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Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi 

Filiz Deniz 

Kdz Eregli Saniye Erdoğan Anaokulu 

okyanusfiliz@gmail.com 

Özet 

İnsanoğlunun doğayı düşüncesizce insan çıkarları doğrultusunda kullanılması, doğaya taşıma kapasitesi 

üzerinde zarar veren sanayileşme, plansız kentleşme, çevre sorunları adı verilen problemlerin yaşanması 

ekolojik dengedeki bozulmalara neden olmuştur. Günümüzde çevreyi korumaya yönelik, doğadaki 

tahribatın gün geçtikçe artması durumunda yetersiz kalmış, yeni yaklaşım ve hareketlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 

Son yıllarda dünyada yaşanan ve merkezinde insan olan çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne 

ilişkin olarak bireylerden oluşmuş toplumlara ve uluslararası topluma duyarlılık kazandırılması gerektiği 

düşüncesi üzerinde durulmuştur. Duyarlılık öncelikle eğitim vasıtasıyla bilinçlenmenin sağlanması ve ortak 

aklın devreye girmesi ile sağlanır. Bu da erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ile mümkün olacaktır. 

Çevre eğitiminde amaç doğayı ve doğal kaynakları korumaktır.90'lı yıllar ile kıyasladığımızda günümüzde 

çocuklar değişen koşullar nedeniyle dışarda daha az zaman geçirmektedir. Oysa çocukların çevre ile ilgili 

bilgi sahibi olması ve onunla ilgili öğrenmelerin gerçekleştirilmeleri için bir yol da açık havada koşturup 

oynama, tırmanma, toprakla uğraşma gibi açık hava etkinliklerinin içinde yer almalarıdır. İşte tam bu 

noktada erken çocuklukta sürdürülebilirlik için  erken çocukluk eğitimini yakından tanımalıyız. Çünkü bu 

eğitim; sürdürülebilir kalkınma için  eğitimin  doğal başlangıç noktası olup doğada oyun oynama ve 

öğrenmenin ötesinde çocukların yaşadıkları dünyayı sağlıklı, adil ve sürdürülebilir bir 

biçimde  şekillendirme kapasitelerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar. Sürdürülebilir 

kalkınma için eğitimin başlangıç noktasının erken çocukluk  eğitimi olduğuna vurgu yapılmıştır. Bunun 

nedeni bu dönemde çocukların ileriki yaşamları için değerlerinin, tutumlarının, becerilerinin, 

davranışlarının ve alışkanlıklarının temelinin atılıyor olmasıdır. Bunun yanı sıra, erken çocukluk dönemi, 

çocuğun gelecek yıllarda sürdürülebilir kalkınma eğitimi ile ilgili aktiviteleri içinde yer alması ve çevre ile 

ilgili deneyimler kazanması için kritik zamandır. Bu kadar hızlı bir gelişimin gerçekleştiği bu yıllar 

çocuğun keşfetme, araştırma yapma, kendisiyle, başkalarıyla, ve kendi çevrelerindeki dünyayla olanak 

sağlamaktadır. Uzmanlar tarafından bu yaştaki çocukların, yetişkinlerin çevresel bilgi, tutum ve 

davranışları üzerinde de etkisi olduğuna işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle, çocuklar kendi evlerinde ve 

çevrelerinde sürdürülebilir düşünme ve bunun davranışa dönüşmesinde katalizör rolü oynamaktadır. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Dünya Zirvesi: Gündem 21'in "Sürdürülebilir Kalkınmada Çocuklar ve 

Gençler" adlı 25.bölümü "Çevreyi iyileştirecek herhangi bir faaliyetin gelecekte sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için çocukların çevre ve kalkınma ile ilgili konularla alakalı sürece aktif olarak katılması ve o 

sürecin dinamik bir üyesi olması gerektiğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin" altını çizmiştir. 

(Birleşmiş Milletler.1992,s.200) Diğer bir ifadeyle, çocukların çevresel konularla ilgili eğitimi 

gezegenimizin gelecekte çok büyük arz etmektedir(Louv,2005) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü'nün (OECD) 2006 yılında yayımladığı, güçlü başlangıç II rapor da erken çocukluk yıllarında 

yatırımın sadece çocuklar açısından değil onların aileleri ve geniş boyutta da toplum açısından önemli 

çıktılar sağlayacağına dikkat çekmektedir. Erken çocukluk eğitiminde yapılan yatırım bir ülkeye 

yapılabilecek en karlı yatırımdır ve yatırımın sonunda elde edilecek çıktılar başlangıçta yapılan yatırım 

miktarının kat be kat üstüne çıkacaktır (Irwin, Siddigi&Hertzman, 2007)Erken çocukluk döneminde 

çocuğun çevresiyle öğrenecekleri; çevreyi tanımak ve çevreyi korumak, bunu çeşit programlar ve 

okul  müfredatın içine katarak belirli program ve uygulamalarla mümkün olacaktır. Bu programlarda 
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çocuklar çevresel davranış değişikliği oluşturmak kadar çeşitli çevresel problemlerin çözümünde de aktif 

olarak yer alıyor. Çalışma Zonguldağın Ereğli ilçesindeki Kdz Ereğli Saniye Erdoğan Anokulunun 2018-

2019 eğitim, öğretim yılında bulunan 120 çocuğa ve ebeveynlerine uygulanmıştır. Çalışma öncesi çevre 

sorunlarına duyarlılık anketi yapılmış olup, anketlerin sonucunda velilerin çevre sorunları olarak gördüğü 

ve çözüm bulamadığı sorunlar tespit edilmiştir. Atıkları ayrıştırıp, geri dönüşüm konusunda zorluk çeken 

ebeveynlere öncelikle bu konuda Kdz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri bölümünden çevre mühendisi 

tarafından atıkların geri kazanımı, atıkların ayrıştırılması konusunda eğitim verilmiş, farkındalık 

sağlanmıştır. Elektrik atık toplama kampanyası başlatılarak 440 kg elektrik atığın geri dönüşümü 

sağlanmıştır.150 kg atık pil toplanmıştır. Okuldan çıkan gıda atıklarını soğuk kompost şeklinde toprağa 

kazanımı sağlanmıştır. Bununla beraber okul öğretmenleri  çöplerin geri kazanımı, atıkların geri dönüşümü 

konularının yıl içerisinde planlarında yer vererek çocuklara erken yaşta atıkların geri dönüşümü, çevre 

bilinci, çevre farkındalığı kazandırmaya çalışmıştır. 

Özetle; erken çocukluk yıllarında sürdürülebilir kalkınma eğitiminin başlatılması ve çocukların bu eğitimle 

tanışması gelişimsel bir ihtiyaçtır çünkü çocuklar çevresel kalkınma ve koruma, sosyal&kültürel, ekonomik 

ve politik sürdürülebilirlik ile ilgili nasıl aktif rol oynayacaklarının temellerini bu yıllarda öğrenmektedir. 

Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma eğitiminin erken çocukluk programıyla bütünleştirilirken çocuklar ve 

yetişkinlerinin(anne ve babaların, eğitimcilerin)aktif rol  oynayan bireyler olduğu düşüncesinin benimsemiş 

olması gereklidir(Davis vd., 2009) 

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Sürdürülebilirlik, Erken Çocukluk 

  



XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 03 - 06 Eylül 2020 - Hatay Özet Kitap 

3 

Dini Kavramların Öğretiminde Bir Öğretim Etkinliği Olarak Resim Çizme 

Yasemin Güleç 

Din Eğitimi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

yasemingulec8@gmail.com 

Özet 

Çocuk çizimlerinin araştırma ve klinik uygulamada değerlendirme için kullanılması psikiyatri, psikoloji, 

eğitim alanlarında uzun bir geleneğe sahiptir. Aynı zamanda çizimler çocuklarda Tanrı, cennet cehennem, 

ölüm ve ahiret gibi soyut dini kavramların gelişimini araştırmada bir teşhis yöntemi olarak kullanılmıştır. 

Ancak bizim önerimiz resim çizmenin dini kavramların öğretiminde bir öğretim etkinliği olarak 

kullanılmasıdır. Bu öneriye bizi sevk eden etken Almanya ve Fransa’da yaklaşık 550 Müslüman çocuk 

üzerinde yaptığımız, Tanrı, cennet- cehennem kavramları ve çocuklar arasındaki dinler arası algı ve 

arkadaşlık ilişkilerini resim çizdirme metoduyla araştırırken yaşadığımız deneyim ve izlenimlerdir. 

Araştırmalarımız sırasında çocukların resim çizme faaliyetini bir araştırmacının verdiği talimatlara göre 

sınırlandırmadıkları, çizilmesi istenilen kavramın bir görüntüsünden öte kendi duygu, düşünce ve 

yaşantılarını yansıtmaya ve anlatmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Din eğitiminde yaratıcı öğretim 

etkinliklerinin kullanılmasını savunan din eğitimcileri, metaforların, sembollerin, dini inanç ve kavramların 

keşfinde sanatsal ifadeye ihtiyaç olduğunu savunmaktadırlar. Birçok öğrenci için sanat, zor fikirleri ve dini 

kavramları ifade etmenin bir yolunu sağlayacaktır. Bu sebeple dini kavramların öğretiminde sanat temelli 

öğretim etkinliklerinin artırılması gerekmektedir. Çocuklara resim çizdirmek onların hayal gücünü harekete 

geçirir. Çünkü sanatın hayal gücünü harekete geçirmek gibi bir özelliği vardır. Vygotsky'ye (1976) göre 

çizim “karmaşık sembolik yapılar gerektiren ve buna yol açan” hayal gücünün etkileşimli bir biçimini 

temsil eden dinamik bir faaliyettir. İmge ve hayal gücünün hem dini hem de sanatsal çağrışımları vardır ve 

birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Dini dili, ritüeli, dini ifadeyi, sembolü ve benzetmeyi anlamak 

için hayal gücü gereklidir. Hayal gücü, insanların hem akıl hem de duygularının birlikte kullanılmasını 

sağlar ve yaşam ve eğitime bütünsel bir yaklaşımın temelini oluşturur. Böylelikle sanatsal faaliyetle 

harekete geçen hayal gücü kavramsal öğrenmenin anlamlı bir şekilde yapılandırılmasına, içselleştirilmesine 

ve davranışa dönüşmesine katkıda bulunabilir.  

Şu ana kadar din eğitiminde resim çizdirme yönteminin nasıl kullanılacağına dair çok az bilgi vardır. 

Genellikle öğretmenlerin dersin sonunda başka fikirleri olmadığında ve grubu sessiz tutmak istediklerinde 

kullandıkları basit bir etkinlik olarak görülmektedir. Resim çizdirme etkinliği eğitimciler tarafından verilen 

bir emirle dayatılan bir faaliyet olmamalıdır. Bunun yerine, dini kavramların öğretiminde, sözlü 

açıklamaların yetersiz kaldığı bazı durumlarda, bir boya fırçası, sulu boya, renkli kalemlerin sunulduğu bir 

ortam oluşturularak, resim çizme ve boyama sürecinin kendiliğinden başlamasını sağlamak etkili olacaktır. 

Özellikle küçük çocuklar için çizim, henüz metinle veya dilde akıcılık kazanmadıklarında, iletişim, anlam 

verme ve problem çözme için uygun bir arabuluculuk rolü sunar. Bu öğrenme yaklaşımı, her öğrencinin 

bireysel olarak kendi bilgi, duygu ve düşüncesini yapılandırmasına ve anlamlandırmasına katkı sağlar. 

Aynı zamanda bu etkinlik, hem küçük grup hem de büyük grup çalışmaları için uygundur. Gruptaki her 

çocuğun özel deneyimlerinin gruptakiler tarafından paylaşılmasına, etkileşim yolu ile tartışma ortamının 

oluşmasına ve aynı zamanda kolektif anlayışın gelişmesine katkıda bulunabilir.   

Anahtar Kelimeler: Sanat Temelli Öğrenme, Resim Çizme, Din Eğitimi, Dini Kavram Öğretimi 
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Yalan ve Aldatmanın Toplumsal Bir Reflekse Dönüşümü:  

Hakikat Sonrası Çağ 

Şenol Saygıner
1,*

 & Ceyhun Vurucu 
2
 

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

2 Güzel Sanatlar Eğitimi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

senolsayginer@gmail.com 

Özet 

Çoklukların yaşandığı bir zamanda yalan haberlerin yarattığı kaygı, hemen her alanda kendine yer 

bulmuştur. Özellikle sosyal ağlar ve haber platformları üzerinden yayılan yalan haberler, milyonlarca 

kullanıcının gündemi haline gelmiştir. Bu şartlar altında insanların hakikate olan tepkisi göz önünde 

bulundurulduğunda, “hakikat sonrası çağ (post-truth era)” kavramı, hakikatin önemini yitirdiği bir döneme 

işaret etmektedir. Duyguların ve inançların, doğruların yerini aldığı bu dönemde konunun derinlemesine 

incelenmesi, ilgili konuda toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu durumdan hareketle 

yapılan çalışmada hakikat sonrası çağ, “1) Hakikat nedir? 2) Hakikat denilen yapı bu çağda neden önemini 

yitirdi? 3) Hakikat sonrası olarak nitelendirilen bu çağın temel göstergeleri nelerdir? 4) Hakikat sonrası 

çağda gerçeklerin savunuculuğu nasıl sağlanabilir?” soruları üzerinden tartışmaya açılmıştır. Bu doğrultuda 

ilgili alanyazın taranmış; hakikat sonrası çağın temel unsurları etraflıca ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca, hakikatin ortaya konulmasında diyalektik sorgulamalara duyulan ihtiyacın önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hakikat Sonrası, Hakikat Sonrası Çağ, Yalan Haber, Doğruluk Kontrolü, Sosyal 

Medya. 
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In-service Teachers’ Adoption and Classroom Application of Eight 

Different Educational Philosophies 

Harun Serpil 

Ydyo Anadolu University 

hserpil@anadolu.edu.tr 

Özet 

This study aims to find out the educational philosophies of in-service teachers from around the world and 

the way these specific personal philosophies are reflected in their teaching. The specific philosophies 

included in this study are Perennialism, Essentialism, Progressivism, Reconstructionism /Critical Theory, 

Information Processing, Behaviorism, Cognitivism/Constructivism, and Humanism. Essentialists argue that 

schools must provide the basic academic skills needed to survive in society. Teachers transfer knowledge to 

students who passively receive their knowledge. Standardized testing is viewed as an ideal benchmark for 

assessing students and holding teachers accountable for student achievement. Like essentialism, 

perennialism places a great emphasis on the roles teachers play in teaching and learning. Perennialists 

argue that teachers are more knowledgeable than students who are not yet fully formed, and therefore, 

teachers must assume the authority in the classroom where all students must follow the same curriculum 

regardless of individual differences. Progressivism, in contrast to essentialism and perennialism, advocates 

a student-centered education, which sees democracy as a way of life. In a democratic society, people work 

cooperatively to solve social problems, and schools must give students this problem-solving ability. 

Progressivists assert that schools are miniature societies that should focus on real-life problems students 

face in school or will face in the future. Therefore, education should involve authentic activities in a social 

setting. Like progressivism, critical theory puts students in the heart of education. Critical theorists argue 

that the educational system, as in the larger society, is full of injustices. Critical theorists’ educational 

agenda includes not only helping students acquire knowledge, but also raising their awareness of power and 

politics, thus empowering the marginalized and resolving social inequalities. 

The participants are 13 in-service teachers residing in 7 different countries teaching various subjects, who 

are enrolled in an MA program in the field of education. In determining the study group for the study, the 

criterion sampling, as a purposive sampling method was applied. The criteria were that they would all be 

in-service teachers for at least 5 years and attending an MA in Education program. The study was 

conducted in the 2018-2019 academic year. The educational philosophies self-assessment scale composed 

of 40 items (Cohen & Gelbrich, 1999) was used as one of the data collection tools. First, the participants 

completed this self-assessment scale to determine their individual educational philosophies. Then, 

employing a qualitative method, which allows collecting in-depth data, further qualitative data were 

collected regarding their specific philosophies by using a semi-structured interview form, interviewing the 

participants from various nationalities (Cameroon, China, Ecuador, Ghana, Japan, Oman, and the US) 

through Skype. The data were then analyzed through content analysis, revealing categories, codes, and 

themes. According to the preliminary findings, most of the teachers subscribe to "progressivism," but none 

of them wholly stick to only one philosophy in a pure manner, and most have a combination of 

philosophies that they adhere. They have varying ways to reflect these in their practices as shaped by their 

immediate teaching contexts and the specific cultural expectations. Standardization and accountability 

emerge as two important external factors that play a key role in shaping the particular way teacher 

philosophies are converted into classroom practices. In a way, teachers from around the world act as 

conduits between particular philosophical approaches to schooling and their micro-reflections in the actual 

classroom. Since most of the participants work in international schools, they cite IB (International 

Baccalaureate Organization) schools as a good example that represents and systematizes their progressive 
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philosophy in real life. The analysis of the data is ongoing and the suggestions will be made according to 

the final findings. 

Anahtar Kelimeler: Classroom Practice, Teaching Philosophy, Educational Philosophy, In-Service 

Teachers 
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Yükseköğretim Kurumlarının Organizasyon Yapıları Üzerine Kalite 

Kavramı Çerçevesinde Bir Tartışma 

Muhammet Damar 
1,*

, Güzin Özdağoğlu 
2
 & Onur Özveri 

2
 

1 Yönetim Bilişim Sistemleri Dokuz Eylül Üniversitesi 

2 İşletme Yönetimi Dokuz Eylül Üniversitesi 

muhammet.damar@deu.edu.tr 

Özet 

Değişen koşullar, hızla açılan yeni üniversiteler ve hızla yükselen öğrenci sayıları, üniversiteler arasında 

artan rekabet, yükseköğretim kurumları üzerinde artan bir baskı oluşturmakta, düzenli denetleme ve 

değerlendirme gereksinimini doğurmaktadır. Bu gerçeklik ile birlikte yükseköğretimde kalite daha fazla 

sorgulanır hale gelmiştir. Türkiye 208 üniversitesi ile, Haziran 2020 itibariyle, toplam üniversite sayısına 

göre dünyada 24. sıradadır. Üniversite sayısı kadar, bu üniversitelerin dünya sıralamaları içerisindeki 

konumu da düşünülerek, Türkiye’nin 2023 stratejik hedeflerinde, ilk 100 ve ilk 500’de çeşitli sayılarda 

üniversitelerin bulunması vurgulanmıştır. Bu hedefin gerçekleşmesi, uzun soluklu, detaylı ve 

üniversitelerin varlığının önemi fark edilerek geliştirilen beş, on, yirmi yıllık planların devreye alınması ile 

mümkün olabilmektedir. Bu noktada, sürekli iyileştirme, ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yer aldığı 

kalite güvence faaliyetlerinin düzenlendiği eylem planlarının da yer alması ve bu eylem planlarının stratejik 

planlama süreçleriyle bütünleşik olarak yürütülmesi tercih edilmesi gereken bir yaklaşımdır. 

Yükseköğretim politika yapıcılarının, bürokratların, üst yönetimde yer alan yöneticilerin ve 

akademisyenlerin bu gerçekliğin farkına vararak, üniversitelerde kalite çalışmalarının daha fazla içinde yer 

alması gerektiğini ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır. Mevcut iş süreçleriyle bütünleştirilememiş 

kalite çalışmaları, yükseköğretim kurumları gibi yoğun bürokratik işlemlere tabi kurumlarda ek iş olarak 

algılanabilmektedir. Aksine bu çalışmaların, kurumların varolan performans düzeylerini ölçebilecekleri, 

bulunduğu noktadan çok daha ileri noktaya taşıyabilen eylemleri içinde barındıran, sinerji yaratan, bu 

sinerjinin tüm paydaşlarca hissedildiği bir etki oluşturması beklenmektedir. Yükseköğretimde, içkontrol ve 

kalite standartları ile birlikte akreditasyon sistemleri çerçevesinde yürütülen kalite çalışmaları, kurumların 

organizasyon yapılarının gözden geçirilmesiyle başlamakta olup, karar verme ve iş süreçlerinin 

izlenmesine, tüm bunların etkin bir stratejik yönetim yaklaşımıyla kurgulanması ve hedeflere ulaşmaya 

yönelik faaliyetlerin yürütülmesine odaklanmaktadır. Ulusal ve uluslarararası literatürde yer bulmuş birçok 

araştırma, Türkiye’deki yükseköğretim organizasyon yapılarında çağın gereksinimlerine uygunluk 

bakımından bazı eksikliklerin olduğunu ifade etmektedir. Çağın ve kalite kavramının gereği olarak, bu 

kurumların ilgili tüm paydaşların görüşlerini değerlendirebildiği bir organizasyon yapısına kavuşması 

gerekmektedir. Bu konuda, üretilen güncel politikalar ve eğilimler de bu doğrultuda ilerlemektedir. Bu 

sayede, yükseköğretim kurumlarının bölgesel ve ulusal düzeyde topluma ve ülke kalkınmasına katkı 

misyonları da ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda karşılanabilmektedir. Örneğin, bilimsel üretkenlik ve 

akademik gelişim süreçlerinde öncelikli alanlara yönelinmesi sağlanabilmekte, ihtiyaç duyulan insan 

kaynağının geliştirilmesine yönelik öğretim faaliyetlerinin planlanması ve tüm bu süreçler için etkin 

kaynak paylaşımının yapılması mümkün olabilmektedir. Çizilen bu çerçeve içerisinde gerçekleştirilen bu 

çalışmada, Türk yükseköğretim sisteminin içinde bulunduğu durum ortaya konulmakta, ulusal ve 

uluslararası literatür ışığında, dünyadaki iyi uygulamalar ile birlikte tartışılmakta ve bu doğrultuda öneriler 

sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim Kurulu, Üniversite, Kalite Kurulu, Kalite, Akreditasyon. 



Özet Kitap  XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 03 - 06 Eylül 2020 - Hatay 

8 

COVID-19 Pandemi Döneminde Telafi Eğitimine İlişkin Sınıf 

Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi 

Sümeyra Akkaya 
1,*

 & Kübra Polat 
2
 

1 Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı İnönü Üniversitesi 

2 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

sumeyra.akkaya@inonu.edu.tr 

Özet 

2019 yılının son dönemlerinde ortaya çıktığı düşünülen ve şuan hızla yayılmakta olan Covid-19 virüsü 

nedeniyle pandemi ilan edilmiş ve bu süreç sağlık sistemi başta olmak üzere, eğitim sistemi, ekonomi gibi 

bir çok alanda global bir tehdide dönüşmüştür. Ülkeler pandemi sürecini yönetebilmek için bu alanlarda 

birbirinden farklı politikalara başvurmuşlardır. Türkiye’de 10 Mart 2020 tarihinden ilk Covid-19 vakası 

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandıktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 

başkanlığında 12 Mart 2020 tarihinde Covid-19’a karşı alınacak önlemlerin konuşulduğu toplantı 

sonucunda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan tüm eğitim 

kademelerinde eğitim-öğretime 1 hafta ara verilmesi kararı alınmıştır. Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK, 

23 Mart 2020 tarihinden sonra ise eğitimin haftalık ders programlarının yapılandırılarak  uzaktan eğitim ile 

verilmesi ve gerekli telafi eğitimin sunularak eğitim öğretimin aksamaması için gerekli önlemlerin 

alındığını açıklamıştır. 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı TRT EBA TV üzerinden ve diğer internet ortamları 

kullanılarak devam etmiş ve 19 Haziran 2020 tarihinde tüm eğitim kademelerinde bahar dönemi sona 

ermiştir. 29 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan yaz okulu Ağustos'a kadar ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencileri için TRT-EBA TV üzerinden yayınlanacak olup, eğitim-öğretimde geri kalan öğrenciler için 

Pandemi dönemine kadar okullarda eğitim fiziksel ortamlarda okul binalarında, sınıflarda yürütülmüş olup, 

derslerde başarı düzeyi düşük olan öğrenciler için dönem dönem bir takım önlemler alınmıştır. Özel eğitim 

gereksinimi olan ve özel yetenekli öğrenciler için destek eğitim odaları, ilkokul yetiştirme programı gibi 

programlar öğrencilere eğitim-öğretim dönemi süresinde verilen eğitimin dışında ekstra eğitim almaları için 

oluşturulmuş ve bu programlar öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini ve aynı zamanda 

öğrencileri psikososyal alanda da desteklenmeyi amaçlayan önlemsel programlardır. Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB) tarafından Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılamayan veya yapılmasına karşın beklenmedik bir 

durum olduğundan dolayı edinilmesi gereken kazanımların tam olarak edinilmemiş olması düşüncesiyle 

özel okullarda 15 Ağustos 2020 tarihinde, devlet okullarında ise 31 Ağustos 2020 tarihinde başlamak üzere 

üç hafta süre ile telafi eğitimi yapılması planlanmıştır. Bu bağlamda MEB tarafından salgın sürecinde 

öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik 

ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine dönük telafi eğitimlerinin destekleme ve yetiştirme 

kursları ile yıl içerisinde sürmesi planlanmıştır. Bu plana dönük olarak bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim 

sonrası planlanan telafi eğitimine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin alınmasıdır. Bu çalışmanın 

modeli, durum çalışmasıdır.  Bilindiği üzere durum çalışmaları bir durumu ayrıntılı biçimde betimlemek 

üzere kullanılır. Araştırmanın çalışma grubunu sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup, görüşme soruları MEB tarafından açıklanan 

telafi eğitiminin amaçlarına uygun olarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Verilerin analizinde 

betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın raporlaştırma aşaması devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Telafi Eğitimi, Sınıf Öğretmeni, Durum Çalışması  
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Küresel Riskler Çerçevesinde Finans ve Bankacılık Eğitimlerinin 

Değerlendirilmesi 

Dr. Filiz Mutlu Yıldırım 

Yıldız Technical University 

filizmutluyildirim@gmail.com 

Özet 

Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı Küresel Riskler Raporu’na (WEF, 2020)  göre;  2007 yılı için iş 

dünyasında en olası görülen beş riskin %60’ı ekonomik iken 2020’de ise bu risklerin tamamı çevresel 

faktörlerden oluşmaktadır. Bu durum, Brundtland Raporu’nda (WCED, 1987) “Gelecek nesillerin kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarının karşılanması” olarak 

tanımlanan “sürdürülebilir kalkınma” kavramını hem finans hem de reel kesim için her geçen gün daha 

önemli hale getirmektedir.  

