciye ulaşılarak 

bulguların genellenebilirliğinin arttırılması ve farklı birtakım demografik özellikleri de dahil ederek bu 

özelliklerin çevreye yönelik tutuma etkilerine bakılması önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler : Çevre Eğitimi, Çevreye Yönelik Tutum, Ortaokul Öğrencileri 
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DOĞASI ALGISININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: 

TESLA RÖPORTAJI ÖRNEĞİ 

HAKAN ŞEVKİ AYVACI 
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, SELENAY YAMAÇLI 

1
 

1 TRABZON ÜNİVERSİTESİ selenay-3461@hotmail.com 

Çağımızın gerektirdiği nitelikte ve donanımda bireyler yetiştirmek gerekmektedir. Bu bağlamda 

bilimsel okuryazar bireyler yetiştirmek çağa ayak uydurmanın ön şartı olarak görülebilir. Bilimsel 

okuryazar birey olabilmenin temel basamağı ise bilimin doğasını anlayabilmek ve kavrayabilmekten 

geçmektedir. Bilimin doğası kavramı fen bilimleri eğitimi literatürüne 20. yüzyılın sonlarında girmiş 

ve o zamandan bu zamana pek çok araştırmacı tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. En yaygın 

olarak karşılaşabileceğimiz tanımı ise ‘’ ... bilim tarihi, bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi gibi bilimin 

sosyal yönünü inceleyen disiplinler ile psikoloji gibi disiplinlerin araştırmalarını birleştirerek, bilimin 

ne olduğunu, nasıl işlev gösterdiğini, bilim adamlarının oluşturduğu bilim toplumunun nasıl organize 

olduğunu, toplumun bilimi nasıl etkilediğini ve bilimsel gelişmelerden nasıl etkilendiğini anlamaya 

çalışan disiplinler arası bir çalışma alanı’’ şeklindedir. Göz önünde bulundurulan tanım doğrultusunda 

bilimin doğası kavramının Fen bilimleri eğitimindeki yeri ve öneminin farkına varılarak, bunun 

gerekliliği ile bilimsel okuryazar birey yetiştirmek nihai hedef olarak belirlenmiştir. Bilimin doğası 

kavramı yalnızca fen bilimleri dersi kapsamında değil okul öncesi eğitiminden lisansüstü seviyelerde 

de önem taşımaktadır. Bu doğrultuda etkinliklere ve derslere yer verilmektedir. Literatür 

incelendiğinde ise yapılan çalışmalarda lisansüstü eğitim seviyelerinde bilimin doğası algısının 

çalışmalarına pek yer verilmediği genellikle ortaokul öğrencileri ve öğretmen adayları üzerinde 

çalışmaların var oluşu dikkat çekmektedir. Ayrıca bireylerin sahip oldukları bilimin doğasına ilişkin 

görüşlerin belirlenmesinde ilgili literatür incelendiğinde büyük bir oranda ölçeklerin kullanıldığı 

görülmektedir. Oysaki bireysel farklılıklardan dolayı tek bir ölçme şekli bütün bireylere hitap 

etmeyebilir. Öğretim ortamlarında farklı ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılması bireysel 

farklılıklar açısından daha eşit bir ölçme ortamı oluşturacağı için bilimin doğasına yönelik görüşlerin 

belirlenmesinde de aynı yaklaşım benimsenerek alternatif ölçme ve değerlendirme yollarının 

geliştirilmesi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki gerekçe ile çalışmanın amacı fen 

bilimleri lisansüstü eğitiminde Bilimin Doğası ve Öğretilmesine Yönelik Etkinlik Tasarlama Dersini 

alan bireylerin dersten önce ve dersten sonra bilimin doğası algılarındaki değişimleri ‘Tesla ile 

röportaj’ etkinliği ile ortaya koymaktır. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim yılında Trabzon 

Üniversitesinde Bilimin Doğası ve Öğretilmesine Yönelik Etkinlik Tasarlama dersini görmekte olan 7 

kişi ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmada gönüllülük esası güdülmüştür. Çalışma nitel araştırma 

olarak ele alınmıştır. Dersten önce bireylerden ‘tesla yaşasaydı ona neler sormak isterdiniz ve size 

nasıl cevaplar vereceğini hayal ederdiniz?’ sorusuna yönelik bir röportaj yapmaları istenmiştir. Dönem 

sonu dersin ardından aynı röportajın tekrar edilmesi istenmiştir. Karşılaştırılan iki röportaj sonucunda 

bireylerin sordukları sorularda ve verdikleri cevaplardaki değişimlere bakılmıştır. Verilerin analizi için 

NVİVO-9 bilgisayar paket programı kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda bireylerin dersten 

önceki bilimin doğası algıları ve kavram yanılgıları ile dersten sonra yaptıkları röportajda 

oluşturdukları algılarındaki değişim ve kavram yanılgılarında belirli bir değişim göz önüne 

çıkmaktadır. Bireylerin oluşturdukları şemalar ve bilimin doğası unsurları dersten sonra netleşmiş ve 

belirgin hale dönüşmüştür. Dersten önce sorulan sorular da ‘’daha önce hiç evlendiniz mi? Çocuğunuz 

var mı?’’ gibi genel kültüre yönelik magazinsel sorular yer alırken dersten sonra ‘’…..kuramını ortaya 

koyarken hayal gücünüzü nerelerde kullandınız? Kişisel özellikleriniz bilimsel bilgilere ulaşmada nasıl 

etkili oldu?’’ gibi bilimin doğasına yönelik sorular yer almıştır. Bilimin doğası ve öğretilmesine 

yönelik yapılandırılmış her etkinlik öğrencilerin bilimin doğası algılarını olumlu yönde geliştirdiği 

yansınamaz bir gerçektir. Bu nedenle fen bilimleri derslerinin her bir aşamasında bu tür etkinliklere 

yer verilmesi gerekir. Bu çalışma tarihsel süreci analiz eden yapıda planlanmıştır. Fen bilimlerinin 

öğretiminde tarihsel sürecin yer alması öğretilen konunun kavramsal ve yordamsal olarak daha etkili 

öğretilmesini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Bilimsel okuryazarlık, bilimin doğası, fen bilimleri yüksek lisans, bilimin doğası 

etkinliği 
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21. yüzyıl, teknoloji çağı olarak nitelendirilebilir ve bu yüzyılda bireylerden hem kendilerini 

geliştirmeleri hem de ülkelerini diğer ülkelerin gerisinde bırakmamak adına bazı becerileri kazanması 

beklenmektedir. Bu beceriler bilgiyi üreten, yeni bilgilere ve bilgilerde ki değişimlere açık, bilgiyi 

kullanmayı bilen ve tabi ki anlayabilen bireyler olarak nitelendirilebilir. Bu becerilerin oluşturulması 

demek bilimsel okuryazar olabilmek demektir. Bu bağlamda bilimsel okuryazarlığın öneminin farkına 

varılarak eğitim öğretim faaliyetlerinde de yeniliklere gidilmiş ve nihai hedef olarak bilimsel 

okuryazarlık algısının oluşturulması ve bu bağlamda bireyler yetiştirilmesi belirlenmiştir. Son olarak 

geliştirilen 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim programı da bize bunu açıkça göstermektedir, Bu 

kapsamda sorumluluğun büyük çoğunluğunun öğretmenlere düştüğü bu bağlamda bireyler de bu 

nitelikleri oluşturabilmek onların görevi olarak görülmektedir. Lederman (2007) yapmış olduğu 

araştırmasında fen bilimleri müfredatına entegre olarak bilimin doğasını öğretme yolları ve 

yaklaşımları fen bilimleri dersi öğretmenlerine kazandırılmalıdır görüşünü dile getirerek öğretmenlerin 

bilimsel okuryazarlık ve bilimin doğası algılarının önemine yer vermiş ve öğretmenlere kazandırılması 

gerektiğini savunmuştur. Literatür incelendiğin bilimsel okuryazarlık algısı üzerine ağırlıklı olarak fen 

bilimleri öğretmen adayları ve öğrenciler üzerinde çalışma mevcuttur, fen bilimleri öğretmenleri ile 

yürütülen çalışmalara nadir olarak rastlanmaktadır. Araştırmada fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel 

okuryazarlık algılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın evreni 

Trabzon ili Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim okullarında 2018–2019 eğitim-öğretim yılında 

eğitim-öğretim veren öğretmenlerden oluşmaktadır.   Trabzon ili MEB’e bağlı ortaöğretim 

okullarından 20 fen bilimleri öğretmeni tabakalı (katmanlı) örneklem seçimi kullanılarak seçilmiş ve 

çalışma grubu oluşturulmuştur. Yürütülen çalışma da nitel yöntem tercih edilmiştir, algıların ve 

olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 

izlendiği araştırma  olarak tanımlanabilir. Çalışma da yarı yapılandırılmış form kullanılmış ve bu 

kapsamda öğretmenlere 10 tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Kullanılan form araştırmacı tarafından 

literatürde araştırmaya yönelik kullanılan veri toplama araçları ve anahtar kelimeler dikkate alınarak 

oluşturulmuş, alanında 5 uzmana ve dil geçerliliği için 1 dil uzmanına danışılmıştır. Kullanılan formun 

anlaşılabilirliği için 5 öğretmen ile hakemler kurulu oluşturularak pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin analizi için NVİVO-9 bilgisayar paket programı kullanılmıştır. Fen bilimleri öğretmenlerinin 

‘’bilim, bilimsel bilgi, bilimsel okuryazarlık, bilimsel okuryazar birey, analitik düşünme, eleştirel 

düşünme, teknoloji, 21. Yüzyıl becerileri, hayal gücü, yaratıcılık’’ görüşleri boyutlandırılmıştır. 

Çalışma sonucunda öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerilerine verdikleri cevaplardan bu becerileri tam 

yapılandırmamış oldukları göze çarpmaktadır. Eleştirel düşünmeye kelime anlamına göre yorumlayıp, 

analitik düşünmeyi matematiksel düşünme olarak nitelendirmişlerdir. Bilimsel okuryazarlık 

düzeylerinin diğer sorulara verdikleri cevaplar ile ilişkilendirildiğinde orta seviyede olduğu 

söylenebilir.  Bu sonuç daha önce yapılan birçok araştırma sonucu ile benzerlik göstermektedir 

.Bilimsel okuryazarlığı ölçmek için, daha fazla konu seçilerek daha kapsamlı testler hazırlanabilir ve 

uygulanabilir. Bu algıları ve görüşleri geliştirebilmek için aktiviteler ve etkinlikler, eğitim seminerleri 

tasarlanabilir. Fen bilimleri öğretmenlerin öğretmenlik alan bilgisinin ölçülmesinin yanı sıra bilimsel 

okuryazarlık bilgilerini de ölçmeye yönelik testler uygulanabileceğine yönelik önerilerde bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Bilimsel Okuryazarlık, Bilimin Doğası, Fen Bilimleri Öğretmenleri 
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Artırılmış gerçeklik, kullanıcıların sanal nesneleri üç boyutlu gerçek ortamda gözlemlemelerine ve 

etkileşime girebilmelerine olanak veren bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar fare, 

klavye ve dokunmatik panel gibi klasik girdi araçlarını kullanmadan gerçek nesnelerle etkileşime 

girercesine fiziksel hareketlerle sanal nesneleri inceleyebilirler. Her yeni teknoloji gibi artırılmış 

gerçeklikte öğrenme ortamlarında kendine uygulama alanı bulmuştur. Çıplak gözle incelenmesi 

mümkün olmayan çok küçük ya da çok büyük olguların, gerçek yaşamda incelenmesi çocuklar için 

tehlikeli olabilecek konuların veya gerçek ortamlarda görsellenmesi mümkün olmayan soyut olayların 

artırılmış gerçeklik ile tehlikelerden arındırılmış ve anlamlı hale getirilmiş bir şekilde öğrenme 

ortamlarında incelemesi mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, çıplak gözle incelenmesi mümkün 

olmayan ve küçük yaştaki öğrencilere soyut kavramlar olarak gelen atomlar ve moleküller konusuna 

yönelik geliştirilen artırılmış gerçeklik öğrenme materyalinin ortaokul öğrencilerinin öğrenmelerine 

etkisi incelenmiştir. Kontrol gruplu ön test – son test deneysel desen ile tasarlanan bu çalışma bir 

devlet ortaokulunda 7. sınıfta öğrenim gören 41 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma normal 

ders süreçlerini aksatmadan yapıldığı ve bu sebeple sınıflardaki öğrencilerin yerini değiştirmek 

mümkün olmadığı için elverişli örneklem ile belirlenen bu okuldaki iki sınıf deney ve kontrol grubu 

olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında öğrencilere MEB tarafından sunulan konu ile ilgili kazanım 

kavrama testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Ön test sonuçlarına ilişkin yapılan ön analizlere 

göre uygulama başında gruplarda anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Çalışma sonucunda, 

başarı testinin ön test ve son test uygulamasından alından puanların ortalamalarının deney ve kontrol 

grupları bazında anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bulgulara göre, artırılmış gerçeklik 

destekli eğitim uygulamasının öğrencilerin başarılarını olumlu olarak etkilediği ve ilgili konudaki 

öğrenmelerini geliştirdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Artırılmış gerçeklik, teknoloji destekli öğrenme, fen bilimleri eğitimi. 
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Araştırmanın amacı, Demirel program geliştirme modeline göre tasarlanan ve bilim uygulamaları 

dersinde uygulanan FeTeMM merkezli öğretim programının; yedinci sınıf öğrencilerinin bilimsel 

süreç becerileri, fen bilimleri dersine karşı tutumları, sosyobilimsel konulara yönelik tutumları 

üzerindeki etkilerini, FeTeMM etkinliklerinin uygulandığı bir sınıf ortamı oluşturma üzerindeki 

etkilerini ve programın kullanımı ve etkililiğine ilişkin öğrenci algılarını tespit etmektir. Araştırma, 

Ankara ili, Sincan ilçesi, Melikşah Ortaokulu’ndaki 78 öğrenci ile 2016-2017 eğitim öğretim yılı 

bahar döneminde, FeTeMM merkezli bir öğretim programının uygulandığı 19 haftalık model 

çerçevesinde yapılmıştır. Araştırmada, nitel ve nicel yaklaşımların birlikte kullanıldığı karma yöntem 

araştırmasına ait iç içe desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel veri toplama araçlarını TIMMS ve 

PISA sorularından seçilerek geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSBT), Fen Bilimleri Dersi 

Tutum Ölçeği (FBDTÖ) ve Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği (SKYTÖ) 

oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel veri toplama araçlarını ise sunuş gözlem formu, fen defterleri, 

bilim sınıfı imaj çalışmaları ve öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler oluşturmaktadır. 

Ön testlerin uygulanmasından sonra deney grubunda, FeTeMM merkezli bir öğretim programı 

çerçevesinde hazırlanan etkinlikler, kontrol grubunda ise MEB tarafından bilim uygulamaları dersi 

yedinci sınıf düzeyi için belirlenen kazanımlara yönelik uygulamalar bir dönem boyunca 

uygulanmıştır. Dönem sonunda her iki gruba da BSBT, SKYTÖ ve FBDTÖ son test olarak 

uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen nicel veriler t-testi; görüşme, gözlem ve dokümanlara ait nitel 

veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniği, imaj çalışmaları verileri ise ki kare analiz tekniğiyle 

çözümlenmiştir. Uygulama sonrasında bilimsel süreç becerileri ve sosyobilimsel konulara yönelik 

tutum açısından deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu ve bununla birlikte 

Fen Bilimleri dersine yönelik tutum açısından sınırlı bir etki bıraktığı saptanmıştır. Öğrenci 

görüşmelerinden, gözlemlerden, doküman analizlerinden ve bilim sınıfı imaj çalışmalarından elde 

edilen nitel veriler nicel bulguları destekler niteliktedir. Uygulamanın bilimsel süreç becerilerini 

geliştirdiği, öğrencilerin FeTeMM alanlarına olan motivasyonlarını arttırdığı, sosyobilimsel konulara 

yönelik tutumlarını olumlu etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : FeTeMM merkezli öğretim programı, FeTeMM eğitimi, FeTeMM etkinlikleri, 

bilimsel süreç becerileri, fen bilimleri dersine yönelik tutum, sosyobilimsel konulara yönelik tutum, 

ortaokul öğrencileri, fen defterleri, bilim sınıfına yönelik imaj 
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(24075) 9. SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

TUBA DEMİRCİ 
1
, ŞEYDA GÜL 

2
, ESRA ÖZAY KÖSE 

2
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 
2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

tuba.demirci@alanya.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı dokuzuncu sınıf biyoloji ders kitabındaki etkinlikleri eleştirel düşünme becerileri 

açısından incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımın benimsendiği bu çalışma, doküman incelemesine 

dayanan betimsel bir çalışma niteliği taşımaktadır. Çalışmada 2017-2018 öğretim yılından itibaren 

ders kitabı olarak kabul edilen MEB 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı’ndaki on yedi etkinlik, etkinlik 

eleştirel düşünme becerileri açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre ders kitabındaki 

etkinliklerin büyük bir çoğunluğunda eleştirel düşünmeye dayalı becerilerin kazandırıldığı, çok az bir 

kısmında ise göz ardı edildiği ortaya çıkmış, çalışmanın sonunda ise bu bulgular doğrultusunda 

gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Ders kitabı, etkinlik, eleştirel düşünme becerileri 

 

 

(24076) BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI 

HAKKINDA İNANIŞLARI 

TUBA DEMİRCİ 
1
, ESRA ÖZAY KÖSE 

2
, ŞEYDA GÜL 

2
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 
2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

tuba.demirci@alanya.edu.tr 

Bu çalışma öğretmen adaylarının bilimin doğasını nasıl algıladıklarını ve bilimin doğası hakkındaki 

inanışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji 

Eğitimi ABD’nın 3. sınıf (18 kişi) ve 4. sınıflarında (24 kişi) öğrenim gören biyoloji öğretmen 

adaylarına Özcan ve Turgut (2014) tarafından geliştirilen 37 madde ve 7 alt boyuttan oluşan “Bilimin 

Doğası İnanışları Ölçeği (BDİÖ)” uygulanmıştır. Uygulama sonrası elde edilen veriler betimsel 

analize tabi tutulmuş ve aritmetik ortalamalar hesaplanmıştır. Elde edilen bulguların değerlendirilmesi 

sonucunda çalışmaya katılan öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarının orta düzeyde olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Bilimin Doğası, Öğretmen adayları, İnanışlar 
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(24129) GRUP VE BİREYSEL ARGÜMANTASYONLA ÖĞRENME 

MODELLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL 

ANLAMALARINA, ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE 

ARGÜMANTASYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

MÜCAHİT KÖSE 
1
, REHA ATAŞ 

2
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 
2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

rehatas86@gmail.com 

Araştırmanın amacı bireysel ve grupla argümantasyonun 8. Sınıf öğrencilerinin kavramsal 

anlamalarına, eleştirel düşünme becerilerine ve argümantasyon düzeylerine etkisini belirlemektir. 

Araştırma problemleri şu biçimde sıralanabilir: Grupla Argümantasyon ile bireysel argümantasyon 

gerçekleştirilen öğrencilerin kavramsal anlamaları, eleştirel düşünme becerileri ve argümantasyon 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu amaçla araştırma yarı deneysel desenle tasarlanmış 

karma desen araştırmasıdır. Araştırma Antalya ili Alanya ilçesinde merkezi olarak ifade edilebilecek 

bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 60 8. Sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırma 8. Sınıf 6. Ünite olan Enerji dönüşümleri ve çevre Bilimi ünitesinin madde 

döngüleri ve çevre sorunları konusunda 4 haftalık uygulamalarla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama 

aracı olarak; araştırmacılar tarafından kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış kavramsal açık uçlu 

sorular ve öğrenci çizimleri, eleştirel düşünme becerileri testi ile uygulamalar sırasında toplanmış 

öğrenci ürünleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde; eleştirel düşünme testinden elde edilen nicel 

veriler SPSS programıyla analiz edilmiş, argümantasyonla öğrenme modelleriyle yapılan 

uygulamalarda elde edilen öğrenci ürünleri içerik analizi ve argümantasyon değerlendirme 

rubriği(dereceli puanlama anahtarı) kullanılarak, kavram testi ve öğrenci çizimleri de rubrik 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hem bireysel hem de grupla argümantasyon 

modelinin uygulandığı her iki grupta da öğrencilerin argümantasyon düzeylerinin uygulamalara bağlı 

olarak arttığı, Öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerinin ilk durumlarına göre farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Öğrencilerin argümanlar oluştururken digital kaynakları basılı kaynaklara oranla daha 

çok kullandıklarını belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Grup argümantasyon, bireysel argümantasyon, eleştirel düşünme becerisi, 

ortaokul öğrencileri, fen bilimleri 
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(24130) ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARININ ÖLÇME 

VE DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ 

MÜCAHİT KÖSE 
1
, REHA ATAŞ 

2
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 
2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

rehatas86@gmail.com 

Ders kitapları her öğrencinin temel ortak kaynaklarından bir tanesi olması yönüyle önem taşımaktadır. 

Bu nedenle ders kitaplarının belirli niteliklere sahip olmaları öğrencilere sağlanan fırsat eşitliği 

noktasında önemlidir. Nitekim bu araştırmada ortaokul fen bilimleri ders kitaplarını ölçme ve 

değerlendirme özellikleri açısından analiz etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla şu sorulara yanıt 

aranacaktır; Fen bilimleri ders kitaplarında hangi ölçme araçları ne oranla kullanılmaktadır. Fen 

bilimleri ders kitaplarında yer alan sorular Bloom’un yenilenen bilişsel taksonomisine göre nasıl bir 

dağılım göstermektedir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımında doküman analizi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 2018-2019 Eğitim öğretim yılında Milli eğitim bakanlığı talim 

terbiye kurulu başkanlığınca onaylanmış ve öğrenciler tarafından temel kaynak olarak kullanılan dört 

sınıf düzeyinde altı fen bilimleri ders kitabı incelenmiştir. Araştırmada kitaplar konu ve etkinlik 

içeriklerinde ve ünite sonlarında yer alan ölçme ve değerlendirme araçları kapsamında 

değerlendirmiştir. Değerlendirme araştırmacılar tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiş değerlendirme 

sonuçları karşılaştırılmış farklı görüşlere varılan durumlar tartışılmış alan uzmanlarının görüşleri 

alınarak araştırmacılar arasında görüş birliği sağlanmıştır. Elde edilen veriler kapsamında tüm kitaplar 

ayrı ayrı ve genel olarak kullanılan ölçme araçlarının nasıl bir dağılım gösterdiği ve ölçme araçları 

sorularına göre bilişsel basamaklara göre nasıl bir dağılım gösterdiği betimlenmiştir. Araştırma 

sonuçları göre daha çok hangi ölçme araçlarının kitaplarda yer aldığı ve soruların Bloom’un Yenilenen 

bilişsel basamaklara göre nasıl bir dağılım gösterdiği ifade edilmiş ve ders kitapları, ölçme ve 

değerlendirme açısından öğretim programının ölçme ve değerlendirme anlayışına uygunluğu açısından 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Fen bilimleri ders kitapları, ölçme ve değerlendirme, Bloom’un yenilenen 

taksonomisi, ölçme araçları. 
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(24389) HİKAYELERLE FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN 

BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE HİKAYE YAZMA 

BECERİLERİNE ETKİSİ 

TUBA DEMİRCİ 
1
, SEMA OKUR 

2
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

tuba.demirci@alanya.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı, hikayelerle fen öğretiminin öğrencilerin başarılarına ve  tutumlarına etkisini 

geleneksel öğrenme yöntemiyle karşılaştırmaktır. Bununla birlikte öğrencilere verilen hikaye 

eğitiminin öğrencilerin hikaye yazma becerilerine ve hikaye kullanımına ilişkin tutumlarına etkisini 

ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Antalya ili, Gazipaşa ilçesi Avukat Kemal Akça 

İlköğretim Okulunda ilkokul üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 54 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmanın verileri 2018-2019 öğretim yılı ikinci döneminde, beş haftalık bir sürede toplanmıştır. 

Araştırma uygulamalı olarak 3.sınıf fen bilgisi dersi canlılar dünyasına yolculuk ünitesi boyunca 

deney grubunda hikayelerle, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemine göre işlenmiştir. Bu 

araştırmada, temelde karma araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutu ön test son test 

kontrol gruplu yarı deneysel desen ile, nitel boyutu betimsel analiz yöntemi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için “Akademik Başarı Testi, Fen ve Teknoloji Dersi 

Tutum Ölçeği, Öykü Yazma Becerisi Değerlendirme Ölçeği ve Hikaye Kullanımına İlişkin Tutum 

Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın tüm aşamalarına ait veriler SPSS istatistik programı ile analiz 

edilmiştir. Araştırmanın uygulamalarından elde edilen verilerin analizi bağımsız örneklem t testi ve 

(ANOVA) ile yapılmıştır. Sonuç olarak, araştırmada elde edilen bulgular genel olarak 

değerlendirildiğinde, hikayelerle fen öğretiminin öğrencilerin başarılarının artırılması ve tutumlarının 

olumlu yönde geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sağladığı, bu ve benzeri konularda yapılacak 

çalışmalara örnek teşkil edebileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Hikaye, Fen Öğretimi 
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(24399) ERKEN YAŞ DÖNEMİNDE ASTRONOMİ KAVRAMLARINA 

YÖNELİK STEM UYGULAMALARI 

CİHAN SÜLE 
1
, BAHATTİN AYDINLI 

2
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2 KASTAMONU ÜNÜVERSİTESİ 

duman.cihan@gmail.com 

Disiplinler arası bir eğitim modeli olan STEM,  disiplinlere ait bilgi ve becerilerin ayrı ayrı 

öğrenilmesi yerine, bütünleşik bir şekilde öğrenilmesine ve uygulanmasına imkan veren bir yaklaşım 

olarak son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. STEM modelinin uygulanmasına öğrencilerin 

verdiği olumlu tepkiler    yapılan araştırmaların ortak sonucu olarak karşımıza gelmektedir. Bu 

kapsamda alternatif eğitim öğretim araç ve gereçlerinin bir arada kullanılarak astronomi kavramlarını 

erken yaş döneminde öğrencilere kazandırmak ve Astronominin merak uyandıran ve ilgi çeken 

özelliği sayesinde  de öğrencilere Fen bilimlerini sevdirmeye yönelik bir uygulama 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Güneş Sistemi’nde gezegenleri birer masal kahramanına 

dönüştürüp anlatan   “Her Şey Nasıl Başladı” adlı etkinlik, Bartın Merkezde faaliyet gösteren 5 farklı 

ilkokulundan birer 3. sınıf şubesi seçilmek suretiyle toplam  125   öğrenciye uygulanmıştır.  Etkinlik; 

valilik oluru ile Oyun ve fiziki Etkinlikler dersinde  iki ders saati boyunca, üç aşamada 

gerçekleştirilmiş olup, birinci aşamada masalın hem görsel hem de işitsel olarak anlatılması, ikinci 

aşamada Kahoot eşliğinde içeriğe yönelik çevrimiçi yarışma düzenlenmesi ve son olarak fon kartonları 

ile öğrencilerin kendi Güneş Sistemlerini tasarlamaları ve okullarında sergilemeleri sağlanmıştır. 

Uygulama öncesinde ve sonrasında öğrencilere anket uygulanmış ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Öğrencilerin büyük bir kısmı etkinliğin uygulanmasında eğlenerek öğrendiklerini ve  büyük keyif 

aldıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak çağımızın ihtiyaç duyduğu özelliklere 

sahip  bireyleri  yetiştirmek için  fen eğitiminde kavranması zor soyut kavramların erken yaş 

döneminden itibaren kavratılmasında hikayeleştirmeler yapılarak konuların işlenmesi ve bu 

bağlamda  STEM’in disiplinler arası etkileşimi ön plana çıkaran özellikleri baz alınarak derslerin 

işlenmesine yönelik uygulamaların yapılması eğitim istemimize katkı sağlayacağı ve   fen bilimlerine 

karşı farkındalığın artırılarak sevdirilmesinin mümkün olabileceği   düşünülmektedir. 

 Anahtar Kelimeler : STEM, Fen Eğitimi, Astronomi, Hikayeleştirme. 
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(24550) BİLGİSAYAR VE MODELLEME DESTEKLİ FEN EĞİTİMİNİN 

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

SEDANUR TOMBUL 
1
, EROL TAŞ 

1
 

1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 

setomdabul@hotmail.com 

Bu çalışmanın temel amacı bilgisayar ve modelleme destekli öğretimin 7. Sınıf öğrencilerinin 

akademik başarıları üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Yarı deneysel bir araştırma 

yaklaşımıyla yürütülen bu çalışmanın örneklemi Ordu ili, Altınordu ilçesinde bir devlet okulunda 

öğrenim gören 66 öğrenciden oluşmaktadır. Bir deney (n=33) ve bir kontrol grubu (n=33) yansız 

olarak atanmıştır. Ön test-son test kontrol desenli yürütülen çalışmada, deney grubunda bilgisayar  ve 

modelleme destekli öğretim ile dersler işlenirken, kontrol grubunda alışılagelmiş öğretim yaklaşımı ile 

dersler işlenmiştir. Çalışmanın veri toplama aracı akademik başarı testidir ve 16 sorudan oluşmaktadır. 

Veri toplama aracı, araştırmanın başında ve sonunda deney ve kontrol gruplarına ön ve son test olarak 

uygulanmıştır. Elde edilen verilere SPPS 22 paket programı yardımıyla bağımlı örneklemler t testi ve 

bağımsız örneklemler t testi uygulanmıştır. Yapılan analizler de ilk olarak deney ve kontrol gruplarının 

ön testleri karşılaştırılmıştır. Bulgular incelendiğinde iki grup arasında ön test akademik başarı testi 

puanları açısında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç gruplar arasında homojenliği 

göstermektedir.  İki grubun son test akademik başarı testi puanları incelendiğinde deney grubu 

yönünde anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bilgisayar ve modelleme destekli öğretimin 

alışılagelmiş öğretime göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubunun kendi içinde 

akademik başarı testi puanlar incelendiğinde ön ve son test arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Deney grubunun kendi içinde akademik başarı testi puanlar incelendiğinde ön ve son test arasında 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. Sonuç olarak bütün analizler incelendiğinde bilgisayar ve modelleme 

destekli öğretimin akademik başarı üzerinde etkisinin olduğu ortaya konulmaktadır.Öğrencilerin 

zihinsel ve bilişsel gekilişmlerinin daha iyi bir şekilde tamamlanmasın da bilgisyar ve modelleme 

destekli öğretimin katkısı bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Bilgisayar Destekli Öğretim. Modelleme, Akademik Başarı, Fen Eğitimi 
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(24668) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 

ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASIYLA İLGİLİ ANLAYIŞLARINI 

DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ETKİNLİĞİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

MEHMET KÜÇÜK 
1
 

1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

mehmetkucuk@gmail.com 

Bilimsel okuryazar bireyler yetiştirebilmek fen eğitiminin temel amaçları arasında yer almaktadır. 

Bilimin doğası anlayışı ve bilimsel sorgulama süreçleri ise bilimsel okuryazarlığın anahtar bileşeni 

olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, konu alanında uzun zamandan beri çalışan araştırmacılar 

fen eğitimi alan öğrencilerin, öğretmen adaylarının ve hatta hizmet içinde görev yapan öğretmenlerin 

bilimin doğasının birçok unsuruyla ilgili yeterli bir bakış açısına sahip olamadıklarını ortaya 

çıkarmışlardır. Bu nedenle bireylerin ilgili alandaki yeterliklerini arttırmaya yönelik farklı çabalar 

dikkati çekmektedir. Bunlardan biri de bireylere araştırma-incelemenin nasıl yapıldığını ve bu süreçte 

bilimin doğasının nasıl işe koşulduğunu anlatmak yerine; onları bilimin doğasıyla ilgili birinci elden 

deneyim kazanabilecekleri bir araştırma-inceleme sürecine katmak olarak sayılabilir. Bu çalışmanın 

amacı, temel bilimlere yönelik bir haftalık bir araştırma projesi yürütme eğitimine katılan fen bilgisi 

öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin bilimin doğasıyla ilgili anlayışlarını ortaya koymaktır. Bu 

eğitim Tübitak 2237 – A Kodlu “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” 2018 yılı 3. dönem 

çağrısı kapsamında desteklenmiştir. Bu amaçla araştırmanın çalışma grubunu 2018 Şubat ayı içinde 14 

farklı üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği lisans programının üçüncü sınıfında okuyan 24 öğrenci 

oluşturmaktadır. Veriler, “Bilimin Doğasına Yönelik Görüşler (BDYG) Anketi” yoluyla toplanmıştır. 

BDYG anketi, Aikenhead, Ryan ve Fleming (1989) tarafından lise öğrencilerinin fen-teknoloji-toplum 

konularındaki görüşlerinin yazılı olarak alınması ve geliştirme çabalarıyla 6 yıllık süreçte hazırlamış 

olduğu 114 maddelik VOSTS (Views on Science-Technology-Society) anketinden, araştırma 

konusuyla ilgili olan 21 maddenin seçilmesiyle oluşturulmuştur. Bu anket katılımcılara eğitimden 

yaklaşık bir ay sonra on-line olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde ise VazquezAlanso ve 

Manassero-Mas’ın (1999) çalışmalarında kullandıkları üçlü kodlama -geçerli, makul, naif- 

kullanılmıştır. Bu yolla toplanan verilerin ilk analizinden temel bilimlerde proje yürütmeye yönelik 

başarılı çıktıları olan eğitimin, katılımcıların bilimin doğasıyla ilgili anlayışlarında beklenen etkiyi 

oluşturamadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Bilimin Doğası, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Lisans Öğrencileri 
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(24669) TÜRKİYE’DE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINA 

YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ 

ARZU KÜÇÜK 
1
, MEHMET KÜÇÜK 

2
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

arzukucuk@gmail.com 

Konu alanıyla ilgili öğretim programlarında yer alan kazanımların öğrencilere en etkili şekilde nasıl 

kazandırılabileceğiyle ilgili arayışlar devam etmektedir. Bu arayışların temel aldığı ve uzlaşılan ilkeler 

arasında ise; öğrencinin öğrenmede aktif olarak rol alması, yaparak yaşayarak öğrenmesi, çevresiyle 

öğrendiği konuları ilişkilendirmesi ve sosyal yaşantısı ile bağlantılar kurması gerektiği yer almaktadır. 

Bu sayılan hususların başarılabildiği yöntemler arasında ise son yıllarda yoğun bir şekilde çalışılmaya 

başlanan ve bilginin dış dünyaya doğrudan temas yoluyla sağlanması gerektiğini savunan okul dışı 

öğrenme yöntemleridir (Eshach, 2007). Bu yöntemlere Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim 

Vizyonu dokümanında da atıfta bulunulmaktadır. Bu dokumanda, akademik bilginin beceriye 

dönüşebilmesi için “doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul 

dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması 

sağlanacaktır” ifadesi yer almaktadır. Bu bağlamda ilerleyen zamanlarda okul dışı öğrenme 

fırsatlarının ve bu fırsatların öğrencilere sağlayabileceği kazanımların araştırılacağı daha fazla 

çalışmanın yapılacağı açıktır. Bu araştırmanın amacı, 2016-2018 yılları arasında okul dışı öğrenme 

ortamlarına ilişkin ulusal alanda yapılmış olan lisansüstü tez çalışmalarını içerik analizi yöntemiyle 

incelemektir. Bu bağlamda YÖK Tez Veri tabanında okul dışı öğrenme, informal öğrenme, non formal 

öğrenme, sınıf dışı öğrenme anahtar kelimeleri kullanılarak ilgili alanda toplam 12 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Bu çalışmaların 4’ü doktora tezinden, 8’i ise yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Bu 

yolla ulaşılan çalışmalar tam metin okuması sonucu doküman incelemesi yoluyla araştırmanın 

künyesi, disiplin alanı, okul dışı öğrenme ortamı, bilimsel araştırma türü, kazanım konusu, yöntemi, 

çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri açısından incelenmiştir. Veriler, 

araştırmada incelenen çalışmalara ait tema ve kodlamalar sonucu elde edilen frekans değerleri 

kullanılarak sunulmuştur. Verilerden hareketle; yapılan tezlerin büyük çoğunlukla fen bilimleri eğitimi 

alanında yürütüldüğü, öğrenme ortamı olarak gezi/doğa etkinliklerinin ve müze/bilim merkezlerinin 

daha çok kullanıldığı, okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilerin ilgi, tutum ve öğrenme ürünlerine 

etkisinin incelendiği belirlenmiştir. Bu çalışma, fen bilimleri alanında okul dışı öğrenme ortamlarının 

nasıl çeşitlendirilebileceğine yönelik somut önerilerle tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Okul Dışı Öğrenme, Fen Bilimleri Eğitimi, Lisansüstü Tezler, İçerik Analizi 
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(24674) TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINA YÖNELİK YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ 

MEHMET KÜÇÜK 
1
, ARZU KÜÇÜK 

2
 

1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 
2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

mehmetkucuk@gmail.com 

Üniversiteler ve belediyeler başta olmak üzere ülkemizdeki diğer birçok kamu kurum ve kuruluşları ile 

sivil toplum kuruluşları 7’den 77’ye her yaştan bireylerin dikkatini çekmeye yönelik bilimsel 

etkinlikler yürütmektedir. Bilim şenlikleri, bilim fuarları, proje sergileri vb. farklı isimlerle 

gerçekleştirilen bu etkinliklerin bir kısmında ise öğrenciler kendi proje çalışmalarını sergileyebilme 

fırsatı yakalamaktadırlar.  Bu süreçte; araştırmayı başından sonuna kadar kendileri tasarlayan ve 

sunumunu yapan öğrenciler, sınanabilir problem belirleme, deney tasarlama, keşifler yapma ve 

sonuçları yorumlayarak sunma gibi bilimsel süreç becerilerini yaşayarak ve uygulayarak anlamlı bir 

şekilde öğrenebilme fırsatını da yakalarlar (Bulunuz, 2011). Bu amaca hizmet edebilecek şekilde 

misyon üstlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum 

Daire Başkanlığı aracılığıyla 2013 yılından itibaren 4006 çağrı koduyla “Bilim Fuarları” programını 

başlatmıştır. Bu çağrı kapsamında 5-12. sınıfları kapsayacak şekilde ortaokullar ve liseler, TÜBİTAK 

tarafından ilan edilen bir zaman diliminde, bir yürütücü ile programa başvurmakta ve destek kararı 

çıkmasını izleyen bir veya birkaç günde fuarı başarıyla sonuçlandırmaları beklenmektedir. Bu fuarda 

çağrı kapsamındaki derslerin öğretim programları ve öğrencilerin kendi ilgileri doğrultusunda 

belirledikleri konular üzerine araştırma yapmaları, bu araştırmaların sonuçlarını ise öğrencilerin ve 

izleyicilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortamda sergilemeleri de amaçlanmıştır. Etkinliklerin 

planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında öğrencilerin eleştirel düşünme, zaman 

yönetimi, problem çözme, yazılı ve sözlü sunum ile bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi, 

sabırlı ve özgüvenli olmayı öğrenmesi ve bu yolla liderlik vasıflarını kazanmaları da önemli çıktılar 

arasında yer almaktadır. 2018 yılı itibariyle altıncı kez çağrıya çıkan ve her yıl artan sayıda okulun 

desteklendiği programın etki analizlerinin yapılmasına ve amaçlanan çıktılarının ne ölçüde 

başarılabildiğinin de ayrıca tartışmaya açılmasına ihtiyaç vardır. Bu araştırmanın amacı, 2014-2018 

yılları arasında 4006 bilim fuarlarına ilişkin ulusal alanda yapılmış olan araştırmaları içerik analizi 

yöntemiyle incelemektir. Bu bağlamda YÖK Tez Veri tabanında ve konu alanıyla literatürde Tübitak 

4006 bilim fuarları anahtar kelimeleri kullanılarak ilgili alanda toplam 8 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu 

çalışmaların 2’si ise yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Bu yolla ulaşılan çalışmalar tam metin 

okuması sonucu doküman incelemesi yoluyla araştırmanın künyesi, bilimsel araştırma türü, yöntemi, 

çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri ve sonuçları açısından incelenmiştir. 

Veriler, araştırmada incelenen çalışmalara ait tema ve kodlamalar sonucu elde edilen frekans değerleri 

kullanılarak sunulmuştur. Bu verilerden hareketle sınırlı çalışmada bilim fuarlarının öğrencilerin 

bilime yönelik ilgi, tutum, akademik başarı ve problem çözme vd. öğrenme ürünlerine etkisinin 

araştırıldığı ile öğretmenlerin ve öğrencilerin bilim fuarları hakkındaki görüşlerinin incelendiği 

belirlenmiştir. Bu çalışma, 4006 bilim fuarlarına yönelik ve çağrının hedefleri bağlamında yapılan 

değerlendirmelerle tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, İçerik Analizi, Bilim ve Toplum Projeleri 
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(24695) ANİMASYON KULLANIMININ SEKİZİNCİ SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA OLAN ETKİSİ 

OSMAN GÖLLÜ 
1
, TUĞBA ARIKAN 

2
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

osman-gollu@hotmail.com 

Bu çalışma; ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin Fen ve teknoloji dersi, ‘’Maddenin Halleri ve Isı’’ 

ünitesinde, öğretim yöntemi ile birlikte animasyon kullanımının, akademik başarılarına olan etkisini 

araştırmak için yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş ilinde bulunan sekizinci sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır ancak evrenin geniş olması nedeniyle örneklem alma yoluna gidilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde akıllı 

tahta donanımına sahip bir ortaokulda öğrenim gören 126 sekizinci sınıf öğrencisi 

oluşturmuştur.  Çalışmada yapılan uygulamalardan biri animasyon destekli öğrenci merkezli öğretim 

(deney grupları), diğeri öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı (kontrol grupları) olarak belirlenmiştir. 

Deney gruplarını 64, kontrol gruplarını 62 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim 

yılının, bahar döneminde uygulanmıştır. Araştırmada; ortaokul sekizinci sınıflarda öğrenim gören 

öğrenciler için hem deney (Animasyon) hem de kontrol gruplarına Fen ve Teknoloji Başarı Testi 

uygulanmıştır. Çalışmanın sonucu olarak, ortaokul sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersinde animasyon 

kullanımının öğrencilerin akademik başarılarında istatistiksel olarak anlamlı etki yaptığını ortaya 

çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Fen ve Teknoloji, Animasyon, Akademik Başarı 
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(24562) GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE MÜZİK TEKNOLOJİLERİNİN 

KULLANIMI VE FATİH PROJESİNİN MÜZİK TEKNOLOJİLERİNİN 

KULLANIMINA YANSIMALARI 

EMRAH LEHİMLER 
1
, KORAY ÇELENK 

1
 

1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

emrah.lehimler@atauni.edu.tr 

Genel Müzik Eğitimi, birey ayırımı gözetmeksizin, zorunlu veya seçmeli-zorunlu olmak üzere Milli 

Eğitim’in anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsayacak şekilde, bu kademelerde 

öğrenim gören bireylere, Milli Eğitim Müzik Dersi Müfredatı çerçevesinde, ortak ve genel kültürün en 

önemli öğesi olan müzik ile ilgili bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutta temel bilgi ve beceriyi 

kazandırmayı amaçlayan müzik eğitimini ifade etmektedir. Teknoloji ise, bilim vasıtasıyla bilgiyi 

somutlaştırarak her alanda depolama, işleme, kontrol etme, kullanışlı ve verimli hale getirme gibi 

amaçlarla insan yaşamını kolaylaştıran araç, gereç, cihaz ve yöntemlerin tümüdür. Buna bağlı olarak 

müzik teknolojisini, “Bilim vasıtasıyla depolama, işleme, kontrol etme, kullanışlı ve verimli hale 

getirme gibi amaçlarla müzikal bilgiyi somutlaştırarak işleme ve buna bağlı olarak araç, gereç, cihaz, 

yöntem, donanım ve yazılım geliştirme işi” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Özellikle 

Milenyum Çağı’nda teknolojik gelişimlerin evrim geçirmesi ve ivmelenmesi, hayatımızın her 

basamağında olduğu gibi Eğitimde de etkisini göstermiş; eğitmenler kendi uzmanlık alanları ile ilgili 

teknolojik imkânlardan yararlanarak bunu öğretim süreçlerinin değişmez bir parçası haline getirmeye 

başlamışlardır. Teknolojinin Eğitimde kullanımı Eğitimin bir alt dalı olan Müzik Eğitimi’nde de etkili 

olmuş, nota yazımı, ses analizi, ses kayıt teknolojileri, işitme, görsel-işitsel ortamlar v.b. başlıklara 

yönelik yazılımlar Müzik Eğitimi’nin çeşitli kademelerinde hem eğitmen hem de öğrenci tarafından 

sıklıkla kullanılır olmuştur. Teknolojideki bu gelişimin ülkemizde Genel Müzik Eğitimi’nde hayat 

bulması ise, büyük ölçüde 2012 yılında FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi) Projesi ile sağlanmaya çalışılmıştır. Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat 

eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri 

araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde 

etkin kullanımı için başlatılmıştır. Bu projenin ana bileşenleri “Donanım ve yazılım alt yapısının 

sağlanması”, “Eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi”, Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi”, 

Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir bilişim teknolojileri kullanımının sağlanması” ve “öğretim 

programlarında etkin bilişim teknolojileri kullanımı” olarak açıklanmaktadır. Bu kapsamda Milli 

Eğitim Bakanlığı, FATİH Projesinin hedeflerini ise, “Her okula yüksek hızlı internet erişimi için 

altyapı”, “Her dersliğe kablosuz internet erişimi ve etkileşimli tahta”, “Her öğretmene Eba (Eğitim 

Bilişim Ağı) uygulamaları ve ders notu paylaşımı” ve “Her öğrenciye Eba (Eğitim Bilişim Ağı) 

uygulamaları, ödev paylaşımı ve bireysel öğrenim materyalleri” olarak sunmuştur. Bu noktadan 

hareketle araştırmada, FATİH projesi dahilinde sunulan teknolojik imkânların Genel Müzik 

Eğitimi’ne yansımalarını ve bu kapsamda Genel Müzik Eğitimi’nde müzik teknolojilerinin ne ölçüde 

kullanıldığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç dahilinde araştırmada Betimsel Yöntem 

kullanılarak literatür taraması yapılmış, MEB’nın FATİH projesi kapsamında ulaşmayı düşündüğü 

hedefler doğrultusunda bu projenin amacına ulaşıp ulaşmadığı ve müzik eğitiminde bu proje 

doğrultusunda teknoloji kullanımının ne derecede yeterli olduğunu tespit etmek için araştırmacılar 

tarafından bir anket formu geliştirilmiş ve bu anket vasıtasıyla projenin birebir katılımcısı ve 

uygulayıcısı pozisyonundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri alınarak  veri toplanmıştır. Anket formu 

hem kapalı uçlu soruları, hem çok seçenekli soruları, hem de açık uçlu soruları içermektedir. Açık uçlu 

sorular içerik analizi yapılarak, diğer veriler  ise istatistiksel işlemlerden geçirilerek çözümlenmiş ve 

yorumlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de 48 ayrı ildeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 

görev yapan 115 kadın ve 75 erkekten oluşan toplamda 190 müzik öğretmeni teşkil etmektedir. 

Araştırma sonucunda, müzik öğretmenleri tarafından FATİH projesinin hedefleri ve kapsamı her ne 

kadar bir devrim niteliğinde olsa da uygulanış ve hedeflere ulaşma noktasında müzik eğitimi ve müzik 

teknolojileri açısından bu projenin amacına ulaşamadığı görüşünün benimsendiği tespit edilmiştir. Bu 

genel kanıya yönelik olarak projenin hedefleri doğrultusunda  ulaşılması düşünülen her okula-her 

sınıfa internet alt yapısının ve okul-sınıflarla ilgili donanımın ve etkileşimli tahta desteğinin yeterince 
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sağlanamadığı, tahta kullanımı ile ilgili müzik dersine yönelik yeterince hizmetiçi eğitim verilmediği 

ve özellikle EBA (Eğitim Bilişim Ağı) içeriklerinin müzik dersi ile ilgili materyal, uygulama, yazılım 

ve destekten çok uzak olduğu, EBA’da öğretmenlerin yüklemiş olduğu materyaller dışında müzik 

dersi ile ilgili materyallerin, müzik teknolojisine yönelik yazılımların ve müzik dersi ile ilgili 

öğrencilere yönelik bireysel öğrenim materyallerinin çok az olduğu ve fatih projesinin bu anlamda da 

müzik dersi açısından yetersiz  kaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Müzik Teknolojisi, Fatih Projesi, Genel Müzik Eğitimi 

(21859) LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU 

ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (KANDIRA ÖRNEĞİ) 

DİLEK SARIKAYA 
1
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

dilocan-sar@hotmail.com 

Bu çalışma lise son sınıf öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimi düzeylerini belirleme amacıyla 

yapılması düşünülen geniş çaplı bir araştırmanın pilot çalışması niteliğindedir. Çalışmaya 36’ sı erkek, 

40’ ı kız olan ve Kocaeli’nde pilot bölge olarak seçilen Kandıra ilçesinde ikamet eden 76 lise son sınıf 

öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veriler Diker Coşkun (2009) tarafından geliştirilen ve motivasyon, 

sebat, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ile merak yoksunluğu alt boyutlarından oluşan Yaşam Boyu 

Öğrenme Eğilimleri Ölçeği’ nden elde edilmiştir. Elde edilen bulgularda lise son sınıf öğrencilerinin 

yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin düşük olduğu, cinsiyete ve okudukları bölüme (sayısal, eşit ağırlık, 

sözel) göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yaşam boyu öğrenme, Lise, Öğrenci, Yaşam boyu öğrenme eğilimi. 

 

(23257) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF 

ÖĞRETMENİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

CÜNEYT ÇAPRAZ 
1
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

cuneyt.capraz@alanya.edu.tr 

Bu çalışma ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının sınıf 

öğretmenine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarına sınıf öğretmeni 

kimdir? Bu bölümü niye tercih ettiniz? soruları sorulmuş ve birkaç cümle ile cevaplarını yazmaları 

istenmiştir. Araştırmaya 14’ü bayan, 9’u erkek 23 1. sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen 

veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile analiz edilmiş ve raporlaştırılmıştır. 

Araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerinin 4 tema altında toplandığı görülmüştür. 9 öğretmen 

adayı sınıf öğretmeni için rehber derken, 7 öğretmen adayı model olarak ifade ederken, 5 öğretmen 

adayı sınıf öğretmenini güven veren kişi olarak ifade etmiştir. Öğretmen adaylarından ikisi ise sınıf 

öğretmenini aile olarak ifade etmiştir. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu, bölümü tercih 

etmelerinde bölümün atamasının iyi olmasının etkili olduğunu belirtmişlerdir. Bazı öğretmen adayları 

(4 aday) ise bölüm hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, bölümü severek geldiklerini ve çocukları 

çok sevdikleri için bu bölümü tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak öğretmen adayları bu 

bölümü tercih ederken sınıf öğretmeninin sahip olması gereken niteliklerin farkında olmadan tercih 

ettikleri görülmektedir. Fakat yaşadıkları tecrübeler ve düşünceleri doğrultusunda sınıf 

öğretmenlerinin güven veren, çocuk için model olan ve iyi bir rehber olması gerektiği şeklinde 

ağırlıklı görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışma öğretmen adaylarının seçtikleri bölüm 

hakkında yeterince bilgilendirilmediğini göstermiş bu durum tercih döneminde öğrencilerin daha iyi 

ve yoğun bilgilendirmenin yapılmasının gerekliliğini göstermektedir. Bu durum mesleğini seven ve 

mutlu öğretmenlerin mesleğe atılmaları açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmen adayı, Sınıf öğretmenliği, Sınıf öğretmeni 
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(23443) OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

İLETİŞİM KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ÇANAKKALE 

ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

BÜLENT GÜVEN 
1
, SİBEL GÜVEN 

2
 

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ 
2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

bulentg@comu.edu.tr 

İnsanların varoluş sonrası kendilerini, başka varlıkları, diğer insanları fark etmeleri  ve onların da 

kendilerini fark edebilmeleri için çaba içerisinde oluşu iletişim adı verilen sürecin oluşmasını ve 

gelişmesini sağlamıştır. Teknik olarak kaynağın alıcısına uygun bir kanal üzerinden kodladığı mesajı 

iletmesi ve iletiye ilişkin dönüt alması süreci olarak tanımlanabilen iletişim kavramı temel olarak 

etkileme ve etkilenme amaçlı bir eylemdir. İnsan yaşamı için son derece hayati değeri bulunan iletişim 

sürecinin tarihsel süreçte gelişimi, çeşitli sınıflamalarla türlerinin tanınmaya başlanmasının yanı sıra 

hızla gelişen teknolojinin iletişim kurma biçimlerine yaptığı etki üzerinde iletişim uzmanlarının farklı 

görüşlerine değinilecek olan bu araştırmada ilk kez okul adı verilen eğitim kurumlarıyla çocukların 

karşılaştığı ve iletişim sürecinin çeşitli türlerine yönelik deneyimleri yaşamaya başladıkları okul 

öncesi eğitim kurumlarında yakın gelecekte görev almaları beklenen öğretmen adaylarının iletişim 

kavramına ilişkin görüşlerini belirleyebilmek amaçlanmıştır. Nitel yöntemin kullanıldığı araştırmada 

araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim dalında 2018-2019 akademik yılı bahar 

yarıyılında normal ve ikinci öğretim biçiminde 3. Sınıf olarak öğrenim gören öğretmen adaylarına 

uygulanmıştır. 3. Sınıflara uygulanmasının sebebi temel mesleki dersleri almış olmaları ve anılan 

yarıyılda etkili iletişim dersini almaya henüz başlamış olmalarıdır. Bu sayede henüz yeterince içeriğe 

öğrenmemiş olan adayların iletişim kavramına ilişkin ne tür bir görüşe sahip oldukları belirlenerek 

kavrama ilişkin varsa yanılgıları da ortaya çıkarılabilecektir. İçerik analiz tekniği ile verilerin 

inceleneceği araştırmada öğretmen adaylarının iletişim kavramına yönelik oluşturdukları tanımlar, 

öğretmen adayı olarak etkili bir öğretmen öğrenci iletişiminin okul öncesi dönemde nasıl 

gerçekleşebileceği ve kendilerini iletişim yönünden nasıl betimledikleri bulgularına yer verilecektir. 

Araştırmanın analiz çalışmaları devam etmekte olup, bulgular ve sonuçlar tam metinde sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : İletişim, Öğretmen Adayı, Okul Öncesi 
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(23740) OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

İLETİŞİM KAVRAMINA İLİŞKİN OLUŞTURDUKLARI 

METAFORLARIN İNCELENMESİ (ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

BÜLENT GÜVEN 
1
, SİBEL GÜVEN 

2
 

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ 
2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

bulentg@comu.edu.tr 

Bireyin varoluşu sonrası yoğun şekilde deneyimlediği iletişim eylemi bir araştırma konusu olarak 

1800’lü yılların ortalarından başlayarak kabul görmeye başlamış ve sonrasında bir kavram olarak ele 

alınarak çeşitli tanımları yapılmıştır. Gerçekleştirilen tanımların birinde iletişim kavramı kaynak ve 

alıcı arasında mesajlar yardımıyla gerçekleştirilen sosyal bir etkileşim olarak ifade edilmiştir. Tanımda 

vurgulanan sosyal etkileşim sağlama amacına uygun olarak ailenin dışında karşılaşılan organize birim 

ise okullar olarak görülmektedir. Okul öncesi dönemden başlayarak öğrenciler için zengin bir sosyal 

etkileşim imkanı sunulan okullarda, öğrenciler toplumun bir üyesi olarak öğretmenleriyle, diğer 

öğrenci arkadaşlarıyla, sınırlı da olsa yönetici ve diğer personel ile etkileşim içerisinde bulunmaktadır. 

Burada oluşan etkileşimin izlerini ortaya koymada yine bireylerin belli olgulara ya da kavramlara 

ilişkin sahip oldukları zihinsel örüntüleri açığa çıkarmada yardımcı olarak kullanılabilen metaforlardan 

yardım alınabilir. Metaforlar öğretimsel süreçte dikkatleri üzerine çeken pedagojik bir araç olarak 

görülmektedir.  Ayrıca metaforlar araştırma yapan kişiler için karşılaştırma yapma, ortak özellikleri 

belirleme ve bir durumu farklı bir şekilde ortaya koyabilme şanslarını sunma açısından değerlidir. 

Metaforlar sadece mevcut durum hakkında değil olması gerekenler hakkında da bilgi verici özelliğe 

sahip nitelikler olarak görüldüğünden son yıllarda üzerinde daha fazla yoğunlaşılmaya başlanmıştır. 