Bankacılık sektörü, çevresel ve sosyal hedefler kapsamında topluma değer katan faaliyetlere finansman 

sağlama rolüyle sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaktadır. Sektör, her ne kadar geleneksel olarak 

ekonomik risk odaklı olsa da küreselleşmeyle birlikte diğer risk faktörlerinin de dikkate alınması ihtiyacı 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin; Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

salgını, ilk zamanlarda sadece sağlık sorunu olarak değerlendirilse de, salgının yaygınlaşması ve zorunlu 

karantina uygulamalarıyla birlikte ekonomik faaliyetlerin genel işleyişini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Dolayısıyla, finans ve bankacılık eğitimlerinin de değişen küresel riskler çerçevesinde şekillenmesi 

gerekmektedir. Söz konusu eğitimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde sürdürülebilirlik konularına 

yer verilmesi, ekonomik faaliyetlerin sosyal ve çevresel boyutlarının göz önüne alınması, sorumlu yatırım 

bilinciyle yeni nesil finansman araçlarının tanıtılması önem kazanmaktadır. Bu konularda eğitim almış 

donanımlı insan kaynağının, karşılaşılabilecek risk ve fırsatları daha kapsamlı bir şekilde değerlendireceği 

ve bankacılık sektöründeki gelişmeler yoluyla hem reel hem de finans sektörünün tamamına güç katacağı 

açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Riskler, Sürdürülebilirlik, Bankacılık Sektörü, Eğitim 
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Türkiye’deki 

Okuryazarlık Oranının Değerlendirilmesi 

Dr. Filiz Mutlu Yıldırım 

Yıldız Technical University 

filizmutluyildirim@gmail.com 

Özet 

İnsanlığın ortak refahını sağlamak için Birleşmiş Milletler, 2030 yılına kadar gerçekleşmesi hedeflenen 

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı kabul etmiştir. Bu eylem planı, “yoksulluğun ve açlığın 

sonlandırılması, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve 

sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, 

eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, 

sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar” olmak üzere 17 

temel amaç çerçevesinde yapılandırılmıştır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “nitelikli eğitim”, herkes için kapsayıcı ve erişilebilir 

okullaşma temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı, kaliteli mesleki eğitime ve 

yükseköğretime yaygın erişimi desteklemektedir. Nitelikli eğitime ilişkin temel göstergelerden biri olan 

“okuryazar oranı”, sürdürülebilir kalkınmanın değerlendirilerek gelişmelerin izlenmesinde vazgeçilmez bir 

unsurdur. Bu çalışmada, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Türkiye’deki okuryazarlık oranı 

kadın-erkek ayrımında yıllar itibarıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda gözlenen pozitif yöndeki 

trend, Türkiye’de okuryazarlık oranını artırmaya yönelik uygun eğitim politikalarının benimsendiğinin 

işaretçisidir. 

Anahtar Kelimeler: Nitelikli Eğitim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Okuryazarlık Oranı, Türkiye 

  



XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 03 - 06 Eylül 2020 - Hatay Özet Kitap 

11 

Problemli İnternet Kullanımı ve Dijital Mahremiyet Kaygısı Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

Battal Göldağ 

Bilgisayar Programcılığı İnönü Üniversitesi 

battal.goldag@inonu.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin problemli internet kullanım düzeyleri ile dijital mahremiyet kaygısı 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2019–2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya 

Meslek Yüksekokulu ve Malatya OSB Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 

Örneklem seçiminde basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme, verilen ölçekleri hatasız 

olarak dolduran 304 öğrenci dâhil edilmiştir. 

Öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerini belirlemek için Ceyhan ve Ceyhan tarafından 

geliştirilen "Problemli İnternet Kullanım Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçekten en düşük 27 puan ve en yüksek 

135 puan alınabilmekte olup, yüksek puanlar problemli internet kullanımlarının yoğunlaştığını,  problemli 

internet kullanımına sahip olabileceklerini, internet bağımlılığı gibi bir patolojiye eğilim 

gösterebileceklerini ifade etmektedir. 

Öğrencilerin dijital mahremiyet kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Buchanan, Paine, Joinson ve Reips 

tarafından geliştirilmiş  ve Alakurt tarafından Türkçe uyarlaması yapılan  “Çevrimiçi Mahremiyet Kaygısı 

Ölçeği” kullanılmıştır.  Orijinal ölçek tek faktörden ve 16 maddeden oluşmaktadır. Türkçe uyarlaması 

yapılan ölçek 3 faktörden (“E-posta kullanımı”, “Çevrimiçi güven” ve “Çevrimiçi ödeme”) ve 14 

maddeden oluşmaktadır. Faktörlerin Cronbach Alfa katsayıları sırası ile .89, .79 ve .72 dir. Tüm ölçek için 

Cronbach Alfa katsayısı .89 dur. Ölçekten alınan yüksek puan, çevrimiçi mahremiyet kaygısının yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

Veriler SPSS 24.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, betimleyici analizler (ortalama ve 

standart sapma) ile parametrik analizler olan bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi testi 

(ANOVA) kullanılarak test edilmiştir. Problemli internet kullanım  düzeyleri ile dijital mahremiyet kaygı 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi kullanılmıştır. 

Anlamlılık düzeyi p<,05 alınmıştır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre ; 

Öğrencilerin cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri sınıflara, cep telefonuna sahip olma, mobil internet 

bağlantısına sahip olma  durumlarına göre problemli internet kullanım düzeyleri ve dijital mahremiyet 

kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  Bilgisayara sahip olma durumlarına göre 

problemli internet kullanım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamış fakat  dijital mahremiyet 

kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bilgisayara sahip olan öğrencilerin dijital 

mahremiyet kaygı düzeyleri daha yüksektir. 

Öğrencilerin günlük internet kullanım sürelerine göre  problemli internet kullanım düzeyleri  ve dijital 

mahremiyet kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Öğrencilerin günlük internet 

kullanım süreleri arttıkça problemli internet kullanım düzeyleri ve dijital mahremiyet kaygı düzeyleri 

de  artmaktadır. 

Öğrencilerin internet kullanım amaçlarına göre problemli internet kullanım düzeyleri  ve dijital mahremiyet 

kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Fakat Tukey testi sonuçlarına göre interneti 
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sosyal medya takibi amacıyla kullanan öğrencilerin dijital mahremiyet kaygı düzeyleri interneti oyun 

amacıyla kullanan öğrencilere göre daha yüksektir. 

Öğrencilerin problemli internet kullanım düzeyleri ile dijital mahremiyet kaygı düzeyleri arasında orta 

düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Problemli İnternet Kullanımı, Bağımlılık, Mahremiyet, Dijital Mahremiyet 
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Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin PISA Sonuçlarına Göre 

Karşılaştırılması 

Barış Kılınç 
1,*

 & Mustafa Yazıcı 
1
 

1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

bariis_58@hotmail.com 

Özet 

Bu çalışmada Türk eğitim sistemi ile Güney Kore eğitim sistemi,  2009-2018 yılları arasında yapılan 

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınavları sonuçlarına göre karşılaştırmalı olarak 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Güney Kore, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)’nda en 

başarılı ülkeler arasında yer almayı başarmış olmasından dolayı incelenmeye değer görülmüştür. Güney 

Kore’nin PISA’da ki başarısının etkenleri tespit edilerek ülkemizin bundan sonraki eğitim öğretim 

süreçlerinin planlanmasında bu özelliklerin göz önünde bulundurulması amaçlanmaktadır.  Çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, Türkiye Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB), Ministry of Education of the Republic of Korea (Kore Cumhuriyeti Eğitim 

Bakanlığı)[MOE], bu alanda yapılmış doktora ve yüksek lisans tezleri, makaleler ve PISA sonuçları 

incelenerek elde edilmiştir. Araştırmaya konu olan bu iki ülkenin fen okuryazarlığı, matematik 

okuryazarlığı ve okuma becerilerinin ölçüldüğü PISA’dan aldıkları puanlar, eğitim sistemlerinin 

başarılarına bir ölçüt olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Türkiye ve Güney Kore’nin eğitim 

sistemlerinde birçok benzerlik bulunmasına rağmen 2009-2018 yılları arasında yapılan PISA sınavları 

sonuçlarına bakıldığında Fen Bilimleri Okuryazarlığı açısından Türkiye’nin 2009-2018 yıllarında aldığı 

puanlar sırası ile 454,463, 425 ve 468’dir. Güney Kore’nin 2009-2018 yıllarındaki puanları ise 538, 538, 

561 ve 519’dur. OECD ülkelerinin aynı yıllardaki puan ortalamaları ise 501, 501, 493 ve 489’dur. 

Matematik okuryazarlığı bakımından Türkiye’nin 2009-2018yıllarında aldığı puanlar sırası ile 445, 448, 

420 ve 454’tür. Güney Kore’nin 2009-2018 yıllarındaki puanları ise 546, 554, 524 ve 526’dır. OECD 

ülkelerinin aynı yıllardaki puan ortalamaları ise 496, 494, 490 ve 498’dur. Okuma becerileri açısından 

Türkiye’nin 2009-2018 yıllarda aldığı puanlar sırası ile 464, 475 428 ve 466’dır. Güney Kore’nin 2009-

2018 yıllarında puanları ise 539, 536, 517 ve 514’tür. OECD ülkelerinin aynı yıllardaki puan ortalamaları 

ise 483, 496, 493 ve 487’dır. Türkiye’nin her yıl ortalamanın altında kalırken Güney Kore’nin ortalamanın 

üzerinde puanlar alarak ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu sonuç, eğitim sistemlerinin uygulamaya 

ne denli yansıdığının araştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 2018 yılında yapılan PISA’da Güney 

Kore önceki yıllara göre puanını düşürürken Türkiye hala ortalamanın altında puan almış olmasına rağmen 

puanını en çok yükselten ülke olmuştur. Bu umut verici gelişmeye etken olan sebeplerin de araştırılarak 

eğitim sistemimize katkıları sağlanabilir. Sonuç olarak; sorunlarımızı ortaya koyabilirsek, onlara çözümler 

de üretebiliriz. Eğitim politikalarımızın gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. Eğitim sistemimiz, kısa vadeli 

değişiklikler yerine uzun vadeli olumlu örnekleri dikkate alarak, 21.yüzyıl becerilerini kazandırmayı 

(bilimsel okuryazarlık, okuduğunu anlama, problem çözme, analitik ve eleştirel düşünme, sorgulama, 

yaratıcı, özgüvenli, risk alma vb.) ve aktif bireyler yetiştirmeyi amaçlamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin Eğitim Sistemi, Güney Kore’nin Eğitim Sistemi, PISA Sonuçları, 

Karşılaştırmalı Eğitim. 
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Türkiye ve Finlandiya Eğitim Sistemlerinin Bazı Parametrelere Göre 

Karşılaştırılması 

Hacı Ahmet Alagöz 
1,*

 & Mustafa Yazıcı 
1
 

1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

alagoz46@gmail.com 

Özet 

Bu çalışmada Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 1997'de geliştirilen, uluslararası 

çapta üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin başarısını sınamayı amaçlayan Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı (PISA) (Programme for International Student Assessment) 2006-2018 sonuçlarına 

göre karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma esnasında bulgular elde edilirken iki ülkenin eğitim 

sistemlerini incelemeye yönelik yapılmış doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, makaleler ve PİSA 

sonuçlarından faydalanılmıştır. Türkiye ve Finlandiya’nın eğitim öğretim alanında yaptıkları geliştirme 

faaliyetleri benzerlik göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre; her iki ülkenin de eğitim- öğretim 

alanındaki reformları paralel ve benzer olarak gerçekleşmiştir. Eğitim öğretim felsefeleri öğrenen merkezli 

olup benzer temeller üzerine oturtulmuştur. Ancak bu kadar benzerliğin yanında farklılıklar da 

bulunmaktadır. 2006-2018 yılları arasındaki PİSA sonuçlarına göre başarı sıralamasında Türkiye 37-52 

arasında yer alırken Finlandiya 1-16 arasında yer almaktadır. Türkiye’nin yüzölçümü daha büyük ve nüfusu 

daha fazladır. Finlandiya’nın ise yüzölçümü küçük nüfusu azdır. Türkiye’de derslik başına öğrenci sayısı 

24, Finlandiya’da derslik başına öğrenci sayısı 19’dur. Türkiye’de kişi başı yıllık 7, Finlandiya’da 21 kitap 

okunmaktadır. Türkiye’de kuşaklar arası sosyal hareketlilikte gençlerin %66’sı bir önceki kuşakla aynı 

eğitim düzeyine sahip iken Finlandiya’da bu oran %51’dir. Türkiye’de öğrencilerin öğrenim hayatları 

boyunca yüzlerce karşılaşacakları sınavlar bulunmakta iken Finlandiya’da bir öğrencilerin öğrenim hayatı 

boyunca karşılaşabilecekleri sadece bir sınav bulunmaktadır. Türkiye’de öğretim müfredatı daha belirgin 

sınırlamalardan oluşmakta iken Finlandiya müfredatı tamamen kaldırmıştır. Fin ve Türk toplumunun sosyal 

ve kültürel benzerlikleri dolayısıyla benzer eğitim yöntemlerinin benzer başarılar sağlayabileceği 

düşünülebilir. Türk eğitim sisteminde okullar arasında eğitim kalitesi ve imkânları eşitlenmeye çalışılarak 

fırsat imkân eşitliği yaratılabilir. Yerel yönetimlerle eğitim alanında işbirliğine gidilerek yerinde çözüm 

yöntemi geliştirilebilir. Sınav sayıları düşürülerek ürün-performans değerlendirmesi üzerinde çalışılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Eğitim Sistemi, Finlandiya Eğitim Sistemi, Karşılaştırmalı Eğitim PISA 

sonuçları. 
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İlköğretim İkinci Kademe Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamalarının 

Meta-Tematik Analizi 

Veli Batdı 
1,*

 & Zeynep Dilek Alptekin 
2
 

1 Eğitim Bilimleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

2 Eğitim Bilimleri Milli Eğitim Bakanlığı. 

veb_27@hotmail.com 

Özet 

Hayatın her alanına nüfuz etmeye başlayan teknoloji, eğitim alanında da kendisine yer bulmuş ve eğitim 

sürecine dâhil edilmiştir. Bilgisayarın günlük hayatımıza girmesi yaşamımızı kolaylaştırmış ve bilgisayar 

kullanım alanlarını genişleterek birçok işleve sahip olmuştur. Teknolojik aletlerin başında gelen bilgisayar 

hemen hemen eğitimin her alanında kullanılmıştır. Temel amacı eğitimi bireyselleştirmek olan bilgisayar 

temelli eğitim ile çocuklar, kendi öğrenme hızlarında bilgiye ulaşabilmekte ve öğrenme sürecinden daha 

fazla faydalanabilmektedirler. Bilgisayar destekli eğitimde öğretmen temel öğretici; bilgisayar ise ders 

içeriklerinin ve etkinliklerinin sunulduğu bir materyaldir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, bilgisayar 

destekli eğitimin etkililiğini belirlemek ve alanyazında bilgisayar destekli eğitimle ilgili ulusal alanyazında 

yürütülmüş nitel araştırmaların meta-tematik analizini yapmaktır. YÖK Tez Merkezi ve Google Scholar 

veri tabanlarından faydalanılarak 2010-2019 yıl aralığını kapsayan 6 adet nitel yönlü çalışma meta-tematik 

analize dâhil edilmiştir. Doküman incelemesinin yapıldığı bu çalışmalarda içerik analizinden 

faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bilgisayar destekli eğitimin bilişsel, duyuşsal, eğitimsel 

boyutları ile olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmiştir. İlgili boyutlar meta-tematik analiz kapsamında 

tema olarak belirlenmiştir. Bu temalara ilişkin Cohen Kappa uyum değerleri hesaplanarak iyi düzeyde 

uyum bulunmuştur. 

Meta-tematik analiz sonucunda, bilgisayar destekli eğitimin bilişsel boyutunda; kalıcı ve anlamlı 

öğrenmelerin sağlanması; hatırlama, dikkat ve yaratıcılığın gelişmesi gibi kodlar tespit edilmiştir. Duyuşsal 

boyutta; dersi daha zevkli işlenir hâle getirme, çocukların ilgisini çekme ve öğrenci motivasyonunu 

arttırma; eğitimsel boyutta ise dersi daha etkili ve verimli hâle getirme, öğrencinin derse aktif katılımını 

sağlama, etkinlik bulma ve dersi planlamada kolaylık sağlama gibi kodlara ulaşılmıştır. Meta-tematik 

analiz ile ulaşılan bilgisayar destekli çalışmalara ilişkin bulgular, bazı olumsuz yönleri olmasına rağmen bu 

uygulamaların eğitim sürecinde önemli bir yeri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Akademik başarı düzeyinin 

arttırılması, dersin sevdirilmesi, odaklanma ve öğrenme isteğinin arttırılması gibi olumlu açılardan 

öğrencilerin gelişimine etki eden bilgisayar destekli eğitimin sadece ilköğretim ikinci kademe değil, her yaş 

grubunda uygulanması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Eğitim, Meta-Tematik Analiz, Bilişsel-Duyuşsal-Eğitimsel Boyut, 

Olumlu ve Olumsuz Yönler. 
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Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

Göksu Çiçekli Koç 
1,*

 & Gizem Engin 
2
 

1 Türkçe Öğretmenliği Ege Üniversitesi 

2 Sınıf Öğretmenliği Ege Üniversitesi 

goksuciceklikoc@hotmail.com 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği ilkokul 4. sınıf 

Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde ve bu metinlere ilişkin görsellerde toplumsal cinsiyet rollerinin 

ele alınış biçimlerini tespit etmektir. Araştırmada MEB ve Koza Yayıncılık tarafından basılan 4. sınıf 

Türkçe ders kitaplarındaki metinler incelenmiştir. Metinlerdeki cinsiyet rolleri, görsellerdeki cinsiyet 

rolleri, meslek rolleri ve aile içi ve aile dışı roller içerik çözümlemesi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma 

sonucunda incelenen her iki kitaptaki metinlerde ve görsellerde erkek figürlerin kadın figürlere oranla daha 

fazla yer aldığı tespit edilmiştir. Kitaplarda kadınlar genellikle aile içi roller üstlenirken, erkekler aile dışı 

roller üstlenmiştir. Kadınların daha sınırlı çeşitlilikte meslek gruplarını, erkeklerin ise daha çeşitli meslek 

gruplarını temsil ettikleri belirlenmiştir. Metinlerde geleneksel kadın ve erkek statülerini temsil eden 

ifadelere rastlanmakla birlikte aile içi ve sosyal rollerde kadın ve erkek eşitliğini vurgulayan ifadeler de yer 

almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Meslek Rolleri, Türkçe Ders Kitabı 
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Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Değerler Açısından 

İncelenmesi 

Göksu Çiçekli Koç 
1,*

, Gizem Engin 
2
 & Salih Zeki Genç 

3
 

1 Türkçe Öğretmenliği Ege Üniversitesi 

2 Sınıf Öğretmenliği Ege Üniversitesi 

3 Sınıf Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

goksuciceklikoc@hotmail.com 

Özet 

Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği ilkokul 4. sınıf Sosyal 

Bilgiler ders kitabında yer alan metinlerin değerler açısından incelemesi amaçlanmıştır. Ders çeşidi ve sınıf 

seviyesi belirlenirken değer eğitimine uygunluğu dikkate alınmıştır. Araştırmada Tuna Matbaacılık 

tarafından basılan 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki metinler ele alınmıştır. Metinlerde tespit edilen 

değerler içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda metinlerde temel insani, 

demokratik ve milli değerler içinde ele alınabilecek farklılıklara saygı, özgüven, sevgi, saygı, hoşgörü, 

sorumluluk, dostluk, yardımseverlik, dürüstlük, öz denetim, sabır, vatanseverlik, adalet gibi değerler tespit 

edilmiştir. İlgili değerlere örnek olacak ifadeler belirlenmiş ve bu ifadeler tasnif edilerek 

değerlendirilmiştir. Ders kitaplarında yer alan değerlerin yaş grubuna uygun olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler, Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı 
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Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Sermayelerine Dair Algılarının İncelenmesi 

Sevgi Ergüven Akbulut 
1,*

 & Fatma Sadık 
2
 

1 Sınıf Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı 

2 Eğitim Bilimleri Çukurova Üniversitesi 

sevgierguven@gmail.com 

Özet 

Kültürel sermaye, Bourdieu tarafından tanımlanan sermaye türleri arasında yer alır ve toplumsal sınıf 

ayrımının bireylerin hayatına yansımalarıyla ilgilidir. Kültürel sermaye kısaca bireylerin sahip oldukları 

kültürel birikimleridir. Bu sermaye türü temelde eğitimle veya kişilerin sahip olduğu diploma ile 

özdeşleştirilir. Bu durumda akıllara okulların kültürel sermaye ile ilişkisi gelir. Okullar barındırdığı bireyler 

açısından kompleks bir yapıya sahiptir. Bu yapı farklı konum ve görevdeki bireylerin kültürel 

birikimlerinin okul ortamına doğrudan girdi sağlaması anlamına gelir. Bu bireyler içinde hem okul 

yönetimiyle hem velilerle hem de öğrencilerle direkt ilişkiye sahip olan öğretmenlerin kültürel sermayeleri 

eğitimin niteliğini artırmak için önemli bir role sahiptir. Özellikle sınıf öğretmenleri yukarıda sözü geçen 

paydaşlarla en sık ve fazla etkileşimde bulunan kişilerdir. Öğretmenlerin sahip oldukları kültürel birikimi 

paydaşlarla ilişkilerine ve dersle ilgili etkinliklere yansıttıkları düşünüldüğünde, bu etkileşimin 

yoğunluğunun sınıf öğretmenlerinin eğitim çıktılarında yarattığı etki gücünü artırması kaçınılmazdır. Bu 

bağlamda, yapılan bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin kültürel sermayelerine dair algıları incelenmiştir. 

Çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

Hatay ilindeki ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken tabakalı 

örnekleme yöntemi izlenmiş ve Hatay ilinin merkez ilçeleri olan Antakya ve Defne tabakalar olarak kabul 

edilmiştir. Her iki ilçeden random yöntemiyle toplam 64 okul belirlenmiştir. Araştırmada gönüllü 583 sınıf 

öğretmeni yer almaktadır. Veri toplamak için Avcı (2015) tarafından geliştirilen Kültürel Sermaye Ölçeği 

ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde demografik 

veriler üzerinde frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmış, ardından öğretmenlerin ölçekten elde ettikleri 

puanlar ve puanların aritmetik ortalamaları ile standart sapmaları hesaplanmıştır. Daha sonra normallik 

sayıltısı test edilmiş, normalliğin karşılanmadığı görülmüştür. Bu nedenle veriler üzerinde Mann Whitney 

U ve Kruskal Wallis H testleri uygulanmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin genel olarak kültürel 

sermayelerini yüksek algıladıkları tespit edilmiştir.Demografik değişkenlerden cinsiyet, yaş, anne ve baba 

eğitim düzeyi, kardeş sayısı, hizmet süresi, görev yapılan okuldaki hizmet süresi, derse girilen sınıftaki 

öğrenci sayısı ve sosyal medya kullanma sıklığına göre anlamlı farklılık oluşmuştur. Ölçek genelinde 

ve/veya ölçeğin bazı boyutlarında kadın öğretmenlerin erkeklere göre, yaşı 40 ve üzerinde olanların ve 

annesi ve babası nispeten daha eğitimli olanların diğerlerine göre algıları daha yüksektir. Öğretmenlerden 

3-5 kardeşi olanların 6 ve daha fazla kardeşi olanlara, hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla olanların 15 yıldan 

az olanlara, sınıf mevcudu 31 ve üzerinde olanların 20-30 arasında olanlara göre algıları daha yüksektir. 

Buna ek olarak katılımcılardan görev yaptığı okulda daha uzun süredir bulunanların ve sosyal medyayı 

daha fazla kullananların algılarının nispeten daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların medeni 

durumu, çocuk sahibi olma durumu, mezun oldukları fakülte, derse girdikleri sınıf düzeyi ve görev 

yaptıkları okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyine dair algıları arasında anlamlı farklılık 

meydana gelmemiştir. Ulaşılan bulgular tartışma bölümünde tartışılmış, sonuçlar doğrultusunda uygulayıcı 

ve araştırmacılara öneriler getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel Sermaye, Sınıf Öğretmeni, İlkokul 
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Eğitimde Proje Kültürünün Gelişimi 

Nihat Bal 
1,*

, Şenol Saygıner 
2
, Nilgün Aktaş 

3
 & Nesrin Hürriyetoğlu 

4
 

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ovakent Yıldırım Beyazıt Ortaokulu 

2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

3 Mobilya ve Dekorasyon Hatay Piri Reis Çpal 

4 Sınıf Öğretmenliği Hatay Bahçeşehir Koleji 

balnihat@gmail.com 

Özet 

Yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirlikli çalışma becerileri, 21. yy için temel 

yetkinliklerdendir. Yenilikçi proje üretimi süreci, bu becerilerin işe koşulduğu bir zemin oluşturmaktadır. 

Bu potansiyeli sebebiyle özellikle öğretmenlerin ulusal ve uluslararası düzeylerde yenilikçi projeler 

üretebilmeleri ve yürütebilmeleri hedeflenmektedir. Ancak öğretmenlerin büyük bir kısmının proje 

üretebilme bilgisine sahip oldukları ancak bununla birlikte amaca uygun doğru proje çağrısı ve kaynak 

seçimi konularında yeterli bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir. Bu durum, proje üretebilme bilgisinin 

eyleme dönüşmesini engellemekte ve dolayısıyla da öğretmenlerin proje yapma isteklerini düşürmektedir. 

Yapılan çalışmada, öğretmen ve öğretmen adaylarına ulusal ve uluslararası potansiyele sahip projeleri 

tanıtmak, amaca uygun hareket etmelerini sağlamak ve doğru kaynakları kullanma konusunda 

bilgilendirmek amaçlanmıştır. Süreçte Avrupa Birliği, Erasmus, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı 

bağlamında eğitimde başvurulabilecek projelerin neler olduğu, bu projelerin hedef kitleleri, bileşenleri ve 

destek miktarları gibi konular karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmadan elde edilecek sonuçların, 

eğitimde proje kültürünü yaygınlaştırmanın yanı sıra öğretmen ve öğretmen adaylarına proje üretebilme 

farkındalığı ve özgüveni sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Proje Geliştirme, Proje Kültürü, 21.Yy Becerileri. 
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Kolektif Yaratıcılık Üzerine Eleştirel Bir İnceleme 

Ceyhun Vurucu 
1
 & Şenol Saygıner 

2,*
 

1 Güzel Sanatlar Eğitimi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

senolsayginer@gmail.com 

Özet 

Yeni olanın hızla normal olana evirildiği bir zamanda toplumsal yenilikleri anlamak ve karşılığında yeni bir 

şeyler üretebilmek için bazı becerileri işe koşmak gerekmektedir. Bu beceriler içerisinde yaratıcılık önemli 

bir yere sahiptir. Yaratıcılık, geçmişten miras olarak alınan birtakım şeylere yeniden biçim verme süreci 

şeklinde tanımlanabilir. Tanımdaki kritik nokta, yeniden biçim verme işleminin nasıl yapılacağı konusudur. 

Bu konuya açıklık getirmek üzere yapılan çalışmada: “1) Yaratıcılık nasıl bir bakış gerektirir? 2) Yaratıcı 

denilen bir fikir hangi şartlardan geçerek oluşturulmuştur? 3) Yaratıcılığı geliştirmek mümkün müdür?” 

sorularına yanıtlar aranmıştır. Çalışma, bir alanyazın taraması temelinde gerçekleştirilmiş olup incelenen 

kaynaklardan hareketle yaratıcılık konusu sanat, teknoloji ve bilim perspektiflerinden eleştirel bir bakışla 

irdelenmiştir. Bu bağlamda ortaya konulan görüşlerin, yaratıcılığın temelindeki yapının anlaşılmasına ve 

yaratıcı fikirlerin nasıl ortaya konulabileceği konusuna ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünce Yapısı, Yaratıcılığın Gelişimi. 
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Yapay Zekâ Eğitiminde Kullanılan Platformlar 

Nihat Bal 
1,*

, Resul Bütüner 
2
 & Murat Altun 

3
 

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ovakent Yıldırım Beyazıt Ortaokulu 

2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Konya Meslek Lisesi 

3 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Antlaya İlköğretim 

balnihat@gmail.com 

Özet 

Yapay zeka içeren sistemler insan zekasını taklit etmeyi temel alır. Yapay zeka endüstrisi, 21. yüzyılda 

karşımıza çıkan bir teknoloji olarak, sağlık, finans, ulaşım ve eğitim gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte yapay zekanın kullanım alanları genişlemektedir. Yapay zeka kullanımının 

yaygınlaşması ile birlikte birçok sektör, madde ve insan kaynaklarını etkili ve verimli, çıktı kalitesini 

artırma ve hatasız ürün elde etme gibi avantajlar elde etmektedir. Türkiye’de yapay zeka alanında arge 

çalışmaları yapılmakta, eğitimler verilmekte ve yatırımlar sürekli olarak artmaktadır. Yapay zekanın en çok 

gelişim gösterdiği alanlar içinde eğitim de bulunmaktadır. Türkiye’de yapay zekaya ilişkin çalışmalar 11. 

kalkınma planında, Milli Eğitim Bakanlığını 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde ve diğer kurumların stratejik 

planlarında yer almaya başlamıştır. 

 Geleceğe yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda, çağın gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikli insan 

yetiştirilmesi önemlidir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ile geliştirilmesi gereken temel beceriler 

(problem çözme, eleştirel düşünme, işbirlikli çalışma, bilgi işlemsel düşünme) bulunmaktadır. Bu 

becerilerin gelişmesinde eğitimde yapay zeka kullanımı ve yapay zeka eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu amaçlara uygun olarak Çin, İngiltere ve Finlandiya gibi ülkeler yapay zekâ eğitimini müfredatlarına 

dahil etmekte, araştırmalar yapmakta, öğrencilerin ve öğretmenlerin yapay zeka eğitimleri için platformlar 

geliştirilmektedirler. Geliştirilen platformlar öğretmenlerin ve öğrencilerin yapay zekâ yöntemleri içeren 

uygulamalar üretebilmelerine yardımcı olmaktadır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin, yapay zeka 

teknolojisini  tanımaları, yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve bu teknolojiyi etkin bir şekilde 

kullanabilmeleri önemli bir yeterlilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılan çalışmada, öğretmen ve öğrencilere yönelik platformlar, yapılan araştırma ve çalışmalar hakkında 

bilgi sunulması amaçlanmıştır. Yapay zeka eğitimleri için kullanılabilecek platformlar ve içerikler 

incelenerek karşılaştırmalı bir şekilde sunulmuştur. Çalışmadan elde edilecek sonuçların, ilköğretim 

düzeyine yönelik yapay zeka uygulaması geliştirme çalışmalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı 

ve bu yolla alanda çalışan akademisyen, öğretmen, öğretmen adaylarına ve öğrencilere blok tabanlı yapay 

zeka farkındalığı kazandıracağı öngörülmektedir. Bu düşünceyle eğitim sisteminin tüm paydaşlarının 21. 

Yüzyıl teknolojisi olan yapay zekaya hazırlanmış olması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Blok Tabanlı Yapay Zekâ, Eğitimde Yapay Zeka, Yapay Zeka Platformları, Yapay 

Zeka Araştırmaları. 
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Meslek Yüksek Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri 

Kullanımları 

Zeynep Öntürk 
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Özet 

Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin 

bilişim teknolojileri eğilimlerinin erişim, kullanım sıklığı ve yetkinlik düzeyi bağlamında ne durumda 

olduğu ve kişisel bilgilerine bağlı olarak bilişim teknolojileri eğilimlerinin ne yönde değişiklik gösterdiğini 

ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 

Araştırma tarama modelindedir. Çalışmanın örneklemini Antakya Meslek Yüksekokulu 2016-2017 eğitim 

öğretim yılı Bahar döneminde birinci sınıf öğrencilerinden uygun örnekleme ile ulaşılmış 301 öğrenci 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. 

Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntemleri (frekans ve yüzde), t- testi, tek yönlü varyans 

analizi ve ki-kare testi kullanılmıştır. 

Öğrencilerin bilişim teknoloji çeşitlerinden en çok akıllı telefona, bilgisayar çeşitlerinden ise en çok dizüstü 

bilgisayara, neredeyse tamamının İnternet erişimine sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin çevrim dışı 

olarak en çok MP3’lerden müzik dinlediği, çevrim içi olarak ise Whatsapp, Youtube ve İnstagram’ı en çok 

kullandıkları ve en iyi kullanabildikleri sosyal medya araçlarının da bunlar olduğu tespit edilmiştir. Sosyal 

medyanın dışında İnterneti günlük olarak en çok boş vakti değerlendirmek, genel bilgi edinmek ve MP3 

dosyaları indirmek için kullandıkları ortaya çıkmıştır. Akıllı telefonu en çok İnternette araştırma yapmak ve 

diğer insanlara fotoğraf ve video göndermek için kullanıldıkları ve bunları yapmayı iyi bildikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Bilişim teknolojileri kullanım eğilimlerinin çeşitli demografik değişkenlerle ilişkileri de incelenmiştir. Aile 

ikamet yeri bilgisayar ve İnternet kullanım düzeylerinde farklılık yaratırken, cinsiyet ve anne eğitim 

durumunun bilgisayar kullanım düzeyinde de farklılık yarattığı görülmüştür. Gelir düzeyine, dizüstü 

bilgisayar sahipliğine ve cinsiyete göre İnternet erişimi farklılaşmaktadır. Sadece bazı çevrimdışı BT 

kullanım sıklığında bölüm türü ve baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılıklar vardır. Çevrim içi BT 

kullanım sıklığında ise en büyük farklılığın cinsiyete göre olduğu görülmektedir. Akıllı telefon kullanım 

sıklığı ile en çok gelir durumu arasında ilişki varken, bölüm türü de akıllı telefonun işlevsel kullanımı 

noktasında farklılık oluşturmaktadır. Çevrim dışı BT yetkinlik düzeyinde özellikle sunum hazırlama ve yazı 

yazmada bölüm türü, anne eğitim durumu ve cinsiyete göre farklılıklar tespit edilmiştir. Çevrim içi BT 

yetkinlik düzeyinin sosyal paylaşım siteleri ile ilgili bazı yetkinliklerde cinsiyet ve bölüm türüne göre 

farklılaştığı görülmüştür. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu üniversitedeki çalışmalarına yardımcı olabilmesi için MS Word, Photoshop, 

Flash, Movie Maker, benzetim ve eğitsel oyun oynamak için bilgisayar kullanmak istediklerini; 

üniversitenin Uzaktan Eğitim Sistemine erişebilmek, araştırma yapmak, anlık mesajlaşmak, sosyal medya 

kullanmak ve MP3 dosyaları indirmek için İnternet’i kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin 

yarısından fazlası bir şeyler almak ve satmak, diğer hizmetler (Bankacılık vb.), e-posta göndermek ya da 

almak, İnternet sitesi yayımlamak ve güncellemek, MP3 dosyaları yüklemek ve paylaşmak, diğer insanların 

bloklarını okumak için İnternet’i kullanmak istemektedir. Öğrencilerin üçte ikisinden fazlasının öğretim 

etkinliklerinde dijital fotoğraf ve video çekmek, göndermek ve almak; kişisel düzenleyici araçları 
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(hatırlatma, takvim, adres defteri vb.) kullanmak, İnternette araştırma yapmak, e-posta göndermek ve almak 

için cep telefonu kullanmak istedikleri ve bunun için de MYO’dan destek bekledikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Bilişim Teknolojileri, Erişim, Kullanım Sıklığı, Yetkinlik 

Düzeyi 
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Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Diğer Derslerin Öğretim Programlarıyla 

Bütünleştirilmesi 

Asım Kanmaz
,1*

 & Yunis Şahinkayası 
2
 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

asim.kanmaz@gmail.com 

Özet 

Bilişim Teknolojileri(BT) eğitimi günümüz eğitim sisteminde önemli rol oynamaktadır. BT dersinde 

yürütülen öğretim programının yanı sıra BT dersi uygulamalarının diğer derslerin öğretim programına 

entegrasyonu öğretimi daha da zenginleştirmekte ve öğrencinin motivasyonunu arttırmaktadır. Bu 

çalışmada, BT dersinde açık kaynaklı programlarla diğer derslerin öğretim programı kazanımları 

bütünleştirilerek daha zenginleştirilmiş bir öğretim programı oluşturmak hedeflenmektedir. 

Bu araştırmada üç özel eğitim kurumunun ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin BT dersi ile Matematik, 

İngilizce, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Değerler Eğitimi ve Türkçe dersleri arasında disiplinler arası 

işbirliği yaparak ortak bir çalışma gerçekleşmiştir. Her dersin öğretim programında yer alan kazanımlar 

incelenmiş ve BT dersinde kullanılabilecek programlar ile uyumlu kazanımlar belirlenip disiplinler arası 

çalışmaya dâhil edilmiştir. Matematikte kullanılan GEOGEBRA programı çalışması, Fen Bilimlerinde 

kullanılan deneysel simülasyonlar, Sosyal Bilimlerde kullanılan Kavram Haritaları, İnfografik hazırlama, 

Değerler eğitiminde kullanılan animasyon tabanlı (POWTOON, ANIMOTO) çalışmalar, Türkçe dersinde 

kullanılan dijital ortamda yazarlık becerileri gibi disiplinler arası yaklaşım yoluyla öğrencilere hem BT 

kazanımı verilmekte, hem de diğer dersin ilgili kazanımı uygulamalı olarak pekiştirilmektedir. Çalışmanın 

sonunda, öğrencilerin hem BT dersine hem de yukarda belirtilen derslerin kazanımlarına ilgisinin arttığı 

görülmüştür. Bu sonuçtan yola çıkarak öğretim programlarını günümüz teknolojik gelişmelerinden 

yararlanan, daha zenginleştirilmiş ve bilişim teknolojileri eğitimi ile bütünleştirilmiş bir hale getiren bir 

bilişim teknolojileri eğitim modeli önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Entegrasyonu, Zenginleştirilmiş Öğretim Programı, Açık Kaynak 

Programlar, Bilişim Teknolojileri Eğitimi 
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Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Üretkenliğin İzlenmesi İçin 

Geliştirilen Bir İş Zekası Modeli 
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Özet 

Yükseköğretim kurumları binlerce çalışan ve on binlerce öğrencisi olan, pek çok özel sektör kuruluşundan 

daha büyük bütçelere sahip, ülke ekonomisi için kritik öneme sahip kurumlardır. Böylesi büyük ölçekli 

kurumlarda etkin yönetim mekanizmalarının kurulması, yöneticilere ve eğiticilere karar desteği sağlayacak 

platformların geliştirilmesi süreçlerinde iş zekası ve ilgili teknolojilerden yararlanılmaktadır. İş zekâsı ve 

ilgili teknolojiler, çağdaş iş organizasyonlarında kaynakların etkin yönetimini sağlamakla kalmayıp, veriyi 

yönetmeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Yükseköğretim kurumları için yönetilmesi zor olan 

konulardan biri akademik performansının bilimsel yayınlar üzerinden izlenmesidir. Bu bağlamda, Web of 

Science (WoS) ve Scopus gibi büyük ölçekli veri sağlayan bibliyometrik veri tabanları önemli kaynaklar 

olarak düşünülmektedir. Bu kaynaklardan elde edilen verilerin iş zekası ortamında periyodik olarak analiz 

edilerek, bir gösterge panel seti üzerinde görselleştirilmesi, bilimsel yayın performansının etkin izlenmesi 

bağlamında etkin bir karar desteği sağlayacaktır. Bu potansiyel, çalışmanın temel motivasyon noktasını 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, bir üniversitenin bilimsel yayın performansının izlenmesi 

amacıyla kullanılabilecek bir iş zekası modelinin ve karar destek kurgusunun oluşturulması 

amaçlanmaktadır ve bu bağlamda, örnek bir kurum olarak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) seçilmiştir. Bu 

doğrultuda, 30/06/2020 tarihinde, 2010-2020 tarihleri arasında DEÜ ile ilişkilendirilmiş bibliyometrik 

veriler, WoS ve Scopus veri tabanlarından elde edilmiştir. Geliştirilen iş zekası modelinde, bilimsel 

üretkenlik açısından performans ölçüleri konusunda, doküman türleri, yayın isimleri, atıflar, araştırmacılar, 

yayın yapılan dergiler, yıllara göre üretkenlik değişimi, alanlar arası farklılıklar, konu dağılımları, istatistik 

ve ağlarının oluşturulması gibi verilerden faydalanılmaktadır. Bilimetri ve bibliyometri kapsamında yapılan 

bu analizlerin sonuçları iş zekası platformları aracılığı ile etkileşimli ve görsel araçlarla sunulmaktadır. 

Türkiye adresli yayınların bibliyometrik analizlerine ilişkin pek çok değerli proje ve çalışma yapılmış olsa 

da, kurumsal yönetim ve performans izleme sistemi olarak tasarlandığı özgün bir süreç ve iş zekası 

modelinin geliştirilmesi noktasında, bu araştırmanın örnek bir uygulama sunacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim Kurumu, Üniversiteler, İş Zekası, Veri Ambarı, Karar Destek. 
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Popularised Programme During the COVID Pandemia: Latest Student 
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Turkey 

Levent Çetinkaya 
1,*

 & Barış Uslu 
2
 

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

2 Eğitim Bilimleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

cetinkayalevent@gmail.com 

Özet 

Instructional technologies have visibly gained importance with the emerging needs for distance education 

systems globally, in particular, during the latest pandemia of COVID-19 all around the world. These new 

conditions of emerging remote education have naturally increased the demand towards educational 

technologies. In Turkey, “Computer and Instructional Technology (C&IT)” departments are the main 

source of such human resource having technical skills for well-developed distance (and also open) 

education programmes. In this respect, the latest number of students who attend these programmes and how 

much they have been filled by are critical to plan future conditions in Turkey, similar to everywhere in the 

world. Therefore, the purpose of this research is to examine the latest situation of C&IT departments in 

Turkey in terms of programme quotas and student numbers. The data were collected through official data 

provided by the Council of Higher Education, Turkey (YÖK) in YÖK Atlas web-interface. All data were 

analysed using descriptive statistics such as frequency and percentage, then tabularised or visualised by 

graphics. The analysis showed that considering 18 universities (including only one foundation university) 

offering undergraduate education in C&IT departments in 2019, they provided quota for 532 students in 

total. Although 2,654 students placed C&IT programme in their preference lists, only 330 students 

achieved to place in these programmes. Further, 18 students did not register even they placed in C&IT 

programmes. This basically means 41,35 percent of student quota for C&IT programmes were empty in 

2019, despite the high rate of students who selected these departments among their programme choices 

(8.51 times larger than the number of registered students). At the end, this result can be aroused by mainly 

the university selection system fully focused on students’ score of university entrance exam (YKS) rather 

than their selection order as a sign of their will to join this programme. Moreover, the employability 

concern among university candidates having interest in C&IT studies, as in the latest case on the 

appointment of roughly 350 C&IT teachers by the Ministry of National Education against 565 graduates, 

would be another important reason for the low “register students/total quota of C&IT programmes” (58.65 

percent). 

Anahtar Kelimeler: Computer Education, Instructional Technologies, Student Programme Preferences, 

Student Registration, Empty Quota Rates 
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Paylaşılan Liderliğin İlkokul ve Ortaokullarda İncelenmesi Ve Bazı 

Değişkenlerle İlişkisi 

Necati Çobanoğlu 

Malatya Kent Konseyi Malatya Büyükşehir Belediyesi 

necaticobanoglu@gmail.com 

Özet 

21. yüzyılın eğitim yöneticilerinin çağdaş liderlik modellerini benimsemeleri eğitim örgütleri açısından 

önemli görülmektedir. Eğitim örgütlerinde paylaşılan liderlik ortamının oluşturulması, görevlerin birlikte 

tamamlanması, karşılıklı beceri geliştirme, etkileşim ortamının yaratılması ve duygusal destek verilmesi 

açısından önemli görülmektedir. Paylaşım ve etkileşimi bir kültür olarak benimsemiş örgütler için 

çeşitliliğin bir değer olarak görülmesi ve bütünleşmenin sağlanmasının daha kolay olabileceği 

değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın amacı ilk ve ortaokullarda okul müdürlerinin paylaşılan liderlik 

özelliği gösterme düzeylerini öğretmen algılarına göre belirlemek ve bazı değişkenler açısından 

incelemektir. Bu amaçla Malatya ilinde devlet ilk ve ortaokullarında görev yapan sınıf ve branş 

öğretmenleri arasında basit seçkisiz yöntem ile seçilen ve gönüllü olan 423 öğretmen araştırmaya dâhil 

edilmiştir. Araştırmada verilerin toplanması için kullanılan paylaşılan liderlik ölçeği, Wood (2005) 

tarafından geliştirilmiş ve Bostancı (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 

programı ile frekens analizi, t testi ve anova testi yapılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak ilk ve 

ortaokullarda paylaşılan liderlik ortalaması 5’li likert ölçeğine göre 3,66 (Genellikle paylaşılmaktadır) 

düzeyinde çıkmıştır. Ayrıca paylaşılan liderlik düzeyi cinsiyete, eğitim durumuna ve yaş guruplarına göre 

anlamlı farklılık gösterirken; medeni durum, branş ve kıdeme göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Sonuçlar ışığında, okul yöneticileri kendi okullarındaki paylaşılan liderlik düzeyini ve anlamlı 

farklılık gösteren demografik değişkenleri göz önünde bulundurmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Paylaşılan Liderlik, Demografi, Cinsiyet, Eğitim Durumu 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin akran zorbalığı duyguları ile okul iklimi algıları arasındaki 

ilişkiyi tespit etmektir. Bu genel amaç çerçevesinde öğrencilerin akran zorbalığı duyguları ve okul iklimi 

algılarının sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanının örnekleminde Hatay İli Antakya ve Reyhanlı 

ilçelerinden seçilen 3 ilkokulda öğrenim gören 225  öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın örnekleminin 

belirlenmesinde basit seçkisiz örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde 

SPSS 16.00 programı kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi için 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, öğrencilerin algılarının cinsiyet ve sosyo ekonomik 

düzey demografik değişkenlerine göre farklılığının incelenmesinde Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis 

testi kullanılmıştır. İlkokul öğrencilerinin yaşadıkları akran zorbalığı belirlemek için araştırmada Sözer, 

Yılmaz ve Kasa (2017)  tarafından geliştirilen İlkokullar İçin Kısaltılmış Okul İklimi Ölçeği ve Dölek 

(2002) tarafından geliştirilen Zorbalık Eğilimi ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul 

öğrencilerinin akran zorbalığı duygularına ilişkin en düşük olumsuz yansıtma en yüksek ise rahatsızlık 

verme alt boyutlarında olduğu; okul iklimine ilişkin algıları en düşük olumsuz davranış alt boyutunda en 

yüksek olumlu davranış alt boyutunda olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin akran zorbalığının başkalarını 

üzme alt boyutuna yönelik duyguları, sosyo-ekonomik düzeye göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Öğrencilerin okul ikliminin sınıf ve okul desteği alt boyutuna yönelik algıları cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca ilkokul öğrencilerinin akran zorbalığı duyguları ile okul 

iklimi algıları alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akran Zorbalığı, Okul İklimi, İlkokul Öğrencileri. 
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Özet 

Onarıcı, eğitici, affedici, sorumluluk yükleyici, toplumsal katılımı ve müzakereyi teşvik edici bir süreç 

olan onarıcı adaletin sınıf içinde öğrenciler arasında oluşan sorunların çözümünde bir strateji olarak 

benimsenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırma kapsamında öğretmenlerden, sınıflarında öğrencileri 

arasında yaşanan sorunları çözmede kullandıkları süreçleri betimlemeleri istenmekte, tüm bu 

betimlemelerden yola çıkılarak çözüm için kullandıkları süreçlerde onarıcı adalet uygulamalarına ne ölçüde 

yer verdikleri analiz edilmektedir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından 

geliştirlen görüşme sorularına öğretmenlerin yüzyüze görüşmede verdikleri yanıtlara yapılan içerik 

analizinden elde edilmiştir.  Araştırmadan elde edilen ilk veriler öğretmenlerin  adaleti, öğrenciler arasında 

ortaya çıkan uyuşmazlıklarda suçlu olan tarafın cezalandırılması olarak gördüklerini; verilen cezalarda 

mağdur olan tarafın isteklerinden ziyade suçun gerektirdiği cezaya kendilerinin hükmettiğini 

göstermektedir. Bu ilk sonuçlar, öğretmenlerin öğrencileri arasında sınıf içinde çıkan sorunların çözümünde 

mağdur ve suçlu tarafların inisiyatiflerine yeterince yer vermediklerini, kendilerinin 

inisiyatif aldıklarını; bu nedenle, kalıcı bir sulhun sağlanmasında sınıfiçi  uygulamalarında yetersiz 

kaldıklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Onarıcı Adalet, Sınıf Yönetimi, Uyuşmazlık 
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Yöneticilerin Kültürel Farklılıkları Yönetebilmelerine İlişkin Kültürel Zekâ 

Bağlamında Vignette Tekniği ile Nitel Bir Değerlendirme 

Zübeyde Yaraş 
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Özet 

Örgütler kendi iç dinamikleri gereği farklılıkları içerisinde bulundurmaktadır. Bu farklılıklar karşısında 

uyum yeteneği gelişen örgütler bu farklılıklarla çeşitlenecek, yönetim süreçlerinde de sistem sürekliliğini 

devam ettirecektir. Sistemin sürekliliğin sağlanması noktasında kültürel zekâ, yönetim sürecinde 

farklılıkların yönetilebilmesinde etkili bir noktada olmaktadır. Bu duruma bağlı olarak kültürel 

farklılıklardan dolayı örgüt içerisinde yaşanabilecek olumsuz durumların asgari düzeye indirilmesi ve 

farklılıkların avantaja dönüştürülmesi yöneticilerin kültürel zeka düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Kültürel 

zekâ düzeyi yüksek olan yöneticilerin kültürel farklılıkları yönetebilme yetkinliklerinin de artacağı 

düşünüldüğünden çalışma önem taşımaktadır. Bu önem doğrultusuna çalışmada okul yöneticilerinin 

kültürel zekâ bağlamında kültürel farklılıkları yönetebilmelerine ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu 2019-2020 eğitim öğretim 

yılında Hatay İli’nde görev yapan amaçlı örnekleme yoluyla seçilecek okul yöneticilerinden oluşacaktır. 