Bu çalışmada okul öncesi eğitim ana bilim dalında öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının 

iletişim kavramına ilişkin oluşturdukları metaforları inceleyebilmek amaçlanmıştır. Nitel yöntemin 

kullanıldığı araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim dalında 2018-2019 

akademik yılı bahar yarıyılında normal ve ikinci öğretim biçiminde 3. Sınıf olarak öğrenim gören ve 

araştırmaya katılma konusunda gönüllülük gösteren 98 öğretmen adayına uygulanmıştır. Çalışma 

grubu olarak 3. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının tercih edilmesinin sebebi ise etkili iletişim 

dersini henüz almaya başlamış oluşlarıdır. Bu sayede henüz yeterince derse ilişkin içeriği öğrenmemiş 

olan adayların iletişim kavramına ilişkin ne tür bir görüşe sahip oldukları belirlenebilecektir. İçerik 

analiz tekniği ile verilerin inceleneceği araştırmada öğretmen adaylarının iletişim kavramına yönelik 

oluşturdukları metaforlara yönelik kategori ve kodlar oluşturulacak ve örnekler 

sunulacaktır.  Araştırmanın analiz çalışmaları devam etmekte olup, bulgular ve sonuçlar tam metinde 

sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : iletişim, Öğretmen Adayı, Metafor 
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(23741) FEN BİLGİSİ DERSİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME 

BÜLENT GÜVEN 
1
, EBRU KOÇİN 

2
 

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ 
2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

bulentg@comu.edu.tr 

Sürekli olarak geliştirilen öğretim programlarında, özellikle 2005-2006 eğitim öğretim yılında 

ilerlemecilik eğitim felsefesi temel alınarak yapılandırmacı kuram uygulamalarının da etkisiyle temel 

eğitim programlarında köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu çalışmada 2005 yılından başlayarak 

geliştirme süreci devam eden 2018 yılı öğretim programı da dahil olmak üzere Fen Bilgisi dersine 

ilişkin gerçekleştirilen lisansüstü eğitim tezlerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Fen 

Bilgisi dersine ilişkin yapılan tüm yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Nitelikli bir 

genelleme yapabilmek adına evren ve örneklemin belirlenen özellikleri taşıması ve benzer özellikleri 

yansıtması gerekmektedir. YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanmış aynı zamanda erişime açık 

şekilde bulunan toplam 455 adet yüksek lisans ve doktora tez çalışması araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Betimsel yöntemde gerçekleştirilen araştırmada veriler literatür tarama tekniği ile 

toplanmış, belirlenen alt amaçlara uygun olarak dokuman analizi gerçekleştirilmiştir. Doküman 

incelemesi yapılırken ACCESS ve EXCEL paket programlarından faydalanılmıştır.  Ulaşılan 

bulgulara dayalı olarak; fen bilgisi dersi kapsamında gerçekleştirilen tezlerin köklü üniversite 

kurumlarına bağlı olarak daha fazla sayıda gerçekleştirildiği, bu tez çalışmaları arasında doktora 

tezlerine oranla yüksek lisans tez çalışmalarına daha fazla yer verildiği görülmüştür. Ayrıca fen bilgisi 

dersi kapsamında yapılan araştırmaların genellikle öğretmen adayları ve öğrenci örneklemleri üzerinde 

gerçekleştirildiği farklı araştırma yöntemlerine yer verildiği de belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Fen Bilgisi, Lisansüstü Eğitim, Temel Eğitim 
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(22989) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK PROBLEMİ 

ÇÖZME TUTUMLARI İLE PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK 

YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

EBRAR AKBAY 
1
, YASEMİN KATRANCI 

1
 

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

ebrarakbay@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözme tutumları ile problem 

çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca öğrencilerin 

tutumları ve yansıtıcı düşünme becerileri cinsiyet, sınıf seviyesi, matematik başarı notu ve anne-baba 

eğitim durumlarına göre de araştırılmıştır. Bu amaçlarla çalışma ilişkisel tarama modeline göre 

yürütülmüştür. Çalışma grubu uygun örneklemeye göre belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışmaya 372 

ortaokul öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerden 92’si beşinci sınıfta, 91’i altıncı sınıfta, 96’sı yedinci 

sınıfta ve 93’ü sekizinci sınıfta öğrenim görmektedir. Ayrıca öğrencilerin 167’si kız, 205’i erkek 

öğrencidir. Veri toplama aracı olarak Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeği ve Problem Çözmeye 

Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler parametrik olmayan 

teknikler ile analiz edilmiştir. Bu çerçevede, tutumlar ve yansıtıcı düşünme becerileri arasındaki ilişki 

Spearman-Brown korelasyon katsayısı hesaplanarak bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre yapılan 

analizde Mann-Whitney U testi kullanılırken, diğer değişkenlere göre yapılan analizlerde Kruskal-

Wallis testi dikkate alınmıştır. Analizler sonucu ortaya anlamlı bir fark çıkması durumunda ise etki 

büyüklükleri hesaplanmıştır. Sonuçta, ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözme tutumlarının 

zayıf düzeyde, problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin ise yüksek düzeyde olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin tutumları ile yansıtıcı düşünme becerileri arasında 

negatif yönlü orta düzeyde bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmüştür. Ortaokul öğrencilerinin hem 

matematik problemi çözme tutumları hem de problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri 

sınıf seviyesi ve matematik başarı notuna göre anlamlı bir farklılık gösterirken, cinsiyet ve anne-baba 

eğitim durumlarına göre herhangi bir farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin tutumlarının sınıf 

seviyesi artarken artmakta, matematik başarıları artarken azalmakta olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı 

sıra yansıtıcı düşünme becerilerinin ise sınıf seviyesi arttıkça azalmakta, matematik başarıları arttıkça 

artmakta olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Problem çözme tutumu, yansıtıcı düşünme, ilişki 
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(23052) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

KULLANMAYI TERCİH ETTİKLERİ VE KULLANDIKLARI 

ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

FERİDE ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ 
1
 

1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

feridezyldrm@gmail.com 

The aim of this study was to determine which alternative measurement and assessment methods were 

used by preservice elementary mathematics teachers. For this purpose, the study was conducted with 

nine preservice elementary mathematics teachers and data were collected through interview and 

document review within the scope of qualitative research methods. Prior to the data collection process, 

preservice teachers were provided with 10-week training related to the alternative measurement and 

assessment methods. During the training process, alternative measurement and assessment methods 

were introduced to the preservice teachers and example applications related to the objectives in the 

mathematics curriculum were presented. Following this training process, preservice teachers were 

asked to explain the alternative assessment method which they thought was the most appropriate for 

mathematics courses with their reasons. Subsequently, pre-service teachers were also asked to prepare 

and implement activities using alternative assessment methods for the objectives in the mathematics 

curriculum. After the applications, semi-structured interviews were conducted with preservice teachers 

to see the reasons related to the selected methods. According to the findings, although the preservice 

teachers stated that the most suitable alternative measurement and assessment methods for 

mathematics classes were "diagnostic branched tree" and "concept map", they preferred to use 

"structural grid" and "diagnostic branched tree" methods for the given mathematics curriculum 

objectives. Another important finding is that the alternative measurement and assessment methods 

which preservice teachers thought they were the most appropriate methods for mathematics 

curriculum objectives, and the methods they preferred to use in practice were different from each 

other. 

Anahtar Kelimeler : alternatif ölçme değerlendirme, matematik öğretmen adayı 

 

 

(23149) LİSE ÖĞRENCİLERİNE ÖZGÜ MATEMATİK KAYGISI VE 

MATEMATİK KAYGISI ÖLÇEĞİNİN (MKÖ)’NİN UYGULANMASINA 

DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

ZELİHA KOÇER 
1
 

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

zelihakocer92@gmail.com 

Bu çalışma; öğrencilerde görülen matematik kaygısının seviyesini tespit etmede kullanılan daha önce 

geliştirilmiş Matematik Kaygı Ölçeği'ni kullanmak ve ilerleyen dönemde yapılan norm çalışmalarına 

temel oluşturacak bilgilere ulaşmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma lise öğrencilerini kapsamaktadır. 

Onların matematiğe olan kaygılarında sınıf düzeyi, branş, cinsiyet, matematik dersi son sınav notu 

bakımından anlamlı bir değişiklik olup olmadığını araştırmaktadır. Çalışmada MKÖ Matematik 

Kaygısı Ölçeği bilgi toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi özel bir lisede öğrenim 

gören 90 öğrencidir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde uygulama yapılmıştır. 

ANOVA ve T-Testi hipotezlerin testi için tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda istatistiksel olarak 

öğrencilerin branşı, cinsiyeti ile yaşadıkları matematik kaygısı arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. 

Fakat öğrencilerin matematik son sınavı notu ile sınıf  düzeylerine göre matematik kaygılarında 

anlamlı bir fark yaşandığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : lise öğrencileri, matematik, matematik kaygısı, kaygı ölçeği 
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(23214) TRAINEE MATHEMATICS TEACHERS’ USE OF MATERIAL 

AND TECHNOLOGY AND THEIR OPINIONS 

MUSTAFA DOGAN 
1
, BÜNYAMİN AYDIN 

2
 

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 
2 ALANYA ALAATTİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

mudogan@yildiz.edu.tr 

It is widely accepted that material and technology use in educational processes enrich teaching and 

enhance students learning. Meanwhile, it is a fact that many classrooms settings and educational 

environments equipped with technological tools and nearly available at all schools. Therefore, the use 

of technology and designing an educational setting with available technology rely mostly on teachers 

in practice. Hence, the teachers’ views and attitudes about the use of materials and technology and 

their integration into educational setting is very important. On the other hand, it is obvious that the 

teachers’ opinions and experiences are widely based on their training. Thus, it is very vital that the 

teachers have to be equipped with these facilities at their training. This study reports finding about 

trainee mathematics teachers’ preferences and use of material and technology during a micro teaching 

session. Furthermore, it also reports their views and opinions about material and technology use in 

mathematics. For these purposes, about 50 trainee teachers in a mathematics education department 

have been observed in a one semester practical course. An observation form has been completed for 

each student. A questionnaire also administrated at the end of the semester. Initial analyses of the data 

show that the trainee mathematics teachers are willing to use materials and technology but, their use 

are limited in practice. Also there are some misconceptions about the nature of educational 

technology. Furthermore, while some of the trainee teachers used available technology (for example, 

dynamic software, power point presentations and internet etc.) at their sessions, some did not use or 

very few misused. Possible findings will be presented at the conference. 

Keywords: Trainee mathematics teachers, materials and technology, technology based education 
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(23238) ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME 

VE PROBLEM KURMA ETKİNLİKLERİNDEKİ ÜSTBİLİŞSEL 

DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

KÜBRA AYCAN KAVLAK 
1
 

1 SULTANORHAN ORTAOKULU 

kubraaycan@hotmail.com 

NCTM (2000) öğrencilerin bilgiyi doğrudan almak yerine bilgiyi arayan, ona ulaşan, bilgiyi 

içselleştirip süreç sonunda problemi yeniden kurgulayan öğrencilerin yetişmesi gerektiğini belirtmiş 

ve matematik eğitiminde problem çözme ve kurma çalışmalarının kullanılmasını önermiştir. Problem 

kurma kişinin elindeki verilerden yararlanarak benzer, yarı benzer veya özgün problemler ortaya 

çıkarma sürecidir ve verilen problemlerin düzenlenmesini, yeni problemlerin oluşturulmasını 

içermektedir. Problem çözme sürecindeki problemde verilen bilgileri analiz etme, kullanılması 

düşünülen bilgileri düzenleme, bir plan hazırlama ve bütün süreci değerlendirmede alınan kararlar, 

yapılan düzenlemeler üstbiliş olarak tanımlanır. Öğrencilerin problem çözme ve kurma becerileri 

arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışma olmasına rağmen öğrencilerin problem çözme ve kurma 

becerilerinin üstbilişle olan bağıntısı, problem çözme ve kurma faaliyetlerinde gösterilen üstbilişsel 

davranışları hakkında az şey bilinmektedir. Literatürde öğrencilerin problem çözme ve problem kurma 

süreçlerindeki üstbilişsel davranışlarını birlikte inceleyen ve aralarındaki benzerlik ve farklılıkları 

gözlemleyen yeterli çalışma yoktur. Öğrencilerin problem çözme ve kurma sürecindeki üstbilişsel 

davranışlarının nasıl olduğu, aralarında farklılıklar olup olmadığı araştırılabilecek sorulardır. Bu 

çalışmanın amacı ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin problem çözme ve kurma etkinliklerindeki üstbilişsel 

davranışlarını incelemektir. Yapılan bu araştırmada ‘İlköğretim öğrencilerinin problem çözme ve 

kurma etkinliklerinde üstbilişsel davranışları nelerdir?’ sorusuna cevap aranmıştır. Bu çalışmada nitel 

çalışma yaklaşımı ve nitel araştırma modellerinden durum çalışması benimsenmiştir. Çalışma 7. Sınıf 

öğrencilerine matematik uygulamaları dersinde uygulanmıştır. Bir dönem boyunca öğrencilere ilk ders 

rutin olmayan, günlük hayatla ilişkili, farklı gösterimlerin olduğu problemler çözülmüştür. İkinci 

derste problem çözme veya kurma etkinlikleri uygulanmıştır. Dönem sonunda çalışma kağıtlarından 

elde edilen verilere göre problem çözme ve kurma alanlarında etkili olan 6 öğrenci ile üstbilişsel 

davranışlarını gözlemlemek amacıyla yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Süreç boyunca 

öğrencilerin rutin olmayan problem kurmaya başladıkları, problem çözerken problemi dikkatlice 

okuma, problemde verilen ve istenenleri not etme gibi çeşitli üstbilişsel davranışlar kazandıkları 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Problem çözme, problem kurma, üstbiliş 
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(23860) MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ARTIRILMIŞ 

GERÇEKLİK DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

BİLAL ÖZÇAKIR 
1
 

1 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

bilalozcakir@gmail.com 

Artırılmış gerçeklik sanal nesnelerin gerçek dünya üzerinde eş zamanlı olarak görselleştirilmesini 

sağlayan, yapı olarak sanal gerçeklikle benzerlik taşıyan bir teknolojidir. Artırılmış gerçeklik destekli 

öğrenme ortamlarında, öğrenciler ders konuları ile ilgili sanal nesneleri mobil cihazlarla ya da özel 

gözlüklerle gerçek sınıf ortamlarından kopmadan inceleyebilirler. Alanyazın incelendiğinde, 

öğrencilere böyle bir öğrenme ortamının sağlanmasının, öğrencilerin teknoloji ile gerçek dünyayı 

keşfedebilmesine olanak sağlarken onlara zengin öğrenme deneyimleri de yaşattığı ve böylece etkili 

öğrenme ortamlarının oluşturulmasına imkanlar sağladığı görülmektedir. Benzer şekilde, matematik 

dersindeki soyut kavramların somutlaştırılması, üç boyutlu nesnelerin gerçeğe yakın bir şekilde 

görsellenmesi ve sanal nesnelere doğrudan etkileşime girebilme imkanları ile derslerde dikkat 

dağınıklığından kurtarılması da sağlanabilmektedir. Bu teknolojinin öğrenme ortamlarına sağladığı 

imkanlardan yararlanabilmek için alan eğitimcilerinin artırılmış  gerçeklik destekli eğitim 

faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve bu teknolojiyi derslerinde etkili ve verimli kullanma, 

uygun materyalleri belirleme ile geliştirme konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu 

kapsamda, matematik öğretmeni adaylarına artırılmış gerçeklik destekli eğitim deneyimleri yaşatılarak 

bu teknolojiye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma 

desenleri ile tasarlanan bu araştırmadaki katılımcılar bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik 

öğretmenliği programına kayıtlı 58 matematik öğretmeni adayından oluşmaktadır. Çalışma süresince 

matematik öğretmeni adaylarına temel artırılmış gerçeklik eğitimi verilerek araştırmacı tarafından 

tasarlanan matematik eğitimine ilişkin artırılmış gerçeklik materyallerini kullanmaları sağlanmıştır. 

Çalışma sonunda ise öğretmen adayları ile görüşmeler yapılarak artırılmış gerçekliğe ilişkin 

deneyimleri, görüşleri ve beklentileri ortaya çıkarılmıştır. Genel olarak, öğretmen adayları artırılmış 

gerçekliğin ilgi çekici olduğunu, derslerde aktif katılımı teşvik ettiğini, işbirlikli öğrenme ortamları 

sağladığını belirterek matematik dersinde öğrenilen bilgilerin uygulamaya dökülmesini 

kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerinden yola çıkılarak artırılmış 

gerçeklik destekli öğrenme ortamlarında öğretmen ve öğrenci rollerine yönelik tanımlamalar 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Artırılmış gerçeklik, matematik eğitimi, matematik öğretmeni adayları 
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(24137) MATEMATİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE ÇAĞDAŞ 

YAKLAŞIMLAR VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN YENİ 

MODELLER 

BÜNYAMİN AYDIN 
1
, ZAFER ÇAKIR 

1
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

zafer.cakir@alanya.edu.tr 

Bu çalışma da öğretmen adaylarının ilköğretim ve ortaöğretim matematik eğitimi ve öğretimi 

hususunda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, matematik eğitimi ve öğretimi sürecinde etkili rol alabilecek öğretmenlerin 

yetiştirilmesi için bazı ilave derslerin geliştirilmesine duyulan gereksinimden hareketle, bu dersin 

içeriğinin nelerden oluşması gerektiği irdelenmiştir. Araştırmacı öğretmen modelinin literatürdeki 

genel anlamından hareketle, araştırmacı matematik öğretmeninin hangi niteliklere sahip olması 

gerektiği üzerinde durulmuştur. Yöntemin uygulanmasında dikkat edilecek hususların neler olduğu; 

“problemin nitelikleri, ön bilgiler, beceriler, öğretim materyalleri, yönlendirici sorular, veri toplama, 

sonuca varma ve sonucu iletme” bağlamında ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Araştırmacı Öğretmen Modeli, Matematik Öğretimi, Öğretmen nitelikleri 

 

 

(23185) ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE (P4C) EĞİTİMİNİN 

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

BECERİLERİNE ETKİSİ 

VİLDAN ŞİMŞEK 
1
, KADİR BİLEN 

2
 

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

kadir.bilen@alanya.edu.tr 

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya 

çıkmış bir pedagojidir. Lipman Soruşturan Topluluk Modeli’ni (Community of Inquiry Model) eğitim 

ortamına uyarlaması ve felsefe eğitimini bu modele dayanarak şekillendirmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu 

araştırmanın amacı çocuklar için felsefe eğitimi (P4C)’nin okul öncesindeki çocukların eleştirel 

düşünme becerileri üzerine etkisini belirlemektir. Tek grup ön test son test deneysel deseninde 

tasarlanan araştırma Antalya ili Alanya ilçesindeki devlete ait bir anaokulunda eğitim alan 48-60 aylık 

çocuklar üzerinde uygulanmıştır. 2018 yılı güz döneminde dört hafta süreyle yürütülen araştırmanın 

çalışma grubunu  8 çocuk oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan çocuklardan 4’ü (%50’si), kız, 4’ü 

(%50’si) erkektir. Verilerin analizinde deney grubuna öntest ve sontest puanlarının karşılaştırılması 

amacıyla, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 

göre, çocuklar için felsefe eğitiminin (P4C), çocukların üst düzey düşünme becerilerinden biri olan 

eleştirel düşünme becerileri üzerine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi eğitim, çocuklar için felsefe (P4C), eleştirel düşünme 
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(23186) OKULÖNCESİ EĞİTİMİNDE ÖRNEK BİR STEM ETKİNLİĞİ: 

PLOUF ! 

KADİR BİLEN 
1
, VİLDAN ŞİMŞEK 

2
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 
2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

kadir.bilen@alanya.edu.tr 

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi 

buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, disiplinlerarası bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. STEM 

yaklaşımının özellikle erken çocukluk yılları itibariyle uygulanması önerilmektedir. Okul öncesi 

dönemde problem içeren bir hikâye kitabı ve geri dönüşüm materyalleri kullanılarak STEM 

etkinlikleri hazırlanabilir. Bu çalışma, Alanya ilçesinde yer alan bir okulda anasınıfında eğitim gören 

çocuklar ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle çocuklara “mühendis nedir? ve mühendis ne 

yapar?” soruları yöneltilmiştir, daha sonra çocuklara Philippe Corentin tarafından 

yazılan Plouf öyküsü sesli okuma yöntemiyle okunmuştur. Sorular ile çocukların öyküyü çözümlemesi 

ve problem durumunu keşfetmesine fırsat verilmiştir. Çocuklarla bir çıkrık yaparak kuyuya düşen 

hayvanları kurtarma düşüncesi geliştirilmiştir. Heterojen guruplar oluşturulmuş, yapacakları çıkrık 

malzemeleri tüm gruplara verilmiştir. Çocuklar küçük gruplar biçiminde çıkrıklarını tasarlamışlardır. 

STEM eğitimi yaklaşımı ile gerçekleştirilen bu çalışmada çocukların problem durumunu keşfetmeleri, 

mühendis ve mühendisliğe ilişkin farkındalık kazandırılması amaçlanmıştır. 

 Anahtar Kelimeler : STEM, STEM eğitimi, okulöncesi eğitim. 

 

 

 

(23253) KARAKTER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ 

TEZLERİN İNCELENMESİ 

DERYA ATABEY 
1
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

deryaatabey1982@gmail.com 

Aile ve toplumun değişen yapısı, sosyal medya ve medyanın gün geçtikçe artan olumsuz etkileri, başta 

şiddet olmak üzere yaralama, madde bağımlılığı, mobing, ihmal, istismar gibi suçların ve duyarsızlığın 

artması sonucu temel değerlere ve bireysel farkındalıklara sahip, kendisine ve topluma faydalı, 

mutlu  bireyler yetiştirilmesinin önemi dolayısıyla karakter eğitimine duyulan gereksinim giderek 

artmaktadır. Bu araştırma karakter eğitimi ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmada, veriler içerik analizi yöntemi ile 

elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi, Yükseköğretim Kurulu tez merkezinin internet sitesinde 

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) yer alan ve başlığında “Karakter Eğitimi” olan tezler 

taranarak belirlenmiştir. Başlığında karakter eğitimi olan 37 lisansüstü tez araştırmanın örneklemini 

oluşturmuştur. Örneklemi oluşturan lisansüstü tezlerin yapıldıkları üniversite, anabilim ve bilim 

dalları, tezin türü, yayınlanma yılı, örneklem grubu, örneklemi oluşturan eğitim kurumları ve araştırma 

türüne  göre  dağılımları belirlenmiştir. Araştırmayı oluşturan lisansüstü tezlerin sonuç ve önerileri 

analiz edilerek, ortak sonuçlar ve öneriler tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda çeşitli 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Karakter Eğitimi, Lisansüstü Tez, İçerik Analizi, Okul Öncesi Eğitim. 
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(23301) OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN 

ÇOCUKLARINI MUTLU ETME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

CANSU TUTKUN 
1
, FATMA TEZEL ŞAHİN 

2
, SEDA ESKİDEMİR MERAL 

3
 

1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

3 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

seskidemir@gmail.com 

Annenin çocuğu ile etkili iletişim kurması, beraber nitelikli zaman geçirmeleri, fiziksel temas 

kurmaları çocuğun mutluluğunu arttırmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada okul öncesi 

dönemde çocuğu olan annelerin çocuklarını mutlu etme stratejilerini çeşitli değişkenler açısından 

incelemek amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’nin 

farklı şehirlerinde yaşayan 1-5 yaş arasında çocuğu olan 300 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın 

verileri 2019 yılının şubat ayında elektronik ortamda toplanılmıştır. 1-5 yaş arasında çocuğu olduğu 

bilinen annelere araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. Katılmaya gönüllü olan annelerin 

çevrimiçi ölçekleri doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın verileri annelerin ve çocuklarının kişisel 

bilgilerini belirlemeye yönelik hazırlanan “Genel Bilgi Formu”  ve “Anneler Tarafından Kullanılan 

Mutluluk Artırıcı Stratejileri Belirleme Ölçeği” (Eryılmaz ve Sapsağlam, 2018) aracılığıyla 

toplanmıştır. Ölçek, 4 faktör ve 12 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri uygun istatiksel 

işlemler yapılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları ilgili alan yazın ışığında tartışılacaktır ve 

gerekli önerilere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi dönem, anne, çocuk, mutluluk 

 

(23303) ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MİZAH 

DUYGULARININ İNCELENMESİ 
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, CANSU TUTKUN 
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1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

3 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

seskidemir@gmail.com 

Mizah; yetişkinlerin hayatlarını kolaylaştıran, stresle başa çıkmalarını sağlayan ve sosyalleşmelerini 

sağlayan bir olgudur. Çocuklarla çalışacak yetişkinlerin mizah duygularının yüksek olması ise, tüm 

bunların yanı sıra çocuklarla olan ilişkilerine, çocukların gelişimlerine ve olumlu sınıf atmosferine 

katkı sağlamaktadır. Bu açıdan çocuklarla çalışacak olan öğrencilerin mizah duygularının 

belirlenmesinin alan yazına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı çocuk 

gelişimi öğrencilerinin mizah duygularının çeşitli değişenler açısından incelenmesidir. Araştırma 

tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Ön lisans Programına devam eden 220 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde toplanılmıştır. Araştırmanın verileri 

öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik hazırlanan “Genel Bilgi Formu”  ve “Çok Boyutlu 

Mizah Duygusu Ölçeği-Güncellenmiş Türkçe Formu” (Özdoğru, 2018) aracılığıyla toplanılmıştır. 5’li 

likert tipte olan ölçek, 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük toplam puan 0 ve 

en yüksek toplam puan 96’dır. Toplam puan yükseldikçe genel mizah duygusunun da yüksek olduğu 

ifade edilmektedir. Araştırmanın verileri uygun istatiksel işlemler yapılarak analiz edilmiştir. 

Araştırma sonuçları ilgili alan yazın ışığında tartışılacaktır ve gerekli önerilere yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Çocuk gelişimi, mizah, mizah duygusu 
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(23463) YENİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDAKİ 

ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA DERSİNE ELEŞTİREL BİR 

YAKLAŞIM: ESKİ PROGRAM, BİLİMSEL ÇALIŞMA BULGULARI VE 

2023 VİZYONU NE DİYOR? 

CEYHUN ERSAN 
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1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

ceyhun.ersan@alanya.edu.tr 

Normal gelişim gösteren bireylerin yaşamlarında erken eğitimin öneminin anlaşıldığı çağımızda, okul 

öncesi yıllarda sunulacak özel eğitim hizmetlerinin önemi de yadsınamayacak kadar büyüktür. Okul 

öncesi dönemde kaynaştırmaya alınan çocukların ihtiyaçlarını belirleme ve uygun öğrenme 

yaşantılarını sunma işi ise büyük ölçüde okul öncesi öğretmenlerine düşmektedir. Bu doğrultuda okul 

öncesi öğretmenlerinin hizmet öncesinde özel eğitim ve kaynaştırma bağlamında nasıl yetiştirildiği de 

ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Yükseköğretim Kurulu tarafından 2018 yılında 

yenilenen okul öncesi öğretmenliği programında yer alan “özel eğitim ve kaynaştırma” dersini 2018 

yılı öncesi programındaki durumu açısından incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.  Bu anlamda 2018 öncesi programda yer alan “özel 

eğitim” dersinin künyesi (adı, içeriği, kredi sayısı, teori ve uygulama saatleri), 2018 yılı programındaki 

özel eğitim ve kaynaştırma dersi künyesi ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu dersi alan okul öncesi 

öğretmen adayları, dersi alarak mezun olan okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi kurum 

yöneticileriyle yapılan özel eğitim ve kaynaştırma temelli bilimsel çalışmalar ve sonuçları dikkate 

alınarak yeni programdaki özel eğitim ve kaynaştırma dersi değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Değerlendirme sürecine 2023 Eğitim Vizyonu’nda erken çocukluk eğitimi ve özel eğitimle ilgili 

planlamalar da dahil edilmiştir. Çalışma bulguları 2018 yılı öncesi ve sonrası okul öncesi öğretmenliği 

programındaki özel eğitim dersinin sadece isim olarak farklılaştığını; içerik, kredi sayısı, teori ve 

uygulama saatleri açısından farklılaşmadığını göstermektedir. 2018 yılı öncesi programına tabi 

öğretmen adayları, mezun olan öğretmenler ve yöneticilerle özel eğitim ve kaynaştırma bağlamlı 

gerçekleştirilen bilimsel çalışma sonuçları ise genellikle öğretmenlerin özel eğitim ve kaynaştırma 

hakkında yeterli düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmadıklarını ve hizmet öncesinde ve hizmet 

sırasında yeterli eğitimi almamış olduklarını belirttiklerini ortaya koymaktadır. 2023 Eğitim 

Vizyonu’nda erken çocukluk eğitimi ve kaynaştırma temelli planlamalar da bu eksikliğe işaret etmekte 

ve hali hazırdaki öğretmenlere bu yönde eğitimler verileceğini vurgulamaktadır. Tüm bu sonuçlar 

ışığında 2018 yılında yenilenen okul öncesi öğretmenliği programındaki “özel eğitim ve kaynaştırma” 

dersinin, 2018 öncesi programındaki “özel eğitim” dersi ile isim farkı dışında aynı şekilde yer 

almasının; hem bilimsel çalışma bulgularıyla hem de 2023 Eğitim Vizyonu hedefleriyle çelişmekte 

olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile anılan ders kapsamında uygun ve gerekli 

değişikliklerin/eklemelerin/düzeltmelerin yapılmasına yönelik bir farkındalık oluşturulabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : 2018 öncesi okul öncesi öğretmenliği programı, 2018 yılı okul öncesi 

öğretmenliği programı, öğretmen eğitimi, özel eğitim, kaynaştırma, 2023 Eğitim Vizyonu 
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YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

FEYZA UÇAR ÇABUK 
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, FATMA TEZEL ŞAHİN 
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1 ISPARTA HALK EĞİTİM MERKEZİ 
2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

feyza_ucar@hotmail.com 

Çocuğun hayatında ilk iletişime girdiği ve en yoğun etkileşimde bulunduğu kişiler anne ve babasıdır. 