Çalışma için gerekli veriler araştırmacı tarafından hazırlanan kısa hikâyeler olarak bilinen vignette tekniği 

ile elde edilecektir. Elde edilen verilerin çözümlenme sürecinde içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. 

Verilerin analiz süreci aşamasından sonra elde edilen bulgular ortaya konularak, çalışmadan elde edilen 

bulgular doğrultusunda sonuçlara, sonuçlar bağlamında ise araştırmacılara ve politika yapıcılara sunulacak 

önerilere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Farklılık, Kültürel Farklılık, Kültürel Zekâ, Zekâ 
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Problem Background 

Popularity of international exams have been increasing such that countries have opportunity both to 

evaluate themselves and to compare themselves with other context. PISA is organized in each three years 

by Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). PISA is scored in terms of reading, 

science, and mathematics literacy. Considering PISA 2018, 600000 15-year students from 79 countries and 

economies were tested (PISA, 2019). 

Although countries and economies use mean scores of the exam as feedback for their education system, this 

exam presents more than expected such that big data are shared in order to analyze relationships between 

many variables. Therefore, this opportunity draws attention of the researchers from different countries. In 

Turkey, Aytekin and Tertemiz (2018) compared PISA results of Turkey and South Korea in terms of 

economic indicators and concluded that why South Korea got higher scores than Turkey did was related to 

economic development model based on exportation.  In European region, Reparaz and Sotes-Elizalde 

(2019) investigated parental involvement over PISA results in Germany and Spain and found that though 

there was great efforts for parental involvement, not all factors of involvement enhance higher achievement 

in science for both German and Spanish context. There are studies examining PISA results of many 

countries. To illustrate, Hwang, Choi, Bae, and Shin (2018) investigated relation between equity and 

teacher instructional practices by using data coming from ten countries and emphasized that frequency of 

student centered method was positively related to gap in science and math literacy between low and high 

socio economic status.  

In these respects, the current study aims to examine relationship between literacy scores and student, 

teacher, and society indicators. The research question is as below: 

 How well do life satisfaction, proportion of teacher with at least Masters degree, and 

socio-economic status predict PISA scores? 

Method 

The design of the current study is correlational research analyzing secondary data. A correlational study has 

a purpose to explore relationships among variables (Gall, Gall, & Borg, 2013). For the study, predictor 

variables life satisfaction, proportion of teacher with at least M.S. degree, and socio economic status 

criterion variables are reading literacy, science literacy, and math literacy scores. Sample was the 79 

countries and economy. Data was analyzed with simultaneous multiple linear regression in a licensed 

software.  

Conclusion 

For reading literacy, model was significant F (3, 64) = 14.19, p = .00; R2 = .40 such that this model 

explained 40% of the variance in reading literacy. It was large effect size according to Cohen’s (1992) 

standards. The significant predictors were respectively socioeconomic status (β = .32, p < .05),  life 
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satisfaction (β= -.31, p < .05), and proportion of teacher with at least M.S. degree (β = .30, p < .05). For 

science literacy, model was significant F (3, 65) = 14.57, p = .00; R2 = .40 such that this model explained 

40% of the variance in science literacy. It was large effect size according to Cohen’s (1992) standards. The 

significant predictors were respectively life satisfaction (β= -.34, p < .05), socioeconomic status (β = .32, p 

< .05), and proportion of teacher with at least M.S. degree (β = .28, p < .05). Lastly, for math literacy, 

model was significant F (3, 65) = 18.50, p = .00; R2 = .46 such that this model explained 46% of the 

variance in math literacy. It was large effect size according to Cohen’s (1992) standards. The significant 

predictors were respectively socioeconomic status (β = .35, p < .05), proportion of teacher with at least 

M.S. degree (β = .34, p < .05), and life satisfaction (β= -.32, p < .05). 

Anahtar Kelimeler: PISA, Life Satisfaction, Socio Economic Status, Literacy 
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Backgrund of Problem 

Organizational climate can be evaluated as an indicators representing atmosphere in the organization. Hoy 

and Miskel (1991) defined organizational climate as shared perceptions of people about their working 

environment. Scholars in different fields examine organizational climate. To name a few, studies 

investigating climate in supermarkets (Batlis, 1980), medical institutions (Welsch & LaVan, 1981), and 

hotels (Davidson, 2003) showed that organizational climate is significant for all institutions. 

Apart from service institutions, educational institutions have also a kind of climate. Especially, higher 

education institutions have a complex process and structure. To illustrate, upper secondary education, 

undergraduate education, and graduate education as levels of higher education have different characteristics 

such that they may be explained with organizational climate. 

In Turkey, there were most of organizational climate studies related to undergraduate level of higher 

education (Bucak, 2012; Kasırga & Özbek, 2008; Yüceler, 2009). The researcher of the current study came 

up with a study related to organizational climate in graduate education level (Ertem & Gökalp, 2019), 

which is a scale development study. In these respects, the current study aims to investigate both student-

level and institution-level factors influencing students’ perceptions of organizational climate in graduate 

programs of research universities. The research question is as below: 

 How well do student-level and institution-level variables predict students’’ perceptions 

of organizational climate? 

Method 

The design of the current study is correlational research analyzing secondary data. A correlational study has 

a purpose to explore relationships among variables (Gall, Gall, & Borg, 2013). Predictor variables were 

grouped as student-level (age, program level, and past academic performance) and institutional-level 

(article score, citation score, and PhD education score coming from URAP ranking) variables.  Criterion 

variable was students’ perceptions of organizational climate. Sampling consisted of 584 students in 10 

research universities. Data were analysed by Hierarchical Linear Modeling (HLM) such that analysis was 

conducted in student and  institution levels. 

Conclusion 

In order to investigate how much variance in students’ perceptions of organizational climate is caused by 

differentiation in student and institution level factors, null model was performed. The model is significant 

(t = 5.18, p < .001) such that usage of HLM instead of regression is significant. Intra-class correlation 

coefficient in (ICC) was calculated as .54 such that 54% of variance in perceptions of organizational 

climate was accounted for by institutional differences. In addition to null model, models of level-1 and 
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level-2 showed significant results respectively Χ2 (9) = 20.74, p < .05 and Χ2 (6) = 16.45, p < .05. Age and 

past academic performance as a student-level variables and citation score as institution-level variable 

predicted significantly student’s perceptions of organizational climate. 

Anahtar Kelimeler: Organizational Climate, Higher Education, Graduate Education, Academic 

Performance 
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Türk eğitim sistemi içerisinde özellikle eğitim yöneticilerinin belirlenmesi süreçlerinde son zamanlarda 

liyakat sözcüğünün sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Özellikle öğretmenler arasından seçilen müdür 

yardımcıları, okul müdürleri, şube müdürleri, ilçe ve il milli eğitim müdürlerinin; kısacası "eğitim 

yöneticilerinin" görevlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken kriterlerin başında gelen liyakat sahibi 

olmak; eğitim politikalarında sıklıkla gündeme getirilen bir husustur. Liyakat; "yapılan işe yakışmak, 

yaraşmak ve uygun olmak" anlamında kullanılmakta ve "yönetime getirilecek yönetici adayı öğretmenlerin 

liyakatli olması esası" ilkesi gereği; yöneticilerin görevlendirme kriterlerinde en fazla önem teşkil eden 

hususların başında gelmektedir. Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okul öncesi, ilkokul, 

ortaokul, lise ve özel eğitim kademelerinde görev yapan 10 eğitim yöneticisi ile nitel araştırma 

yöntemlerinden yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucu elde 

edilen kayıtlar MAXQDA 2020 veri analiz programı ile içerik analizine alınmıştır. İçerik analizi sonucunda 

elde edilen veriler; kodlar, alt temalar ve temalar şeklinde bulgularda ifade edilmiştir. Elde edilen bulgular 

eğitim yöneticileri ile gerçekleştirilen bireysel görüşmelerden elde edilen doğrudan alıntılar ile 

desteklenmiştir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji desenine uygun olarak tasarlanmış, 

araştırma çalışma gurubu ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile 

belirlenmiştir. Araştırma katılımcılarını belirleme konusunda herhangi bir cinsiyet ya da yaş sınırı 

konulmamıştır. Araştırmada her eğitim kademesinden eşit sayılarda eğitim yöneticisinin olmasına özen 

gösterilmiştir. Araştırma sonuçlarında; Milli eğitimde yöneticilerin belirlenmesi süreçlerinde sendikaların 

süreçlere aşırı müdahil oldukları; yönetici adayı öğretmenlerin görevlendirmelerinin liyakatten ziyade 

sadakate dayalı olarak olarak gerçekleştirildiği; hak etmeyen öğretmenlerin yönetici olarak okullara 

görevlendirildiği; eğitim yöneticilerinin belirlenmesi süreçlerinde profesyonelleşmenin sağlanması 

gerektiği; eğitim yöneticilerinin seçilmesinde siyasi oluşumlardan uzak, belli bir ideolojiye dahil olmayan 

öğretmenlerin görevlendirilmesi gerektiği ve eğitim yönetimi ve denetimi alanında lisansüstü eğitimin 

liyakat ile beraber en önemli yöneticilik kriterlerinden birisi olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Araştırma 

sonucunda ortaya çıkan bulgular ve sonuçlar ışığında yeni araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yönetimi, Eğitim Politikaları, Liyakat, Milli Eğitim Sistemi 
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Çalışanların yaptıkları işte doyuma ulaşması birçok araştırmada incelenmiş, örgüte kattığı artı değerler 

üzerinde durulmuştur. İş doyumunun örgüte sağladığı fayda kadar çalışanlara da önemli katkılar 

sağlamaktadır. Günlerinin büyük bir bölümünü iş yerinde geçiren çalışanların işleri ve örgütleri ile ilgili 

duygu ve düşünceleri iş doyumları açısından çok önemlidir. Çalışanların yaptıkları işler ve örgütleri ile 

ilgili pozitif değerlendirmeleri iş doyumlarını da büyük ölçüde artırabilecektir. İş doyumuna ulaşan 

çalışanlar daha değerli işler ortaya çıkarmak için çeşitli yenilikler deneyeceklerdir. Bu yenilikçi girişimler 

hem çalışanların iş doyumunu artıracak hem de örgütün rekabet ortamında yeni değerler yaratmasını 

sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı ilkokullarda öğretmenlerin iş doyumu ve yenilikçi davranış gösterme 

düzeylerini öğretmen algılarına göre belirlemek ve bazı değişkenler açısından incelemektir. Ayrıca iş 

doyumu ile yenilikçilik ilişkisi ve iş doyumunun yenilikçiliği yordama durumu da incelenecektir. Alan 

araştırması Malatya ilinde devlet ilkokullarında görev yapan öğretmenler arasında basit seçkisiz yöntem ile 

seçilen ve gönüllü olan 483 öğretmen araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada verilerin toplanması için 

kullanılan İş doyumu ölçeği, Hackman ve Oldham (1975) tarafından geliştirilmiş ve Silah (2002) tarafından 

Türkçeye uyarlanmıştır. Taşdan (2008) tarafından öğretmenlere uygulanabilir hâle getirilen ölçek, beşli 

derecelendirme tipindedir. Yenilikçilik verileri için ise Janssen (2000) tarafından geliştirilen ve Töre (2017) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan yenilikçi iş davranışı ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 

programı ile frekens analizi, t testi, anova, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak 

ilkokullardaki iş doyumu ortalaması 5’li likert ölçeğine göre 3,97 (Genellikle paylaşılmaktadır), yenilikçilik 

ise 4,02 (Beni oldukça tatmin eder) düzeyinde çıkmıştır. Ayrıca iş doyumu ve yenilikçilik arasında bir 

korelasyon olduğu, yapılan regresyon analizinde de iş doyumunun yenilikçiliği yordadığı 

görülmüştür.  Sonuçlar ışığında, eğitim örgütleri çalışanlarında yenilikçi davranışları artırmak için iş 

doyumlarını yükseltmeleri önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Yenilikçilik, İlkokul 
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Problem Background 

Globalization of the world has brought not only economic convenience but also socio-cultural interactions. 

Some of these interactions are based on a volunteer transportation in order to know people from other 

cultures and communities and to live in more comfortable life conditions. However, unfortunately, some 

interactions are caused by involuntary actions like wars, political pressure, and health problems. Even 

though, literature (Aktaş & Öztekin, 2017; Kara & Korkut, 2010; Olcay, 2012; Urk, 2010) differentiates 

people in this situations respectively migrant and refugee, those have been changing the socio-cultural 

interaction patterns in the world. 

Literature on mobility of people by disregarding the purpose in replacement depicted reasons and impact of 

migration. To illustrate, Yılmaz (2014) listed reasons like desire to live in better standards, protesting 

unequal procedures, and escape from political atmosphere while the authors stated social, economic, and 

political affects in both inbound and outbound country. Further, migration promotes intercultural 

communication (Aksoy, 2012). For these reasons, getting beneficial side of migration gains significance. At 

this point, reading the relationship between migration and education may serve this purpose. 

In these respects, the current study aims to explore the bibliometric, conceptual, and methodological 

distribution of the studies of migration based on education in the Turkish context. As a result, the research 

questions may be listed as below: 

1. What is the bibliometric distribution of studies related to migration? 

2. What is the methodological distribution of studies related to migration? 

3. What are conceptual elements of the frequently studied topics related to migration? 

Methods 

Content analysis was used as the research design in the current study to achieve the purpose of the study. 

Yıldırım and Şimşek (2016) stated that content analysis aims to conceptualize the terms and data in order to 

set a relationship. Content analysis was conducted through systematic review including seven main stages: 

(1) defining question (2) determining types of studies (3) literature search (4) screening the results of search 

(5) appraising studies (6) synthesizing studies, and (7) disseminating the findings of the review (Petticrew 

and Robert 2006). Only articles published by journals which are Scopus-indexed were reviewed. The 

reasons why Scopus was selected opportunity to generate databases for systematic reviews as Mongenon 

and Paul-Hus (2016) emphasized and academic quality concern. In this review, the key word combination 

“migration” and education was searched. Studies were limited by focusing on last decade (2010-2020), 

journals, and territory of Turkey in Scopus database.  Thirty-one studies were recorded to be analysed. 

However, some of the studies did not match purpose of the study and excluded. At final condition, 28 

studies were included in the study. 
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Findings 

Bibliometric distribution included year, journal, and subject area. Respectively, year 2019, Elementary 

Education Online, and social sciences were issues which articles were frequently published in. 

methodological distribution was based on design, sample, instrument, and data analysis. Content analysis 

showed that qualitative design, student as sample, interviews as instrument, and descriptive analysis as data 

analysis were frequently detected in the articles. Finally, educational status, education problems, 

engagement, and multicultural education which were conceptual trends were frequently studied educational 

topics with migration. 

Anahtar Kelimeler: Immigration, Multicultural Education, Engagement 
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Eğitimde etik değerler konusunun, eğitim yönetimi alanında ele alınmaya başlanmasına yirmi birinci 

yüzyılın başlangıcında rastlanmaktadır. Süreçleri, değerleri ve hedefleri açısından etiğin dikkatlice 

incelenmesi gerekmektedir. Dünyanın hemen hemen her yerinde aynı davranış ve tutum kaidelerinin 

gerektirdiği şekilde davranmalarının gerekliliği, meslek etiğinin önde gelen belirgin özelliklerinden biridir. 

Bu araştırmada; kamuya ait okullarda görev yapan yöneticilerin, yönetim süreçlerindeki etik sorunların 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji desenine uygun olarak 

tasarlanan bu araştırmaya devlet okullarında görev yapan 21 okul yöneticisi katılmıştır. Verilerin 

toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde ise içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma bulguları, paydaşlar ile 

ilişkilerde okul yönetiminin objektifliğinin ve şeffaflığının etik karar verme süreçlerinde etkili olduğunu 

göstermektedir. Etik sorunlar arasında en fazla öne çıkan durumun öğrenci menfaatleri olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda okul yönetiminin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçlarını dikkate 

alması, öğretmenlerin öğrencilerin gelişimlerini de dikkate alarak profesyonel gelişimlerini sağlaması ve 

öğrencilerin gelecek kaygılarını en aza indirgeyecek şekilde kariyer planlamasının yapılması gerekliliği 

vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetimsel Etik, Etik Sorunlar, Etik Değerler 
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Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterlik Algısı Ölçeği Geliştirilmesi 

Çalışmaları 

Sevil Hanbay Tiryaki 
1,*

 & Servet Hali 
2
 

1 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı 

2 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

sevilhanbay90@gmail.com 

Özet 

Hatay ili Antakya ilçesinde görev yapan lise öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi özyeterlik 

algısını belirlemek amacıyla Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterlik Algısı Ölçeği geliştirilmiştir. 

Ölçek geliştirilmeden önce konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, literatürde yer alan ölçekler 

incelenmiş ve ölçeğin hangi alt boyutlarında hangi tür soruların yer alacağı belirlenmiştir. Teknolojik 

pedagojik alan bilgisini belirlemeye yönelik geliştirilecek olan ölçeğin 7 farklı alt boyutu ile ilgili maddeler 

yazılarak madde havuzu oluşturulmuştur. Bu maddeler arasından seçilen 76 madde ile taslak ölçek formu 

oluşturulmuştur. Taslak ölçek formu 4 Eğitim Bilimleri uzmanının ve 3 Türkçe Eğitimi uzmanının 

görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan alınan dönütler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve ölçek 

Antakya’daki liselerde farklı branştan 228 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenlerin ölçeğe verdikleri 

cevaplardan hareketle ölçek maddelerinin geçerlik ve güvenirliğini belirlemeye yönelik analizler 

yapılmıştır. Bu analizler kapsamında ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı 

Faktör Analizleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise Chronbach Alpha Değeri ile madde-

toplam korelasyonu hesaplanmış ve testi yarılama yöntemi kullanılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi 

sonuçlarına göre kalan 54 maddenin ortak faktör varyanslarının 0,544 ile 0,870 arasında değişmekte olup 

beş faktörlü yapıdaki ölçeğin her faktörünün açıkladığı varyans sırası ile %26,793, %13,560, %11,478, 

%9,950 ve %8,762’dir. Bu beş faktörün varyansa yaptıkları toplam katkı % 70,543’tür. Doğrulayıcı Faktör 

Analizi yapılırken Ki-Kare uyum testi (χ2), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA), Standardize 

Edilmiş Ortalama Hataların Karekökü (SRMR), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) ve Tucker -Lewis 

İndeksi (TLI -NNFI) değerleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre veri-model uyumlarının 

mükemmel düzeyde olduğunu görülmüştür (χ2/df=1,632; RMSEA=0,053; SRMR=0,043; CFI=0,934; 

TLI=0,928). Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin tümüne ait Cronbach Alfa güvenirlik değeri 

0,984; Guttman Split-half katsayısı 0,953; Eşit Uzunluk Spearman-Brown katsayısı 0,953; Eşit Olmayan 

Uzunluk Spearman-Brown katsayısı 0,953 olarak bulunmuştur. Yapılan tüm bu analizler Teknolojik 

Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterlik Algısı Ölçeği’nin geçerli ve yüksek düzeyde güvenilir olduğunu 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Özyeterlik, Ölçek Geliştirme 
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Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Kullanımına Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeği 

Geliştirilmesi Çalışmaları 
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Özet 

Hatay ili Antakya ilçesinde görev yapan lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımına 

yönelik özyeterlik algısını belirlemek amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımına Yönelik Özyeterlik 

Algısı Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek geliştirilmeden önce konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, 

literatürde yer alan ölçekler incelenmiş ve EBA incelenmiştir. EBA kullanımı ile ilgili maddeler yazılarak 

madde havuzu oluşturulmuştur. Bu maddeler arasından seçilen 21 madde ile taslak ölçek formu 

oluşturulmuştur. Taslak ölçek formu 4 Eğitim Bilimleri uzmanının ve 3 Türkçe Eğitimi uzmanının 

görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan alınan dönütler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve ölçek 

Antakya’daki liselerde farklı branştan 228 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenlerin ölçeğe verdikleri 

cevaplardan hareketle ölçek maddelerinin geçerlik ve güvenirliğini belirlemeye yönelik analizler 

yapılmıştır. Bu analizler kapsamında ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı 

Faktör Analizleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise Chronbach Alpha Değeri ile madde-

toplam korelasyonu hesaplanmış ve testi yarılama yöntemi kullanılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi 

sonuçlarına göre 21 maddenin ortak faktör varyanslarının 0,457 - 0,858 arasında değişmekte olup ortak 

faktör varyansı % 72,132’dir. Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılırken Ki-Kare uyum testi (χ2), Yaklaşık 

Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA), Standardize Edilmiş Ortalama Hataların Karekökü (SRMR), 

Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) ve Tucker -Lewis İndeksi (TLI -NNFI) değerleri incelenmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göre veri-model uyumlarının mükemmel düzeyde olduğunu görülmüştür (χ2/df= 2,006; 

RMSEA=0,066; SRMR=0,028; CFI=0,971; TLI=0,965). Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin 

tümüne ait Cronbach Alfa güvenirlik değeri 0,980; GuttmanSplit-half katsayısı 0,960; Eşit Uzunluk 

Spearman-Brown katsayısı 0,960; Eşit Olmayan Uzunluk Spearman-Brown katsayısı 0,960 olarak 

bulunmuştur. Yapılan tüm bu analizler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımına Yönelik Özyeterlik Algısı 

Ölçeği’nin geçerli ve yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: EBA, Özyeterlik, Ölçek Geliştirme 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; bilişsel esnekliğin ergenlerin EPOCH beş boyutlu iyi oluşu (bağlılık, kararlılık, 

iyimserlik, ilişkililik ve mutluluk) üzerindeki etkisini test etmektir. Çalışmada ayrıca bilişsel esneklik ile 

EPOCH beş boyutlu iyi oluş arasındaki ilişkide başa çıkma stratejilerinin (aktif başa çıkma, kaçınan başa 

çıkma ve olumsuz başa çıkma)  aracı rolleri de incelenmektedir.  Araştırmanın katılımcılarını 566 lise 

öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Bilişsel Esneklik Ölçeği, KIDCOPE Başa Çıkma Ölçeği ve 

EPOCH Beş Boyutlu İyi Oluş Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; bilişsel 

esneklik aktif başa çıkma, negatif başa çıkma ve iyi oluşun beş öğesinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Bilişsel 

esneklik aktif başa çıkma ile iyi oluşun beş öğesini (bağlılık, kararlılık, iyimserlik, ilişkililik ve mutluluk) 

pozitif yönde etkilerken; kaçınan başa çıkmayı negatif yönde etkilemektedir. Hem aktif hem de negatif başa 

çıkma stratejileri bilişsel esneklik ile EPOCH beş boyutlu iyi oluş arasındaki ilişkide aracı rol 

oynamaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak, öğretmen, okul psikolojik danışmanları ve gelecek 

araştırmacılar için öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İyi Oluş, Bilişsel Esneklik, Başa Çıkma Stratejileri 
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İlişki Doyumunun Yordayıcıları: İlişkisel Benlik Değişimi ve Romantik 

İlişkilerde Öz Yeterlik 

Bülent Gündüz 
1
 & Ali Karataş 

1,*
 

1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mersin Üniversitesi 

alikaratas396@gmail.com 

Özet 

Problem Durumu: Bireylerin romantik ilişkilerindeki duygu, düşünce veya davranışlarına yönelik öznel 

değerlendirmeleri ilişkiden aldıkları doyuma işaret eder. İlişkiden alınan doyumu etkileyen durumlardan 

biri yakın ilişki içinde olan bireylerin, partnerlerinin benlik algılarına olan etkisidir. İlişkisel benlik 

değişimi modeline göre kişinin benlik algısı; yeni bir içerik kazanıp kazanmadığını yansıtan yön ve benlik 

algısının içeriğinin pozitif ya da negatif olduğunu gösteren değer olmak üzere iki boyutta değişim gösterir. 

Kişiler partnerlerinin benlik algısındaki olumlu ve olumsuz içeriği artırabilir ya da azaltabilirler. İlişkiden 

alınan doyumu etkileyen bir diğer durum bireylerin romantik ilişkilerdeki yaşantılarıyla başa çıkma 

becerilerine yönelik algılamalarıdır. Başka bir ifade ile kişilerin romantik ilişkideki öz yeterliliklerine 

yönelik inançlarıdır. Bu bağlamda yapılan araştırma ilişki doyumu, ilişkisel benlik değişimi ve romantik 

ilişkilerde öz yeterlik arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 18-42 yaş arasında bulunan romantik bir ilişkiye sahip veya evli 

katılımcılar oluşturmaktadır. Çalışmada Heidrich (1988) tarafından, romantik ilişkilerde ilişki doyumunu 

ölçmek amacıyla, geliştirilen  ve Türkçe’ye uyarlaması Curun (2001) tarafından yapılan “İlişki Doyumu 

Ölçeği(İDÖ)” kullanılmıştır.  Bunun yanısıra Mattingly,  Lewandowski  ve McIntryre  (2014) tarafından 

geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Dinçer, Ekşi ve Aron (2017) tarafından yapılan “İlişkisel Benlik 

Değişimi Ölçeği” ile Riggio, Weiser, Valenzuela, Lui, Montes ve Heur (2011) tarafından geliştirilen, 

Türkçe’ye uyarlaması Özsoysal, Uz Baş ve Aysan (2019) tarafından yapılan “Romantik İlişkilerde Öz 

Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 22.0 kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular ve Sonuç: Araştırmaya katılan romantik ilişkiye sahip bireylerin, İlişki Doyumu Ölçeği, İlişkisel 

Benlik Değişimi Ölçeği ve Romantik İlişkilerde Öz Yeterlik Ölçeğine ilişkin korelasyon değerleri 

incelendiğinde; ilişki doyumunun romantik ilişkilerde öz yeterlik ile .40, ilişkisel benlik değişiminin alt 

boyutları olan benlik daralması ile -.48, benlik kirlenmesi ile -.46 negatif yönde anlamlı ilişki olduğu 

görülmüştür. Bunun yanısıra ilişki doyumunun ilişkisel benlik değişimi alt boyutları olan benlik 

genişlemesi ile .46, benlik budanması ile .40 pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiği anlaşılmıştır. İlişkisel 

benlik değişimi alt boyutları ve romantik ilişkilerde öz yeterlilik puanlarının ilişki doyumunu yordamadaki 

katkılarını değerlendirmek üzere çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmada regresyon analizine 

ilişkin sonuçlara göre, ilişkisel benlik değişimi alt boyutları ile romantik ilişkilerde öz yeterlilik puanlarının 

ilişki doyumunu .42 düzeyinde yordadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: İlişki Doyumu, İlişkisel Benlik Değişimi, Romantik İlişkilerde Öz Yeterlik, Romantik 

İlişki 
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Özet 

Bireyler, sosyal gelişim sürecinde çocukluktan itibaren davranışlarının, ne tür sonuçları doğuracağı, hangi 

sonuçların kendi davranışlarından kaynaklandığı konusunda tutarlı beklentiler geliştirmektedir. Hızlı ve 

geniş kapsamlı değişimlerin yaşandığı gelişim dönemi olan ergenlik boyunca kişilik yeniden 

yapılandırılarak çocukluktan yetişkinliğe geçilerek fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal gelişim alanlarında 

önemli değişiklikler oluşur. Kişilik ve toplumsal davranış; ana babalardan, diğer aile üyelerinden, 

yaşıtlardan ve okul yaşantısından etkilenir ve önemli değişimler içerir (Doğan ve Ceyhan, 2008). 

Birey, davranışının pekiştiriciyle sonuçlandığını algıladığında, o pekiştiricinin bu davranıştan sonra ilerde 

de devam edeceğine dair bir beklenti oluşturur. Birey pekiştiricilerin kendi ya da kendisinin dışındaki 

güçlerin veya şans ve kaderin kontrolünde olduğuna dair genel bir beklentiyi benimseyebilmektedir (Dağ, 

1991). Ergenlerin yaşamlarının sorumluluğunu alabilmelerinin, davranışlarını ve davranışlarının 

sonuçlarını kontrol edebilecekleri inancını geliştirebilmelerinin, kişiliğin bir boyutu olarak ele alınan 

denetim odaklarıyla ilişkili olduğu görülmektedir (Doğan ve Ceyhan, 2008). 

Denetim odağı, bireyin başına gelen olayların sorumluluğunu kime ve neye yüklediği ile ilgili bir kavram 

olarak bireyin hayatını yönetebilme gücüyle ilgili değerlendirmeleridir. Eğer kişi kararlarını kendisi 

verebilirse, kararlarının sorumluluğunu üstlenerek karşılaştığı problemleri kendine güvenerek çözmeye 

çalışacaktır. Problemlerin çözümüyle birlikte benlik saygısı artacak, geleceğine umutla bakabilecektir. 

Denetim odağı genel olarak içsel ve dışsal denetim odağı olarak ele alınsa da insanların birçoğu iki uç 

arasında bir yerde bulunduklarından hangi uca yakınsa ona göre nitelenirler (Selcen, 2009). İçten denetimli 

bireyler, yaşadıkları olayların sonuçlarını kendi çabalarına, yeteneklerine bağladıklarından olayları kontrol 

edebildiklerini, olayların sonuçlarını değiştirebilme gücünün olduğuna; dıştan denetimli bireylerse, 

yaşadıkları başarı ve başarısızlıkları kendi dışlarındaki şans, kader gibi güçlerde arayarak, sonuçları 

değiştirmenin ellerinde olmadığına inanırlar (Gültekin, 2003). 

Bireylerin sahip oldukları denetim odakları ve iyimserlik düzeyleri arasında ilişki olduğu görülen 

araştırmalar bulunmaktadır (Şar ve Işıklar, 2012). İyimserlik olumsuz olaylardan çok olumluları algılama 

eğilimi olarak açıklanmaktadır (Türküm, 1999). İyimserliğin kişilik özelliği ve durumsal iyimserlik olmak 

üzere iki türü bulunmaktadır. Kişilik özelliği olarak ele alınan iyimserlik eğilimindeki bireyler, yaşam 

olaylarını değerlendirirken daha çok olumlu olaylara odaklanmaktadır. Durumsal iyimserlik eğilimindeki 

bireylerse bazı özel durumlarda iyi şeylerin ortaya çıkacağını beklemektedirler (Eryılmaz ve Atak, 2011). 

İyimserlik eğilimi yaşamın pek çok alanında etkili olmakta, zorluklara, engellemelere rağmen bireyin 

hayata olumlu bakabilmesinde, ruh sağlığının geliştirilmesinde etkili olmaktadır (Sapmaz ve Doğan, 2012). 

Bu bakımdan ergenlik dönemi yoğun duygusal gelişimlerin yaşandığı yetişkinliğe geçiş dönemi olduğu için 

ergenlerin sahip oldukları iyimserlik düzeylerini belirlemek önemlidir. 

Yukarda verilen bilgilere dayanarak, ergenlerin denetim odaklarının iyimserlik düzeylerine göre 

farklılaşabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada lise öğrencilerinin denetim odağı ile iyimserlik 

düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Araştırma evrenini Çorum’da öğrenim gören lise öğrencileri oluşturmaktadır. Ölçekler 1 akademik lise, 2 

meslek lisesi öğrencilerine uygulanarak 553 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın bağımlı ve 
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bağımsız değişkenleri arasında ilişkisel tarama yapılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, Rotter İç-Dış Denetim 

Odağı Ölçeği ve İyimserlik Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma verileri SPSS 17 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Cinsiyet, sınıf, okul türü, 

sosyo ekonomik düzey ve akademik başarıya göre öğrencilerin denetim odağı ve iyimserlik düzeyi 

açısından anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmış ve araştırmada ifade edilen alt amaçlar 

doğrultusunda Pearson Korelasyon analizi ve Manova tekniği kullanılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre iyimserlik ve denetim odağı arasında ters yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki 

olduğu; iyimserlik ve denetim odağı üzerinde cinsiyet, sosyo ekonomik düzey ve akademik başarının temel 

etkisinin anlamlı olmadığı; sınıf düzeyinin ise iyimserlik üzerinde etkisi anlamlı bulunmazken denetim 

odağının sınıf düzeyi yükseldikçe içselleştiği görülmüştür. Okul türüne göre iyimserlik düzeyi ve denetim 

odağında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 

Çeşitli değişkenlerin denetim odağı ve iyimserlik düzeyine etkilerinin belirlendiği araştırma sonucunda 

ortaya çıkan verilerin rehberlik servisinin öğrencilere yönelik farklı boyutta bilgi sahibi olmalarına, yeni 

uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Denetim Odağı, İyimserlik, Eğitim 
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Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Grupla Psikolojik Danışma 

Uygulamalarının Değerler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 

Ayça Saraç Dengiz 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çukurova Üniversitesi 

aycasarac@gmail.com 

Özet 

Bu araştırmada değerler, post modern bilişsel davranışçı yaklaşımlardan biri olarak kabul edilen Kabul ve 

Kararlılık Terapisi açısından ele alınmıştır. Kabul ve Kararlılık Terapisinde en genel anlamda bireylerin 

değer odaklı, zengin, dolu ve anlamlı bir hayat yaşamaları hedeflenir (Harris, 2018). Üniversite 

öğrencileriyle yapılan değer odaklı uygulamaların onların daha anlamlı bir yaşam sürmelerini desteklemesi 

beklenmiştir. Alan yazın incelendiğinde konu ile ilgili çalışmaların oldukça sınırlı olduğu dikkat çekicidir. 

Bu araştırmanın amacı, değer temelli grupla psikolojik danışma uygulamalarının psikolojik danışman 

adaylarının sahip oldukları değerler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. 

Araştırma, ön test- son test kontrol gruplu deneysel modelde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 

2018-2019 Bahar Döneminde Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları dersini alan, 34 psikolojik 

danışman adayından oluşmaktadır. Deney grubu ve kontrol grubunda eşit sayıda öğrenci bulunmaktadır (17 

deney, 17 kontrol). Psikolojik danışman adaylarının grupla psikolojik danışma uygulamaları öncesi ve 

sonrasında değer verme ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki farklılaşmalar incelenmiştir. Araştırma 

sürecinde psikolojik danışman adaylarının sahip oldukları değerleri ve bu değerlerle uyumlu bir yaşam 

sürüp sürmediklerini belirlemek amacıyla Smout, Davies, Burns ve Christie (2014) tarafından geliştirilen 

Aydın ve Aydın (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Değer Verme Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin 

“İlerleme” ve “Tıkanma” olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. İlerleme alt boyutu, değerler 

doğrultusunda yaşamaya ilişkin maddeleri; tıkanma alt boyutu ise değerlerden uzak yaşamayla ilgili 

maddeleri içermektedir. Aydın ve Aydın (2017) tarafından, yapılan analizler sonucunda,  ölçeğin Cronbach 

Alpha katsayısı .78 bulunmuştur ve ölçeğin iki faktörlü bir yapı gösterdiği doğrulanmıştır (χ2/df=1.32; 

RMSEA=.041; GFI=.96; CFI=.98; NNFI=.98).  Araştırma kapsamında deney ve kontrol grubuna ait ön test 

ve son testler arasındaki farklılaşmalar bağımlı gruplar t testi ile hesaplanmıştır. Veri setinin normallik 

varsayımlarını karşıladığı görülmüştür. Elde edilen sonuçların anlamlılığı .05 düzeyinde sınanmıştır. 

Katılımcıların tümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik son sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. Deney ve 

kontrol gruplarının Değer Verme Ölçeği ön test puanları arasında anlamlı bir farklılaşma olmamasına 

dikkat edilmiştir. Deney ve kontrol grubuna dahil edilen katılımcıların ön test ve son test puanlarına ilişkin 

ölçümler grupla psikolojik danışma uygulamaları dersi öncesi ve sonrasında alınmıştır. Kontrol grubu 

etkileşime dayalı bir grupla psikolojik danışma yaşantısı geçirirken, deney grubunda grup içi etkileşimin 

yanı sıra değer odaklı uygulamalara da yer verilmiştir. Değer odaklı uygulamalar arasında; Değer Kartları, 

80. Doğum Günü, Değerler Pusulası, Boğa Gözü gibi uygulamalar yer almaktadır. 

Yapılan analizler sonucunda; deney grubunun Değer Verme Ölçeği İlerleme alt boyutu (t (16) = -4.28, 

p<.05) ile Tıkanma alt boyutu (t (16) = -2.51, p<.05) ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir 

farklılaşma olduğu görülmüştür. Aynı zamanda deney grubuna ilişkin Değer Verme Ölçeği ön test ve son 

test toplam puanları arasında da anlamlı bir farklılaşma görülmüştür ( t (16) = -4.63, p<.05). Bu 

çalışmanın, psikolojik danışman adaylarının değer temelli grupla psikolojik danışma oturumları sonunda 

sahip oldukları değerleri fark etme ve değerleri doğrultusunda yaşama konusunda ilerleme gösterdikleri 

görülmüştür. Psikolojik danışman adaylarının Değer Verme Ölçeği son test puanlarındaki anlamlı artış, 

değer temelli grup çalışmalarının üniversite öğrencileri üzerinde çalışılabilir olduğu anlamına gelmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Kabul ve Kararlılık Terapisi, Değerler, Grupla Psikolojik Danışma, Üniversite 

Öğrencileri 
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Psikolojik Danışman Adaylarının Mesleki ve Kişisel Gelişim Açısından 

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin 

İncelenmesi 

Ayça Saraç Dengiz 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çukurova Üniversitesi 

aycasarac@gmail.com 

Özet 

Psikolojik danışman adaylarının eğitiminde lisans düzeyindeki her bir dersin, adayların mesleki 

gelişimlerine etkilerini incelemenin mesleki standartların geliştirilmesine hizmet edeceği, eğitimin 

değerlendirilmesinde, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde başvurulacak temel kaynaklardan birinin 

öğrencilerin görüşleri olduğu vurgulanmaktadır (Strauß ve Freyberger, 2009). Ülkemizde Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik lisans eğitiminin standart hale getirilmesi ve programda yer alacak derslerin 

düzenlenmesine ilişkin çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Dolayısıyla yapılan bu çalışmanın program 

içeriğinin gözden geçirilmesinde katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 Bahar Döneminde Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları dersini 

alan, 49 psikolojik danışman adayından oluşmaktadır. Katılımcıların 18’i erkek, 31’i kadındır. Psikolojik 

danışman adaylarının grupla psikolojik danışma uygulamaları dersine ilişkin görüşlerini incelemek 

amacıyla altı açık uçlu soru hazırlanmıştır. Bunlar; 1) Psikolojik danışman adaylarının grupla danışma 

sürecinde önemli yaşantıları, 2) Grup liderinde gözlenen önemli danışma becerileri, 3) Grupla danışma 

yaşantılarının psikolojik danışman adaylarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıları, 4) Grupla 

psikolojik danışma uygulamalarının diğer lisans derslerinden ayrılan yönleri, 5) Grupla psikolojik danışma 

sürecindeki olumsuz yaşantılar ve 6) Psikolojik danışman adaylarının sürecin tekrarlanması durumunda 

neleri daha farklı yapmak istediklerine ilişkin bilgileri içermektedir. Psikolojik danışman adaylarının 

araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan sorulara verdikleri yanıtlar içerik analizi ile incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara gelindiğinde; psikolojik danışman adayları grupla danışma 

sürecindeki en önemli yaşantılarını ifade ederken olumlu ve olumsuz olmak üzere iki boyut üzerinde 

durmuşlardır. Olumlu yaşantıları içinde kendini tanıma, farklı bakış açıları kazanma, deneyim kazanma gibi 

yaşantılardan bahsederken; olumsuz olarak da anlaşılmama ve sorgulanma gibi yaşantılarından 

bahsetmişlerdir. Araştırma sonucunda elde edilen bir diğer sonuç grup liderinde gözlenen psikolojik 

danışma becerileri ile ilgilidir. Psikolojik danışman adayları, grup liderinde etkin dinleme, destek olma ve 

cesaretlendirme, yansıtma ve model olma gibi danışma süreci için önemli olan beceriler gözlemlediklerini 

ifade etmişlerdir. Grupla psikolojik danışma yaşantısının aday psikolojik danışmanlara mesleki boyutta 

neler kazandırdığına ilişkin sonuçlara bakıldığında, katılımcılar grup yönetimi, geribildirim verme, 

duygulara odaklanabilme gibi beceriler kazandıklarını ifade etmişlerdir. Kişisel gelişim alanında ise grup 

yaşantısının anı yaşama, önyargılardan kurtulma, problem çözme, kendini kabul gibi katkıları olduğunu 

belirtmişlerdir. Katılımcılar grupla danışma uygulamalarının diğer lisans derslerine oranla daha değişken 

bir süreç içerdiğini, yaşantı temelli olduğunu ve bu süreçte daha fazla eğlendiklerini ifade etmişlerdir. Aynı 

zamanda adaylar, süreçte anlaşılamadıkları ve destek alamadıklarını düşündükleri ve kendilerini ifade 

etmekte zorlandıkları anlar olduğunu belirtmişlerdir. Son olarak katılımcıların süreçte neleri daha farklı 

yapmak istediklerine ilişkin görüşleri incelendiğinde kendilerini daha fazla açmak, daha çok geribildirim 

vermek ve daha önce karşılaşmadıkları grup üyeleri ile bir araya gelmek istediklerini belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak, PDR son sınıf öğrencilerinin grupla psikolojik danışma uygulamaları dersi kapsamında 11 

hafta sonunda kendilerini tanıma, psikolojik danışma becerilerini gözleme ve bu becerileri kullanma 
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konusunda gelişim gösterme ve insanlarla ilişkilerde, iletişim kurmada yani hem mesleki hem de kişisel 

anlamda farkındalık ve gelişim gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Buradan yola çıkılarak psikolojik 

danışmanlık eğitiminde kuramsal bilgiler yanında öğrencilerin grup ve bireysel psikolojik danışma 

uygulamalarında yapılan işlem ve kullanılan psikolojik danışma becerilerini gözleyerek ve yaşayarak 

öğrenmelerini sağlayan uygulamaya yönelik derslerin önemini vurgulamakta yarar vardır. Aynı zamanda 

bu çalışmadan elde edilen geribildirimler yoluyla grupla danışma uygulamalarında yapılacak 

düzenlemelerin sürecin etkililiğini arttıracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Grupla Psikolojik Danışma, Psikolojik Danışman Adayları, Psikolojik Danışma 

Becerileri 
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Danışanların Romantik İlişkilere Yönelik Kişisel Yapılarının Öz-Kimlik 

Grafiği Aracılığıyla İncelenmesi 

Erdinç Çağlayan 
1
, Ayça Saraç Dengiz 

2,*
 & İsmail Sanberk 

2
 

1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hayriye Kemal Kusun İlkokulu 

2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çukurova Üniversitesi 

aycasarac@gmail.com 

Özet 

Psikoloji biliminde, terapötik başarının işe vuruk hale getirilmesinde ve ölçümünde nasıl bir yol izlenilmesi 

gerektiği tartışıla gelen bir konudur. Terapi sürecinin ne derece başarıya ulaştığının ölçülmesinde sık olarak 

standart ölçme araçları kullanılmakta ise de, danışanların öznel perspektifinin ortaya çıkarılmasına yarayan 

gözlem veya görüşme teknikleri ile aracılığıyla da ortaya koyulabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, çift ilişkilerinde yaşadıkları zorlanmalara yönelik destek talep eden danışanların, 

ilişkilerine yönelik sahip oldukları kişisel yapıların terapötik süreç etkisiyle olası değişiminin 

incelenmesidir. Çalışmada, katılımcı danışanların ilişkilerine ilişkin sahip oldukları bilişsel kurgularını 

ortaya çıkarmak amacıyla, Kişisel Yapılar Kuramına dayanan “Repertuvar Ağı Tekniği (REPT)” 

kullanılmıştır. Repertuvar Ağı Tekniği’nin sağladığı farklı bilgiler bulunmaktadır. Kişilerin kimlik 

sistemlerinin yapılandırılmasında açıklayıcı ve betimleyici işlevi olan Öz-kimlik grafiği bulgularına 

ulaşmak da REPT ile mümkün olabilmektedir. Bu teknik, danışanların kendi ilişkilerine yönelik bilişsel 

kurguları ile yaşamlarında önem arz eden diğer kişilerin ilişkilerine yönelik kurguların benzerlik ve 

benzersizliğin test edilmesini sağlamaktadır. 

Öz-kimlik grafiği merkezi elementlerle (benim ilişkim, bana göre ideal ilişki, diğerlerine göre benim 

ilişkim), diğer elementleri oluşturan elementler (örneğin; partnerime göre ilişkimiz, anne-babamın ilişiksi 

vb.) arasındaki uzaklığın görselleştirilmesine hizmet etmektedir. Elementler arasında gözlenen mesafe, 

merkezi elementler olan bana göre ilişkim (x ekseni) ve bana göre ideal ilişki (y ekseni) elementleri esas 

alınarak hesaplanmaktadır. Merkezi elementler dışındaki elementlerin önemi bu elementlere olan uzaklık 

açısından açıklanmaktadır (Bartholomew, 1993). Dört çeyrek daireden oluşan öz-kimlik grafiğinde bir 

elementin hangi çeyrekte konumlanmış olduğu, elementle ile ilgili yapılacak değerlendirmeyi 

farklılaştırmaktadır. Grafikte bahsi geçen alanlar sırasıyla; idealleştirme, çatışma, ikircikli ve kabul alanı 

olarak adlandırılmıştır (Böker, 1999). 

Bu amaçla, Sistemik Terapi temelinde ilerleyen danışma oturumlarının başında ve sonunda repertuvar ağı 

tekniği uygulanarak, danışanların kişisel yapıları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Böylece danışanlarda, 

terapötik müdahalenin etkisiyle ilişkilerine yönelik bilişsel kurgularında ortaya çıkabilecek olası 

değişikliklerin öz-kimlik grafiğinde gözlenmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca repertuvar ağı formunda yer 

alan ve “element” olarak adlandırılan (benim ilişkim, panterime göre ilişkimiz, diğerlerine göre ilişkim, 

bana göre ideal bir ilişki, bana göre ideal olmayan ilişki, anne babamın ilişkisi) farklı ilişkilerin arasında 

terapi öncesi ve sonrasındaki uzaklıklar ile bu elementlerin öz kimlik grafiğinde hangi alanda (kabul, 

idealleştirme, çatışmalı, ikircikli) konumlandıkları incelenebilecektir. 