Doğum öncesi dönemden itibaren, annenin çocuğun her türlü gelişim alanını etkilemesi ve ilk 

yıllardan itibaren çoğunlukla annenin bebeğin bakımından sorumlu olması düşünüldüğünde anne 

çocuk ilişkisinin önemi göz ardı edilemez. Annenin çocuğu ile kurduğu sağlıklı iletişim, anne ile 

çocuk ilişkisini olumlu yönde etkilemektedir. Uygulanan eğitim programları ile ebeveynlere olumlu 

becerilerin kazandırılabileceği düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı, 4-6 Yaş 

Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Programına katılan annelerin program hakkındaki ve programın 

çocukları ile olan ilişkilerine etkisine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma 

grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı 4-6 Yaş Çocuk 

Eğitimi ve Etkinlikleri Programına devam eden, 4-6 yaş grubunda çocuğu olan çalışmaya katılmaya 

gönüllü 17 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan, açık uçlu 

sorulardan oluşan “Anne Görüşme Formu” aracılığı ile toplanmıştır. Anne Görüşme Formu, programı 

değerlendirmeye yönelik sorulardan ve annelerin çocukları ile olan ilişkilerine yönelik sorulardan 

oluşmaktadır. Anne Görüşme Formu, eğitim programına katılan annelere program sonrasında yüz 

yüze bireysel görüşme yapılarak uygulanmış ve görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın 

verileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları ilgili alan yazın ışığında 

tartışılacak ve gerekli önerilere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, 4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Programı, anne-çocuk, 

ilişki. 
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Okul öncesi dönem çocukları birçok uyarıcıya açıktırlar. Bu dönemde çocuğun çevresindekilerle 

kurduğu olumlu ve olumsuz iletişim ortamı, çocuğun gelişimini olumlu ya da olumsuz 

etkileyebilmektedir. Okul öncesi dönemde çocuğun hayatını etkileyen en önemli kişilerden birisi 

annedir. Anne, bebeğin ilk bilgilerini ve algılarını öğrendiği, deneyimlerini paylaştığı ilk 

öğreticilerinin arasında ve en başında gelir. Dünyaya geldiği andan itibaren zamanının çoğunu 

annesiyle geçiren bebek, yaşamı annesi ile öğrenir. Doğum öncesi dönemde başlayan anne çocuk 

ilişkisi, çocuk ile annesi arasında paylaşılan, sözel ve sözel olmayan iletişim yollarından faydalanılan 

karşılıklı ilişki olarak tanımlanmaktadır Annenin çocuğu ile kurduğu sağlıklı iletişim, anne ile çocuk 

ilişkisini olumlu yönde etkilemektedir. Annelere olumlu iletişim becerileri kazandırmanın ve anne 

çocuk arasında sağlıklı bir iletişim sağlamanın en işlevsel yollarından birinin iyi yapılandırılmış eğitim 

programlarının olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı anne eğitim programının 

anne çocuk ilişkisine etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ‘4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve 

Etkinlikleri’ programına devam eden, okul öncesi dönemde çocuğu olan çalışmaya katılmaya gönüllü 

olan, 20 anne deney grubu ve programa katılmayan okul öncesi dönemde çocuğu olan 20 anne kontrol 

grubu olmak üzere toplam 40 anne oluşturmuştur. Çalışma ön ve son test, kontrol gruplu desenle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada anne ve çocuklar hakkında bilgi almak amacıyla Genel Bilgi Formu 

ve annelerin çocukları ile ilişkisini değerlendirmek amacıyla Pianta (1992) tarafından geliştirilen, 

Tezel-Şahin danışmanlığında Özkan (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuk Ebeveyn İlişki 

Ölçeği kullanılmıştır. Çocuk Ebeveyn İlişki Ölçeği; olumlu ilişki, çatışma ve bağlanma olmak üzere 

üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 22 paket programı aracılığı ile 

analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları ilgili alan yazın ışığında tartışılacak ve gerekli önerilere yer 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Anne-çocuk ilişkisi, anne eğitim programı, okul öncesi 
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Okul öncesi dönem, çocukların hayatlarında en hızlı geliştikleri ve değiştikleri dönemdir. Bu gelişim 

yalnızca bilişsel becerilerde değil, duygusal ve sosyal alanlarda da kendini göstermektedir. Bu hızlı 

gelişim sürecinde aldıkları eğitim, çocukların tüm yaşamlarını etkileyebilecek bir öneme sahip 

olacaktır. Örneğin sadece bireysel oyunlar oynayan ve rekabet oyunları ile karşılaşan çocuklar; 

bireyselliğin önemine inanacak ve çevrelerindeki tüm bireyleri kendilerine rakip olarak göreceklerdir. 

Oysa yapılan araştırmalar göstermektedir ki geleceğin yetişkinlerinin hayat içerisinde başarılı 

olabilmeleri için iyi takım arkadaşı olabilmeleri ve iyi bir problem çözücüsü olmaları gerekmektedir. 

Bu durumda, çocukların içinde bulundukları gruba uyum sağlamaları ve takım insanı olmaları 

özellikle öğretmenlerin çözmesi gereken önemli bir durumdur. Bu noktada öğretmenlerin davranış 

yönetimi stratejileri büyük önem kazanmaktadır. Bu süreçte kullanılan stratejiler, öğretmenlerin 

kişiliklerinden, öğretmenlik tutumlarından ve sınıf disiplini yaklaşımlarından etkilenmektedir. 

Örneğin, daha bireysel bir yaklaşımı benimsemiş olan öğretmenler, çocukları daha rekabetçi ve daha 

bireysel yetiştirirken; grup bilincinde olmanın önemli olduğunu düşünen öğretmenler ise grup 

çalışmalarına ve bütün olma etkinliklerine odaklanmaktadırlar. Bu nedenle bu çalışmada, okul öncesi 

öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerinde çocukları en çok hangi tür etkinliklere yönlendirdiklerinin 

ortaya konması amaçlanmıştır. Katılımcılarını 80 okul öncesi öğretmeninin oluşturduğu bu nitel 

çalışmanın verisi, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile 

toplanmıştır. Görüşme formu, beşi öğretmenlerin kişisel bilgilerine, onu sınıf içi etkinliklerine yönelik 

olmak üzere toplam 15 sorudan oluşmaktadır. Çalışmanın verisi, içerik analizi yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Çalışmanın sonunda, katılımcıların büyük bir kısmının çocukları bireysel olmaya 

yönlendirirken az sayıda katılımcının çocuklara gruba ait olmanın önemini ifade ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Diğer bulgular, X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : sınıf içi etkinlikler, okul öncesi öğretmeni, okul öncesi dönem 
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ERKEN DÖNEM GELİŞİM ENVANTERİ İLE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

ÖZLEM ÇELEBİOĞLU 
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1 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 

ozlemcelebioglu@hotmail.com 

Bu araştırmanın amacı 37-60 aylık çocukların gelişimlerinin çeşitli sosyo demografik ve kültürel 

değişkenler açısından Erken Dönem Gelişim Envanter (EDGE) ile incelenmesidir.  Araştırma nicel 

araştırma yöntemlerinden tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul ve 

Çanakkale il merkezinde/merkez ilçelerinde yer alan okul öncesi eğitim kurumları ile ikamet eden 

çocuklar arasından, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Okullar belirlenirken envanterin 

uygulanabilmesi için gerekli fiziksel özelliklere sahip olması ve okulların işbirliğine açık olması ilkesi 

göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma grubuna 37 – 48 aylık 121 çocuk ve 49 – 60 aylık 174 çocuk 

ve ebeveynleri dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak aile tanıma formu, Denver II Gelişimsel 

Tarama Testi  ve Çelebioğlu tarafından geliştirilmekte olan Erken Dönem Gelişim Envanteri  (EDGE) 

kullanılmıştır. 37 – 48 aylık çocuklara EDGE Bilişsel Gelişim ve EDGE Psikomotor Gelişim, 49 – 60 

aylık çocuklara ise EDGE Bilişsel Gelişim ölçme araçları uygulanmıştır. Araştırmanın 37 – 48 aylık 

çocuklara yönelik analizleri tamamlanmış olup, 49 – 60 aylık çocukların analizleri devam etmektedir. 

Araştırma sonucunda çalışma grubunda yer alan 37 – 48 aylık çocukların EDGE ortalama puanlarının 

cinsiyet, okul öncesi eğitime katılım, baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre farklılaştığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Erken çocukluk dönemi, gelişimin izlenmesi ve değerlendirilmesi, Erken 

Dönem Gelişim Envanteri, EDGE 
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Bu araştırmanın amacı 61-84 aylık çocukların gelişimlerinin çeşitli sosyo demografik ve kültürel 

değişkenler açısından Erken Dönem Gelişim Envanter (EDGE) ile incelenmesidir.  Araştırma nicel 

araştırma yöntemlerinden tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul ve 

Çanakkale il merkezinde/merkez ilçelerinde yer alan okul öncesi eğitim kurumları ile ikamet eden 

çocuklar arasından, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Okullar belirlenirken envanterin 

uygulanabilmesi için gerekli fiziksel özelliklere sahip olması ve okulların işbirliğine açık olması ilkesi 

göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma grubuna 61-72 aylık 175 çocuk ve 73-84 aylık 50 çocuk ve 

ebeveynleri dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak aile tanıma formu, Denver II Gelişimsel Tarama 

Testi  ve Çelebioğlu tarafından geliştirilmekte olan Erken Dönem Gelişim Envanteri  (EDGE) 

kullanılmıştır. 61-72 aylık çocuklara EDGE Bilişsel Gelişim ve EDGE Sosyal Duygusal Gelişim, 73-

84 aylık çocuklara ise EDGE Bilişsel Gelişim ölçme araçları uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama 

süreci tamamlanmış olup, analizleri devam ettiğinden bulguların katılımcılarla kongrede paylaşılması 

planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Erken çocukluk dönemi, gelişimin izlenmesi ve değerlendirilmesi, Erken 

Dönem Gelişim Envanteri, EDGE 
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Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve idarecilerin görüşlerine 

dayalı olarak okul öncesi eğitim sistemindeki sorunlar ve çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine dayalı “MEB Bakanı ile görüşme fırsatınız 

olsaydı ilk dile getirmek istediğiniz şey ne olurdu?”, “Okul öncesi eğitimde yaşanan yaygın sorunlar 

nelerdir?” ve “Okul öncesi eğitimdeki sorunların çözümünde neler önerebilirsiniz?” sorularına 

cevaplar aranmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Antalya ilinin Alanya ilçesinde okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri ve yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın 

çalışma grubunda 64’ü kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 65 katılımcı bulunmaktadır. Çalışmada 

katılımcıların görüşlerine dayalı olarak kategoriler, kodlama veya temalar temelinde çıkarımlar 

oluşturulmuş son aşamada ise her bir temanın altındaki sonuçlar, ikincil verilerle ve doğrudan 

alıntılarla sunulmuştur. Araştırma verilerinin analizlerine göre katılımcı görüşlerinin ‘okul öncesi 

öğretmenleri özlük hakları’, ‘okul öncesi eğitimi sistemi’, ‘okul öncesinde öğrenme-öğretme süreci’, 

‘okul ve sınıfın fiziksel çevre özellikleri’, ‘okul-aile ilişkileri’ ve ‘diğer’ olmak üzere altı kategori 

altında toplandığı görülmüştür. Araştırmada katılımcıların görüşlerine dayalı olarak okul öncesi eğitim 

sisteminin sorunlarına ilişkin öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Metafor, akademisyen, okul öncesi, eğitim sistemi 
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Debates regarding the use of the first language (L1) in the classroom when teaching English has led to 

the emergence of two different perspectives: According to monolingual perspective, the use of L1 

would limit the scope for the target language (L2) input and output; hence, it should be abandoned. 

The other line of thought considers pedagogical value in the use of L1, emphasizing that the exclusive 

use of the L2 could be detrimental for English as a Foreign Language (EFL) learners. In order to shed 

light to this issue, this study investigated into the use of L1 in Turkish secondary schools with a view 

to finding out the  functions that the Turkish EFL teachers’ use of L1 serve, and the teachers’ 

perspectives on the use of L1. Data was collected through audio-recorded lesson observations and 

semi-structured interviews held with the teachers to uncover teachers’ voices. Using the transcribed 

lessons, the instances of L1 use identified, and the function for which L1 was used was put into 

categories. It was found that teachers’ use of L1 serves different functions ranging from giving 

instruction to drawing students’ attention to certain points in the lesson. In this presentation, functional 

categories in teachers’ use L1 will be given and extracts will be provided from the classroom discourse 

to illustrate teachers’ voices in relation to the use of L1. In conclusion, some recommendations will be 

made to EFL teachers to increase teachers’ awareness to benefit more from the appropriate use of the 

L1. 

Keywords: Monolingual perspective, observation, the first language (L1), the target language (L2) 



ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE 

 

 Sayfa 74 

 

(23068) WHY IS IT CHALLENGING TO WRITE CRITICAL 

REFLECTİONS FOR EFL TEACHER TRAINEES 

BURCU TURHAN 
1
, YASEMİN KIRKGÖZ 

2
 

1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

ykirkgoz@gmail.com 

Teachers need to re-conceptualize their teaching practices since there can be some instances for them 

to question their decisions, particularly when there is a discrepancy between what they believe and 

what they implement. At this point, reflective writing can be regarded as a main concern for teacher 

education. To this end, this study aimed at investigating English as a foreign language (EFL) teacher 

trainees’ reflections on the basis of observations conducted in real language classes. Specifically, 

participants’ written critical reflections on their observations of real EFL teachers were analysed from 

both the quality and quantity aspects. Moreover, participants’ views upon the critical reflection 

process were examined. Participants of the study were 49 third-year undergraduate students majoring 

in English Language Teaching at a state university in Turkey. The rationale for selecting third-year 

students as participants was to describe the characteristics of written critical reflections of teacher 

trainees before they started their practicum experience in their fourth-year of study at university. 

Participants’ critical reflective writings throughout one semester (14 weeks) were utilized as data 

collection tools. The data obtained from reflective writings were analysed based on the reflection scale 

developed by Bain et al. (1999). The analysis of data related to views on the observation and reflection 

writing process was conducted via inductive content analysis. The whole qualitative data indicated 

important clues regarding to what extent participants’ written reflections were critical prior to real 

teaching experiences of future EFL teachers.  To be more precise, participants did not tend to become 

more critical in their reflections over time although they believed that reflective writing was beneficial 

for their professional improvement. 

Keywords: Reflection, critical reflection, written reflections, EFL teacher trainees 
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(23193) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

YAPILANDIRMACI KURAMA DAYALI DERS PLANLARININ 

GELİŞTİRİLMESİ 
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Öğretmen adayları lisans eğitimi boyunca yapılandırmacı kuramla ilgili teorik bilgiler edinmektedirler. 

Ancak bu bilgilerini sınıf ortamında nasıl uyguladıklarının araştırılması gerekmektedir. Bu 

araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının yapılandırmacı kurama dayalı fen derslerini nasıl 

planladıklarını, ne tür zorluklarla karşılaştıklarını belirlemek ve verilen eğitim aracılığıyla bu 

zorlukları aşmasını sağlayıp, ders planlama bilgi ve becerilerini iyileştirmektir. Araştırmada nitel 

araştırma desenlerinden birisi olan eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunun 

belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında son sınıfta öğrenim gören 

“Öğretmenlik Uygulaması” dersi alan dört öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada dokuman 

incelemesi ve görüşme yöntemleri kullanılarak veriler toplanmıştır. Katılımcıların ders planları veri 

toplama aracı olarak kullanılan dokümanlardır. Görüşme verileri görüşme formu aracılığıyla 

toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Ders planları “ders planı 

değerlendirme aracı” ile analiz edilmiştir.   Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcıların 

öğretim programlarını kullanmaya yönelik bilgi eksikleri olduğu tespit edilmiştir. Programda yer alan 

kazanımları (becerileri) dikkate almadan planlama yapmaları bu durumun göstergesidir. Kavram 

yanılgılarının önemi hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen, planlama sırasında öğrencilerin olası 

yanılgılarını göz ardı etmektedirler. Ayrıca çoğunlukla öğretmen merkezli öğretim yöntem ve 

teknikleri tercih ettikleri, ders planlarında öğretmen açıklamalarına, öğrenciyi düşünmeye araştırmaya 

yönlendirmeyen sorulara sıklıkla yer verdikleri belirlenmiştir. Katılımcıların konu alan ve pedagojik 

alan bilgilerindeki eksiklikleri yöntem, materyal seçimi ve soru türlerini etkilemektedir. Ancak 

öğrencileri grup çalışmaları için motive edici etkinliklere yer vermektedirler. Kazanımları 

değerlendirmede alternatif değerlendirme araçlarını sıklıkla tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Öğrencilere verilen ödevlerin pekiştirmeye yönelik olması da karşımıza sıklıkla çıkan bir durumdur. 

Ayrıca planlama sırasında kaynak kullanımları oldukça kısıtlıdır. Çoğunlukla ders kitabı ve öğretmen 

kılavuzlarını temel kaynak olarak kullanmaktadırlar. Bu araştırmada katılımcıların yapılandırmacı 

kurama dayalı öğretim planlamalarını iyileştirmek için eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlerde 

planlarındaki eksik ve hataları giderilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların yukarıda değinilen 

problemlerin üstesinden çoğunlukla geldikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adayları zamanla öğrenci 

merkezli etkinlikler tercih ederek yapılandırmacı kuramın esaslarına dayalı dersler planlamaya 

başlamışlardır. Farklı kaynaklardan hazırladıkları etkinliklerde yöntem ve materyal çeşitliliğini dikkate 

almışlardır. İçeriği günlük hayatla ilişkilendirmeye önem vererek, öğrencilerin üst düzey düşünme 

becerilerini geliştirmeye odaklanmışlardır. Öğretmen adayları eğitimlerin sonunda kendilerini ders 

planlama sürecinde daha başarılı gördüklerini ifade etmişlerdir. Verilen eğitimler katılımcıların 

gelişimine büyük oranda katkıda bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak 

öğretmen eğitimcilerine öğretmen adaylarının eğitiminde ders planlama becerilerini geliştirecek 

uygulamalara sıklıkla yer verilmesi ve adaylarla birebir çalışılması gerektiği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Yapılandırmacılık, öğretmen adayı eğitimi, eylem araştırması 
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LEYLA HARPUTLU 
1
, ALİ ERARSLAN 

2
 

1 ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY 
2 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT UNIVERSITY 

ali.erarslan@alanya.edu.tr 

One of the commonly known functions of education faculties is not only to train teachers with the 

necessary knowledge and skills for teaching, but also to continue supporting them throughout their 

professional lives by establishing cooperation with the educational institutions, schools and practicing 

teachers.  In Turkey, Ministry of National Education (MoNE) and Universities first initiated a 

cooperation in 1997 under “Faculty-School Partnership Model” to engage pre-service teachers with 

teaching activities in schools under the mentorship of practicing teachers. Also, Education Faculty and 

MoNE had a cooperation agreement in Alanya in order to activate and develop cooperation in the 

areas of learning and teaching, conduct researches and projects including organizing joint workshops 

for practising teachers and students. Under this agreement, the academic members of the English 

Language Teaching Department organized a joint workshop under the title of “Contemporary 

Approaches in English Language Teaching” with the participation of practicing teachers working in 

state high schools in Alanya, Turkey.  A total of 50 English language teachers participated in the 

workshop and three academicians gave lectures regarding “Lifelong Learning”, “the Use of 

Technology in Language Teaching” and “English Language Teaching Programs in Turkey” in three 

different sessions. At the end, an opinion form was distributed to the teachers to collect data about 

their opinions regarding the nature of workshop, the need for such activities for their professional 

lives, and the effect of university-school cooperation. The qualitative data gathered were analysed by 

the two researchers using content analysis and it was found that the teachers complained about lack of 

university-school cooperation. As another finding, the teachers stated that the cooperation between the 

university and schools should be on a continuous basis since they benefitted from such teacher 

education seminars. Finally, it was also found that the teachers needed to renew their content 

pedagogical knowledge through such activities as part of their in-service education. Thus, this study 

highlights the significance of a close cooperation between the universities and educational institutions 

since they serve the basis for improving the quality of education particularly by creating teacher-

oriented activities. 

Anahtar Kelimeler : Faculty-School Cooperation, Workshop, Teacher Needs, Teacher Education, 

ELT 
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(24145) ÖĞRETMEN SINIFTA DEMOKRATİK OLMAZSA! 
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BİR ÇALIŞMA 
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Öğrencileri demokrasi çerçevesinde fikirlerini tartışması, farkı düşüncelere saygı göstermesi, 

eleştirmesi ve eleştirilmeye tahammül etmesi toplumun birlikte var olabilmesi için öğretilmesi gereken 

temel davranışlardır. Öğretmenin sınıf içi demokratik tutum ve davranışları öğrencilere rol model 

olacak ve öğrencilerin farklı fikir ve davranışlara daha toleranslı davranmasını sağlayacaktır. Bu 

nedenle araştırmada öğretmen ve öğretmen adaylarının demokratik eğilimlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada Yanpar, Yelken ve Sünbül (2010 ) tarafından geliştirilen ‘Öğretmen 

Adayı Demokratik Eğilim Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek dört faktörden ve 18 Likert tipi maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .74’tür. Öğretmenin demokratikliği, 

Öğrenciye dönük demokratiklik, Sınıf yönetimi ve İfade özgürlüğü olarak adlandırılan faktörlerin 

güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 83, .76, .61 ve .62’dir. Çalışmaya Çankırı Karatekin Üniversitesinde 

pedagojik formasyon eğitimi alan ve Erciyes Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 622 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının 

demokratik eğilimlerinin bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı t- testi ve ANOVA 

analizi ile kontrol edilmiştir. Araştırma bulgularının öğretmen eğitimi konusundaki çalışmalarda etkili 

olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Demokratik Eğilim, aday öğretmenler, farklılıklara saygı, öğretmen eğitimi. 
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Bu çalışmada özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlerin engelli çocukların ailelerine 

yönelik rehberlik görevleri incelenmiş ve ailelere yönelik yaptıkları çalışmalar belirlenmiştir. Bu 

kapsamda yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak özel eğitim kurumlarında ve kaynaştırma 

eğitimi veren okullarda çalışan rehber öğretmenlere ulaşılarak görüşmeler sağlanmıştır. Nitel araştırma 

yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın örneklemini ise engelli çocuklarla çalışmakta olan psikolojik 

danışmanlar içerisinden seçilmiş 12 rehber öğretmen ve psikolojik danışman oluşturmuştur. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre rehber öğretmenlerin yapması gereken çalışmaların, ailelerin 

ihtiyaç duydukları konulara yönelik olarak bireysel görüşmeler, grup psikoterapileri, psikoeğitim ve 

aile eğitimleri çalışmaları olduğu ortaya çıkmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgularda Rehber 

öğretmenlerin yapmaları gereken bu çalışmalar için ailelerin beklentileri çoğunlukla davranış 

yönetimi, yetersizliği olan bireyin gelişim dönemlerinde yaşadığı sorunlar, yetersizliği olan bireyi 

kabul ve evde yapılacak eğitim düzenlemeleri konularındadır. Rehber öğretmenlerin yaptıkları bu 

çalışmalar da karılaştıkları engellerde bu araştırmanın kapsamı içerisindedir. 

Anahtar Kelimeler : Aile Eğitimi, Rehberlik Çalışmaları, Rehber Öğretmen Görevleri, Aile 

Rehberliği, Özel Gereksinimli Birey Aileleri, 
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(23215) DİSLEKSİ RİSKİ TAŞIYAN ANASINIFI ÖĞRENCİLERİNDE 

GÖRÜLEBİLECEK ERKEN İPUÇLARI 
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Disleksi nörobiyolojik temelli bir öğrenme güçlüğü çeşididir. Sonradan edinilebildiği gibi doğuştan 

gelen türleriyle de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Eğitim ortamında ki öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilerin 

büyük bir oranının disleksili öğrenciler olduğu araştırmalar ortaya koymaktadır. Öğrencilerin eğitim 

hayatını akademik ve psikolojik açıdan oldukça etkileyen disleksiyi erken tanılamak oldukça 

önemlidir. Disleksi beyin temelli ve genetik yapısından dolayı doğuştan itibaren bireyde varlık gösterir 

ve ilk konuşma ile birlikte kişide bazı belirtiler gösterir. Bu belirtilerle, disleksili bireyler erken 

çocukluktan itibaren aile ve eğitimcilere önemli ipuçları verebilmektedir. Okuma deneyimiyle 

karşılaşmadan önce gösterilen bu ipuçları erken tanılama için oldukça değerlidir. Böylece bireylere 

verilecek erken müdahale ile daha büyük sorunların önüne geçilebilecektir. Bu çalışmayla, disleksi 

riski taşıyan bireylerin okul öncesinde gösterdikleri erken ipuçlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu 

çalışmanın, eğitimcileri ve disleksili bireylerin ailelerini doğru yönlendirmesi ve erken tanılama 

imkanı tanıma olanağı sağlaması açısından dislesi çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu amaçla, Ankara’nın Kalecik ilçesinde öğrenim gören 46 anasınıfı öğrencisi iki yıl içinde çeşitli 

aralıklarla izlenmiştir. Öncelikle öğrencilerin tümü, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarısından 

itibaren, araştırmacı tarafından hazırlanan “Anasınıfı Disleksi Ön Tespit Gözlem Formu” aracılığıyla 

ana sınıfı öğretmenlerince gözlenmiştir. Form dünyadaki disleksi çalışmaları derinlemesine 

araştırılarak hazırlanmıştır. Ardından bu öğrencilerin 2017-2018 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa 

başladıkları okullardaki sınıf öğretmenleri çalışma hakkında bilgilendirilmiştir. Okuma öğretiminin 

büyük oranda tamamlandığı ikinci dönemde öğrencilerin disleksi riski taşıyıp taşımadığına ilişkin 

çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle öğretmenleri ardından araştırmacı tarafından risk altında olduğu 

düşünülen öğrenciler tespit edilmiştir. Ardından yapılan son ölçümlerle, disleksi riski taşıdığı tespit 

edilen bu öğrencilerin bir yıl önceki gözlem formları incelenerek, ana sınıfındaki erken ipuçlarına 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Disleksi, okuma güçlüğü, disleksili öğrenci, ana sınıfı, erken tanı. 
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EMİNE BALCI 
1
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

emine.balci@alanya.edu.tr 

Öğrenme güçlüğü toplumlarda son zamanlarda sıklıkla görülmekte ve eğitim ortamında bu güçlüğe 

sahip öğrenciler tanılanmaktadır. Eğitsel tedavi yöntemleriyle bu öğrencilerin güçlüklerinin üstesinden 

gelebilmeleri ve en az düzeyde etkilenmeleri sağlanmaktadır. Buna rağmen öğrenme güçlüğü 

yetişkinlikte de bireyleri etkilemeye devam edebilmektedir. En iyi düzeyde eğitim almış öğrenme 

güçlüğüne sahip bir bireyin bile yetişkinlikte anlama düzeyinde problem yaşayabileceği yurt dışında 

yapılan çalışmalarda görülmektedir. Özellikle disleksili bireylerin tüm okuma, matematik, yazma 

güçlüklerinin üstesinden gelebilseler bile anlama düzeyinde sorunlarının devam ettiği çalışmalarda 

görülmektedir. Ülkemizde ise bu çalışmaların sayısı oldukça azdır ve bu çalışmalar öğrenme güçlüğü 

çeken bireylere verilecek eğitimleri planlama açısından oldukça önemlidir. Özellikle okuma güçlüğü 

ve disleksi çalışmalarına katkıda bulunması açısından bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmayla okuma güçlüğü tanısı konulmuş öğrencilerin anlama beceri düzeylerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Alanya ilçesinde öğrenim gören öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş ilkokul 

öğrencileri örneklem olarak kullanılacaktır. Araştırmada, tekil modeli ile yapılmış betimsel çalışma 

modeli kullanılacaktır. Öncelikle amaçlı örnekleme yoluyla seçilen ilkokullardan öğrenme güçlüğü 

tanısı konulan öğrenciler tespit edilecektir. Okul yönetiminden alınan izin ve randevulardan sonra 

çalışmanın uygulama basamağına geçilecektir.  Bu öğrencilerin Türkçe ders kitabından seçilen 

metinler normal ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilere okutulacaktır. Bu metinler bağlı kalınarak 

öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri tespit edilecektir. Öğrencilerin bu okumaları ‘Okuduğunu 

Anlama Başarı Testi’ kullanılarak değerlendirilecektir. Veriler kayıt cihazları kullanılarak 

korunacaktır. Toplanan verilerin analizinde, öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin 

Okuduğunu Anlama Başarı Testi başarı ortalamaları arasında fark olup olmadığını test etmek amacıyla 

Kruskal-Wallis analizi kullanılacaktır. Çalışma sonucunda öğrencilerin okuduğunu anlama 

düzeylerinde öğrencilerin öğrenme güçlüğüne sahip olmalarının anlamaya etkisi ortaya çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Öğrenme güçlüğü, Disleksi, Okuma güçlüğü, Anlama, Disleksili öğrenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE 

 

 Sayfa 80 

 

(24547) OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA 
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Bu çalışmanın amacı; OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu) olan çocuklarda sık görülen davranış 

problemlerine uygun çözüm yolları üretmek, onların toplum tarafından kabul edilen bireyler haline 

gelmelerine yardımcı olmaktır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların takıntılı davranışlar gibi 

günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen davranışları hayat akışlarında birçok sorunla 

karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Onların problem davranışlarının sebebini saptamak çözüme 

ulaşmanın ilk yoludur. Çözüm yolunun bulunması ise; onların yaşam kalitesini yükseltecektir. Bu 

araştırma nitel bir araştırmadır. İstanbul Avrupa yakası Şişli ilçesinde bulunan Tohum Otizm 

Vakfı’ndaki otizmli öğrencilerden birisi ile gerçekleştirilmiştir. Seçilen öğrenci için ABC anekdot 

kayıtları tutulmuş ve problem davranışları, takıntıları saptanmıştır. Öğrencinin eğitimcisi, formatörü, 

koordinatörü, ailesi ve diğer yakınları da gerektiği yerde araştırmaya dahil edilmiş ve destekleri 

alınmıştır. Tespit edilen problem davranışa çözüm yolu olarak bir davranış değiştirme programı 

hazırlanmıştır. UDA(Uygulamalı davranış analiz) esas alınarak bir öğretim planı oluşturulmuş ve üç 

ay yoğun eğitim verilmiştir. Planlanan öğretim için düzenli olarak veri toplanmış ve veri formlarına 

işlenmiştir. Yolunda gitmeyen, işe yaramayan durumlarda farklı uyarlamalar yapılarak öğretime 

devam edilmiştir. Öğretim oturumlarında hedeflenen amaca ulaşılınca genelleme oturumları ve izleme 

oturumları çalışılmıştır. Araştırma sonucunda problem davranış yerine alternatif davranış olarak 

seçilen olumlu davranış öğrenciye kazandırılmıştır. Problem olarak tanımlanan davranış ise üç ay 

sonucunca söndürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Otizm, otizm spektrum bozukluğu, davranış, davranış değiştirme 
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(24119) ŞİDDET İÇEREN BİLGİSAYAR OYUNLARININ 

ÇOCUKLARDA SALDIRGAN DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME 

FATMA DİLEK TURAN 
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1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

fatmadilek_32@hotmail.com 

Bilgisayar oyunlarının çocuklarda saldırgan davranış üzerine etkisinin belirlenmesidir. Tarama, Nisan 

2018 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi "Pubmed, Cinahl, Sciencedirect, Cochrane, Ulakbim, Türk 

Medline, Wiley" elektronik veritabanlarında “computer game playing”, “video game playing”, 

“computer games”, “video games”, “aggression”, “aggressive behavior”, “violence”, “violent 

behavior”, “children”, “adolescents”, “youth”, “child”, “teenager”, “teens”, “young people” İngilizce 

anahtar kelimeleri ve bu anahtar kelimelere karşılık gelen Türkçe anahtar kelimeler ile yıl sınırlaması 

olmaksızın yapılmıştır. Ulaşılan 129 makalenin 12’si dublikasyondur. 123 makaleden araştırmaya 

dahil edilme kriterlerini sağlayan 8 randomize kontrollü çalışma derlemeye alınmıştır. Arriaga ve ark. 