Bu çalışma kapsamında partnerleri ile açık ve örtük çatışmalar yaşayan 4 danışan ile sistemik temelli 

danışma oturumları bireysel ve çift terapisi olarak yürütülmüştür. Danışanlarla yapılan ilk oturumların 

sonunda öz-kimlik grafikleri çıkartılmıştır. Son oturum sonrasında da bir kez daha öz-kimlik grafiği 

çıkartılması ve her iki öz-kimlik grafiğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kişisel Yapılar, Öz-Kimlik Grafiği, Romantik İlişki 
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Akran Danışmanlığı Liderlik Eğitiminin Öğrencilerin Öz-Yeterlilik 

Becerilerine Etkisi: Hatay İli Örneği 

Ümmü Ataman 

Sınıf Öğretmenliği Milli Eğitim Müdürlüğü 

ataman23ataman@gmail.com 

Özet 

Bu araştırmanın amacı; ortaokullardan seçilen 7. sınıf öğrencilerine akran yardımcılığı için verilen liderlik 

eğitiminin akran danışmanlarının öz-yeterliliklerine etkisini incelemek ve okul Psikolojik Danışma ve 

Rehber öğretmenlerinin yürütülen liderlik eğitimi programı hakkındaki görüşlerini almaktır. Araştırmanın 

iki araştırma sorusu vardır: (1) Akran danışmanlığı kapsamında liderlik eğitimi alan öğrencilerin, aldıkları 

eğitimin akademik, sosyal ve duygusal öz-yeterliliklerine etkisi nedir? (2) Uygulama okullarında görevli 

okul Psikolojik Danışma ve Rehber öğretmenlerinin yürütülen liderlik eğitimi programına ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

Araştırma iki aşamalı bir eylem araştırmasıdır. Araştırmanın ilk aşaması deneme modelinde olup nicel bir 

araştırmadır. Bu kısım, tek gruplu ön test-lider eğitimi-son test zayıf deneysel desen olarak planlanmıştır. 

İkinci aşaması ise lider eğitimi sonrası eğitimi uygulayan öğretmenlerin eğitim ile ilgili görüşlerinin 

alınması amacıyla yapılacak olan nitel çalışmadır. Birinci aşama için araştırmanın örneklemini Hatay ili 

Antakya ilçesine bağlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün pilot okul olarak seçtiği 14 ortaokulun 7. sınıfa 

devam eden öğrencilerden akran yardımcılığı yapabilecek nitelikteki öğrenciler oluşturmaktadır. Bu aşama 

için araştırmanın evreni Hatay ili sınırlarında bulunan ve akran yardımcılığı yapabilecek nitelikteki 7. sınıf 

öğrencileridir. İkinci aşama için araştırmanın katılımcıları ise akran danışmanlığı faaliyetlerinin 

yürütüleceği 14 okulun rehber öğretmenleridir. 

Birinci aşamada, okulların 7. Sınıfına devam eden öğrencilerden, MEB Kimdir Bu? anketi ile aday lider 

öğrenciler belirlenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen on dört okulun 7. sınıfına devam eden toplam 145 lider 

adayı belirlenmiştir. Okulların Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenlerine akran liderliği eğitici 

eğitimi verilmiştir. Daha sonra, belirlenen adaylara okul rehber öğretmenleri tarafından 20 saatlik 

akademik, sosyal ve duygusal beceriler çerçevesinde geliştirilmiş bir lider eğitimi verilmiştir. Eğitimler 

seçilen öğrencilere okulda ders dışı saatlerde verilmiştir. Eğitim öncesi ve sonrasında Muris (2001) 

tarafından geliştirilmiş ve Telef (2012) tarafından Türkçeye çevrilmiş olan Çocuklar İçin Öz-yeterlilik 

Ölçeği uygulanmıştır. Ölçek beşli Likert tipindedir. Ölçeğin kullanılabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, akran yardımcılığı programı uygulaması tamamlandıktan sonra çalışma 

dâhilindeki okullardaki rehber öğretmenlerinin program hakkındaki görüşleri yazışma yöntemi ile 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiş açık uçlu sorulardan oluşturulmuş anket aracılığıyla toplanmıştır. 

Öğrencilere uygulanan olan ölçeğin analizi bağımlı gruplar t-testi ile analiz edilecektir.  Yürütülen liderlik 

eğitimi programına ilişkin Psikolojik Danışma ve Rehber öğretmenlerinin görüşleri ise içerik analizi ile 

çözümlenecektir. Çalışma bulguları güncel literatüre dayalı olarak tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Akran, Akran Danışmanlığı, Öz Yeterlilik, Lider, Lider Eğitimi 
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Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersine Yönelik Bir 

Değerlendirme 

Sümbül Yalnızca Yıldırım 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çukurova Üniversitesi 

uzmansumbulyalnizca@gmail.com 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, psikolojik danışman adaylarının grupla psikolojik danışma uygulamaları dersine 

yönelik görüşlerini araştırmaktır.  Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında bir 

devlet üniversitesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde öğrenimine devam etmekte olan 

38’i kadın, 11’i erkek toplam 49 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından 

geliştirilen bir form aracılığı ile toplanmış ve nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile analiz 

edilmiştir. Çalışma sonucunda psikolojik danışman adayları grupla psikolojik danışma sürecinde mesleki 

anlamda en çok lideri gözlemleme, psikolojik danışma becerilerinin gelişmesi, zor üyelerle/davranışlarla 

başetme konusunda yarar sağladıklarını ifade etmişlerdir. Kişisel gelişim açısından ise katılımcılar, grupla 

psikolojik danışma sürecinde kendileri ile duygusal ve bilişsel farkındalıklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Ancak bu farkındalıkların davranışa dönüştüğünü daha az sayıda katılımcı ifade etmiştir. Katılımcıların 

tamamına yakını grupla psikolojik danışma uygulamaları dersinin etkili olduğunu belirtmiştir. Az sayıda 

katılımcı ise oturumların uzun olması, üyelerin birbirini tanıması, dersin işlevsel olmaması gibi 

nedenlerden dolayı sürecin etkisi olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca katılımcılar dersin daha iyi işlenmesi ile 

ilgili öneriler vermişler ve süreci başa alsalar neleri farklı yapacaklarını ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Grupla Psikolojik Danışma, Aday Psikolojik Danışmanlar, Nitel 
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Beş Faktör Kişilik Modeline Göre Danışma Sürecindeki Başarının 

İncelenmesi 

Ayça Saraç Dengiz 
1
, İsmail Sanberk 

1
 & Sümbül Yalnızca Yıldırım 

1,*
 

1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çukurova Üniversitesi 

uzmansumbulyalnizca@gmail.com 

Özet 

Beş faktör yaklaşımının temelini, algılanan farklı kişilik özelliklerinin çeşitli kültürlerin günlük 

yaşamlarındaki söylemlerine yansıyacağı ve bireysel farklılıkların dilde farklı sözcükler halinde 

kodlanacağı görüşü oluşturmaktadır (Somer, 1998).  Psikolojik danışma sürecine dahil olan danışanların 

kişilik özelliklerinin günlük yaşamlarını ve dolayısıyla danışma sürecini de etkilediği bilinmektedir 

(Henriques, 2017). Ancak alan yazın incelendiğinde, danışanların kişilik özellikleri ile danışma süreci 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın genel amacı, 

danışanların beş faktör modeline göre belirlenen kişilik özelliklerinin  psikolojik danışma süreci ile 

ilişkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir devlet 

üniversitesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde öğrenimine devam etmekte olan 47’si 

kadın, 15’i erkek toplam 62 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 

Beş Faktör Kişilik Envanteri (BFKÖ), Yaşantı ve Davranışlarda Değişim Ölçeği (YADA) ve Oturum 

Değerlendirme Ölçeği (Danışan ve Danışman Formu) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, danışanların beş 

faktör kişilik ölçeği ile belirlenen dışadönüklük (r= .37, p<.05) , öz disiplin (r= .28, p< .05) ve nevrotiklik 

(r= -.43, p<.05) puanları  ile danışma sürecindeki başarı arasında anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Bunun 

yanında danışanların oturum değerlendirme puanları ile danışma başarısı arasında (r=.26, p<.05) ve 

danışanlarla psikolojik danışmanların oturum değerlendirme puanları arasında (r= .58, p< .05) anlamlı 

ilişkilere rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Danışma Süreci, Danışma Başarısı, Kişilik özellikleri, Beş Faktör Kişilik Modeli. 
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Terapi Sürecindeki Değişimin Öz-Kimlik Grafiği Aracılığıyla İncelenmesi: 

Vaka Çalışması 

Ayça Saraç Dengiz 
1,*

 & Erdinç Çağlayan 
2
 

1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çukurova Üniversitesi 

2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hayriye Kemal Kusun İlkokulu 

aycasarac@gmail.com 

Özet 

Kişisel yapılar kuramının temel ilkelerini dikkate alarak çalışmalarını sürdüren Bartholomew (1993) 

bireyin kendine yönelik benlik tasarımının veya öz-değerlendirmesinin, ancak başkalarına yönelik yapılan 

değerlendirme ile belirlenebileceğini ileri sürmektedir. Bu anlamda sosyal bir çevre içerisinde yaşayan 

birey, farklı insanlarla ilişkiler kurarak kendi benliğini yapılandırma sürecine girecektir. Bireyin benliğinin 

yapılandırılmasında önemli bir rol oynayan; kendini, ilişkilerini, çevresini zihninde nasıl temsil ettiğinin 

belirleyicisi olan üç merkezi (ben, ideal ben, sosyal ben) yapı vardır. Benlik bu üç merkezi elementle ilgili 

bilişsel temsiller tarafından belirlenmektedir. Bu üç merkezi element, bireyin çevresinde bulunan kişilere 

olan benzerlik/benzersizlik açısından sıklıkla karşılaştırılmakta ve birey bu şekilde kendisi için dinamik bir 

kimlik tanımlaması oluşturmaktadır. 

Dikey bir –x (ben) ekseni ile yatay bir –y (ideal ben) ekseninin kesişimi ile oluşan ve üzerinde 4 alanlı bir 

yapının yer aldığı öz-kimlik grafiği; yukarıda bahsi geçen merkezi elementlerle, kişinin hayatında önem arz 

eden diğer kişileri temsil eden (örneğin; anne, baba, eş, kardeş, arkadaş vb.) elementler arasındaki benzerlik 

veya benzersizliğin test edilmesine ve aralarındaki uzaklığın görselleştirilmesine hizmet etmektedir. 

Merkezi elementlerin dışında kalan elementlerin önemi bu elementlere olan öklid uzaklığı açısından 

değerlendirilmektedir (Bartholomew, 1993). Kabul alanı, idealleştirme alanı, çatışmalı alan ve ikircikli alan 

olarak adlandırılan 4 çeyrek daireden oluşan öz-kimlik grafiğinde her bir alanın içeriksel anlam taşıdığı 

belirtilmektedir ve repertuar ağına alınan bir elementin hangi çeyrekte konumlanmış olduğu, o elementle ile 

ilgili yapılacak değerlendirmenin de farklılaşmasına etki etmektedir (Böker, 1999). 

Psikolojik danışma alanında, uzmanların uyguladığı danışma oturumlarının başarıya ulaşıp ulaşmadığını 

belirleyen ölçütlerin somut olarak ortaya koyulmasında standart bir yol/yöntem üzerinde uzlaşılamadığına 

tanık olmak mümkündür. Danışma sürecinde terapötik başarıyı belirlemek amacıyla sıklıkla “Yaşantı ve 

Davranışlarda Değişim Ölçeği”, “Kısa Semptom Envanteri”, “Amaca Ulaşma Ölçeği” gibi standart ölçme 

araçları kullanıldığı görülmektedir (Sanberk, 2016). Standart ölçme araçları, ölçekler gibi yöntemlerle 

ortaya çıkarılan bulguların yanı sıra danışanların öznel yaşantılarını yansıtan gözlem, görüşme teknikleri de 

terapötik başarının değerlendirilmesinde işlevsel bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Nitekim George 

Kelly’nin (1955) Kişisel Yapılar Kuramında (PCT) danışanların bilişsel kurgularının açığa çıkarılması 

amacıyla geliştirdiği yarı yapılandırılmış bir görüşme formu olan Repertuar Ağı Tekniği (REPT) de 

terapötik başarının, danışanın kendi perspektifinden değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu 

araştırmada da amaç, repertuar ağı tekniğinden yola çıkılarak ortaya koyulan öz-kimlik grafiğinin, terapötik 

başarının işevuruk hale getirilmesinde ve ölçümünde nasıl kullanılabileceğini bir örnek vaka ile gözler 

önüne sermektir. 

Bu çalışma kapsamında 2 yıllık eşiyle açık ve örtük çatışmalar yaşayan 31 yaşında kadın bir danışan ile 

sistemik temelli 12 oturumluk bireysel psikolojik danışma süreci yürütülmüştür; bu seansların bazılarına, 

çift terapisinin daha uygun olacağı yönündeki teklif doğrultusunda eşi de katılmıştır ve oturumların 

dördünde çift terapisi yapılmıştır. Danışan, eşiyle son zamanlarda yaşadıkları iletişim çatışmaları ve eşinin 

öfke kontrolü problemi olduğu düşüncesi ile gelmiş ve bu durumlarla daha iyi baş edebilmek amacıyla 

yardım talep ettiğini belirtmiştir. Ayrıca eşinin köken ailesiyle yaşanan problemlerin de ilişkilerini olumsuz 
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etkilediğinden bahsetmiştir. Danışan iki çocuklu bir ailenin büyük çocuğudur ve 3 yıl önce romantik 

ilişkiye başladığı eşi ile 2 yıl önce evlenmiştir; eşiyle yalnız yaşayan danışan çocuk sahibi değildir. İlk 

oturumun sonunda, repertuar ağı tekniğiyle danışandan veri toplanmış ve danışanın öz-kimlik grafiği 

çıkartılmıştır. Aynı şekilde son oturum sonrasında bir kez daha öz-kimlik grafiği çıkartılarak her iki öz-

kimlik grafiği karşılaştırılmıştır. Yapılan bu karşılaştırma sonucunda psikolojik danışma başarısı hakkında 

bilgiye ulaşılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öz-Kimlik Grafiği, Repertuar Ağı, Kişisel Yapılar Kuramı, Terapi Süreci. 
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Fen Öğretim Programlarının Kazanımları Açısından İncelenmesi 

Gökhan Taşkın 
1,*

 & Gökhan Aksoy 
2
 

1 Milli Eğitim Bakanlığı Konya Tuzlukçu Ortaokulu 

2 Fen Bilgisi Öğretmenliği İnönü Üniversitesi 

gkhntskn_88@hotmail.com 

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde fen öğretim programı toplamda on bir kere yenilenmiştir. İlk beş program 

geleneksel anlayışla yani müfredat anlayışı ile hazırlanmıştır. Sonraki programlar ise çağdaş eğitim 

program ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çağdaş eğitim program ilkeleri dikkate alarak hazırlanan 

ilk program 1968 programıdır. Daha sonraki programlarda (1992, 2000, 2005, 2013 ve 2018 fen öğretim 

programları) bu ilkelerden hareketle hazırlanmıştır. Bu bakımdan çalışmanın amacı çağdaş eğitim ilkelerine 

göre hazırlanmış programları kazanımları açısından incelemek ve değerlendirme yapmaktır. Çalışmada 

program kazanımlarının değerlendirilmesi Bloom taksonomisinin bilişsel, duyuşal ve psikomotor alanları 

açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca programları kazanımları açısından karşılaştırılarak incelenmiştir. 

Çalışmanın deseni nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan doküman incelemesidir. Çalışmada 

kazanımlar detaylı bir şekilde incelendiğinden dolayı veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen 

bulgulara fen bilimleri dersi program kazanımları revize edildikçe her bir konunun kazanım sayısı arttığı 

görülmektedir. Bunun nedeni eski programlarda birçok bilgi ve davranışın tek bir kazanım altında 

toplanırken, yeni programlarda her bir kazanımın tek bir davranış veya bilgiyi ölçmesinden 

kaynaklanmaktadır. Programlar Bloom taksonomisine göre değerlendirildiğinde konu özelliklerine göre üst 

düzey veya alt düzey bilişsel alanları ölçtüğü görülmektedir. Duyuşsal alana hitap eden en yoğun program 

2005 fen ve teknoloji programı olduğu beklenmektedir. Psikomotor alanı ele alan kazanımlar daha çok 

fiziksel olaylar konu alanı içerisindeki kazanımlarda yoğunlaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fen Öğretim Programı, Bloom Taksonomisi, Doküman İncelemesi 
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Tasarım Temelli Fen Eğitimi: 5. Sınıf Dünya Güneş ve Ay Hareketleri 

Örneği 

Gökhan Taşkın 
1,*

 & Gökhan Aksoy 
2
 

1 Milli Eğitim Bakanlığı Konya Tuzlukçu Ortaokulu 

2 Fen Bilgisi Öğretmenliği İnönü Üniversitesi 

gkhntskn_88@hotmail.com 

Özet 

Tasarım temelli fen eğitimi yaklaşımı fen eğitiminde mühendislik becerilerini geliştirmek için kullanılan 

bir yaklaşımdır. Öğrenci bu yöntemde mühendislik tasarım döngüsünü uygulayarak bir ürün elde etmeye 

çalışır. Yaklaşımın uygulama basamakları şu şekildedir; ilk olarak öğrenci problemi belirler sonra çözümler 

üretir ve en uygun çözüm yolunu seçer, planı yapar ve tasarlamaya başlar daha sonra tasarladığı materyali 

test ederek geliştirir. Bu döngü çerçevesinde çalışmanın amacı tasarım temelli fen eğitimi yaklaşımına göre 

tasarlanan ”Dünya, Güneş ve Ay” etkinliği ile ilgili öğrenci ve uygulayan öğretmenin etkinlik sırasındaki 

deneyimleri hakkındaki görüşlerini incelemektir. Çalışma yöntemi eylem araştırmasıdır. Çalışmasının 

katılımcıları 24 öğrenci ve 1 öğretmendir. Veri toplama yöntemi  öğrencilerden alınan kompozisyonlarla 

elde edilmiştir. Öğretmen verileri ise uygulamayı yapan fen bilimleri öğretmeninin gözlemi yoluyla elde 

edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrenciler, etkinlikte tasarım 

yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini, dersin eğlenceli geçtiğini ve diğer derslerde de bu şekilde ders 

işlemek istediklerini belirtmişlerdir. Uygulama öğretmeni öğrencilerin etkinlikte eğlendiklerini ancak 

hazırbulunuşluk durumu zayıf olan öğrencilerin etkinliğin ilk zamanlarda sıkıldığını daha sonraki tasarım 

sürecinde derse uyum sağladığını belirtmiştir. Öğrencilerin mühendislik tasarım süreci basamaklarını 

kavradıktan sonra bu yöntemde istekli olduklarını belirtmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım Temelli Fen eğitimi, Mühendislik Becerileri, Eylem Araştırması 
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Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Analoji Kullanımına 

Yönelik Algıları 

Sümeyye Aydın Gürler 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi 

s.aydingurler@gmail.com 

Özet 

Analoji, bilinmeyen bir kavramı bilinen bir kavramın özelliklerini kullanarak tanımlayan ve bilinen ve 

bilinmeyen kavramlar arasında benzerlik kuran bir öğretim tekniğidir. Analojiler, özellikle fen öğretiminde 

soyut olan fen kavramlarının öğretilmesinde etkili olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte analojiler 

dikkatli kullanılmazsa kavram yanılgılarına sebep olabilirler. Fen derslerinde analojiyi doğru kullanmada 

şüphesiz ki en büyük rol fen bilimleri öğretmenlerine düşmektedir. Bu çalışmanın amacı da fen bilimleri 

öğretmenlerinin fen öğretiminde analoji kullanımına yönelik algılarını belirlemektir. Çalışma nitel 

araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim 

yılında Gaziantep ili Nizip ilçesinde görev yapmakta olan 17 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. 

Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenler fen bilimleri dersinde 

analoji tekniğini sıklıkla kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca analoji tekniğini daha çok kavramları 

somutlaştırmada ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmede kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler analoji 

tekniğini daha çok biyoloji konularını (sistemler, hücre vb.) anlatırken kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

Bununla birlikte öğretmenler analoji tekniğini kullanırken kazanımlara ve öğrenci seviyesine uygun 

olmasına, kavram yanılgısına sebep olmamasına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Analoji Tekniği, Fen Bilimleri Öğretmeni, Fen Öğretimi. 
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5. Sınıf Öğrencilerinin Argüman Yazma Becerileri Ve Argümantasyona 

Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri 

Barış Kılınç 
1,*

, Emine Uzun 
1
 & Mustafa Yazıcı 

1
 

1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

bariis_58@hotmail.com 

Özet 

5. sınıf öğrencilerinin argüman yazma becerilerinin belirlenmesinin ve argümantasyona dayalı öğrenme 

yaklaşımına yönelik görüşlerinin alınmasının amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 

durum çalışması yöntem olarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim 

yılında, Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir devlet okulunda 5. sınıfta öğrenim gören 20 

öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Argümantasyona dayalı 

öğrenme uygulaması 4 ders saati sürmüştür ve ‘kuvvet ve ölçülmesi’ konusu ile gerçekleştirilmiştir. Veri 

toplama aracı olarak uzman görüşü alınarak hazırlanmış ifadeler tablosu ve argümantasyona dayalı 

öğrenme yaklaşımına yönelik görüş formu kullanılmıştır. İfadeler tablosu, öğrencilerin sunulan ifadelerin 

doğru veya yanlış olduğu hakkında fikir belirtmeleri ve bu fikirleri gerekçeleriyle açıklamaları istenen bir 

argümantasyon tekniğidir. Verilerin analizi içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Uygulamada ilk 

olarak ‘kuvvet ve ölçülmesi’ konusu kısaca anlatılmış daha sonra ifadeler tablosunu öğrencilerin bireysel 

olarak ardından 5’er kişilik gruplara ayrılarak doldurmaları istenmiştir. Bu şekilde ifadeler tablosunda 

verilen iddialarla ilgili öğrencilerin ifadeleri doğru veya yanlış ifade etme ve bu ifadeleri açıklarken 

argüman yazma becerileri tespit edilmiştir. Uygulama sonunda argümantasyona dayalı öğrenme 

yaklaşımına yönelik öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre kuvvet ve ölçülmesi 

konusuna ait belirtilen ifadeleri öğrencilerin %68,75’inin doğru bildiği fakat ifadeleri doğru bilen 

öğrencilerin argüman yazma becerilerinin eksik olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin genellikle ifadeleri 

açıklarken iddia ve gerekçe yazabildikleri fakat destekleyici ve çürütücüleri hiç kullanmadıkları 

görülmüştür. Bireysel olarak verilen cevaplar ile gruplar halindeki verilen cevaplara bakıldığında ise doğru 

cevap verme oranında ve argüman yazma becerilerinde artış olduğu görülmektedir. Görüş formundan elde 

edilen bulgulara göre öğrenciler uygulamayı beğendiklerini, tartışma sürecinde sorun yaşamadıkları ve 

tekrar bu yöntemi kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bunun yanında öğrenciler daha önceden bu tür 

etkinlikler yapmadıkları için zorlandıklarını ve bilimsel ifadeler kullanmakta güçlük çektiklerini 

belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışma sonunda öğrencilerin bireysel olarak argüman yazma becerilerinin eksik 

olduğu fakat grup çalışması yapıldığında bu becerinin arttığı görülmüştür. Bu durum grup tartışma 

sürecinin verimli geçtiğini göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin argümantasyona dayalı öğrenme 

yaklaşımını beğendikleri ve bu yöntemi kullanmak istedikleri görülmektedir. Argümantasyon temelli 

öğretim yaklaşımı konunun özelliğine göre ilkokuldan başlayarak daha sık uygulanmalıdır. Bu sayede 

argüman yazma becerileri de daha üst seviyelere çıkabilecektir. Ayrıca yapılan grup içi ve gruplar arası 

tartışmalarla kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirileceği öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İfadeler Tablosu, Argüman Yazma Becerisi, Öğrenci Görüşleri  
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İnsanda Boşaltım Sistemi ile İlgili Öğretmen Adaylarının Çizimlerinin 

İncelenmesi 

Bilge Öztürk 
1
, Abdurrrahman Sefalı 

1
 & Münevver Subaşı 

2,*
 

1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Bayburt Üniversitesi 

2 Fen Bilgisi Öğretmenliği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

munevversubasi@gmail.com 

Özet 

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmeni adaylarının insanda boşaltım sistemiyle ilgili çizimlerin 

incelenmesi ve çizimlerde yapmış oldukları hataların belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma 

desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bayburt Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim gören 27 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarına tek soru yöneltilmiş ve soruda 

adaylardan insanda boşaltım sistemini çizmeleri ve çizimlerinde sistemdeki yapı ve organları göstermeleri 

istenmiştir. Öğretmen adaylarının yapmış olduğu çizimler “doğru çizim, kısmen doğru çizim ve kavram 

yanılgılı çizim” kategorilerinde değerlendirilerek analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının çizimleri 

incelendiğinde; boşaltım sistemi ile sindirim sistemini karıştırdıkları, boşaltım sisteminin yapı ve 

organlarını çizmekte ve isimlendirmekte zorlandıkları belirlenmiştir. Fen derslerindeki birçok konuda 

olduğu gibi boşaltım sistemi öğrencilere ortaokul fen bilimleri dersi kazanımları içerisinde öğretilmeye 

başlanan ve daha sonraki yıllarda kazanımlar detaylandırılarak üzerine eklemeler yapılan bir biyoloji 

konusudur. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında da yine boşaltım sistemi konusu biyoloji dersleri 

içerisinde öğrencilere detaylı şekilde anlatılmaktadır. Fen bilgisi öğretmeni adaylarının ortaokul yıllarından 

lisans öğrenimlerine kadar bu konuyu öğrendikleri ve meslek hayatlarına başladıklarında verecekleri 

kazanımlar arasında bu konu içeriği bulunmasına rağmen, adayların çizimlerindeki yanlışlar ve kavramsal 

hatalar araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Boşaltım Sistemi; Öğretmen Adayı; Fen Bilgisi 
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Araştırma ve Sorgulama Temelli Öğretim Yönteminin Fen Bilimleri Dersi 

7. Sınıf Düzeyinde Uygulanması Hakkında Öğrenci Görüşlerinin 

İncelenmesi. 