(2008), Bartholow ve ark. (2005) şiddet içeren bilgisayar oyunlarını oynayan çocuklarda düşmanlık ve 

saldırganlık davranışlarının anlamlı ölçüde arttığını ifade etmiştir. Hasan ve ark. (2013) şiddet içeren 

bilgisayar oyunlarının saldırgan davranışı artırdığını kardiyolojik olarak açıklamışlardır. Bilgisayar 

oyunu oynayan grupta kalp uyumunun azaldığını, stres yanıtının oluşarak saldırgan davranışların 

ortaya çıktığını göstermişlerdir. Hollingdale&Greitemeyer (2014) şiddet içeren ve içermeyen oyunları 

karşılaştırmış, her iki grubun da saldırgan davranış gösterdiğini belirtilmiş ancak şiddet içeren oyunları 

oynayan grubun, günlük hayattaki zorluklarla baş edemediği ve daha fazla saldırgan davranış 

gösterdiğini belirtmişlerdir. Konijn ve ark. (2007) erkek adölesanlarla yaptıkları çalışmalarında şiddet 

içeren oyunların saldırgan davranışı pekiştirdiğini, daha saldırgan davranış sergileyen adölesanların 

oyun esnasında kendini daha çok kaybeden, kalıcı işitme kaybına neden olacak kadar fazla ses 

kullanan ve karakter olarak daha saldırgan karaktere sahip olmak isteyen adölesanlar olduğunu 

belirtilmişlerdir. Polman ve ark. (2008) çocukları şiddet içeren bilgisayar oyunlarını aktif olarak 

oynayanlar, pasif olarak izleyenler ve şiddet içermeyen bir oyun oynayanlar şeklinde üç gruba ayırarak 

gruplar arasındaki farkı incelemişlerdir. Erkeklerde oyunu oynamak, izlemekten daha fazla saldırgan 

davranışa sebep olurken, kızlarda gruplar arasında fark bulunmamıştır. Robinson et al. (2001) 

televizyon, video ve bilgisayar oyunlarını azaltmanın fiziksel ve sözel şiddet davranışları üzerine 

etkisini inceledikleri çalışmalarında, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında bilgisayar oyunlarını 

azaltmanın fiziki ve sözlü şiddete başvurmayı anlamlı ölçüde azalttığı tespit edilmiştir. Sanchez et al. 

(2017) şiddet içermeyen interaktif bilgisayar oyunlarının saldırgan ve zorba davranışı tetiklemediğini 

aksine sosyal becerileri kısıtlı olan çocukların mental gelişiminde etkili olduğunu 

göstermiştir.   Bilgisayar oyunlarının çocukların en önemli eğlence araçları konumuna geldiği bu 

dönemde şiddet içeren bilgisayar oyunlarının saldırgan davranışlara etkisinin kanıt düzeyi yüksek bir 

çalışma ile ortaya konması, konu ile ilgili önlem alabilme bakımından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler : Computer game playing; aggressive behavior; violence; children; systematic 

review 
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Amaç: Çocuklarda internet bağımlılığının çocuğun uyku bozukluğu üzerine etkisinin belirlenmesidir. 

Metod: Tarama, Aralık 2018 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi "Pubmed, Cinahl, Sciencedirect, 

Cochrane, Ulakbim, Türk Medline, Wiley Web of Science" elektronik veritabanlarında “internet 

addiction”, “sleep problems”, “children” anahtar kelimeleri ve bu anahtar kelimelere karşılık gelen 

MeSH terimleri ile yıl sınırlaması olmaksızın yapılmıştır. Bulgular: Taramada ulaşılan 111 makalenin 

beşi dublikasyondur. Dublikasyonlardan sonra kalan 108 makale özet-başlık-içerik bakımından 

değerlendirilmiş, uygun olmayan 54 makale dışlanmıştır. Kalan makalelerden araştırmanın dahil etme 

ve hariç tutma kriterlerine uygun 21 kontrol gruplu çalışmaya ulaşılmış, bunlardan da randomize 

kontrollü olan 10 çalışma derlemeye alınmıştır. Masthi et al. (2017) sosyal medya bağımlılığı olan ve 

olmayan, 12-16 yaş grubu öğrenciler ile yaptıkları çalışmalarında, bağımlı olan grubun istaistiksel 

olarak daha fazla uyku problemi yaşadığını ifade etmişlerdir. Chen et al. (2017) çalışmalarında akıllı 

telefonlar aracılığıyla oluşan bağımlılık davranışının olumsuz sonuçları ve çocukların cinsiyetleri ile 

ilişkisini değerlendirmiş, kız ve erkek çocukların tümünde bağımlılığın uyku kalitesini olumsuz 

etkilediğini istatistiksel olarak açıklamışlardır. Tan et al. (2016) ve Surish et al. (2014) adölesan grup 

ile yaptıkları çalışmalarında, problematik internet kullanımı ile uyku problemleri arasında doğrusal bir 

ilişkinin olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şekilde Kootesh et al. (2016) öğrenciler ile yaptıkları 

çalışmalarında da internet bağımlılığı ve uyku kalitesi arasında ters yönde şiddetli bir ilişki olduğunu, 

bağımlı olan grubun olmayan gruba oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük uyku kalitesine 

sahip olduğunu belirtmişlerdir. Rehbein et al. (2015) adölesanlar ile yaptıkları çalışmalarında, internet 

ve internet üzerinden oyun bağımlısı olan adölesanların, bağımlı olmayanlara göre daha fazla uyku 

problemlerine sahip oldukları gösterilmiştir. İnternet üzerinden oynanan oyunların bağımlılığında 

Rehbein et al. (2015) çalışmasına benzer şekilde, Mannikko et al. (2015) de çalışmalarında, internet 

üzerinden oyun oynamada bağımlı olan grubun, uyku kalitesi bağımlı olmayan gruba oranla 

istatstiksel olarak anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur. Demirci et al. (2015) çalışmalarında ise 

bağımlılık düzeyinde akıllı telefon kullanan çocuklar (a grup), bağımlılık düzeyinde olmadan akıllı 

telefon kullanan çocuklar (b grup) ve akıllı telefon kullanmayan çocukları (c grup) gruplar halinde 

karşılaştırmıştır. Uyku kalitesi bakımından b grubunun c grubuna oranla uyku kalitesinin daha yüksek 

olduğunu, a grubunun b grubuna oranla daha az uyku bozukluğu yaşadığı ve uyku süresi, uykuya 

dalamama, uyku için medikal destek gibi alanlarda gruplar arası fark olmadığı bildirilmiştir. Benzer 

şekilde King et al. (2014) çalışmalarında patolojik düzeyde elektronik medya bağımlılığı olan 

adölesanlarda uykuya dalış saatlerinin diğer gruptan daha geç olduğu, uyku sürelerinin daha az olduğu 

ve uykularının daha fazla bölündüğü istatistiksel olarak açıkça gösterilmiştir. Choi et al. (2009) de 

adölesanlarla yaptıkları çalışmalarında bağımlı olan grubun daha fazla uykusuzluk, sabah uyanmada 

güçlük, uyku apnesi, horlama, diş gıcırdatma yaşadığı ve kabuslar gördüğü istatistiksel olarak 

açıklanmıştır. Sonuç: İnternet, akıllı telefonlar ve sosyal medyanın olmazsa olmaz konumuna geldiği 

bu dönemde bağımlılık davranışlarının uyku problemlerine etkisinin kanıt düzeyi yüksek bir çalışma 

ile ortaya konması, konu ile ilgili önlem alabilme bakımından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler : internet addiction; social media addiction; sleep problems; sleep disorders; 

children 
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(22613) TÜRKİYE'DEKİ HUKUK EĞİTİMİNİN AVRUPA VE 

AMERİKA'DAKİ HUKUK EĞİTİMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

MURAT TOPUZ 
1
 

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ, murattopuz08@gmail.com 

Türkiye’de hukuk öğretiminin karşılaştığı sorunlar çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

sorunların başlıcaları şunlardır: 1- Fiziki koşulların yetersizliği, 2- Üniversitelerin yapısal ve mali 

sorunlarının çözülememiş bulunması, 3- İlk ve orta öğretimde hukuk eğitimine temel teşkil edecek 

derslerin yetersizliği, 5- Hukuk fakültelerinin müfredatlarının hukuk öğretimine uyum sağlamaması, 6- 

Hukuk Eğitiminde yöntem sorunu, 7- Hukuk Fakültesinde görev yapan öğretim elemanı yetersizliği. 

Almanya'da hukuk eğitimi hakim, savcılar ve avukatlar için birleşik bir eğitimdir. Hukuk eğitiminde 

amaç genel bilgi sahibi, hukuki yöntemleri derinlemesine anlayan ve bu sayede hukuki metinleri 

yorumlayabilen hukukçular yetiştirmektir. Üniversiteye girmenin ön koşulu ise, 13 yıllık ilk ve 

ortaöğretimden sonra yapılan ve "Abitur" denilen sınavı kazanmaktır. Lisans eğitiminin birinci evresi 

olan ilk 7 haftalık eğitimden sonra öğrenciler, birinci eyalet sınavı denen yazılı bir sınava tabi 

tutulurlar. Bu sınavı başarı ile tamamlamış olanlar, iki yıl süren hukuk öğreniminin ikinci evresine 

girerler. Bu dönem Adalet Bakanlığı'nın denetimi altındadır. Bu evredeki 

öğrencilere 'referendar" denir ve bu öğrenciler hukuk mesleğinin çeşitli alanlarında eğitim gördükleri 

gibi, bu eğitimi destekleyici derslere de katılmak zorundadırlar. Bu evre sonunda da ikinci eyalet 

sınavı yapılır ve bu sınavı başarmış olanlar işlerini seçme hakkına sahip olurlar. Hukuk fakültesi 

bittikten sonra her mezun ağır bir ortak sınavdan geçirilmektedir. üniversitedeki hukuk eğitimi 

sonrasında yapılan devlet sınavı tüm hukuk alanlarını kapsamakta ve bir “olgunlaşma” sınavı olarak 

tarif edilebilmektedir. Fransa, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerde de benzer uygulamalar mevcut 

bulunmaktadır. Almanya’da hukuk eğitimi bittikten sonra Avukat, hakim veya savcı olabilmek için 

oldukça zorlu iki devlet sınavına girilmesi zorunludur. Bu sınavların birisi staja başlamaya hak 

kazanmak için yapılır diğeri ise stajı bitirmek için yapılır. Ayrıca Almanya’da hukuk fakültesi 

öğrencileri üniversite öğrenimleri boyunca tüm ana derslerde, hazırlama süresi 4 hafta ile 

sınırlandırılan ve ev ödevi diye adlandırılan bir tez hazırlamak zorundadırlar.Almanya'da lisans 

öğretiminde seçmeli ve zorunlu dersler hükümetçe belirlenir. Ancak burada esnek bir isimlendirme ve 

dolay ısıyla geniş bir hareket serbestisi bulunmaktadır. Almanya'da kesin rakam olmamakla birlikte, 

33 ya da 36 hukuk fakültesi bulunmaktadır. Amerika’da hukuk fakültesine giriş, üç ile dört yıllık bir 

lisans eğitiminin başarıyla tamamlanmasından sonra elde edilen lisans derecesinin ardından 

mümkündür. Hukuk fakültelerinin çoğu, Hukuk Fakültesi Giriş Sınavı denen sınavı geçme koşulu 

arar. Bu sınavın sonucu, üniversite not ortalaması ile birlikte göz önüne alınır. Amerikan hukuk 

fakültelerinde dersler alabildiğince çeşitlidir ve öğrenciler hangi dersleri alacakları konusunda oldukça 

özgürdürler. Normal olarak zorunlu derslerin sayısı çok azdır; sözleşme hukuku, haksız fil hukuku, 

eşya hukuku, ceza hukuku, medeni usul hukuku ve anayasa hukuku gibi dersler, baro sınavlarında soru 

gelen dersler olduğu için, zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun yanında, devletler genel hukuku, 

hukuk tarihi, hukuk felsefesi, çocuk hukuku, fikri mülkiyet gibi dersler seçimliktir. Hukuk stajının 

olmaması nedeniyle, yargı uygulamaları, müvekkille görüşme ve danışmanlık, alternatif ihtilaf çözüm 

yolları, klinikler, eğitim mahkemeleri gibi dersler de önemli rol oynar. Hukuk profesörlerinin çoğu 

derslere devamı zorunlu tutar. 2000’li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde, 187 tane 

hukuk fakültesi bulunmaktadır. Türkiye’de hukuk fakültesine girmek için bir lise diplomasına sahip 

olmak gerekir. Bundan sonra senede bir defa yapılan ve iki basamaktan oluşan Üniversiteye giriş 

sınavlarına girip EşitAğırlık puan türünden belli bir puanın üstünde not almak gerekir. Türkiye’de 

hukuk eğitimi dört yıldır. Derslerin çoğu zorunlu, az bir kısmı ise seçimliktir. Hukuk fakültesi bitince 

avukat olmak için bir sınav gerekmemekte, bir yıllık bir stajın sonunda (6 ay mahkemelerde, 6 ay ise 

tecrübeli bir avukatın yanında) avukatlık ruhsatı alınabilmektedir. Hakimlik ve savcılık mesleğini 

isteyenler ise bir sınava girmekte ve bu sınavda 100 hukuk sorusu, 50 genel kültür sorusu ile 

karşılaşmaktadır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava girmeye hak kazanmakta ve bu sınavdan 

da başarılı olanlar iki yıl sürecek staja başlamaktadırlar. Staj süresince ise hakim-savcı adayı sıfatıyla 

maaşlı bir şekilde mahkemelerde ve adalet akademisinde staj yapmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Türkiyede Hukuk Eğitimi, Hukuk, Hukuk Eğitimi, Amerikada Hukuk Eğitimi, 

Avrupada hukuk eğitimi, hukuk öğrenimi, hukukçu yetiştirilmesi 
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Anyone can see that the universe we are living in is based on an order, on the order. There are laws 

and interactions between all the units that make up this universe. Everything is disposed on a huge 

plan that has a perfect and grandiose organization. The sun, the moon stars and all the other heavenly 

bodies are arranged in the universe, in an extraordinarily well-established system. They act according 

to immutable laws and evolve in some coordinates without knowing the slightest deviation from their 

course. The earth rotates around its axis and its evolution around the Sun follows, with the utmost 

strictness, the predetermined path. Likewise, everything that exists in the world, starting with the tiny 

electrons that are in a permanent movement, to the galaxies, always acts according to their laws. 

Matter, energy and life, in its entirety, follow their own laws and evolve, transform, live, and die under 

the enormity of these laws. In short, our universe is a world that is maintained, subject to pre-

established laws, and each component depends on these laws. This powerful and all-encompassing 

law, which governs all that is in the composition of this universe, starting with the finest particles and 

ending with the galaxies, is the law of Allah, the creator and sovereign of this universe. All beings are 

subject to Allah's law, and therefore everyone is related to Islamic religion. Because Islam means 

nothing but the submission of the whole universe to Allah's will. In this sense of the meaning of Islam, 

the Sun, and the Moon, and all other heavenly bodies are "Muslims." The same applies to air, water, 

temperature, stones, trees and animals. Because everything in the world is subject to the will of Allah, 

that is why it can be said that all that makes up this universe is "Muslim." Even someone who rejects 

Allah or believes in anything other than Allah is, by nature, a Muslim as long as he is physically 

present. Because from the embryonic stage to the inevitable death and further until it turns into dust 

and powder, every cell, every organ of the human body follows, implacably, the way foretold by 

Allah's will. Even the language that is news or unrecognizable denies Allah, or who declares faith to 

other gods, is naturally Muslim. The one who worships other gods naturally is also a Muslim. That 

heart that nourishes love and esteem, not to Allah, but to other gods through the senses is also a 

Muslim. All this is subject to the divine will. Their functions and activities are in accordance with the 

feelings of this divine will. This is, in short, the situation of man and the universe. And now let's look 

at things from another point of view.[1] The history of Adam and Eve is said in the Qur'an. Although 

it is similar in many respects to what has been found in the surviving remnants of previous scriptures, 

some important principles differ. God announced angels that he would put a new species on Earth. 

God created Adam by working it out of clay. He breathed the soul into Adam, invading the name of all 

things, and created his wife Eva from the same soul. God allowed them to stand in Paradise with free 

will.[2] God said to the angels, "Tilt Adam" (They did this in the form of respect, not of veneration). 

Satan was present among the angels, though he was not one of them. He was of the Jinn family, a race 

of freewill creatures that God created before Adam from a smoke-free flame. Islam teaches that in 

order for an act of awe to be accepted by God, two conditions must be fulfilled: [2] the intention must 

first be, and above all, seek the pleasure of God, and the act must be done according to the Sunnah of 

the Prophet Muhammad. Jinn's were created before Adam; they have free will. Jinn's disobedient are 

demons. They live here with us in a way that they can see us, but we can not see them unless they 

choose to show us. Witchcraft, which is forbidden in Islam, is also made through them. Satan, with 

pride and arrogance, claims to be better than Adam, because he was created out of the fire, while 

Adam was created of clay. Indeed, Satan was the first racist.[3] Satan has fallen from the grace of 

God. This, the Convocate, condemned him for his disobedience, but the cursed Satan asked God to 

give him respite until the Day of Judgment (resurrection), so that he could make Adam and his 

descendants unworthy. Satan said, "I will indeed guide them in the wrong way, and I will surely 

awaken in them wishes in vanity." God gave him this respite as an attempt for humanity. God knows 

what Satan does not know. It is important to note that Satan in no way could "fight" with God, 

because, like all other things, he is the creation of God.[4] 
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From ancient times until today, there is a certain perception of the mysterious power in the peoples 

that is present in the course of things and in the events of human life, and moreover, there is 

sometimes an acknowledgment of the Supreme Deity or even of the Father. This perception and 

recognition penetrates their life with deep religious sentiment. The Qur'an tells us that after Allah 

modeled Adam, "he breathed his spirit in him," thus giving him "a spirit of life (ruh) or soul (nais)". In 

the soul of Adam were created all the souls of his descendants, who were to be born of the woman 

through a second creation. Ruh, generally translated as spirit or spirit, has its direct origin in Allah. He 

enlivens the body. As to the ontological nature of ruh, it is believed to be a fine body placed in the 

body, perhaps in the heart, or even spread throughout the body. Both Orthodox Muslims and mystics 

claim that ruh is a body and that it depends on our lives. There are cases where the concept of ruh is 

defined by the term under such circumstances, the terminological confusions remain well limited, as it 

can be easily differentiated and fixed in itself. Nats or the sutlet is generally considered to be the 

animal soul, the lowest spiritual part that incites evil. In Muslim mystical thinking, nafs is the essence 

of the notion of body in Christian mysticism, the body of sin; the body that incites sin. At the same 

time, nafs are also the human ego - ego. The Qur'an often speaks of "the soul that incites evil." Nafs 

mutma'inna or translated "soul in total peace" is the highest spiritual state a man can achieve on earth. 

" Parallel to naiss and ruh, we encounter Islamic religious psychology and the notion of aql-reason, 

which is considered to be a spiritual factor of great importance. By reason man can know both good 

and evil. Reason is conceived as an incorruptible and incorporeal substance. Both nais and ruh, and 

'aql are notions and functions closely related to qalb (the heart), and this is because the heart is 

considered to be a means of realizing Allah's direct knowledge; for the heart is the place of religious 

knowledge, of faith or of unbelief. If Allah thinks fit to keep man in his unbelief, then He closes or 

narrows his heart, plugs his ears and puts a veil over his eyes. And if he wants to make him believe, 

He enlarges his heart and opens his ears to understand and receive His revelation. At creation, Allah 

gave the soul two fundamental tendencies: piety and malice. In other words, he has given a momentum 

to do good and to submit faithfully to his revelation and another to commit evil and thereby to depart 

from His face. These antagonistic tendencies are present in every human since the conception. 

Muhammad's duty was that through his sermon to stimulate man's inborn tendency to commit and 

accept the good. In the course of time, however, Muhammad gets to deny or more precisely ignore 

entirely the freedom of will for man on the basis of these two tendencies, considering that Allah alone 

has one's own will, and man is a being who can act without a will and its; his only obligation being to 

faithfully obey the word of Allah and obey Him. Although one with the flesh during earthly existence, 

the soul can be separated from the flesh, even in this state, either in sleep or in dream or death, and that 

for the fact that the soul was "enraged" by Allah outside the body, and , so it is something distinct 

from the body and independent of it. About the existence of the soul after death, the Qur'an does not 

give much detail. We only know that at the death of the pious, their souls are taken by Allah beside 

Him, keeping them until the day of judgment, when they will be reunited with the resurrected bodies. 

The synthesis between body and soul is quite relative. In essence, the soul can only be known by 

Allah. 

Keywords: Relationship of Christianity with Islam 
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(24346) FARKLI OKUL TÜRLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN LİSE 

ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE AKADEMİK 

GÜDÜLENME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

ÖZGE KARACA 
1
, CANAN GÜRSEL 

1
 

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

ozge_ciif@hotmail.com 

Bugün dünyayı sanal bir köye dönüştüren, kolay iletişimi, paylaşımı, alışverişi, bankacılık işlemlerini, 

kamusal işlemleri vb. gerçekleştirebildiğimiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullandığımız internet, 

kullanım açısından en çok çocukları ve ergenleri etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı okul 

türlerinde öğrenim gören lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve akademik güdülenme ilişkisinin 

incelenmesidir. Alan yazında okul türlerinin tamamının değişken olarak ele alındığı çalışmalar azdır. 

Çalışmanın katılımcılarını Antalya ilinde bulunan farklı okul türlerindeki toplam 360 lise öğrencisi 

oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen Öz Bildirim Formu, 

Akademik Güdülenme Ölçeği ve Bağımlılık Profil İndeksi İnternet Formu kullanılmış, istatistiksel 

analiz SPSS 22.0 paket programı ile yapılmıştır. Bu amaçla, internet kullanımının akademik 

güdülenmeyi artırıcı şekilde ve başarı düzeyleri ve ilgilerine göre öğrencilerin yerleştiği farklı okul 

türlerine uygun olarak müfredat çalışmalarında yer bulmasında, okul ve öğretmenlere yol göstereceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : İnternet, internet bağımlılığı, akademik güdülenme, bağımlılık 
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timucinedman@outlook.com 

Dünya edebiyatı dendiğinde karşımıza çıkan Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ciddi bir alan olarak 

19.yy. başlarında ete kemiğe bürünmeye başlamış olsa da esasında edebiyatın var olduğundan beri 

süre gelen bir disiplindir. Buradaki tek fark Semantik Bilimidir; yani henüz bu adın konmamış 

olmasıdır. Bir başka deyişle, Matthew Arnold 1857 yılında Oxford’da verdiği bir derste şöyle bir 

noktaya değinmiştir: Her yerde bir bağlantı vardır, her yerde bir örnekleme vardır. “Hiçbir münferit 

olay, hiçbir münferit edebiyat diğer edebiyatlar ya da olaylarla ilişkisi olmaksızın layıkıyla idrak 

edilemez” (qtd, Bassnett, 1). Edebiyat temelde yazılı olan hemen her şey için kullanılabilse de bir 

eserin edebi eser olabilmesi için eski Mısır Dilindeki gibi “medet nefret” yani belagat sanatına haiz 

olması beklenir. Zira bir eser ne kadar ikna edici ve sözleriyle okuyucuyu adeta o anı yaşatabilme 

becerisine sahipse, o kadar kıymetlidir. Bazen bu gerçekçilik öylesine vurucu olabilir ki Orson Welles, 

“The War of The Worlds” adlı oyununu radyodan yayımladığında, bazı dinleyiciler, gerçekten de 

uzaylı istilasının haber verildiğini zannederek paniğe kapılırlar (Damrosch, 11). Peki ama 

Karşılaştırmalı Edebiyat nedir ve nasıl öğretilir? Bu çalışmamızda bu sorunun üzerinde durmaya 

çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler : Dünya Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, David Damrosch, Sosyal Bilimler 

Eğitimi 
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(24577) SPORTMEN OLMAK ETİK DIŞI DAVRANIŞLARA KARŞI 

ALGIYI ETKİLER Mİ? 
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1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVESİTESİ 

ilhanadilogullari@gmail.com 

Çalışma farklı branş sporcularının sportmenliğe yönelik algıları ile antrenörlerinden algıladıkları etik 

dışı davranışlar arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya 2018 yılında aktif spor 

yapan farklı branşlardan  81 erkek,40 kadın sporcu olmak üzere 121 sporcu dahil olmuştur. Çalışmada 

Vallerand ve arkadaşlarının (1997) de geliştirdiği ve Türkçe uyarlaması Balçıkanlı (2010) tarafından 

yapılan 20 madde ve 4 alt boyutlu Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği ve  antrenörlerin etik 

dışı davranışları ile ilgili sporcu algılarını ölçmek için ise Güven ve Öncü (2012) tarafından 19 madde 

3 alt boyuttan oluşan antrenörlerin etik dışı davranışları ile ilgili sporcu algısı ölçeği kullanılmıştır. 

İstatistiksel hesaplamalarda SPSS 22.000 kullanılmış olup verilerin yüzde frekans dağılımlarının yanı 

sıra verilerin normallik testi kolmogrov-smirnov testi yapılmıştır.  Veriler normal dağılım 

göstermediğinden dolayı ikili gruplarda Mann Withney-U testi,  iki değişken arasındaki ilişkiye ise 

spearman korelasyon testi ile bakılmıştır. Sporcuların sportmenliğe yönelik algıları ile antrenörlerin 

etik dışı davranışlarına yönelik algıları arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Çalışmaya katılan 

sporcuların sportmenliğe yönelik algıları arttıkça, antrenörlerinden algıladıkları etik dışı davranışların 

azaldığı görülmektedir.(p<0.05, r:-0.28). Bununla birlikte cinsiyet değişkenine göre sportmenlik 

yönelimlerinin ve antrenörlerin etik dışı davranışları ile ilgili algılarının değişmediği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Sporcu, etik davranış, antrenör 
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1
 

1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

nahitozdayi@balikesir.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, Balıkesir Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin sosyal 

medya bağımlılık durumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmanın evren-

örneklemi Balıkesir üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda basit tesadüfi yöntemle 

belirlenen 140 kadın (%70,0) ve 60 erkek (%30,0) olmak üzere toplam 200 kişiden oluşmaktadır. 

Çalışma da öğrencilerin sosyal medya tutumlarını belirlemek üzere Şahin (2018) tarafından geliştirilen 

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik değeri olan Cronbach 

Alpha 29 ifade için α=0,920 çıkmıştır. Bu sonuç ölçeğin yüksek güvenirlikte olduğunu ifade 

etmektedir. Çalışma kapsamında toplanan verilerin dağılımı incelenmiştir. Çarpıklık: 0,282 ile 

Basıklık: 0,035 değerleri ve Shapiro-Wilk testi (p=0,196>0,05) sonucuna göre verilerin normal 

dağılım sergilediği kabul edilmiştir. Normal dağılan verilerin incelenmesi için kullanılan parametrik 

test yöntemleri kullanılmıştır. İstatistik test sonuçları p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. 

Öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf ve sık ziyaret edilen sosyal medya platformlarına göre SMBÖ alt 

boyutları karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sosyal 

medyada geçirilen süreler dikkate alındığında ise SMBÖ ’nün tüm alt boyutları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak öğrencilerin sosyal medya 

bağımlılık durumları cinsiyet, yaş, sınıf ve sık ziyaret edilen sosyal medya platformlarına göre 

farklılaşmamaktadır. Ancak öğrencilerin sosyal medyada geçirdikleri süreler dikkate alındığında 

önemli bir farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır. Nitekim sosyal medyada geçirilen süre arttıkça sosyal 

medya bağımlılığının da arttığı söylenebilir 

Anahtar Kelimeler : Öğrenci, Sosyal Medya, Bağımlılık, Spor bilimleri 
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1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

nahitozdayi@balikesir.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin 

tutumlarının farklı değişkenler açısından incelemektir. Çalışmanın evren-örneklemi Balıkesir 

üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda basit tesadüfi yöntemle belirlenen 85 kadın 

(%42,3) ve 116 erkek (%57,7) olmak üzere toplam 201 kişiden oluşmaktadır. Çalışma da öğrencilerin 

sosyal medya tutumlarını belirlemek üzere Otrar ve Argın (2015) tarafından geliştirilen Sosyal Medya 

Tutum Ölçeği (SMTÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik değeri olan Cronbach Alpha 23 ifade için 

α=0,928 çıkmıştır. Bu sonuç ölçeğin yüksek güvenirlikte olduğunu ifade etmektedir. Çalışma 

kapsamında toplanan verilerin dağılımı incelenmiş ve Çarpıklık: 0,310 ile Basıklık: 0,780 değerlerine 

bakılarak normal dağılım sergilendiği kabul edilmiştir. Normal dağılan verilerin incelenmesi için 

kullanılan parametrik testler ile çalışmanın amacına uygun analizler yapılmıştır. Anlamlılık değeri 

p<0,05 düzeyinde kabul edilmiştir. Cinsiyet ve yaş değişkenleri ile SMTÖ alt boyutları arasında 

yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05).  Öğrencilerin 

sınıfları ile SMTÖ alt boyutları arasında istatistiksel açıdan yalnızca Sosyal İzolasyon alt boyutunda 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. (F2,944 p=0,034<0,05). Çıkan farkın hangi grupta yer aldığını tespit 

etmek için yapılan post hock testi sonucu 3. Sınıftaki öğrencilerin (Ort.: 16,18) 2.sınıftaki 

öğrencilerden (Ort.: 13,46)  daha yüksek sosyal izolasyon puanına sahip oldukları görülmüştür 

(p=0,024<0,05). Diğer alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 

Öğrencilerin en sık kullandıkları sosyal medya platformları ile SMTÖ alt boyutları arasında yapılan 

karşılaştırma sonucunda istatistiksel olarak Paylaşım İhtiyacı (F2,711 p=0,046<0,05) ve Sosyal 

İzolasyon (F2,841 p=0,039<0,05) alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sosyal İzolasyon 

alt boyutunda tukey testi sonucu istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Paylaşım 

İhtiyacı alt boyutunda Youtube ve İnstagram arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmıştır (p=0,046<0,05). Buna göre, öğrencilerin Youtube (Ort.: 18,43) platformunu  İnstagram 

(Ort.: 15,45)’dan daha fazla kullandığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin sosyal medya 

tutumlarının cinsiyete göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Sınıflara göre bakıldığında 3. sınıf 

öğrencilerinin 2. sınıf öğrencilerinden daha fazla sosyal izolasyon puanına sahip olduğu yani sosyal 

medya siteleri yüzünden diğer sosyal aktivitelere yeterince vakit ayıramadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin kullanmış oldukları sosyal medya platformlarına göre sosyal medya tutumları 

incelendiğinde Youtube sitesine giren öğrencilerin İnstagram sitesine giren öğrencilerden daha fazla 

Paylaşım İhtiyacına sahip olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla Youtube kullanan öğrencilerin sosyal 

medyada bir paylaşımda bulunma durumları İnstagram sitesine giren öğrencilerden daha yüksek 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Öğrenci, Sosyal Medya, Tutum, Spor bilimleri. 
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Bu çalışmanın amacı, Balıkesir Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin 

teknolojiye ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmanın evren-

örneklemi Balıkesir üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda basit tesadüfi yöntemle 

belirlenen 95 kadın (%48,7) ve 100 erkek (%51,3) olmak üzere toplam 195 kişiden oluşmaktadır. 

Çalışma da öğrencilerin teknolojiye ilişkin tutumlarını belirlemek üzere Kısa (2005) tarafından 

geliştirilen Teknolojiye İlişkin Tutum Ölçeği (TİTÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik değeri olan 

Cronbach Alpha 37 ifade için α=0,747 çıkmıştır. Bu sonuç ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

gösterir. Çalışma kapsamında toplanan verilerin dağılımı incelenmiştir. Çarpıklık: 0,919 ile Basıklık: 

1,211 sonucuna göre verilerin normal dağılım sergilediği kabul edilmiştir. Normal dağılan verilerin 

incelenmesi için kullanılan parametrik test yöntemleri kullanılmıştır. İstatistik test sonuçları p<0,05 

düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyetleri, sanal ortam geçirilen süre ve sosyal 

medyada ziyaret ettikleri sosyal medya platformları ile TİTÖ alt boyutları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Öğrencilerin yaşlarına göre yalnızca TİTÖ alt 

boyutlarından Teknoloji ve Gelişme alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir (F3,935 p=0,021<0,05). 21-23 (Ort.: 16,93) yaşındaki öğrencilerin bu boyuttan 24 ve üstü 

(Ort.: 14,85) yaştaki öğrencilerden daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır. Sınıf değişkenine göre 

incelendiğinde de yanlıca Teknoloji ve Gelişme alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (F3,241 p=0,023<0,05).  Buna göre, 1. sınıftaki (Ort.: 17,05)  öğrencilerin Teknoloji ve 

Gelişme alt boyutundan 4. sınıftaki (Ort.: 14,94) öğrencilerden daha yüksek puan aldıkları 

saptanmıştır (p=0,012<0,05).  Öğrencilerin kullanmış oldukları cihazlara göre TİTÖ alt boyutları 

arasında yalnızca Teknoloji ve Yönetim, Teknoloji Korkusu ve Teknoloji kullanımı alt boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür.  Ancak Teknoloji ve Yönetim ile 

Teknoloji Korkusu alt boyutlarındaki gruplar arasında istatistiksel olarak değerler 0,05’ten büyük 

olduğu için anlamlı bulunmamıştır. Teknoloji kullanımı alt boyutunda ise telefon (Ort.: 6,43) 

kullananların tablet (Ort.: 4,83) kullananlardan daha yüksek bir puana sahip oldukları ortaya çıkmıştır 

(F4,012 p=0,008<0,05). Sonuç olarak öğrencilerin cinsiyetleri, sanal ortam geçirilen süre ve sosyal 

medyada ziyaret ettikleri sosyal medya platformlarının teknolojiye ilişkin tutumlarını belirlemediği 

söylenebilir. Çıkan diğer bir sonuca göre ise, öğrencilerin teknoloji kullanma düzeylerinin en fazla 

telefonda yoğunlaştığı görülmüştür. Buna göre spor biliminde okuyan öğrencilerin teknolojik 

aletlerden en fazla telefonlara ilgili duydukları söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Öğrenci, Teknoloji Kullanımı, Spor bilimleri 
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Ekstrem sporlar diğer spor branşlarından farklı olarak kendine özgü bir uygulama ve cazibe alanı 

oluşturması nedeni ile bu sporlara ilgi ve katılım gün geçtikçe artmaktadır.   Bu bağlamda çalışmanın 

amacı; ekstrem sporlara katılımda etkili olan faktörlerin sistematik olarak araştırılmasıdır. Ekstrem 

sporlar sıradan olmayan, bazen bir kez tekrarlanan, içerisinde tehlike, mücadele ve macera barındıran 

rekreatif etkinliklerdir (Kenneth P Burres MD. 2009) Ekstrem spor kavramı literatürde riskli spor, 

yüksek riskli spor, macera sporları, hareket sporları ve adrenalin sporları gibi oldukça değişik 

biçimlerde adlandırılmaktadır. Ekstrem sporlar havada, karada ve suda olmak üzere üç alanda 

gerçekleştirilmektedir. Çalışma kapsamında ekstrem sporlara katılımda etkili olan faktörlerin 

derlenmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışma var olan durumu ortaya koyması açısından betimsel modeli 

içermektedir. Başta Amerika ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere hızla yayılan ekstrem sporların 

Türkiye’de ilk olarak görüldüğü yıllar 1980’lerdir ve Türkiye’de ilk görülen ekstrem spor branşı kay 

kay olarak bilinen skateboarding’dir. Dünyada ise ekstrem sporların ilk ortaya çıkışı, kökenleri 

Polinezya’lılara dayanan ve Pasifik Adaları Kültürün’de yapılan sörf branşına dayanmaktadır. Ekstrem 

sporlar dikkatle incelendiğinde geleneksel sporlardan oldukça farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Takım sporlarında kökleşmiş geleneksel değerler örneğin işbirliği, takım çalışması, kişilik oluşumu ve 

grup mücadelesi gibi özellikler baskınken ekstrem sporlarda ise şiddetli bireyselcilik, sıra dışılık, 

meydan okuma ve bir dereceye kadar içten içe saldırganlık barındırma gibi özellikler ön plana 

çıkmaktadır. Hormonal faktörler, sınırları zorlama isteği, korku, heyecan arama, karakter yapıları gibi 

faktörler ekstrem sporlara katılımda önemli etkenler olarak sayılabilir. Sonuç olarak bakıldığında; 

geleneksel düşünce, ekstrem sporlara katılımın fiziksel risk alarak elde edilen heyecan için bir ihtiyaç, 

kendini kandırmaya dayalı sağlıksız bir aktivite, kontrol ve kesinlik sınırlarının ötesine geçme 

ihtiyacından kaynaklandığını ifade edilmektedir. Özellikle batılı ülkelerde artan bir ilgiye sebep olan 

ekstrem sporlara katılım ve bu bağlamda yapılan akademik çalışmaların,  Türkiye’de daha fazla 

akademik çalışmaya odaklanmanın ihtiyaç olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler : ekstrem spor, katılım, insan 

(21752) YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL 

MATERYAL KULLANARAK ŞİMDİKİ ZAMANIN ÖĞRETİMİ 

ZEKİ SÖZER 
1
 

1 DİLMER YABANCI DİL KURSU 

ddd@hotmail.com 

Suriyeli mültecilerin ülkemize gelişiyle oldukça önem kazanan Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi, 

beraberinde yeni materyal üretme zorunluluğunu da getirmiştir. Bu zorunluluktan yola çıkarak 

yabancılara Türkçe öğretiminde yeni materyaller hazırladık. Bu çalışmamızda ise yabancılara ilk 

öğretilen zaman olan "şimdiki zamanın" yoğun bir şekilde görsel kullanarak öğretimini ele aldık. İlk 

insanlardan beri görseller, insanın meramını anlatmaya yardımcı olmuştur. Yazıyı kullanmak, insan 

için oldukça uzun bir sürenin sonunda gerçekleşmiştir; fakat yazının icadından beri yazıyı öğrenmek 

insanoğluna hep zor gelmiştir. Bu sebeple olsa gerek yazının bulunmasından sonra da insanlık bir 

anlatım aracı olarak görselleri kullanmaya devam etmiştir. Bunun en çarpıcı örnekleri kiliselerdeki 

resimler, mozaikler, ikonalar ve heykellerdir. Ortodoks ve Katolik Hristiyanlar çeşitli dini hikayeleri 

yukarıda saydığımız görsellerle halka anlatmayı tercih etmişlerdir. Biz de sadece Arap alfabesi bilen 

Suriyeli mültecileri veya hiç alfabe bilmeyen Suriyeli çocukları ve kimi yaşlıları düşünerek Türkçe 

öğretimini daha yoğun bir şekilde görsel materyallere dayandırmaya çalıştık. 

Anahtar Kelimeler : Türkçe, görsel, video, fotoğraf, dil eğitimi 
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ramazan.guclu@gazi.edu.tr 

Okul başarısının en önemli unsurlarından biri de okuduğunu anlamadır. Okuduğunu anlama becerisi 

kazandırmada son yıllarda yapılan pek çok çalışma vardır. Ulusal düzeyde yapılan sınavlara giren 

öğrenci sayısı arttıkça sınavlar daha da zorlaştırılmış ve okuduğunu anlama becerisi daha önemli hale 

gelmiştir. Öğretmenlerin bu bilinci kazanmasıyla öğrenciler üzerinde farklı uygulama ve stratejilerle 

bu becerinin kazandırılmasına gayret gösterilmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerine 

okuduğunu anlama becerisi kazandırmada farklı okuma yöntemlerinin etkilerinin incelenmesidir. 

Araştırma modeli olarak tek grup son test modeli kullanıldı. Araştırmanın çalışma grubunu ilkokul 

ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan 60 kişilik grup oluşturdu. Araştırma kapsamında veriler, araştırmacı 

tarafından geliştirilen başarı testiyle toplanıldı. Toplanan veriler farklı istatistiki yöntemler (aritmetik 

ortalama, ANOVA, Kruskal Wallis H Testi ve Mann Whitney U Testi) kullanılarak analiz edildi. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre sınıfta sessiz okuma yöntemine göre en yüksek 

aritmetik ortalamaya C şubesinde ulaşılırken, A ve B şubelerinde birbirine yakın değerlere ulaşıldı. 

Kütüphanede okuma yöntemine göre, A şubesinde en yüksek aritmetik ortalamaya, B ve C şubelerinde 

birbirine yakın değerlere ulaşıldı. Öğretmen tarafından yapılan okuma yönteminde ise, büyükten 

küçüğe doğru A, B ve C şubesi şeklinde sıralamaya ulaşıldı. Yöntemler arasındaki farklılık için 

yapılan Anova testi sonuçlarına göre öğretmen okuması lehinde anlamlı bir farkın oluştuğu görüldü. 

Okuma yöntemlerinin şubelere göre farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında, her üç yöntemde 

de şubelere göre anlamlı bir fark oluşturmadığı görüldü. Cinsiyet değişkenine göre bakıldığında, 

sadece kütüphanede okuma yöntemine göre erkek öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık görülürken, 

sınıfta sessiz okuma ve öğretmen okuması yönteminde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. Yöntemlere göre yapılan istatistiki analizlere bakıldığında genel olarak öğretmen 

tarafından yapılan okuma yönteminin daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Kütüphanede okuma ve 

sınıfta okuma yöntemlerinde ise farklı değişkenlere göre farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Anahtar Kelimeler: Okuduğunu Anlama, Sesli Okuma, Sessiz Okuma 
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YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETİCİLERİN 

GÖRÜŞLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ 

FİGEN ŞEN 
1
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1
 

1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

figen2955@gmail.com 

2011 yılından bu yana Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’ye 

sığınmıştır. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de yaşamlarını devam ettirmesi için ülkenin ana dili olan 

Türkçeyi öğrenmesi başta eğitim olmak üzere günlük hayatta hayati bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmıştır. Farklı dil ve kültürden gelen sığınmacılara Türkçe’yi öğretmek için çeşitli yollar izlemiştir. 

Bunlardan birisi MEB tarafından yürütülen  PİCTES (Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine 

entegrasyonunun desteklenmesi) projesidir. Suriyeli sığınmacı çocuklara devlet okulları ve geçici 

eğitim merkezlerinde eğitim verilmektedir. Proje kapsamında Suriyeli sığınmacılara eğitim veren 

öğretmenler çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı, PİCTES projesi kapsamında Türkçe 

öğreticisi olarak çalışan öğretmenlerin, Suriyeli sığınmacı öğrencilere Türkçe’nin yabancı dil olarak 

öğretiminde karşılaştığı sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde 

bulunmaktır. Araştırmada, Kayseri ilindeki farklı kademede okullar ve geçiçi eğitim merkezlerinde 

çalışan 8 öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formları ile veriler toplanmıştır. Araştırmada elde 

edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, Suriyeli sığınmacı 

çocuklara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların hedef dilden,  müfredattan, materyal ve sınıf 

ortamındaki donanım yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda Suriyeli 

sığınmacıların Türk eğitim sistemine dahil edilme sürecinin en önemli sorunun dil sorunu olduğu 

dikkate alındığında, öncelikle öğrencilerin Türkçe diline ilişkin seviyelerinin tespiti yapılması 

sonrasında ise öğrencilerin seviyelerine uygun Türkçe kurslarına yerleştirilmesi, Türkçe öğretimine 

ilişkin materyaller hazırlanması, sınıfların teknolojik durumunun iyileştirilmesi gerektiği önerilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler : Sığınmacı Öğrencilerin Eğitimi, Türkçe Öğretimi, PICTES 
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Bu araştırmanın amacı; Kırgızistan’da öğrenim gören öğrencilerin Türkiye hakkındaki izlenim ve 

algılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Yusuf Balasagun Kırgız 

Milli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi (Bugu), Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nden 

ülkemizde Antalya iline staj yapmak amacıyla gelen toplam elli üç lisans öğrencisi oluşturmaktadır. 

Araştırma betimsel niteliktedir ve tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin staj tecrübelerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan 

sorular alt boyutlara ayrılmıştır. Alt boyutlardaki maddelerin ortalamalarına, frekanslarına bakılmış ve 

anket sorularının yorumları yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; “Bişkek’ten Antalya’ya 

sorunsuz ulaştığımızı düşünüyorum.” maddesine katılımcıların yarıdan fazlası “Kesinlikle Haklısınız” 

demiştir. “Antalya’ya vardığımız zaman şirket karşıladı, sorunsuz olarak ikâmet yerimize götürdü.” 

maddesine öğrencilerin yarıdan fazlası “Kesinlikle Haklısınız” cevabını vermiştir. Bu durum, şirketin 

planlı ve programlı bir çalışmaya sahip olduğunun da göstergesidir. “Şirket görevlileri çalışanlara eşit 

davrandılar.” maddesine öğrencilerin çoğunluğu “Katılmıyorum” şeklinde cevap verirken, 

katılımcıların bazıları ise bu düşünceye katıldıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin şirkete karşı duyduğu 

pozitif veya negatif düşünceler sosyal açıdan öğrencileri etkileyebilecektir. Pozitif davranışlar 

öğrencilerin Türkiye için olumlu düşünceler oluşturmasını sağlarken, negatif davranışlar öğrencilerin 

ülkemize ve toplumumuza karşı olumsuz düşünmesine neden olacaktır. Rol model olarak algılanan 

çalışma ortamındaki davranışlar kolaylıkla toplumun karakteristik özelliği olarak 

değerlendirilmektedir. Her türlü iş ortamında iş verenin çalışanlara eşit davranma konusunda biraz 

daha hassas davranmaları gerektiğini düşündürmektedir. Toplumsal yapının işleyişi gibi ilgili 

sektördeki kurumsal yapı ve insan kaynakları değişik faktörlerle birlikte bir sinerji ve oluşum 

gerçekleştirmektedir. Çalışmamız, bu oluşumda ortaya çıkan sosyo-linguistik faktörlerin toplumsal 

etkileşimdeki olguya katkılarını ve etkilerini analiz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyo-linguistik, algı, olgu, anket, dil pekiştirme programı, Kırgızistan, Türkiye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Bu bildiri SUA-2018-2766 proje kodlu “Dil Pekiştirme Programının Sosyo-Linguistik Açıdan 

Değerlendirilmesi” adlı ÇOMÜ BAP projesinden üretilmiştir. 
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Dilin kendine özgü kuralları ve yapısı vardır. Zaman ilerledikçe dil de gelişir ve değişiklikler geçirir. 

Cümle kurarken aktif cümleleri daha çok kullanmak gereklidir. Çünkü aktif bir toplum yapısı, aktif 

cümleyle kendisini ifade edecektir. Bu araştırmanın amacı; Almanların Türklere Almanca öğrettiği iki 

kitaptaki aktif-pasif cümleleri belirleyerek Türkçenin hangi cümle yapısını daha çok kullandığını tespit 

etmektir. Araştırmanın yöntemi literatür taramasıdır. Araştırmamızda evren Almanca öğreten kitaplar, 

örneklem ise Türkçe için Almanlar tarafından yazılmış bir kurs kitabı olan “Yeni Başlayanlar İçin 

Kendi Kendine Almanca Öğrenme Kursu / İki Dilde Çalışma Kitabı” ve Almanca için yine Almanlar 

tarafından yazılmış üniversitelerde Almanca öğretimi için kullanılan bir ders kitabı olan “Moment 

Mal! Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache / Lehrbuch 2”dir. Bu kitaplardan birincisi için 17. 

Ünitedeki “Ülke Bilgisi” ile ilgili bir metin ve ikincisi için ise “Umwelt” adlı 19. Ünitedeki “Der 

Wasserkreislauf” adlı metin ve kitaptaki dilbilgisi açıklaması incelenmiştir. Araştırmada kitaplardaki 

edebi metinlerin sayısı belirlenmiştir. Metinlerdeki aktif ve pasif cümlelerin sayısı tespit edilmiştir. 

Metinlerdeki ortalama aktif cümleler ve ortalama pasif cümleler bulunmuştur. Araştırmamızın 

sonucunda görülmüştür ki Almanlar Türklere pasif cümle yapısını benimsetmeye çalışmakta bu durum 

Türklerin toplumsal olarak da pasifleşmesine neden olmaktadır. Oysa Almanlar aktif cümleleri 

kullanmayı tercih etmektedir. Dolayısıyla Türklerin de aktif cümleleri benimsemesi toplumun da 

özgüvenini artıracaktır. Ayrıca yeni bir dil öğrenmek ana dilin unutulmasına yol açmaktadır. Bu 

durum toplumun yozlaşmasına sebep olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Aktif cümle, pasif cümle, Almanların dil eğitimi, dil-toplum ilişkisi. 
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 This paper explores the attitudes of tertiary level English learners towards the innovative technique of 

screencasting feedback and its effects on writing improvement. Feedback is one of the most important 

components of teaching writing and various forms of feedback have been developed and researched 

throughout the years. Screencasting feedback is an innovative form of feedback which can be used in 

today’s classrooms which implement technology in teaching. The researchers argue that the video 

feedback can effectively replace classical written feedback to save time as the student hears the 

teacher’s voice and sees the teacher’s comments synchronously as he/she produces them on the screen. 

Since giving personalized feedback presents a challenge for the writing teacher in the case of tertiary 

settings with time limitations, it has become necessary to find effective but time-saving and more 

innovative techniques. One of these innovative techniques is using screen-casting software (Bellard, 

2009) which allows writing teachers to video record the screen while they are commenting on student 

text.  Screen casting makes feedback more personalized as the student can hear the teacher’s voice and 

interpret the feedback better with additional clues from the intonation of the teacher. Another benefit 

of screen-casting is that the teacher and learner can share a common space and time online which is 

free of the restrictions of the real time and space. The researchers tried out this innovative technique of 

giving feedback in the context of a first year academic writing course at a private university in Turkey. 

The subjects of the study were 20 first year students studying at the Department of Applied English 

and Translation Studies. The study was carried out in the context of a two-semester academic writing 

course which aims at developing students’ paragraph writing and essay writing skills with a step-by-

step approach. In the context of the course, students were given writing tasks as assignments every two 

weeks. In total students had to complete 10-12 assignment tasks throughout the completion of the two-

semester course. The academic writing course followed a multiple draft process approach and students 

hand in a portfolio at the end of each semester. The teacher gave feedback to the first drafts of students 

and then the students wrote their second drafts by taking into account the teacher’s comments. In the 

present study, attitudes towards two feedback types were compared: written feedback with symbols 

without direct correction and feedback through screen-casting with oral plus written feedback 

signaling errors without direct correction. In both feedback types, students were given clues about the 

type of mistake they have done in their text and required to correct their own mistakes. However, with 

the use of screen-casting, technology is integrated in the feedback through sound recording of the 

teacher and video recording of the screen. The main purpose of the study was to find out whether these 

additional features benefit the learners in terms of improving writing skills and positively affect their 

attitudes towards feedback. Secondly, the writing teachers explored the challenges which may arise 

during the feedback process with screencasting. 

Keywords : second language writing, academic writing, feedback, video feedback, screencasting 
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It is a common fact that language learners have a certain amount of anxiety and it is generally thought 

that anxiety plays a significant role during the process of foreign language learning. In fact, what 

effects the anxiety has upon learners and whether it contributes positively or negatively to the process 

of foreign language learning is still under investigation. Regarding this, studies focus not only on the 

learner anxiety, but also on the teacher anxiety. However, it is seen in the literature that a great 

majority of the studies related to anxiety were conducted on language learners all around the world, 

and Turkey is not an exception. In Turkey too, several studies, from various angles, investigated the 

issue of anxiety from the perspective of the foreign language learners. Yet, to draw generalizable 

conclusions regarding the language learning anxiety of the Turkish EFL learners, the studies 

conducted to date need reviewed and there is lack of research in this manner. Thus, to fill the gap in 

the literature regarding the need for an integrative literature review, this integrative literature review 

study is conducted to find out the nature of the foreign language learning anxiety of the Turkish EFL 

learners, the level of anxiety the learners have while learning the foreign language, and finally the 

sources of the language learning anxiety. With this aim in mind, using the key words of “EFL + 

learner + anxiety + Turkey”, “Turkish + EFL + learner + anxiety”, and “stress + EFL + language + 

learner Turkey + Turkish”, a comprehensive search for the studies were undertaken focusing on 

scientific databases of Web of Science, EBSCO, Google Scholar, ULAKBIM, Research Gate, 

academia.edu and Mendeley. As a result, the appearing studies were thoroughly investigated 

depending on the inclusion criteria. Finally, a total of 30 studies were selected and included for the 

further analysis. Employing content analysis of these studies as data source of data for this study, 

common themes and categories were identified. From the analysis of the data, it is found that Turkish 

EFL learners of English experience language learning anxiety at various levels. Additionally, the 

sources of the anxiety appear to arise from the learners’ attitudes towards the language, the nature of 

the language itself, and other factors such as the classroom atmosphere, difficulty or fear of speaking, 

the teachers’ teaching style. Depending on these findings, a number of suggestions are made for the 

students, teachers and other stakeholders. 

Keywords : anxiety, EFL, integrative literature review, language learning, source 
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Education has always been one of the main concerns of humanity as it is the most prominent factor in 

the process of development. Given the fact that we are in an era with a great many sources of 

knowledge and remarkable efforts to develop, every country is searching for a better education in 

order to maximize their development level. This being the case, there is a growing recognition of the 

importance of teacher professional development and education programs. Since English language 

teaching has been facing constant changes, language teachers need to keep up with these changes so as 

to yield better student outcomes, which brings the teacher professional development to the fore. In 

order to provide language teachers with the most effective and appropriate professional development 

opportunities, it is essential that their need areas as well as their professional development activities 

are scrutinized and well-understood. In this regard, this qualitative descriptive study aimed to shed 

light on EFL teachers’ professional development activities and their need areas through two open-

ended questions. The participants of the study were comprised of 36 EFL teachers working at primary, 

secondary and tertiary levels in 17 cities in Turkey. The findings were content analysed. The 

participants were asked to express their professional development activities and identify their 

perceived need areas. The findings of the first open-ended question indicated in-service training 

programs as the main source of professional development. The other professional development 

activities stated by the participants included attending conferences at universities, pursuing 

postgraduate education, reading books, journals, and articles relevant to the field, writing and 

presenting a paper in a conference, watching videos relevant to the field on the Internet, self-

monitoring, attending initial teacher training, collaboration with colleagues, doing action research, and 

attending EU projects. The findings of the second open-ended question revealed many perceived need 

areas which included speaking skills and pronunciation, implementing methods and techniques, 

increasing student motivation and readiness, integration of technology into the classroom, developing 

cultural awareness, increasing students’ speaking skills, classroom management skills, assessment and 

testing skills, developing appropriate materials, following current trends and keeping up-to-date, 

teaching writing skills, planning, and developing research skills. 

Keywords : Teacher Professional Development, EFL Teachers’ Professional Development Activities, 

EFL Teachers’ Perceived Need Areas, English Language Teaching, Descriptive Study 
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Today’s prospective teachers are expected to teach a generation who were born into a world fully 

equipped with technology. In order to meet the educational demands of this generation teachers also 

need to be competent and eager to use technology in educational setting. For this purpose this study 

was designed to determine the attitudes of pre-service English teachers towards use of technology in 

their classrooms. The study was conducted with 200 pre-service EFL teachers (126 females and 74 

males) from a teacher training program. The attitudes of the participants were evaluated in terms of 

gender, grades at the faculty and department under three sub-dimensions as “Self-development in the 

use of technology in education”, “Reflection of the use of technology in education on teaching 

processes”, “Use of technology in education and classroom management”. The results indicated that 

students’ attitudes differed in terms of research variables and some recommendations were generated 

based on the results.   

Keywords: Pre-service teacher education, technology use, teaching English as a foreign language 

 

 

(23175) ASSESSING PROSPECTIVE EFL TEACHERS’ ATTITUDES 

TOWARDS TEACHING PROFESSION 

GÜLTEN GENÇ 
1
 

1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

gulten.genc@inonu.edu.tr 

Attitudes towards any profession are one of the indicators of success in the profession. Teachers are 

expected to have positive attitudes towards teaching profession in order to realize qualified and 

effective teaching. This study attempted to explore the attitudes of prospective EFL teachers towards 

teaching profession. Quantitative research design was employed in the research. A questionnaire 

consisting of 33 Likert-style questions was administered to 190 undergraduate student teachers 

studying at a teacher training program of a state university in Turkey in 2018-2019 academic year. 