Hacı Ahmet Alagöz 
1,*

, Emine Uzun 
1
 & Mustafa Yazıcı 

1
 

1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

alagoz46@gmail.com 

Özet 

Araştırma ve sorgulama temelli öğretim yöntemi çağın bireyden gereksinimlerine uygun olması ve eğitim 

öğretim sürecinde kaliteyi artırması bakımından son yıllarda fen bilimleri eğitiminde çok kullanılmakta ve 

önerilmektedir. Bu çalışmada, 7. Sınıf öğrencilerinin araştırma ve sorgulama temelli öğretim yönteminin 

uygulanması hakkında görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu kolay ulaşılabilir örneklem modeline göre 

seçilen 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Kahramanmaraş ilinin Dulkadiroğlu ilçesinde bir devlet 

okulunda 7. sınıfta öğrenim gören 32 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak uygulama 

esnasında kullanılan açık uçlu dört sorudan oluşan soru-sonuç formu, uygulama sonunda kullanılan açık 

uçlu üç sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüş formu ve gözlem oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen 

bulgular içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. "Potansiyel enerjinin kütle ve yüksekliğe bağlı olduğu 

belirtilir." kazanımını içeren uygulama dört ders saati sürmüştür. Birinci derste yöntem ve uygulama 

basamakları öğrencilere tanıtılmış ve öğrencilerin son üç eğitim öğretim yılı genel not ortalamaları dikkate 

alınarak homojen gruplar oluşturulmuştur. İkinci ders saatinde öğrencilerin cevaplamaları için soru sonuç 

kâğıtları dağıtılmıştır. Öğrenciler kendilerine gösterilen görsel içerik ve sorulardan konuyu grup içinde 

tartışarak tahmin etmişlerdir. Üçüncü ders saatinde öğrencilerden sorulan soruların çözümüne yönelik grup 

içi tartışma yapmaları istenmiştir. Araştırmacı, tartışma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyişini sağlamıştır. 

Grup içerisinde karar verilen ortak çözüm yoluna yönelik deney tasarımı yapmaları ve bu deneyle 

tahminlerini test ederek bulgularını karşılaştırmaları istenmiştir. Uygulama sonunda öğrencilere yarı 

yapılandırılmış görüş formu dağıtılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, uygulama sırasında öğrencilerin 

uygulamanın hangi konuyla ilgili olduğunu fark ettikleri ancak içerik ile ilgili ifadelerde bulunurken 

belirsizlikler olduğu gözlemlenmiştir. Tartışma ve birbirlerini ikna sürecinin yürütülmesinde demokratik 

yöntemlerinin etkin kullanıldığı ancak bilimsel yöntemleri kullanmada yetersiz kaldıkları tespit edilmiştir. 

Uygulama sonrası görüş formundan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin %95’i yöntemi beğendiklerini 

ve bunun nedeni olarak da anlamayı kolaylaştırıyor, uygulamalı, açıklayıcı, düşündürücü, grup çalışması, 

eğlenceli, etkileyici ifadelerinde bulunmuşlardır. Bunun yanında öğrencilerin %12’si deney yaparken, 

%12’si karar vermede, %3’ü de sorulara cevap bulmada zorlandıklarını ifade etmiştir. Ayrıca öğrencilerin 

%87’si bu yöntemi tekrar kullanmak istediklerini sebep olarak da daha iyi anladık, deney yapmak anlamayı 

kolaylaştırıyor, farklı fikirler öğreniyoruz, grup çalışması yapıyoruz ifadelerini kullanmışlardır. Sonuç 

olarak araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı öğrenciler tarafından beğenilmiş ve bu yöntemi 

daha sık kullanmak istemişlerdir. Ayrıca uygulanan yöntemin grup içi iletişimde etkili olduğu ve takım 

çalışması yaparak öğrenmeyi kolaylaştıracağı sonucuna varılmıştır.  Araştırma ve sorgulamaya dayalı 

öğrenme yönteminin öğrencilerin 21.yy becerilerini edinebilmeleri açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu sebepten bu yöntemin uygun olan konularda etkin şekilde kullanılması öğrenci 

başarısı açısından verimli olabilir.  Fen bilimleri zümrelerinde bu yöntemin kullanılması açısından iş birliği 

yapılması da yöntemin verimliliğini arttırabilir. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma ve Sorgulama Temelli Öğrenme, Durum Çalışması, Öğrenci Görüşleri. 
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Fen Bilimleri Öğretmeni Adaylarının Açık Sorgulamaya Dayalı Öğrenme 

İle İlgili Görüşleri 

Edanur Cingöz 
1
 & Emine Uzun 

1,*
 

1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

uzunemine46@gmail.com 

Özet 

Fen bilimleri öğretmeni adaylarının açık sorgulamaya dayalı öğrenme ile ilgili görüşlerini incelemeyi 

amaçlayan çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinin fen bilgisi 

öğretmenliği bölümü 3. sınıf 22 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 

“F.8.7.3.2.  Elektrik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümü temel alan bir model tasarlar.’’ 

kazanımı dikkate alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmış deney etkinlik raporu ve deney sonuç kâğıdı; 

uygulama öncesi ve sonrası görüş formu kullanılmıştır. Veri toplama araçları, uzman görüşleri 

doğrultusunda düzeltmeler yapılarak oluşturulmuştur.  Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi 

kullanılmıştır. Uygulama 2 ders saatinde yürütülmüştür. Öğretmen adaylarından uygulama sırasında 

gönüllü 5’er kişilik gruplar oluşturmaları ve grup içerisinde bir yazman ve bir sözcü seçilmesi istenmiştir. 

Daha sonra öğretmen adaylarına akıllı tahtada konuyla ilgili resimler sırasıyla gösterilmiş ve resimlerin 

hangi fen kavramıyla ilgili olduğu sorulmuştur. Gruplar kendi aralarında tartışarak karar verdikleri resimle 

ilgili fen kavramlarını tahtaya yazmışlardır. Verilen cevapların doğru ve yanlış olduğu ile ilgili, araştırmacı 

tarafından gruplara herhangi bir yönlendirmede bulunulmamıştır. Resimler gruplar tarafından tartışılarak 

ortak fen kavramı oluşturulmuştur. Çalışma grubundan karar verilen fen kavramı ile ilgili bilim temelli 

hayat problemine ait bir örnek durum ile soru üretmeleri ve o soruyu ispatlamak için deney düzeneği 

hazırlamaları istenmiştir. Deneyi tasarlarken de grup arkadaşlarıyla tartışmaları, fikir alışverişinde 

bulunmalarını ve kendilerine verilen deney etkinlik raporunu doldurmaları gerektiği belirtilmiştir. Deney 

uygulamaları bittikten sonra gruplara deney sonuç kâğıdı verilerek bunun doldurulması istenmiştir. Bu 

işlem sonunda grup sözcüleri tarafından deney etkinlik ve sonuç kağıdına yazılanlar, tüm sınıfa 

anlatılmıştır. 

Araştırmada deney etkinlik ve deney sonuç kağıdından elde edilen bulgulara bakıldığında grupların 

istenilen fen kavramına ulaştıkları (Elektrik Enerjisinin Dönüşümü), bilim temelli hayat problemine ait 

örnek bir durum ile ilgili soru üretip buna uygun deney düzenekleri tasarladıkları gözlemlenmiştir. Gruplar 

tarafından tasarlanan deneyler; elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisinin hareket 

enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşümü. Uygulama öncesi görüş formuna göre 

“Sorgulama ve sorgulamaya dayalı öğrenme nedir?’’ sorularına genellikle “merak etme, bir konunun 

nedenini araştırma, soru sorarak, araştırarak bilgi edinme sürecini artırmaya yarayan yöntem ve 

bilmiyorum’’ cevaplarını vermişlerdir. Araştırmaya katılan 17 öğretmen adayı bu öğrenme yöntemini daha 

önce duyduğunu dile getirmiştir. Uygulama sonrası görüş formuna göre öğretmen adaylarının büyük 

çoğunluğu, açık sorgulamaya dayalı öğrenmeyi beğendiklerini (20) ve bu yöntemi öğretmenlik hayatlarında 

kullanmak istediklerini (21) ifade etmişlerdir. Sonuç olarak öğretmen adayları açık sorgulamaya dayalı 

öğrenmeyi beğendiklerini ve öğretmenlik hayatlarında bu yöntemi kullanacaklarını dile getirmişlerdir. 

Ayrıca öğretmen adayları fen kavramı ile ilgili bilim temelli hayat problemi yazarken grup olarak ortak 

karar vermişlerdir. Bu da yöntemin grup içi iletişimde etkili olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Açık Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Durum Çalışması, Öğretmen Adayı Görüşleri. 
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Yer Bilimleri Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretim Programlarındaki Yeri ve 

Önemi 

Güneş Keskin Çevik 
1,*

 & Hikmet Sürmeli 
1
 

1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Mersin Üniversitesi 

guneskeskin86@gmail.com 

Özet 

Yer bilimleri, yer kabuğunun evrimini, dinamiklerini; üzerindeki ekosistemlerle, okyanuslarla ve 

atmosferle etkileşimlerini kapsar. Bununla beraber Dünya’nın iç ve dış kısımlarını bilimsel olarak anlamayı 

ve anlamlandırmayı kapsamaktadır. Plaka tektoniği ile meydana gelen volkanlar, depremler; ilkim 

değişikliği ile meydana gelen seller ve tsunamiler gibi doğal afetler, yaşamımızın her anında 

karşılaşabileceğimiz doğa olaylarının sonuçlarıdır (Wysession ve ark., 2012; Shah, 2014).  Yer bilimleri 

içerisinde de yer alan bu olaylar bireyin bilimsel okuryazarlığının hayati bir parçasıdır. Ancak çoğu öğretim 

programları ve öğretmen yetiştirme programlarında yer bilimleri ile ilgili konu ve kazanımlara yeterince 

yer verilmemektedir (Hawley, 2002; Blake, 2005; Ford, 2005). Araştırmalar, fen bilimleri dersi içerisinde 

yüzeysel olarak yer alan yer bilimleri eğitiminin, öğrencilerin Dünya’yı ve Dünya üzerinde meydana gelen 

doğa olaylarını sınırlı bir şekilde anlamalarına neden olduğunu göstermektedir. 

Uluslararası sınavlar arasında, en fazla ülkenin katıldığı ve en eski uygulamalardan birisi ve  OECD 

tarafından uygulanmakta olan PISA’dır. PISA (Program for International Student Assessment) OECD 

ülkelerindeki 15 yaş grubu öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri matematik ve fen bilimleri 

alanlarında bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneğini, öğrencilerin düşüncelerini analiz edebilme, 

sorgulama, akıl yürütme düzeylerini ve etkin bir iletişim kurma ve okuma becerisine sahip olup 

olmadıklarını ölçen bir sınavdır. Bu sınavla, zengin ve yoksul ülkelere kendilerini dünyanın eğitim 

liderleriyle kıyaslama fırsatı vermek, zayıflıklarını ve güçlü yanlarını görmelerini sağlamak ve eğitimde 

kaliteyi arttırmanın uzun vadeli ekonomik yararlarını göstermek amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, OECD Raporuna göre 2018 yılında yapılan PISA’da Fen Bilimleri Okuryazarlığında OECD 

ortalamasının üzerinde kalan ülkeler ve ülkemizdeki fen bilimleri öğretim programları yer bilimleri 

ünitesine (ya da yer bilimleri ünitesi ile ilgili kazanımlara) yer verilmesi açısından incelenmiştir. Belirlenen 

ülkelerde uygulanan fen bilimleri öğretim programlarında yer bilimleri konusunun hangi ünite başlıkları 

altında ve hangi kazanımlarda yer aldığı, sınıf düzeyi dikkate alınarak incelenmiş ve ülkemizde 

uygulanmakta olan Fen Bilimleri Öğretim Programında yer alan kazanımlarla karşılaştırılmıştır. 

Araştırma için veriler doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Bu amaçla incelemek üzere belirlenen 

ülkelerin fen bilimleri öğretim programları ile bu programlarla ilgili yapılan çalışmalara ve yayınlanan 

raporlara ulaşılmıştır. Ulaşılan dökümanların incelenmesi ile elde edilen veriler nitel veri analizlerinden 

betimsel ve içerik analizi ile çözümlenmiş ve değerlendirme sonuçları tablolaştırılmıştır. 

PISA sınavında OECD ortalaması üzerinde yer alan ülkelerin öğretim programları incelendiğinde yer 

bilimleri eğitiminin erken yaştan itibaren başladığı ve konuların ayrıntılı olarak verildiği görülmektedir. 

Dünyanın yapısı ve Dünyayı şekillendiren süreçlerle ilgili kavramların somut örneklerle, sınıf seviyesine 

uygun uygulamalı örneklerle öğretilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizdeki mevcut 

fen bilimleri öğretim programında yer alan yer bilimleri kazanımlarının sınırlı ve yetersiz kaldığı 

görülmektedir. Küçük yaşlardan itibaren farklı sınıf seviyelerinde yer bilimleri ile ilgili kazanımların 

sarmal yapıya bağlı kalarak, disiplinler arası ve somut bir şekilde kazandırılması önemlidir. Bu amaca 

yönelik, öğrencilerin bilimsel okuryazarlığını geliştiren yer bilimleri kazanımlarını öğretim programına 

dahil edilebilir. Konu- içerik bazında var olan öğretim programındaki yer bilimleri kazanımlarına uygun 
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yöntem teknikler belirlenerek örnek etkinlikler oluşturulabilir. Yapılacak etkinliklerde üst düzey düşünme 

becerilerine (sistem düşünme becerileri, artsüremsel düşünme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme, eleştirel 

düşünme vb.) yer verilmelidir.  Doğal afet ve çevre bilinci ile günlük yaşam ilişkisi kurularak öğrencilerde 

farkındalık oluşturulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri, Bilim Okuryazarlığı, Öğretim Programı, Yer Bilimleri, PISA Sınavı 
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Okul Dışı Etkinlik Tasarım Aşamaları ve “Canlıların Sınıflandırılması” 

Konusuna Yönelik Örnek Okul Dışı Etkinlikler 

Güneş Keskin Çevik 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Mersin Üniversitesi 

guneskeskin86@gmail.com 

Özet 

Dünya’nın farklı ülkelerinde uygulanmakta olan fen bilimleri öğretim programı genel olarak; öğrencilerin 

doğayı keşfetmeleri, doğanın işleyişini ve zenginliğini görerek heyecanlanmaları, merak ettiklerini ilk elden 

deneyimleyerek, eğlenceli ortamlarda öğrenmelerini amaçlamaktadır (Loxley, Dawes, Nicholls, Dore, 

2016; Kubat, 2018). Seçilen öğrenme ortamları, öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, diğer 

arkadaşlarıyla işbirliği yaparak sosyalleşebilecekleri, fikirlerini özgürce açıklayabilecekleri, eleştirel 

düşünme ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine fırsat sunabilmelidir (Crowley ve Jacobs, 2002; Squire ve 

Patterson, 2010). Günlük yaşamda gerçekleşen olayların, okul dışı ortamlarda yapılan planlı etkinliklerle 

anlamlandırılması; gerçek dünya ile ilgili deneysel, analitik ve açıklayıcı yaklaşımların geliştirilmesine 

katkıda bulunmaktadır (Anderson, Lucas ve Ginns, 2002; Ash, 2003). Okul dışı etkinlikler; öğrencileri 

gözlem ve inceleme yapmaya, soru sormaya yönelten, doğa kavramlarını görerek anlama, yorumlama 

yoluyla bilimsel süreçleri yaşamalarına imkân veren ortamlar hazırlamaktadır (Barker ve ark., 2002; Hill ve 

Woodland, 2002; Smith, 2004; Slingsby, 2006). Bu doğrultuda, günümüzde okul dışı öğrenim ortamlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır (Bakioğlu, 2017). 

Bu çalışmada, OECD Raporuna göre 2018 yılında yapılan PISA Bilim Okuryazarlığında OECD 

ortalamasının üzerinde kalan ülkeler ve ülkemizdeki fen bilimleri öğretim programları “canlıların 

sınıflandırılması” konusuna yönelik okul dışı etkinliklere yer verilmesi açısından incelenmiştir. Araştırma, 

doküman analizi ile elde edilen verilerle oluşturulmuştur. “Canlıların sınıflandırılması” konusunun 

seçilmesinin amacı, ilk ve orta öğrenimde; canlıları sınıflandırma üzerine yapılan araştırmalarda, 

öğrencilerin bu konuda eksikliklerinin ve kavram yanılgılarının olduğunun belirtilmesidir (Çardak, 2002; 

Kahya, 2009; Sezener, 2011). NGSS (Next Generation Science Standards, 2013)’ye göre, öğrencilerin 

sahip oldukları eksik beceriler içerisinde doğadaki canlıları bir bütün içerisinde sınıflandırarak, doğayı 

önemseme becerisi yer almaktadır. Bu beceri veya yetkinliğin okulda çeşitli eğitim ve öğretim süreçleri ile 

geliştirilmesi beklenmektedir.  Oysaki bu becerinin kazanılacağı, tüm duyu organlarına hitap eden en 

önemli eğitim ve öğretim süreci okul dışı etkinliklerle gerçekleşmektedir (Haggis, 2003; Cooper, 2018). 

Okul dışı öğrenme, öğrencilerin doğayla doğrudan etkileşim kurma fırsatıdır (Fachrurrazi ve Kurnias; 

2018). 

İncelenen Milli Eğitim Bakanlığı 2018 fen bilimleri öğretim programı sonucu, ülkemizde yeteri kadar okul 

dışı etkinliklerin yer almadığı görülmektedir. Ülkelerin okul dışı etkinlikleri incelenerek, küçük yaşlardan 

itibaren farklı sınıf seviyelerinde “Canlıların sınıflandırılması” konusuna ve diğer konulara yönelik okul 

dışı etkinliklerin öğretim programlarına dahil edilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Eğitimi, Öğretim Programı, Canlıların Sınıflandırılması, Okul Dışı 

Eğitim, Etkinlik Tasarımı 
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İlkokul Fen Bilimleri Dersinin Temel Hayat Yeterlilikleri Çerçevesinde 

Sınıf Öğretmeni Adaylarınca Değerlendirilmesi 

Hamdı Karakas 

Sınıf Öğretmenliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

hamdikarakas58@yahoo.com.tr 

Özet 

Araştırmanın amacı, ilkokul fen bilimleri dersinin temel hayat yeterlilikleri açısından sınıf öğretmeni 

adaylarınca değerlendirilmesidir. Araştırma, nitel araştırma modeli temel alınarak kurgulanmış ve 

olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiş 

olup, dördüncü sınıfa devam eden 96 sınıf öğretmeni adayı bu araştırmaya dâhil edilmiştir. Sınıf öğretmeni 

adayları 3. ve 4. sınıf fen bilimleri öğretim programlarını üç hafta boyunca incelemiş, öğretmenlik 

uygulaması ile farklı okullarda bu programların uygulanması ve temel hayat yeterlilikleri ile 

ilişkilendirilmesi noktasında sekiz haftalık gözlem yapmışlardır. Süreç sonunda sınıf öğretmenleri adayları 

ilkokul fen bilimleri dersini temel hayat yeterlilikleri açısından yorumlamışlardır. Veriler yarı 

yapılandırılmış şekilde hazırlanan görüş alma formu aracılığıyla toplanmış ve veri analizinde içerik analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adayları fen bilimleri dersini “eleştirel düşünme, yenilikçilik, karar 

verme ve sorunlarla başa çıkma” temel hayat yeterlilikleri ile ilişkili (f:203) olarak nitelendirirlerken; 

“iletişim ve kişiler arası beceriler, girişimcilik ve mesleki beceriler ve kendini idare ve kontrol” temel hayat 

yeterlilikleri ile ilişkisiz (f:143) olarak nitelendirmişlerdir. Fen bilimleri ile ilişkili olarak nitelendirilen 

temel hayat yeterlilikleri fen okuryazarı olma, farklı bakış açısı kazandırma, hayata hazırlık, üreticilik, çağa 

ayak uydurma gibi kategorilerde ön plana çıkarılmıştır. Fen bilimleri ile ilişkisiz olarak nitelendirilen temel 

hayat yeterlilikleri ise bu yeterliliklerin farklı derslerde kazandırılması, ilkokul için erken olduğu, daha üst 

düzey beceri olduğu gibi kategorilerde görüş ortaya konmuştur. İlkokullarda fen bilimleri dersi 

etkinliklerini temel hayat yeterlilikleri ile ilişkilendirmek, öğrencilerin kavramsal öğrendiği temel fen 

kavramlarını yaşamla bütünleştirebilmelerini sağlayabilecektir. Bu noktada, temel hayat yeterlilikleri 

dikkate alınarak yapılabilecek fen eğitimine yönelik etkinlikler, teori ve pratiği birleştirmede önemli 

katkılar sunabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, İlkokullarda Fen Bilimleri, Temel Hayat Yeterlilikleri 
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Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Enerji Konusuyla İlgili Bilgilerinin 

Epistemolojik Analizi - Epistemological Analysis of the 9th Grade Students’ 

Knowledge about Energy 

Sevda Durmuş 
1,*

 & Yavuz Saka 
1
 

1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

sevda_caglar_1991@hotmail.com 

Özet 

Günümüzde öğrenme bilgilerin edilgen olarak zihinde kodlanmasından ziyade kavramsal düzeyde 

anlamlandırılması ve geçmiş bilgiler ile ilişkilendirerek yeni bilgilerin yapılandırılması şeklinde 

tanımlamaktadır. Bilgilerin kavramsal düzeyde anlamlandırılmasının bireylerin sahip oldukları 

epistemolojik inançlar ile yakından ilgili olduğu ilgili literatürde ifade edilmiş bir durumdur. Bireylerin 

bilginin doğası, kaynağı ve nasıl anlamlandırıldıkları ile ilgili inançlarının onların öğrenme düzeylerinin 

ortaya konulmasında önemli bir rol oynadığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı 

bilişsel olarak üst düzey başarı grubunda yer alan öğrencilerin enerji konusunda sahip oldukların bilgileri 

nasıl anlamlandırdıklarının epistemolojik inançları kapsamında ortaya konulmasıdır. Çalışmanın 

örneklemini Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir büyükşehir merkezindeki Liseye Geçiş Sınavında 

(LGS) 2019 yılında %1,9’lik başarı düzeyinden öğrencilerin kayıt yaptırmaya hak kazandıkları bir fen 

lisesinin 9. sınıfında okuyan toplam 127 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından 

geliştirilen öğrencilerin enerji konusuna yönelik epistemolojik inançlarını ölçemeye yönelik geçerliği 

uzman görüşleri eşliğinde sağlanan 6 maddelik açık uçlu sorular eşliğinde 2019-2020 bahar yarıyılında 

toplanmıştır. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar üç farklı araştırmacı tarafından araştırmacılar arası uyum 

sağlanarak beş temayı kapsayan epistemolojik inanç haritaları hazırlanarak değerlendirilmiş olup ardından 

da betimsel analiz sürecine tabii tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ortaöğretim 9. sınıf 