SPSS was used to analyze and interpret data. T-Tests, ANOVA, Pearson Correlations and frequencies 

were used to analyze the data. The analyses of data indicated that, in general, teacher candidates have 

positive attitudes towards teaching profession. Besides, prospective teachers’ attitudes differed 

significantly in terms of some research variables.  Based on the findings of the research, some 

implications for teacher education were yielded.  

Keywords: Pre-service teachers, teachers’ attitudes, teaching profession 
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(23197) THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL ANXIETY AND 

FOREIGN LANGUAGE LEARNING ANXIETY LEVEL OF THE ELT 

PREPARATORY CLASS STUDENTS 

DİNÇAY KÖKSAL 
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, MERAL YAVUZ KARTAL 
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1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY 
2 ÇANAKKALE VALİLİĞİ AB VE DIŞ İLİŞKİLER BÜROSU 

meralyk82@gmail.com 

Human psychology and foreign language learning is strongly related to each other.  Since the learners 

are the main character of learning process, their psychological mood plays a crucial role in the process 

because affective factors such as anxiety, motivation, and attitudes greatly affect the language learning 

process. Among these factors, foreign language anxiety (FLA) is a crucial one affecting foreign 

language learning and performance. The sources of foreign language anxiety can be various but human 

psychology is an important factor that has a role in sources of anxiety. FLA can also stem from social 

anxiety disorder. Within this reality, the study aimed to determine students’ social anxiety level and 

foreign language learning anxiety level. It also aimed at investigating the relationship between social 

anxiety and foreign language learning anxiety level of preparatory class students in ELT department of 

Çanakkale Onsekiz Mart University. In order to reach these aims, social anxiety scale developed by 

Liebowitz, M. R. (1987) and foreign language learning anxiety scale developed by Horwitz, and Cope 

(1986) were conducted to 70 students studying at ELT department. In this study, correlational research 

was used. Descriptive analysis and correlation test were performed in the study. According to findings 

of the study, among 70 students, 46 students have low social anxiety level while 14 students have no 

or quite low social anxiety level and 10 students have moderate level of social anxiety. Regarding to 

foreign language anxiety, the study revealed that a large majority of the students (40) had moderate-

level of foreign language anxiety. Additionally the results of the study also revealed that there was a 

meaningful relationship at moderate level between students’ social anxiety and foreign language 

anxiety level.  

Keywords: Social anxiety, foreign language anxiety, relationship, ELT preparatory students 
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(24113) TECHNOLOGY INTEGRATION IN ENGLISH CLASSES FROM 

THE TEACHERS’ PERSPECTIVE 

FİDEL ÇAKMAK 
1
 

1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

fidel.cakmak@alanya.edu.tr 

Technology integration in language classes has long been welcomed in the field of ELT. The volume 

of existing studies on language and technology have highlighted ways in which this integration can be 

realized. This qualitative research study illustrates how EFL teachers benefit from technology in their 

foreign language classes. 23 English teachers working in Alanya, Turkey at different educational 

levels were randomly selected to participate in the study. They were asked for permission and 

willingness to be included as a part of the study. The teachers’ classroom practice of technology use 

was explored through semi-structured interviews and the researcher’s classroom observation notes 

which were taken while monitoring the participating teachers’ classes. The data was coded, analyzed, 

and refined. The researcher evaluated a set of themes including authenticity, motivation, data 

exposure, and out of class involvement in learning English. The study demonstrates how EFL teachers 

realize technology integration in their classes and what challenges were encountered and solutions 

found regarding technology integration into their teaching practice. It contributes to existing studies in 

the literature, highlighting the actual realization of technology integration in language classes. Finally, 

the present study concludes that the use of technology is of importance for foreign language classes in 

the 21st century. However, the challenges for effective integration should be addressed and EFL 

teachers should be trained to increase their technological pedagogical knowledge to improve the 

integration of technology in English classes. 

Keywords: technology integration, EFL classes, 21st century foreign language education, 

technological pedagogical knowledge 

 

(24159) WHY DO PRE-SERVICE TEACHERS OF ENGLISH HUSH? A 

MICRO ANALYSIS OF HUSHING AT YOUNG LEARNER 

CLASSROOM 

ORÇİN KARADAĞ 
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1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

orcinkaradag@gmail.com 

The purpose of the study is to reveal hushing sequences at young learner classroom in which pre-

service teachers of English micro-teach. In line with the purpose, the study is conducted at a 

kindergarten located at the campus zone of a state university. Pre-service teachers (N=57) are selected 

from the 3rd grade of ELT department of that university, who enrolled in the courses, Teaching 

English to Young Learners I and II. The microteaching and initial observation sessions of these pre-

service teachers are organized in accordance with the administrative staff of the kindergarten. All 

applications to university administrations and consent forms from the families are gathered for ethical 

considerations. Following the plan, micro teaching sessions are recorded by the author and transcribed 

through Transana software. Special interest in hushing sequences revealed two main features of its 

deployment. These are found to be (1) Hushing for Management at Off-Task-Talk Sequences, (2) 

Hushing for Management at Task Conveying Sequences. As a result of the study, pre-service teachers 

seem to fail in managerial control of the class and hence deployed over controlling actions to off-task 

behaviors. Along with that, there are also some pre-service teachers who implemented more successful 

task management to convey the pre-designed pedagogical task.  

Keywords: Hushing, Classroom Management, Young Learner Classroom 
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(24498) EFL TEACHERS’ VOICES ABOUT ACTION RESEARCH 

CEYHUN YÜKSELİR 
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This study investigates EFL teachers’ perceptions and understanding of action research and the 

significance of creating awareness about teachers as researchers in language classes. The 

participants (N=35, 27 females and 8 males)are EFL experienced teachers working in state primary 

and secondary schools in Turkey, who taught English for young learners for a period of time. The 

study was designed as qualitative in nature in order to develop a deeper interpretation of participants’ 

understanding regarding one of the research methods, action research (AR). A semi-structured 

questionnaire composed of four questions together with participants’ information such as gender, 

teaching experience, department and graduation level prepared by the researcher himself was 

employed as the data collection tool. The data collected were analyzed conducting thematic analysis. 

Findings indicate that the participants are not much familiar with the concept of action research and 

most of them think that action research is a kind of student activity and drama activity making the 

class more enjoyable. Although their perception of the concept is very limited and does not go beyond 

the practices of educational activities, teaching method, solving an educational problem and 

stimulating both students and teachers, participants think that AR is of vital importance in EFL 

classes. Implications are included for English language teacher education in Turkey.  

Keywords: EFL teachers, perceptions, action research 

 

(24565) EXPLORING THE IMPACT OF PSYCHO-SOCIAL 

CONTEXTUAL VARIABLES ON LEARNER ENGAGEMENT AT 
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Recent studies in the field of education have increasingly been focusing on learner engagement as one 

of the significant factors playing role in academic achievement.  As a multifaceted construct 

encompassing not only the learner as a whole, but the learner with his/her history and context, 

engagement refers to the learner’s degree of involvement or will to engage in learning tasks. Findings 

in the field of education repeatedly indicate that, in addition to the academic variables in a given 

learning situation, non-academic “psycho-social contextual” variables (Richardson, Abraham, & 

Bond, 2012) also need consideration in defining, planning, and assessing learner achievement. In this 

respect, the present study aims to present the preliminary findings from a large scale research carried 

out to investigate university students’ dispositions toward academic achievement and to identify the 

main factors playing role in their level of learning engagement. Since the study aims to reveal the 

interacting factors affecting learners’ academic engagement by obtaining and interpreting their 

opinions, experiences, feelings, and assumptions on their learning context, constructive approach for 

grounded research design proposed by Charmaz (2006) was followed. The data gathered through 

semi-structured interviews and focus-group discussions was analysed following open coding 

procedure.  The findings, limited to personal, social, and economic factors for the present study, 

indicate that such psycho-social contextual factors impact academic engagement and achievement, and 

therefore, learners’ wider context need to be considered in order to be able to support and guide 

learners more effectively. 

Keywords: Learner engagement, academic achievement, psycho-social contextual factors, higher 

education 
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(24635) NEW ILLUSIONS IN EFL THROUGH TALL (TECHNOLOGY 

ASSISTED LANGUAGE LEARNING) PRACTICES 

AYŞE DEMİR 
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The 21st century is the era called “the age of technology” and people are exposed to a great number of 

technological stuff in all walks of life, accordingly.  Therefore, the outmoded learning strategies are 

gradually being replaced with the ones that let both the learners and teachers use new facilities based 

on new technologies. In other words, the ways of learning are redesigned to integrate technology into 

the classrooms and grab the language learners’ attention in this way.  Thus, it has turned out to become 

a must to get adapted to the needs of the 21st century skills which mainly connote the knowledge of 

technology.  Especially, the teachers of EFL, whose aim is to introduce the basic skills of language 

with all its aspects to the learners, are expected to gain this knowledge so that they can let their 

learners meet the language as a whole via web tools and applications. The present study aims at 

introducing some of these useful technological language tools and how to apply them for classroom 

use. 

Keywords: technology, web tools, applications, TALL, language education 
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The focus of this study is to evaluate the potential contribution of an attribution retraining intervention 

program. The purpose of the study is, firstly, to improve participants’ internal locus of control through 

an Attribution Retraining (AR) program. Another purpose of the study is to find out whether this 

attribution retraining intervention program has an effect on academic achievement of the participants. 

The purpose of the AR program was to modify students’ attributions on learning English as a foreign 

language and to teach them adaptive styles of attributions. 250 students conducted the Attribution 

Questionnaire as a pre-test. The participants for the experimental group were chosen based on their 

low score on the questionnaire, and their achievement test scores. The control group including 20 

students was formed by matching their results with that of the experimental group. Both the 

experimental and control groups were equal in number (n=25). An eight-week training program on 

attributional retraining intervention program was administered to an experimental group of 20 Turkish 

EFL learners who were purposively selected. The results demonstrated the positive effect of 

attribution retraining on the participants’ academic achievement and their attribution styles.  Findings 

of the study were discussed in the light of the relevant literature and some suggestions for further 

studies were made. 

Keywords: Attribution, Attribution Retraining, Academic Achievement 
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(24712) THE WHISPERS OF ACADEMICS AND STUDENTS: WHY, 

HOW AND TO WHAT EXTENT ENGLISH MEDIUM INSTRUCTION 

AND TURKISH MEDIUM INSTRUCTION? 

RÜMEYSA PEKTAŞ AYDEMİR 
1
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pektasrumeysa@gmail.com 

This integrative reserach aims to address the perceptions of academics and students at tertiary level on 

the benefits and drawbacks of English medium instruction (EMI) as macro language policy in general 

and on particularly the use of Turkish medium instruction (TMI) at Higher Education (HE). With this 

aim in mind, 5 current articles (2008-2016) were selected written by the native writers. All the articles 

were examined by complete reading and synthesized with a research agenda. The findings indicated 

both the negative and positive perceptions heavily in favor of the greater need to use TMI in the 

English courses. However, the limitations, lacks and gaps of the studies are highlighted at the 

conclusion part and provocative questions for further research and implications are provided. 

Keywords: English Medium Instruction (EMI), Turkish Medium Instruction(TMI), Academics, 

Benefits and pitfalls, Higher education, Students. 

 

 

(24764) ÇOK DİLLİLİK BAĞLAMINDA DEYİMLERİN ANALİZİ: 

ALMANCA-İNGİLİZCE- TÜRKÇE ÖRNEĞİ 

BAHAR İŞİGÜZEL 
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bahar.isiguzel@gmail.com 

Her ulusun tarihsel süreçler boyunca kendine özgü geçirmiş olduğu farklı yaşantılar ve deneyimler 

günümüze sözlü ürünler olarak ulaşmıştır. Deyimler, bir dilin anlatım yollarını, o dili konuşan 

toplumun geçmişini, yaşam biçimini, geleneklerini ve çeşitli özelliklerini belirten önemli izler taşırlar. 

Özellikle yabancı bir dilin öğrenilmesi sürecinde hedef dilin sadece dilsel boyutta değil kültürel 

bağlamda da anlaşılması bütüncül ve anlamlı öğrenme yaşantıları açısından önem arz 

etmektedir.  Genel olarak farklı dillerdeki deyimler incelendiğinde anlatım ve bağlam açısından dilden 

dile hem farklıklar hem de benzerlikler de göze çarpmaktadır.  Benzerliğe bakıldığında Türkçede 

“havlayan köpek ısırmaz deyimi hem Almancada (Hunde, die bellen, beissen nicht )hem de 

İngilizcede (barking dogs seldom bite) benzerlik göstermektedir. Farklılık açısından 

değerlendirildiğinde ise Türkçede “Pireyi deve yapmak”  deyimi İngilizcede  ( make a mountain out of 

a molehill- dağ ve köstebek yuvası) ve Almancada (aus einer Mücke einen Elefanten machen-

 sivrisinek- fil) olarak oldukça farklı ifadeler kullanılmıştır.  Bu çalışmada 2018-2019 öğretim yılı 

bahar yarıyılı Alman dili eğitimi ana bilim dalında öğrenim gören N:28 Almanca öğretmen adayının 

Sözlü İletişim becerileri II ve Yazma Becerileri II dersleri kapsamında çok dillilik bağlamında 

(Almanca-İngilizce-Türkçe) deyimleri analiz etmeleri hedeflenmiştir. Çalışma boyunca diller arasında 

kıyaslamalar yapılmış, kültürel farklılıklar tartışılmış ve deyimlerin neden benzerlik ve farklılık 

gösterdikleri üzerinde kestirimde bulunulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda yapılan 

görüşmelerde deyimleri analiz etmenin dili ve kültürü daha iyi anlamada, kelimeleri daha anlamlı, 

kalıcı ve bağlam temelli öğrenmede oldukça etkili olduğu ifade edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Deyimler, çok dillilik, yabancı dil, analiz. 

 

 

 

 



ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE 

 

 Sayfa 104 

 

 

(24559) PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ 

REFLECTIVE THINKING TENDENCIES AND THEIR ATTITUDES 

TOWARDS TEACHING PROFESSION 

İREM ERÖZCAN 
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As reflective thinking is regarded as a mental and affective process, reflective practices and tendencies 

toward it may have an impact on teacher candidates’ mental and emotional attitudes toward the 

teaching profession during their teaching-learning processes. Therefore, this present study firstly aims 

to analyze pre-service teachers’ reflective thinking tendencies and attitudes toward the teaching 

profession, and then the relationship between these variables. The study was conducted in Çanakkale 

Onsekiz Mart University with English Language Teaching Department 3rd and 4th-grade pre-service 

teachers on 2018-2019 fall term. In accordance with the aim and research questions of study, the 

research study was designed as non-experimental with single and correlational scanning models. In 

this respect, data were collected through both “reflective thinking tendencies scale” and “attitudes 

towards teaching profession scale”. For the analysis of the data, descriptive and correlational statistics 

were used and results showed that there is a significant correlation between reflective thinking 

tendencies and attitudes towards teaching profession of participants. Also, gender is not a determinant 

for reflective thinking tendency; however, female pre-service teachers are more positive attitudes 

towards the teaching profession than male counterparts. 

Keywords: Attitude, pre-service teacher, reflective thinking, reflective thinking tendency, teaching 

profession. 
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Although teaching English is aimed by many implementations, the effectiveness of these applications 

has been changing over the years. To achieve this purpose, preparatory education for 5th grade 

students was conducted 2017-2018 academic year. The weekly number of the English classes is 5 

hours for the standard class and 15 hours for the project class.  To have an insight into both the 

preparatory class students and the standard class students’ motivation, a mixed methodology study was 

conducted to collect data. 60 students answered the questionnaire which was designed by Dörnyei and 

Csizér (2006). Then, the interview was used with 10 students who were chosen by the researcher. It 

was found that students have positive attitudes towards learning English and target culture and there is 

a slight difference between preparatory class and standard class attitudes towards learning English. 

 Keywords: motivation, preparatory class, 5th grade, learning, English 
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(24572) ÇANAKKALE VE ÇEVRESİNİN AFETLERİ ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRME 
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Afetler, beklenmedik zamanda karşılaşılan ve meydana geldiği yerde yaşayan bütün canlıların hayatını 

etkileyen olumsuz olayların sonucudur. Afetlerin önlenmesi ve meydana geldiği zaman gerekli 

tedbirlerin alınması çok eski zamanlardan beri hem yönetenleri hem de yönetilenleri meşgul eden 

önemli konuların başında gelmektedir. Çanakkale, hem dünya hem de Türk tarihi bakımından 

öneminin yanı sıra çeşitli afetlerin meydana geldiği bir yer olarak da bilinmektedir. 1900’lerden 

günümüze deprem, orman yangını, sel, heyelan gibi afetlerin yaşandığı bölge olmasının yanı sıra 

stratejik açıdan da hayatî bir konumdadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın uzantılarının geçtiği birinci 

derece deprem bölgesi olmasının yanında, yeşil alan bakımdan da zengin bir coğrafyaya sahip olduğu 

için sel ve heyelan açısından da risk arz etmektedir. Bu çalışmada Çanakkale ve çevresinde son 

yüzyıllık dönemde meydana gelen afetler, afetlerin yarattığı sorunlar ve bunlara getirilen çözüm 

önerileri tespit edilecektir. Çalışmada verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi yöntemi kullanılacak, elde edilen veriler sınıflandırılarak frekans analizi yapılacaktır. 

Çanakkale ve çevresinin afetleri üzerine yapılan tespitlerden sonra bundan sonrası için her afet türü 

için yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Çanakkale, afet, Çanakkale’de yaşanan afetler, Afetlere karşı alınan önlemler 
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Depremler normal hayatı kesintiye uğratan, can ve mal kayıplarına neden olan afetlerdir. Ülkemizde 

geçmiş yıllarda pek çok deprem meydana gelmiş ve bu depremler toplumumuz üzerinde birçok etkiye 

sahip olmuştur. Ülkemizin benimsediği bütünleşik afet yönetimi sisteminde afet sonrasında 

gerçekleştirilen rehabilitasyon (iyileştirme) çalışmaları meydana gelmiş afetin hem maddi hem de 

manevi yaralarını sarma, normal hayat düzenine geri dönmeyi, bireylerin bedenen ve psikolojik olarak 

tam bir iyilik hali içerisinde olmasını hedeflemektedir. Araştırmaya konu olan deprem Çanakkale 

genelinde hissedilmiş, Ayvacık bölgesinde etkisini göstermiştir. Bölge halkı bu depremden olumsuz 

etkilemiştir. AFAD başta olmak üzere Aile Sosyal Politikalar Bakanlıkları temsilcileri, diğer kurum ve 

kurulular bu bölgelere çeşitli çalışmalar düzenlenmiştir. Bölge halkının almış olduğu zararlar en aza 

indirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi 

kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Ayvacık, Deprem, Rehabilitasyon 
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(23330) ÇOCUKLARIN KALEMİNDEN “OKUMAYI SEVMEYEN 

ÇOCUĞUN HİKAYESİ” 
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Resim çizdirme elli yılı aşkın bir süredir araştırmalarda ilgiyle kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin 

kullanılmasının temel nedeni; resimlerin, çizen kişinin duygularını ve güdülerini yansıtmasından 

kaynaklanmaktadır. Resim çizdirme tekniği kullanılarak çocukların iç dünyasına yönelik bilgiyi görsel 

bir yapı içerisinde tanımlamak, duygularını anlamak, gerçek düşüncelerini, arzu ve isteklerini 

belirlemek mümkündür (Yavuzer, 2017).  Bu önemle ilkokul öğrencilerinin okumayı sevmeme 

durumu hakkındaki zihinsel modellerinin nasıl olduğunu, yaratıcı drama yoluyla oluşturulan yaşantılar 

sonrası çizimlerden faydalanılarak ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu 

Erzurum’da özel bir okulda 4. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışma nitel 

araştırma desenlerinden tek araçsal durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Odaklanılan bir 

sorunu ”neden”, “nasıl” sorularıyla  derinlemesine anlamaya çalışan bir yaklaşımla farklı veri toplama 

araçları kullanan  bu durum çalışmasında veriler “Okumayı Sevmeyen Çocuğun Hikayesi” kitabı 

temel alınarak okuma tutumuna yönelik olumlu-olumsuz durumlarla farkındalık oluşturmak amacıyla 

yazılan atölyelerle yaratıcı drama yönteminin değerlendirme aşamasında toplanmıştır. Veriler içerik 

analizi ve resim analizi ile çözümlenecektir. 

Anahtar Kelimeler : Resim çizdirme yöntemi, yaratıcı drama, okumayı sevmeyen çocuğun hikayesi. 
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As an adult, the first image that comes to my mind when I think about a teacher is that of my primary 

school teacher with her lovely smiling face. What about children from diverse societies? What comes 

into their mind when they think about a teacher? Children represent extrovert or introvert 

characteristics. Introvert children use their intrinsic resources more to guide themselves, and they are 

prone to spend time themselves doing activities like drawing. Not every child can react to written or 

verbal instruments accurately. Thus, Chambers (1983) structured the Draw‐A‐Scientist Test (DAST) 

in which drawings are examined through considering peculiar characteristics− present or absent, 

providing a portrayal of scientist images children have. Evaluating all these aspects and having a 

spectrum of data from the related literature in hand, this cross-cultural study was structured on Serbian 

and Turkish students’ (N=40) cognitive constructs of teachers by the help of a reliable technique− 

Draw‐A‐Scientist Test (DAST) and a semi-structured interview. Undoubtedly, the learning and 

teaching process is extensively affected by children’s stereotypic images of a teacher. Therefore, the 

findings of the study may supply useful implications for the researchers in the related field, curriculum 

designers, teachers, and policy makers. 

Anahtar Kelimeler : Serbian Students; Turkish Students; Cross-cultures; Draw‐A‐Scientist Test 

(DAST) 
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(25118) A DISCOURSE STUDY: CULTURAL MESSAGES IN TURKISH 

COMICS 

ÖMER GÖKHAN ULUM 
1
, KARİNA HADUTOGLU 

2
 

1 ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY 
2 NOVOSIBIRSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, RUSSIA 

omergokhanulum@gmail.com 

Being a medium used to express ideas or thoughts by images, often tied up with texts, comics mirror 

cultural characteristics of a community, and is referred as an integral component of such cultural 

characteristics. Cultural messages or themes might be easily isolated from comics produced within a 

specific society; this though would be highly unfavorable for properly developed comics. With this 

study, it was aimed to highlight the cultural themes included in a range of popular Turkish comics, as 

well as to put special emphasize on the extent of each cultural elements emerged in these comics. For 

this, several magazines of comics published periodically in Turkey were examined. As a result of the 

evaluation, it was found out that themes of politics, man/woman relations, sexuality, and science and 

technology occupied the most significant place among all other themes occurred in the analyzed 

magazines of comics. And surely, this was duly attributed to the cultural characteristics of the society 

in which these magazines of comics were produced. Whether this leads to a positively effective way of 

attracting the target readers of comics is an issue not bringing any suspicion into the comics market. 

Anahtar Kelimeler : comics, culture, culture and comics, cultural themes in comics 

(25119) THE USE OF COMPLEX SENTENCES IN EFL STUDENTS’ 

WRITING PORTFOLIOS 

ÖMER GÖKHAN ULUM 
1
, OLGA YAKTU 

2
 

1 ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY 
2 MASARYKOVA UNIVERSITY, CZECH REPUBLIC 

omergokhanulum@gmail.com 

 

A complex sentence is produced by unifying one or more dependent clauses with the main clause 

through conjunctions or relative pronouns. A clause means a simple sentence which includes solely 

one clause. However, complex sentences include more than one clause. It is crystal clear that an 

outstanding dimension of language acquisition is the student's forming the ability to construct and 

comprehend diverse complex sentences. In other words, with the proficiency of complex sentences, 

the linguistic development reaches its peak. This study concerns the development of complex 

sentences in a number of EFL university students. Based upon a descriptive analysis, this paper has 

analyzed the writing papers of 50 EFL students in order to discover their use of complex sentences in 

writing. 50 essays were chosen randomly from the writing portfolios of the students. The essays were 

chosen randomly from the papers of intermediate level EFL students who were studying at the 

preparatory classes of Adana Science and Technology University. The findings of the study suggest 

that the students formed basic sentences more than complex sentences in their essays. In a similar 

vein, development of complex sentences was not reflected in the essays of EFL prep class students, 

which constitutes a drawback in their EFL proficiency. 

Anahtar Kelimeler : complex sentences, writing, EFL writing, writing portfolios, EFL students 
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 (23331) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ENGELLERİNE 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN YARATICI DRAMA YOLUYLA 

İNCELENMESİ 

BÜŞRA FAYETÖRBAY 
1
, OKTAY YAĞIZ 

1
 

1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

busra.f.orbay@gmail.com 

Okuma etkinliği karmaşık bir zihin etkinliği olarak birçok beceriyi de kazanmayı gerektirir. Bu 

becerilerden bazıları: Dikkat, soyut kavramları somutlama, öğrenmeyi öğrenme, problemleri çözme, 

bilgileri depolama, bilgileri zamanında hatırlama ve hatırlatma, konuşmadır. Bu durum okumaya yeni 

boyutlar kazandırmış ve okumanın önemini artırmıştır. Okuma sürecinde metinlerden seçilen bilgiler 

sınıflama, sıralama, sorgulama gibi işlemlerle tekrar anlamlandırılmakta, zihinde yapılandırılmaktadır. 

Öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerinin daha hızlı gelişmesini sağlayan okuma sürecinde engeller 

ortaya çıkmakta ve bu durum okuma sürecinin özellikle dikkat ile bilgileri depolama aşamalarını 

olumsuz etkilemektedir. Bu önemle çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin okuma engellerinin 

farkında olmasını sağlamak, bu engellere yönelik görüşlerini ve çözüm önerilerini incelemektir. 

Araştırmanın çalışma grubu Erzurum’da özel bir okulda 4. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenciden 

oluşmaktadır. Bu çalışma, eğitim araştırmaları sürecinde yaygın bir şekilde kullanılan durum çalışması 

araştırmasıdır. Bir araştırma metodu olarak durum çalışması, eğitim alanında var olan bir sorunu 

derinlemesine analiz etmede kolaylıkla kullanılabilen ve genel olarak gerçek yaşam ortamlarında var 

olan “nasıl” ve “neden” sorularına cevap arayan ve farklı veri toplama kaynaklarından istifade eden 

sistematik bir araştırma yöntemidir. Bu amaçla yaratıcı drama kaynaklı veri toplama ve analiz etme 

araçları da durum çalışması araştırma bulgularına daha güvenilir bir kimlik kazandıracaktır. Çalışmada 

“Okumayı Sevmeyen Çocuğun Hikayesi” kitabının bir bölümünün okuma engellerini belirlemeye 

yönelik yazılan 120 dakikalık atölye ile yaratıcı drama yöntemiyle doküman ve video-ses 

kayıtlarından oluşan nitel veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuş 

öğrencilerin okuma engelleri, aile, teknolojik aletler ve diğerleri olarak 3 kategori altında 

toplanmıştır.  Frekanslarına göre okuma sürecine engel teşkil eden unsurlar; kardeş, anne, telefon, 

kuzen, tablet, tv, misafir ve uyku kodları olarak  tablolaştırılmıştır. Okuma engellerini belirleyen 

öğrenciler, okuma engellerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. 

Çözüm önerilerinden bazıları, kendilerinin okuma sürecinde yalnız bırakılması, kardeşlerin ebeveynler 

tarafından kontrol edilmesi, aile fertlerinin okuma sürecine destek olması ve uyku saatlerinin okuma 

sürecine göre düzenlenmesi şeklinde ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Okuma, okuma engeli, yaratıcı drama, okumayı sevmeyen çocuğun hikayesi. 
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(24348) S. OROZBAKOV NÜSHASINA GÖRE MANAS DESTANINDA 

BİR İNANÇ UNSURU OLARAK RÜYA 

TUNGUCH ARALBEK UULU 
1
 

1 KIRGIZİSTAN 

aralbekov.tunguch@mail.ru 

Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı, Türk boylarından biri olan Kırgızların milli destanı 

olduğu gibi dünya edebiyatının da sayılı ürünlerinden biridir. Manas destanı, adını, Manas isimli 

kahramandan alır. Bu destanı okuyup söyleyenlere de Manasçı denilir. Manasçılık, bir sanat ve meslek 

olarak kabul edilir. Manas destanında geçen hadiseler, bazı araştırmacılar tarafından Hun dönemine 

bağlanmaktadır. Ancak bu olayların zeminini 11-12. yüzyıllara bağlamak daha gerçekçi bir 

yaklaşımdır. 1120’li yıllarda Orta Asya’yı istila ederek Karahanlı ülkesini ele geçiren Moğol 

Karahıtaylar’ın Kırgızlar üzerine asker göndermesi ve bu sırada yaşanan olaylar, Manas Destanı’na 

kaynaklık eder. Destan kahramanı Manas’ın XVI. yüzyılda yaşamış bir kişi olduğu hakkında belli bir 

kanaat bulunmaktadır. Bu bakımdan, destanın olgun çağını yaşaması XVI. yüzyıl ve sonralarında 

gerçekleşmiştir. Kırgız Türklerinin milli kahramanı Manas’ın etrafında teşekkül eden Manas 

Destanı’nın ilk bölümünden itibaren, Manas’ın doğumu, daha beşikte iken konuşmaya başlaması, 

kafirleri yeneceğini söylemesi, büyüyüp delikanlı olunca Çinlileri yenmesi, Müslüman yiğit 

Almanbet’le tanışıp, birlikle birçok savaşa girmeleri, Manas’ın evlenmesi, düşmanları tarafından iki 

defa öldürülmesine rağmen tekrar dirilmesi, Mekke’yi ziyaret ve Kabe’yi tavaf etmesi, lirik bir üslupla 

anlatılır. Destanda Manas’ın ölümüne geniş yer verilir. Çalışmada,  S. Orozbakov nüshasına göre 

Manas Destanında, rüya bir inanç unsuru olarak ele alınarak rüyaların kahramanların hayatlarının 

geçiş dönemlerinde nasıl bir 

etki  oluşturduğu,  ne  gibi  fonksiyonlara  sahip  olduğu  üzerinde  durulacaktır.  Karşılaşılan 

sonuç;  doğumundan önce anne-babasına haber verilmesinden tutun evleneceği kişilerin kim olduğuna, 

kahramanın öleceğinin bildirilmesinden vasiyetine kadar birçok durumda rüyaların, destandaki olay 

örgülerinin ilerlemesi açısından işlevsel olduğu görülecektir. 

Anahtar Kelimeler : Kırgız edebiyatı, Manas Destanı, Kırgız Türkleri, inanç, rüya. 
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(24218) CEZMİ, TURFANDA MI YOKSA TURFA MI VE FELATUN 

BEYLE RAKIM EFENDİ ROMANLARI ÖRNEKLERİNDE TANZİMAT 

ROMANLARINDA İDEALİZE EDİLMİŞ TİPLER 

MESUT TEKŞAN 
1
, MUHAMMET ORTAK 

2
 

1 ORDU ÜNİVERSİTESİ 
2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

mesutteksan4@gmail.com 

Tanzimat dönemi, Türk toplumunun yoğun bir kimlik arayışı içine girdiği zaman dilimlerinden 

birisidir. Osmanlı Devleti;  Rönesans, coğrafi kesifler, reform hareketleri, sanayi devrimi gibi atılımlar 

sonucunda bilim, sanat, kültür ve teknik başta olmak üzere pek çok alanda önemli ilerlemeler 

kaydeden Batı’nın gerisinde kalmış ve onun takipçisi durumuna düşmüştür. Osmanlı Devleti çağın 

koşullarına uyma isteğiyle özellikle askerî ve teknolojik alanlarda Batı’yı örnek almaya başlamıştır. 

Bu örnek almalar sadece askerî ve teknolojik alanlarla sınırlı kalmayarak sosyo-kültürel hayata da 

sıçramıştır. Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla resmiyet kazanan Batılılaşma hareketleri Osmanlı 

Devleti’nde ve toplumunda yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Yüzünü “Doğu”dan “Batı”ya 

döndüren Osmanlı Devleti “Batılı” olmak ve “Doğulu” kalmak arasında bir medeniyet krizini 

yaşamaya başlamıştır. “Doğu”dan “Batı”ya yapılan bu göçte “doğu”dan neler kalacak, “batı”dan neler 

alınacak sorunsalı yaşanan fikir krizini daha da alevlendirmiştir. Batılılaşmanın nasıl olması gerektiği 

hususunda dönemin aydınları pek çok fikir ileri sürmüşler ve kendilerince bir yöntem ortaya 

koymuşlardır. Medeniyet dairesini değiştiren bir toplumda haliyle ortaya yeni bir insan tipi çıkacaktır. 

Bu insan tipinin şekillenmesinde aydınlar edebiyattan ve onun ürünlerinden faydalanma yoluna 

gitmişlerdir. Devletin içinde bulunduğu durumla ilgili tespitlerini ve çözüm önerilerini roman ve 

tiyatro gibi birçok edebi eserle dile getirmişlerdir. Aydınlar, kendilerince devleti içinde bulunduğu zor 

durumdan çıkaracak insan modellerini, kurmaca eserlerdeki hayali âlemlerde canlandırmış ve bu 

şahısları okuyucularına rol model olarak sunmuşlardır. Bu çalışmada, Cezmi, Turfanda mı Yoksa 

Turfa mı? ve Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanlarından hareketle topluma sunulan bu rol model 

kahramanların nasıl bir kimliğe sahip oldukları incelenmeye çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler : Roman, Cezmi, Mansur, Zehra, Râkım, Felâtun, İdealize etmek 
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(18234) MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EKMEK YAPMA 

MAKİNESİ KULLANIMININ UYGULAMALI EĞİTİMİ: NKÜ TEKNİK 

BİLİMLER MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖRNEĞİ 

GÜRCAN UZAL 
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1
, SAİM 

ALTAY 
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1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

guzal@nku.edu.tr 

 

Son yıllarda diğer sektörlerde olduğu gibi gıda sektörü de son teknolojiyi kullanma eğilimi 

göstermektedir. Bu nedenle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları (MYO) Gıda Teknolojisi 

Programlarında öğrencilerin sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve bunları 

kullanabilir durumda olmaları önem kazanmaktadır. Ekmek Yapma Makineleri programlandıkları 

doğrultuda ekmek yapabilen, ayrıca bazı ekstra fonksiyonları olabilen elektronik bir cihazdır. Ekmek 

Yapma Makineleri  tam otomatik olarak çalışmakta olup, hedef çalıştırılma ortamları ev mutfakları 

olsa da gıda laboratuvarları, lokanta ve pastahanelerde de kullanılabilmektedir. Bu alanlar gıda 

tekniker adaylarının muhtemel çalışma alanlarıdır. Bu nedenle gıda teknikerliği eğitimi ve öğretimi 

gören öğrencilerin Ekmek Yapma Makinesini iyi tanımaları, kullanımı sırasında dikkat edilmesi 

gereken hususları öğrenmeleri ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmeleri için makine üzerinde pratik 

yapmaları gerekmektedir. Tahıl Teknolojisi derslerinin uygulamalarında, klasik yöntemle ekmek 

yapımı yanı sıra, son teknoloji ürünü olan ve tam otomatik olarak ekmek üretebilen Ekmek Yapma 

Makinesi  de öğrencilere gruplar halinde tanıtılmakta ve çeşitli ekmek yapımı uygulamaları eşliğinde 

makinenin çalışma prensipleri makine başında öğretilmektedir. Böylece gıda teknolojisi öğrencileri 

ekmek üretimi hakkındaki teorik bilgileri aldıktan sonra, makine başında uygulayarak pekiştirmekte ve 

öğrenme tam olarak gerçekleşmektedir. Ekmek Yapma Makinesi ile çok sayıda farklı 

kombinasyonlarda ekmek üretebileceklerini öğrendikleri için, bu alana ilgi duyan öğrencilerin 

gelecekte planlayacakları ekmek çeşitlerini deneme ve en uygun bileşimi oluşturma fikirlerinin 

oluşumuna da katkı sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Teknik Bilimler MYO Gıda Teknolojisi 

öğrencilerinin Ekmek Yapma Makinesi ile ekmek yapımında dikkat edilmesi gereken önemli 

noktaların uygulamalı olarak nasıl öğretilebileceğini ortaya koymaktır. Sonuç olarak mesleki eğitim, iş 

başında ve tam öğrenme şeklinde gerçekleştiği için, Ekmek Yapma Makinesi ile yapılan uygulamalı 

eğitimler öğrencilerin bu alanda yetişmelerine büyük katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu, Ekmek Yapma Makinesi, Gıda Teknikerliği, Ekmek 

Yapımı Eğitimi, Tahıl Teknolojisi 
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(25418) ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİMDE ÖĞRENME 

MELTEM EVİN 
1
 

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

meltemevin@comu.edu.tr 

 

Öğretimde öğrenme üzerinde birçok unsur etkili olabilmektedir. Bu unsurların önem derecesi kişiye 

veya içinde bulunulan durumlara göre farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak öğretme faaliyetlerini 

planlayıp sürdürecek birey için de öğrenme faaliyetlerini sürdüren bireyler için de öğretimde öğrenme 

üzerindeki faktörlerin etkililik derecesinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü hem öğretim faaliyetini 

planlayacak ve yapacaklar için hem de öğrenmeyi gerçekleştirme amacındakiler için önem sırsının 

bilinmesi öğrenmenin daha etkili olabilmesi için önem arz etmektedir. Çalışmada öğrenme üzerinde 

etkili olan veya olabilecek faktörler alan yazın taraması ile tespit edildikten sonra lisans ve ön lisans 

öğrencilerine bu faktörleri önem sırasına göre sınıflandırmaları istenmiştir. Çalışmada veriler bu 

sebeple yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın verileri ön lisans ve 

lisans öğrencilerinden toplanmıştır. ön lisans ve lisans öğrencileri açısından ve cinsiyet değişkeni 

açısından öğretimde öğrenme üzerinde etkili olan faktörlerin önem dereceleri tepsi edilerek öğretme 

ve öğrenme işini yapacak olan bireyler için öneriler getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : öğretme, öğrenme, öğretimde öğrenmede etkili olan faktörler, öğrenci görüşleri 

 

(25419) ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ VE OKUL 

ÖNCESİ EĞİTİM 

MELTEM EVİN 
1
 

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

meltemevin@comu.edu.tr 

Okul öncesi eğitim denildiğinde çocuğun ilköğretime başladığı döneme kadar olan eğitimi 

anlaşılmakla birlikte bu çalışmada okul öncesi eğitim ile kast edilen örgün eğitim kurumlarında verilen 

okul öncesi eğitimdir. Okul öncesi eğitim, çocukların ilköğretime hazırlanmasında ve 

sosyalleşmesinde önemlidir. Okul öncesi eğitim, maalesef bazı bireylerin gözünde çocuk bakımı ile eş 

değerde görülmekte ve bu bakış açısı okul öncesi eğitimden istenen verimin ve beklentinin 

gerçekleşmesine engel olmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimci olarak görev alacak 

öğrencilerin okul öncesi eğitime bakış açılarının tespit edilebilmesi için yapılan bu çalışmada ilerde 

okul öncesi eğitim verecek bireylerin bu eğitimi nasıl gördükleri metaforlar yoluyla belirlenecektir. 

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni ile gerçekleştirilmiş ve verilerin analizinde 

ise içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada veriler Türkiye’nin batısında bir üniversiteye bağlı olarak 

eğitim faaliyetini sürdüren meslek yüksek okulunda Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden “Okul 

öncesi eğitim…………….. gibidir, çünkü………..” şeklinde oluşturulmuş form ile toplanmıştır. Elde 

edilen veriler kodlanıp, temalara ayrılarak sonuçlar değerlendirilmiş ve ilgililere yönelik öneriler 

geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : okul öncesi eğitim, öğrenci görüşleri, metafor 
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(25420) ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ VE OKUL YÖNETİCİLİĞİ 
 

MELTEM EVİN 
1
 

1
 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

meltemevin@comu.edu.tr 

Okul, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlı ve belli bir program dâhilinde gerçekleştirildiği yerlerdir. 

Okul, bir sistemdir ve bütün sistemlerde olduğu gibi bu sistemin de uyumlu bir şekilde çalışması ve 

amaca ulaşması için sistemi oluşturan her unsurun düzgün çalışması yani üstlendiği görevi tam olarak 

yerine getirmesi gerekmektedir. Sistemin işleyişindeki her bir aksaklık sonucun da istenen gibi 

olmamasına sebep olacaktır. Çalışmada okul öncesi eğitimi alanında ön lisans eğitimi alan öğrencilere 

okul sisteminin unsurlarından okul yöneticisi ile ilgili geliştirdikleri metaforlar sorulmuş ve elde edilen 

bulgular ile sistemin bir parçası olan öğrencilerin gözünden diğer bir parçanın nasıl görüldüğü tepsi 

edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkılarak okul yöneticilerinin öğrencilerin gözünden 

neleri yapması ve neleri yapmaması gerektiği belirlenme çalışılmış ve öneriler geliştirilmiştir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmış, veriler 2018-2019 Öğretim 

Yılı Bahar Yarıyılı’nda Türkiye’nin batısında yer alan bir üniversitenin ön lisans eğitimi verilen bir 

yüksekokulundaki öğrencilerden toplanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniği ile değerlendirilerek 

öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar kodlanarak temalara ayrılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Okul yöneticisi, öğrenci görüşü, metafor 
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Türkçe eğitimi, ayrı bir disiplin olarak 1990’lı yıllarda ele alınsa da Türkçe öğretmek ile ilgili çalışma 

ve çabaların tarihi Türk tarihi kadar eskidir. Türk toplumunun tarihi süreç içerisinde yaşadığı her 

değişme ki bu değişmeler olumlu veya olumsuz olabilir Türkçe öğretimine bir şekilde yansımıştır. 21. 

Yüzyıla gelindiğinde Türkçe öğretimi ile ilgili sorunların tam olarak çözülebildiğini söylemek 

mümkün değildir. Çalışmada Türkçenin öğretiminin Türkçe derslerinde eğitim sürecine 

uygulanamaması ile ilgili sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olabileceğinin 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkçe eğitimi lisans öğrencilerine yönelik Türkçe 

öğretiminin Türkçe derslerinde eğitim sürecine uygulanamaması ile ilgili düşünceleri ve çözüm 

önerileri ile ilgili araştırma soruları oluşturulmuş, oluşturulan sorular yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılarak öğrencilere sunulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim 

modeli kullanılmıştır. Veriler, 2018-2019 yılında Türkiye’nin batısındaki bir üniversitede Türkçe 

Eğitimi Lisans öğrencilerinden elde edilmiş ve veriler betimsel analiz yoluyla tema ve kodlar şeklinde 

sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Türkçe öğretim süreci, Türkçe dersleri, Türkçe öğretiminin eğitim sürecine 

uygulanmasında karşılaşılan sorunlar 

 

(25422) TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ VE MİZAH 

 
MEHTAP ÖZDEN 

1
 

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

mehtapguness@yahoo.com 

 

Mizah; insanları güldürmek için yapılan resim, yazılan yazı, söylenen söz veya çekilen bir filmdir. 

Mizahta amaç sadece güldürmek değildir; güldürürken sorunları dile getirmek, acı gerçekleri kabul 

ettirmek, olanların altında yatan sebepleri eleştirmek vs. olabilir. Mizah, bir sanattır ve mizah sanatını 

anlamak ve algılamak toplumu oluşturan bireyler için önemlidir. Türkçe öğretmeni mizaha nasıl 

bakmalıdır? Sorusunun yanıtı topluma uyumlu bireylerin yetiştirilmesinde önem arz etmektedir. 

Çünkü Türkçe öğretmeninin mizaha bakış açısı öğrencilerinin eğitiminde ve yetiştirilmesinde etkili 

olacaktır. Sağduyulu, eleştiriye açık ve eleştiriyi olumlu yönde kullanan bireylerin varlığı toplumun 

psikolojik ve sosyolojik sağlığı açısında da önemli olacaktır. Çalışmada Türkçe eğitimi öğrencilerinin 

mizah kavramı ile ilgili olarak geliştirdikleri metaforlar tespit edilerek mizaha Türkçe öğretmen 

adaylarının bakışları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma Türkiye’nin batısındaki bir üniversitede 

eğitim alan Türkçe öğretmeni adaylarından veriler toplanarak yapılmıştır. Veriler “Mizah………… 

gibidir, çünkü…….” Şeklinde oluşturulan ve öğrencilerin demografik bilgilerinin de yer aldığı bir 

form kullanılarak toplanmıştır. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemi ve içerik 

analizi tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. 
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Edebiyat, insanın insan olma vasıflarına hizmet eder. Edebiyatı eğitimli sözler şeklinde ifade etmek 

hiç de yanlış olmayacaktır. Çünkü yazılı veya sözlü olsun bir sözün edebiyat ürünü olması onun belli 

bir şekle bürünmesi ve işlenmesi ile mümkün olmaktadır. Edebiyat kelimesi kendi içerisinde eğitimi, 

işlenmeyi ve değişimi içermektedir. Edebiyat eğitimcisi olacak öğrencilerin gözünde bu eğitimi 

verecek öğretmenlerin ve edebiyat eğitiminin ne olduğu önemlidir. Çalışmada öncelikle edebiyat 

alanında lisans eğitimi almış ve edebiyat eğitimcisi olmak için formasyon eğitimi alan öğrencilere 

edebiyat öğretmeni ile ilgili olarak geliştirdikleri metaforlar sorulmuştur. Elde edilen verilerden yola 

çıkılarak edebiyat eğitiminde başarılı olunması için yapılması ve yapılmaması gerekenler, edebiyat 

eğitiminde öğretmenin üstlenmesi gereken görevler belirlenmeye çalışılmıştır. 
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PaperID: 23331 

YAĞIZ, OKTAY (yoktay@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 23331 

GÜVEN, BÜLENT (bulentg@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ - 

Türkiye - PaperID: 23443 

GÜVEN, SİBEL (nexttrust@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 23443 

ERSAN, CEYHUN (ceyhun.ersan@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 23463 

AKTAN, SÜMER (saktanus@gmail.com), BALIKESIR UNIVERSITY - Türkiye - PaperID: 23581 

SEZER, FAHRİ (fahrisezer23@hotmail.com), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

23581 

İŞGÖR, İSA YÜCEL (yucelisgor@hotmail.com), BALIKESİR UNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

23581 

GÜVEN, SİBEL (nexttrust@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 23667 

GÜVEN, BÜLENT (bulentg@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ - 

Türkiye - PaperID: 23667 

AKTAN, SÜMER (saktanus@gmail.com), BALIKESIR UNIVERSITY - Türkiye - PaperID: 23728 

TEZCİ, ERDOĞAN (erdogan.tezci@hotmail.com), BALIKESİR UNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23728 

ERDENER, MEHMET AKİF (makiferdener@hotmail.com), BALIKESİR UNİVERİSTESİ - Türkiye 

- PaperID: 23728 

GÜVEN, BÜLENT (bulentg@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ - 

Türkiye - PaperID: 23740 

GÜVEN, SİBEL (nexttrust@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 23740 

GÜVEN, BÜLENT (bulentg@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ - 

Türkiye - PaperID: 23741 

KOÇİN, EBRU (ebrukocin17@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 23741 

SEZER, FAHRİ (fahrisezer23@hotmail.com), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

23777 

İŞGÖR, İSA YÜCEL (yucelisgor@hotmail.com), BALIKESİR UNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

23777 

ERDENER, MEHMET AKİF (erdener@balikesir.edu.tr), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23777 

SEZER, FAHRİ (fahrisezer23@hotmail.com), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

23778 

İŞGÖR, İSA YÜCEL (yucelisgor@hotmail.com), BALIKESİR UNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

23778 

AKTAN, SÜMER (saktanus@gmail.com), BALIKESIR UNIVERSITY - Türkiye - PaperID: 23778 
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KARAKURT, RUKİYE BÜŞRA (rbbasyigit@gmail.com), YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 23800 

ÇİFTÇİ, NERMİN (nermin_ciftci@yahoo.com), YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23800 

AYVACI, HAKAN ŞEVKİ (hsayvaci@gmail.com), TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23819 

YAMAÇLI, SELENAY (selenay-3461@hotmail.com), TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23819 

AYVACI, HAKAN ŞEVKİ (hsayvaci@gmail.com), TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23820 

YAMAÇLI, SELENAY (selenay-3461@hotmail.com), TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23820 

KARA, MUHAMMED (drmuhammedkara@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - 

PaperID: 23859 

ÖZÇAKIR, BİLAL (bilalozcakir@gmail.com), KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23859 

ÖZÇAKIR, BİLAL (bilalozcakir@gmail.com), KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23860 

TEZCİ, ERDOĞAN (erdogan.tezci@hotmail.com), BALIKESİR UNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23911 

AKTAN, SÜMER (saktanus@gmail.com), BALIKESIR UNIVERSITY - Türkiye - PaperID: 23911 

ERDENER, MEHMET AKİF (erdener@balikesir.edu.tr), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23911 

TEZCİ, ERDOĞAN (erdogan.tezci@hotmail.com), BALIKESİR UNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 23960 

İŞGÖR, İSA YÜCEL (yucelisgor@hotmail.com), BALIKESİR UNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

23960 

SEZER, FAHRİ (fahrisezer23@hotmail.com), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

23960 

ERDENER, MEHMET AKİF (erdener@balikesir.edu.tr), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24022 

TEZCİ, ERDOĞAN (etezci@balikesir.edu.tr), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24022 

SEZER, FAHRİ (fahrisezer@balikesir.edu.tr), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24022 

ERDENER, MEHMET AKİF (erdener@balikesir.edu.tr), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24023 

AKTAN, SÜMER (saktanus@gmail.com), BALIKESIR UNIVERSITY - Türkiye - PaperID: 24023 

TEZCİ, ERDOĞAN (etezci@balikesir.edu.tr), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24023 

SAÇAN, ESMA (esma193@hotmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 24042 

KAPTAN, FİTNAT (fitnat@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24042 
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ÇALIŞKAN, İLKE (ilkeonal@hacettepe.edu.tr), HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24042 

DEMİRCİ, TUBA (tuba.demirci@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24075 

GÜL, ŞEYDA (seydagul@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24075 

ÖZAY KÖSE, ESRA (esraozay@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24075 

DEMİRCİ, TUBA (tuba.demirci@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24076 

ÖZAY KÖSE, ESRA (esraozay@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24076 

GÜL, ŞEYDA (seydagul@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24076 

ÇAKMAK, FİDEL (fidel.cakmak@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24113 

TURAN, FATMA DİLEK (Fatmadilek_32@hotmail.com), AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24119 

BAŞDEMİR, HASAN (hasanbasdemir17@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24126 

SALAHLI, MEHMET ALİ (msalahli@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24126 

KÖSE, MÜCAHİT (mucahit.kose@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24129 

ATAŞ, REHA (rehatas86@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 24129 

KÖSE, MÜCAHİT (mucahit.kose@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24130 

ATAŞ, REHA (rehatas86@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 24130 

AYDIN, BÜNYAMİN (bunyamin.aydin@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24137 

ÇAKIR, ZAFER (zafer.cakir@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

- Türkiye - PaperID: 24137 

TANERİ, PERVİN OYA (sezoya@gmail.com), ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye 

- PaperID: 24139 

ÖZBEK, ÖZLEM YEŞİM (ozacik@yahoo.com), ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24139 

ŞAHİN, AYŞEGÜL (aysrpd@gmail.com), ÇANKIRI KARATEKİN - Türkiye - PaperID: 24139 

AKDUMAN, NALAN (akdumannalan@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - 

PaperID: 24139 

UÇAR ÇABUK, FEYZA (feyza_ucar@hotmail.com), ISPARTA HALK EĞİTİM MERKEZİ - 

Türkiye - PaperID: 24141 

TEZEL ŞAHİN, FATMA (ftezel68@gmail.com), GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24141 

UÇAR ÇABUK, FEYZA (feyza_ucar@hotmail.com), ISPARTA HALK EĞİTİM MERKEZİ - 

Türkiye - PaperID: 24142 

TEZEL ŞAHİN, FATMA (ftezel68@gmail.com), GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24142 
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TANERİ, PERVİN OYA (sezoya@gmail.com), ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye 

- PaperID: 24145 

ÖZBEK, ÖZLEM YEŞİM (ozacik@yahoo.com), ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24145 

TURAN, FATMA DİLEK (Fatmadilek_32@hotmail.com), AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24146 

KARADAĞ, ORÇİN (orcinkaradag@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24159 

TEKŞAN, MESUT (mesutteksan4@gmail.com), ORDU ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24218 

ORTAK, MUHAMMET (muhammetortak@hotmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - 

PaperID: 24218 

AVCI, YUSUF (yavci@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24281 

ÇELİK, BURCU (burcucelik31@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24281 

ÇİMEN, BURCU (fen.burcu@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 24299 

KARADAĞ, ENGİN (engin.karadag@hotmail.com), AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24299 

ÇİMEN, BURCU (fen.burcu@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 24300 

KARADAĞ, ENGİN (engin.karadag@hotmail.com), AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24300 

EL GHAZI, SAMIRA (elghazi.samira@gmail.com), IACT - Türkiye - PaperID: 24317 

KARACA, ÖZGE (ozge_ciif@hotmail.com), GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24346 

GÜRSEL, CANAN (canan.gursel@gazi.edu.tr), GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24346 

ARALBEK UULU, TUNGUCH (aralbekov.tunguch@mail.ru), SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 

Kırgızistan - PaperID: 24348 

DEMİRCİ, TUBA (tuba.demirci@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24389 

OKUR, SEMA (semaokur92@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 24389 

SÜLE, CİHAN (duman.cihan@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 

24399 

AYDINLI, BAHATTİN (baydinli@gmail.com), KASTAMONU ÜNÜVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24399 

ŞAHİN YONCA, BETÜL KÜBRA (kbsahin@gmail.com), GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24466 

ŞAHİN, HİLAL GÜŞTA (hilalgsahin@gmail.com), FATİH SULTAN MEHMET VAKIF 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24466 

GÖKYILDIRIM DURMUŞ, HANDE (hndgokyildirim@gmail.com), - Türkiye - PaperID: 24481 

YÜKSELİR, CEYHUN (ceyhunyukselir@gmail.com), OSMANİYE KORKUT ATA 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24498 

KUZUCU, TANER (tanerkuzucu01@hotmail.com), GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24510 
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KOÇ, ZİHNİ (zihnikoc@gazi.edu.tr), GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24510 

SELÇUK, DİLEK (dilekselcuk01@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 

24546 

ORUÇ, ŞERİF (soruc@gazi.edu.tr), GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24546 

TUNÇ, FULDEN (fuldentunc@hotmail.com), İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24547 

TOMBUL, SEDANUR (setomdabul@hotmail.com), ORDU ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24550 

TAŞ, EROL (eroltass@gmail.com), ORDU ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24550 

YEŞİLTAŞ, HACI MEHMET (mehmet_c_52@hotmail.com), SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24553 

TAŞ, EROL (eroltass@gmail.com), ORDU ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24553 

TOMBUL, SEDANUR (setomdabul@hotmail.com), ORDU ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24553 

ÇELEBİOĞLU, ÖZLEM (ozlemcelebioglu@hotmail.com), ÇANAKKALE 18 MART 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24554 

ÇELEBİOĞLU, ÖZLEM (ozlemcelebioglu@hotmail.com), ÇANAKKALE 18 MART 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24555 

ERGÜL, CEVRİYE (cevriyeergul@hotmail.com), ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24558 

AKOĞLU, GÖZDE (gakoglu@kku.edu.tr), KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24558 

ÖKCÜN AKÇAMUŞ, MERAL ÇİLEM (meralcilem@gmail.com), ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24558 

KILIÇ TÜLÜ, BURCU (burcukilic2012@hotmail.com), ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24558 

DEMİR, ERGÜL (erguldemir@gmail.com), ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24558 

ERÖZCAN, İREM (erozcanirem@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ - Türkiye - PaperID: 24559 

LEHİMLER, EMRAH (emrah.lehimler@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24562 

ÇELENK, KORAY (koraycelenk@atauni.edu.tr), ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24562 

ŞEKER, MERAL (meral.seker@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT UNİVERSİTY 

- Türkiye - PaperID: 24565 

BULANIK, FATMA (fatmaabulanik@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24568 

ÖZDEN, SERKAN (sozden@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24572 

ÖZDEN, SERKAN (sozden@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24573 

AKGÜL, HAKAN (hakanakgul@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24577 
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ADİLOĞULLARI, İLHAN (ilhanadilogullari@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVESİTESİ - Türkiye - PaperID: 24577 

TOPUZ, PELİN (pelintopuz1995@gmail.com), ÖZEL ÇEKMEKÖY FİNAL OKULLARI - Türkiye - 

PaperID: 24587 

BOUMARAF, HEMZA (boumaraf.hemza@gmail.com), ANADOLU UNİVERSİTY - Türkiye - 

PaperID: 24595 

İNCEOĞLU, MEHMET (mehmeti@eskisehir.edu.tr), ESKİSEHİR TECHNİCAL UNİVERSİTY - 

Türkiye - PaperID: 24595 

USLU, BANU (banu.uslu@alanya.edu.tr), ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24624 

DEMİR, AYŞE (aysedemir@pau.edu.tr), PAMUKKALE UNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24635 

YALÇIN, REŞİT (r.yalcin91@hotmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24638 

SALAHLI, MEHMET ALİ (msalahli@comu.edu.tr), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24638 

HÖL, DEVRİM (devrimhol@gmail.com), PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24644 

YAVUZ, AYSUN (yavuzaysun@gmail.com), ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24644 

BURKAZ EKİNCİ, SEMRA (semra.burkazekinci@gmail.com), RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24663 

KÜÇÜK, MEHMET (mehmetkucuk@gmail.com), RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24663 

KÜÇÜK, MEHMET (mehmetkucuk@gmail.com), RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24668 

KÜÇÜK, ARZU (arzukucuk@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 24669 

KÜÇÜK, MEHMET (mehmetkucuk@gmail.com), RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24669 

KÜÇÜK, MEHMET (mehmetkucuk@gmail.com), RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - 

Türkiye - PaperID: 24674 

KÜÇÜK, ARZU (arzukucuk@gmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 24674 

GÖLLÜ, OSMAN (osman-gollu@hotmail.com), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Türkiye - PaperID: 

24695 

ARIKAN, TUĞBA (tugbaarikan@ksu.edu.tr), KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM 

ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 24695 

ÖZDAYI, NAHİT (nahitozdayi@balikesir.edu.tr), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - PaperID: 

24699 

KİLCİ, ALP KAAN (alpkaankilci@balikesir.edu.tr), BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Türkiye - 

PaperID: 24699 
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