öğrencilerinin bilginin kaynağı teması kapsamındaki epistemolojik inançlarının naive düzeyde olduğu 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin bilginin kesinliği ve örgütlenmesi temalarında ise geçiş düzeyinde bir 

epistemolojik inanca sahip oldukları, ancak öğrenmenin kontrolü ve öğrenmenin hızı temalarında ise üst 

düzey bir epistemolojik inanca sahip oldukları tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında 

öğrenme süreçlerinin etkinliğinin artırılması noktasında tartışma ve önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Epistemolojik İnanç, Enerji, 
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Okulöncesi Çocukların Aile Temalı Resimlerinin Göstergebilimsel Analizi 

Mine Karanfil 
1,*

 & Enver Yolcu 
2
 

1 Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen 

2 Güzel Sanatlar Eğitimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

minekaranfil13@gmail.com 

Özet 

Araştırmanın temel amacı, okulöncesi çocukların aile temalı resimlerinin göstergebilimsel olarak 

incelemektir. Araştırma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında, Çanakkale ili merkezinden seçilen 

bir devlet ilköğretim okulunda eğitim gören 6 yaş (72 aylık) grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

grubu, verilerin çözümlenmesi ve amaca uygun bir derinleşme sağlanabilmesi için, 58 katılımcı içinden 

olasılığa dayalı örnekleme türünden basit tesadüfî örnekleme ile 5 kız ve 5 erkek toplam 10 öğrenci 

seçilerek oluşturulmuştur. Uygulamaya, 2013 Milli Eğitim Bakanlığı “Okul Öncesi Etkinlik Programı”na 

uygun olarak üç haftalık  (Bireysel Etkinlik) planlarla başlanmıştır. Nitel araştırma türünden Olgubilim 

(Fenomoloji) deseni ile desenlenen araştırmanın verileri, 3 hafta süresince aile ana teması altında yer alan 

"Misafirlerimiz var", "Ailece Yemekteyiz" ve "Benim Güzel Odam" alt temaları ile yapılan resimler ve 

öğrencilerle gerçekleştirilen yapılandırılmamış görüşmeler yoluyla toplanmış ve göstergebilimsel analiz 

tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, çocukların resimlerinde öznel ve kültürel değerlere 

yer verdikleri; kullandıkları gösteren, gösterge ve gösterilenlerin benzerlik taşıdığı görülmüştür. Kızların 

resimlerinde kullandıkları gösteren, gösterge ve gösterilen üçlemeleri ile erkeklerin resimlerindeki 

üçlemelerin çözümlemelerinde farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, Çocuk Resimleri, Resim, Sanat Eğitimi, Gösterge, Göstergebilim, 

Olgubilim 
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Yaşam Boyu Öğrenmede Halk Eğitim Merkezlerinin Yetişkin Eğitimi 

Üzerine Rolü ve Önemi 

Fulya Soyata 
1,*

 & Hülya Narsap 
2
 

1 Türk Sanat Müziği Korosu Yetişkin Eğitimi Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi 

2 Seramik ve Cam Teknolojisi Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi 

fulya_soyata@hotmail.com 

Özet 

Batılı ülkelerde çok önem verilen yaygın eğitimin amacı genel olarak örgün eğitimin eksiklerini 

tamamlamaktır. Örgün eğitim, yani okul eğitiminin eksik kaldığı yerlerde yaygın eğitim onu tamamlayan 

bir eğitim türü olarak önem kazanmaktadır. Yaygın eğitimin kapsamında halk eğitimi merkezleri de 

bulunmakta, Türkiye’de yurt çapında açılan çok sayıdaki halk eğitimi merkezlerinde yetişkinlere 

(öğrencilere) çeşitli mesleki ve teknik alanlar ve dallarda eğitim sağladıkları görülmektedir. Halk eğitimi 

merkezlerine gelen öğrencilere mesleki ve teknik alanlarda bilgiler sağlanarak, bu alanlarda öğrencilerin 

yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. MEB 2023 Vizyon belgesin de insan merkez noktadadır. MEB 

2023 Vizyon belgesinde ahlak telakisine dayalı ve insan merkezli bilgi anlayışını ön plana çıkarmıştır. 

Bireylerin kendini tanıması ve bu tanımanın sonucunda eğitim yolculuğunda kişiselleştirilmiş yol haritasına 

sahip olması anlamına gelmektedir. Eğitimci her bireyin farklı olduğunu her beynin farklı öğrendiği 

bilinciyle hareket eder. Halk eğitimi: OECD’nin tanımına göre halk eğitimi; zorunlu öğrenim çağının dışına 

çıkmış ve asıl uğraşısı okula gitmek olmayan bireylerin yaşamlarının herhangi bir kademesinde duyacakları 

öğrenme gereksinimlerini ve ilgilerini doyurmak üzere özellikle düzenlenen etkinlikler ya da 

programlardan oluşan bir süreçtir(OECD, 1977). Geray. C (2002: 71)’a göre de halk eğitimi yetişkinlere ve 

okul dışındakilere yönelmiş düzenli ve örgütlü bir eğitim çabasıdır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan 

“halk eğitimi” kavramı ve diğer ülkelerde kullanılan “sürekli eğitim” ve “hayat boyu eğitim” kavramları 

“yetişkin eğitimi” ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Birey; hangi yaşta olursa olsun, eğitim seviyesi ne 

olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir parçasıdır. Bireyler bu süreçte yeni bilgiler edinir ve yeni beceriler 

kazanırlar. Öğrenmenin yaşı ve zamanı yoktur” ilkesine dayanan bir eğitim sistemidir diyebiliriz. Bireyin 

günlük hayatını topluma uyumlu bir şekilde sürdürebilmesi kendini yenilemesi ile mümkündür. kendini 

sürekli yenilemesi ise ancak yaşam boyu öğrenme ile sağlanabilir. “Yaşam boyu öğrenme” bireyin olduğu 

her yerde gerçekleşebilen; yer, zaman, yaş, eğitim düzeyi gibi her türlü kısıtlamayı ortadan kaldıran bir 

kavram olduğu için dünyada eğitim alanında yürütülen çalışmalar arasında öncelikli konuma gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaygın Eğitim, Halk Eğitimi, Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme, Algı, 

Mesleki ve Teknik Alanlar ve Dallar, Bilimsellik ve Bütünlük, Geçerlilik, Gönüllülük, Herkese Açıklık, 

Her yerde Eğitim, İhtiyaca Uygunluk, İş Birliği ve Eş Güdüm, Planlılık, Süreklilik, Yenilik ve Gelişme. 
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Göçmen/Mülteci Öğrencilerin Eğitimlerine Yönelik Yapılan Çalışmaların 

Öğretmenlerin Tutumları Üzerindeki Etkisi 

Yaşar Kıyıklık 
1,*

, Yaprak Biçer 
2
 & Ceylan Şahin 

3
 

1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Milli Eğitim Bakanlığı-Çorum Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü 

2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çorum Başöğretmen Atatürk İlkokulu 

3 Okul Yöneticisi Çorum Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü 

yasar.kiyiklik@hotmail.com 

Özet 

Ülkemizde öğretmen eğitimleri incelendiğinde öğretmenlerin hizmetöncesi ve hizmetiçi eğitim süreçlerinde 

çok kültürlü ortamlarda eğitim faaliyetlerini yürütme konusunda yeterli bir eğitim sürecinden 

geçmedikleri görülmektedir. Yoğun göç alan ülkemiz okullarında artık öğretmenlerin daha fazla sayıda 

kültürel farklılığa sahip öğrencilerle karşılaşmaları ve onların eğitimlerini gerçekleştirmekle yüzyüze 

gelmeleri görülün bir gerçektir. Göçmen/mültecilerin eğitimleri konusunda yeterli bilişsel/duyuşsal 

donanıma sahip olmayan öğretmenler göçmen bireylere yönelik çeşitli olumsuz tutum ve ön yargılar 

oluşturabilmekte ve bu durum onların eğitim faaliyetlerini etkileyebilmektedir. 

Bu çalışma ile göçmen/mülteci öğrencilerin eğitimlerinde öğretmen yeterliliklerinin artırılmasına yönelik 

çalışma yapan okul ile çalışma yapılmayan okul öğretmenleri arasında hangi oranda öğretmenlerin 

tutumlarında olumlu/olmusuz etki meydana geldiği araştırılmaya çalışılmıştır. 

Araştırma 2019/2020 eğitim öğretim yılı itibariyle Çorum İli Merkez ilçede faaliyet göstermekte olan ve 

diğer okullara göre göçmen öğrenci sayısı fazla olan üç farklı ilkokulun öğretmen ve okul yöneticileri 

üzerinde yapılmıştır. Okullardan ikisi olağan eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik çalışmalarına devam 

etmiş, göçmen/mülteci öğrencilerin eğitimlerine yönelik farklı çalışmalar yapmamışlardır. Araştırmaya 

konu olan bir okul ise normal eğitim öğretim falaiyetleri yanında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına 

"Göçmen Öğrencilerin Eğitimlerinde Öğretmen Yeterliliklerinin artırılması", "Travma ve Kriz Yönetimi 

Konusunda Öğretmen Yeterliliklerinin Artırılması" konulu teknik destek projeleri aracılığıyla öğretmen 

eğitimlerini yürütmüşler, yerel projeler dışında Erasmus+ projesi kapsamında okul öğretmenlerin 6 kişilik 

bir öğretmen grubu İspanyada göçmen öğrencilerin eğitimleri konusunda kursa katılarak elde ettikleri 

bilgileri okullarında yaygınlaştırma çalışmaları yapmışlardır. Aynı okul belirtilen eğitim faaliyetleri dışında 

göçmen öğrencilerin oryantasyon süreçlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli sosyal 

etkinlikler düzenlemiş ve göçmen öğrenci ile ailelerini de bu etkinlikler içerisine aktif olarak katmışlardır. 

Araştırmamız ile göçmen öğrencilerin eğitimlerine yönelik yapılan özel çalışmaların öğretmen tutumları 

üzerindeki etkisi incelenmek istenmiş, her üç okul öğretmenlerine öğretmenlerin göçmen/mülteci 

öğrencilere yönelik tutumları İletişim, Uyum ve Yeterlilik alt başlıkları açısından bazı demografik 

(cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki kıdem, çocuk olup olmaması göçmen/mülteci öğrencilere yönelik çalışma 

yapıp yapmadıkları, medeni durum değişkenlerine incelemeyi amaçlayan ilişkisel tarama modelinde 

betimsel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmada veri toplamak için Sağlam ve Kanbur (2017) tarafından 

geliştirilen 24 maddeden oluşan “Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği (MÖTÖ)” kullanılmıştır. 

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından ilgili okullara gidilerek toplanmıştır. Verilerin toplanması için 

uygulanan “Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği (MÖTÖ)”nin  nasıl doldurulacağı veri grubuna açıklanmıştır. 

Veriler araştırma grubuna basılı hale getirilerek dağıtılmış ve (kağıt kalem kullanılarak) uygulanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenler ölçeği 10-15 dakikalık bir zaman dilimi içesinde rahatlıkla 

doldurmuşlardır. 
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Ölçeğin değerlendirme çalışmaları sonunda ölçülmeye çalışılan İletişim, Uyum ve Yeterlilik alt başlıkları 

açısından iletişim ve yeterlilik alanlarında her üç okul arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Uyum alt başlığı açısından göçmen öğrencilerin eğitimlerine yönelik okulllarında farklı çalışmalar yapan 

okulda diğer okulara göre anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonuçlarından hareketle ek çalışmaların yapıldığı okulda öğretmenlerin göçmen öğrencilerin 

eğitimlerine yönelik uyum süreçlerinde kendilerini daha rahat hissettikleri fakat çalışma yapılmayarak 

normal eğitim öğretim çalışmalarına devam eden okullarda ise öğretmenlerin uyum konusunda sıkıntı 

çektikleri, zorluk yaşadıkları söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Eğitim, Tutum 
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Öğrencilerin Ödev Amaçları ile Ödeve İlişkin Algılanan Başarı ve 

Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Didem İyiöz 

Sınıf Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 

ddmblg.88@gmail.com 

Özet 

Bu çalışmanın temel amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öğrenen odaklı nedenler, akran odaklı 

nedenler ve yetişkin odaklı nedenler olmak üzere üç alt ölçeğe sahip ödev amaçlarını, algılanan ödev başarı 

ve tutumlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri belirlemektir. Betimsel türde olan bu araştırmanın örneklemi 

2016-2017 Adana ilinin merkez ilçelerinde bulunan ilkokullarda okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul 

eden 932 dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Xu (2010) 

tarafından geliştirilen ve İflazoğlu Saban (2013) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve uyarlanmış orjinal ismi 

"Homework Purpose Scale" ile Hong ve Milgram (1996) tarafından geliştirilmiş toplam 8 madde olan 

"Algılanmış Tutum ve Başarı Ölçeği" ve " Kişisel Bilgi Formu" uygulanmıştır. Verilerin analizinde 

frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda öğrencilerin ödev amaçlarının yüksek düzeyde farkında olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ile 

öğrenen odaklı ödev amaçları arasında anlamlı bir fark varken yetişkin ve akran odaklı ödev amaçları 

arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Yine öğrencilerin sosyo-ekonomik durumu ile öğrenen odaklı 

ödev amaç arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Cinsiyet ile öğrencilerin algılanan ödev başarı ve 

tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ödev, Ev Ödevi, Ödev Amaç, Ödev Başarı, Ödev Tutum 
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İlkokuma Yazma Öğretim Sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Diğer 

Dijital Eğitim Platformlarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Mehmet Turan 
1
 & Merve Şentürk 

1,*
 

1 Sınıf Öğretmenliği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

mervesenturk93@gmail.com 

Özet 

Teknolojik gelişmelerin hayatımızın her alanına hâkim olduğu çağımızda eğitimde dijitalleşme süreci de 

oldukça hızlı ilerlemektedir. Dijital teknolojiler, ilkokuldan itibaren sınıflara kadar girmiş; öğretmenlerin 

yardımcısı ve öğrencilerin de bir arkadaşı rolünü almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Fırsatları Artırma ve 

Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi'yle eğitimde dijitalleşme yolunda büyük bir adım 

atmıştır. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıflara etkileşimli tahta yerleştirilmiş ve 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıfta öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Bunun yanı sıra 

öğretmen ve öğrencilere ders e-içerikleri sunan farklı eğitim platformları da bulunmaktadır. Bu platformlar 

öğretmenlere eğitim-öğretim sürecinin verimli ve etkili yürütülmesinde ayrıca sınıf içi ders etkinliklerinin 

zenginleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla görsel-işitsel öğrenmenin daha ön planda 

olduğu temel eğitim kademesinde ilkokuma yazma öğretim sürecinde EBA ve diğer dijital eğitim 

platformlarının kullanılması büyük önem arz etmektedir.  Bu bağlamda bu çalışma ile, sınıf 

öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretim sürecinde EBA ve diğer dijital eğitim platformlarının kullanımı 

hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma grubunu Hatay ilinde görev yapan yaklaşık 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu 

evren içinden basit tesadüfi yöntem kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan üç açık 

uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmada uygulanmış ve görüşme formu 

doğrultusunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerin analiz sürecinin 

devam etmesi nedeniyle elde edilen bulguların ortaya konulmasından sonra çalışmaya ilişkin sonuçlara ve 

sonuçlar doğrultusunda da önerilere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Eğitim Platformu, EBA, İlkokuma Yazma 
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Yabancı Uyruklu Öğrencisi Olan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Eğitim 

Sorunları ve Farklılıklara Saygı Durumuna Yönelik Görüşleri 

Fikriye Kanatlı Öztürk 

Eğitim Bilimleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

fikriyekanatli@gmail.com 

Özet 

Bu araştırmanın amacı geçici koruma altında olan Suriyeli bireylerin eğitim aldıkları ilkokullarda, sınıf 

öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları ve sorunları çözmeye yönelik yapılan çalışmaları belirlemek ve 

sınıf öğretmenlerinin farklılıklara saygı değeri bağlamında yaşadıkları olumlu/olumsuz durumları kültür, 

etnik köken, dil, inanç alt boyutlarında değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın yöntemi 

nitel araştırma yöntemlerinden olan olgu bilim olarak belirlenmiştir. Bu desende araştırmaya katılan 

bireylerin bir olguya ilişkin yaşantıları, algıları, olgulara yükledikleri anlamları ve deneyimlerinin 

açıklanarak yorumlanması söz konusudur. Araştırmanın çalışma grubunu Hatay’da geçici koruma altında 

olan Suriyeli çocukların eğitim aldığı okullarda görev yapan 11 sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri altı adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme 

formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda; dil probleminin 

eğitim sürecini olumsuz yönde etkilediği, Suriyeli öğrencilerin sınıfa adaptasyon süreçlerinin farklılık 

gösterdiği, sınıf içinde yaşanan önyargılı olma durumunun zaman geçtikçe aşıldığı ve farklılıklara yönelik 

kabullenmelerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenci, Suriyeli Öğrenci, Göç, Farklılıklara Saygı 
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin 

Sosyal Bilgiler Dersi Bağlamında İncelenmesi 

Seher Yarar Kaptan 
1
 & Adem Beldağ 

2,*
 

1 Temel Eğitim Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

2 Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

adem.beldag@erdogan.edu.tr 

Özet 

Sosyal bilgilerin hedefi, beşeri anlayışı geliştirerek, iyi insan yetiştirmek için sosyal bilimlerden beslenen 

iyi vatandaş yetiştirme amacı taşıyan bir derstir. Toplumların gelecek nesillerinin inşasında en büyük yükü 

çeken derslerden biri sosyal bilgilerdir. Hedef kitlesindeki öğrencilerin içinde bulundukları gelişim 

dönemleri dikkate alındığında öğrenmelerin somut öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme temelli olmasının 

önemi aşikârdır. Öğrenme ortamları daha çok yaşamsal beceriler kazandıran ve duyuşşal alan özelliklerini 

kapsayan bir içeriğe sahip olan sosyal bilgiler dersi için önemlidir. Bu bağlamda öğrenme ortamlarında yer 

alan materyallerin çeşitliliği öğrenmeyi doğrudan etkileyeceğinden öğrenciler için farklı duyulara hitap 

eden, dikkati çeken ve çoklu öğrenmeye hizmet eden türede olmaları önem taşımaktadır. Öğrenme 

ortamlarının tasarlanması ve düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir. Sosyal bilgiler öğretiminin ilkokul 

kademesinin sağlam temellere oturmasının ortaokul öğrenmeleri için hayati önem taşıdığına inanılmaktadır. 

Bu sebeple geleceğin sınıf öğretmenleri olacak olan öğretmen adaylarının ilkokulda öğrenme ortamı 

tasarlama beceri ile kabiliyetlerinin sorgulanması ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 

araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının zihinlerinde tasarladıkları sınıf/öğrenme ortamı algılarını 

sosyal bilgiler dersi özelinde belirlemektir. Araştırma, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sınıf 

eğitimi ana bilim dalı 3. sınıfında öğrenim gören toplam 66 (kadın, 49; erkek, 17) gönüllü öğretmen adayı 

ile yürütülmüştür. Nitel yaklaşıma uygun olarak tasarlana araştırmada veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi ve sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarına yönelik yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İçerik ve betimsel analizin birlikte kullanılarak analiz 

edilmesi planlanan verilerden elde edilecek olan bulgular alan yazın ile karşılaştırılarak tartışılacaktır. 

Çalışmadan elde edilecek bulgulardan yola çıkılarak geliştirilecek olan yeni sınıf tasarımlarının öneri 

şeklinde ilgili paydaşlarla paylaşılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni Adayı, Sınıf, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Öğrenme Ortamı 
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Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçiş ve Kurumlar Arası İşbirliği 

Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi  

(Çanakkale İli Örneği) 

Emel Kırat 
1,*

 & Bülent Güven 
1
 

1 Sınıf Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

emelkiratt@gmail.com 

Özet 

Farklı özelliklere sahip ortamların bir araya gelerek oluşturdukları yaşamsal süreçler, bireylerin doğum 

itibariyle tüm yaşantısına doğrudan etki etmektedir. Bu süreçler gelişen ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

bireylere fayda sağlamaya yönelik birtakım niteliklere sahip olmaktadır. Bu durumda bireysel farklılıklar, 

gelişimin sürekliliği, yaşantıların tüm süreçleri barındırması gibi faktörler basamaklar arası işbirliğini 

gerekli kılmaktadır. Okul öncesi eğitim dönemiyle birlikte ilkokul basamağına geçiş süreci her iki eğitim 

kurumun bünyesinde yer alan kişileri kapsamı altına almaktadır. Okul yöneticileri, veliler, program 

hazırlığına katkı sağlayan kişiler, okul öncesi eğitim öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin katkılarıyla bu 

süreç gerçekleşmektedir. İlgili sürece ilişkin yaşanan ya da yaşanabilecek durumların sürecin 

gerçekleşmesinin ardından derinlemesine incelenmesi, bu durumların belirgin bir şekilde ortaya çıkmasını 

sağlayabilmektedir. Bu noktada sınıf öğretmenlerinin doğrudan gözlemlediği sürece ilişkin görüşleriyle 

geçiş süreci hakkındaki fikirleri belirgin bir şekilde ele alınabilecektir. 

Okul öncesi eğitimden ilkokula geçiş ve kurumlar arası işbirliği konusunda öğretmen görüşlerine 

başvurulan bu araştırma, nicel ve nitel yöntemlerin bir araya getirilip ilişkilendirilerek derinlemesine 

sonuçların ele alındığı karma araştırma yöntemlerinde yer alan karma çeşitleme deseninde yürütülmüştür. 

Bu araştırmada araştırmanın nicel boyutuna ilişkin gerçekleştirilen incelemeler ve bu incelemelerle birlikte 

ortaya çıkan sonuçlar ele alınmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Çanakkale il merkezinde bulunan 

devlet okullarında görev yapmakta olan 158 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. 

Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim hakkındaki görüşlerini incelemek amacıyla belirlenen çalışma 

grubuyla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Erden ve Altun (2014) tarafından geliştirilen “Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki 

Görüşleri Ölçeği (OÖEHGÖ)” adlı ölçek aracılığıyla 158 sınıf öğretmeninin katılımıyla veri toplama işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Ardından ölçeğe ilişkin belirlenen değişkenlere uygun şekilde t testi ve tek yönlü 

varyans analizleri gerçekleştirilmiştir.  Değişkenlere bağlı olarak gerçekleştirilen analizler sonucu sınıf 

öğretmenlerinin okul öncesi eğitime ilişkin görüşlerinin cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu, 1. sınıf 

okutma durumu, geçiş eğitimi alma durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık oluşturmadığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, İlkokul, Geçiş 
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İlkokul Dönemine Hazırbulunuşluk Konusunda Gerçekleştirilen Lisansüstü 

Eğitim Tezlerine Yönelik Bir İnceleme 

Bülent Güven 
1
 & Emel Kırat 

1,*
 

1 Sınıf Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

emelkiratt@gmail.com 

Özet 

Temel eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim ile birlikte eğitim-öğretim alanında ilkokul 

basamağına hazırlık aşamasının başlangıcı gerçekleşmektedir. Okul öncesi eğitim basamağı ve ilkokul 

basamakları arası geçiş sürecinin istendik şekilde gerçekleşebilmesi için bu sürece ilişkin öğrenciye yönelik 

hazırbulunuşluk çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilimsel araştırmaların fikir ve öneriler 

doğrultusunda oluşturulan eğitime yönelik plan ve programlara katkısı göz önünde bulundurulduğunda 

gerçekleştirilen bu araştırmalarda incelenen boyutlar önem kazanmaktadır. Bu noktadan 

hareketle  araştırmada ilkokul dönemine hazırbulunuşluk kavramını ele alan lisansüstü eğitim tezlerinin 

üniversite, tarihsel dağılım, enstitü türü, içerik özellikleri ile birlikte araştırma yöntemini oluşturan temel 

özelliklerini incelemek amaçlanmıştır. Doküman analizi ile gerçekleştirilen araştırma içeriğini 56 adet 

lisansüstü eğitim tezi oluşturmaktadır. Tezlerin incelenmesiyle gerçekleştirilen veri toplama aşamasının 

ardından belirlenen değişkenler açısından gerçekleştirilen incelemelerin bulgu ve sonuçları tam metinde yer 

alacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, İlkokul, Hazırbulunuşluk 
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Üstün Yetenekli Çocukların ve Annelerinin Mükemmeliyetçilik 

Düzeylerinin İncelenmesi 

Fatma Betül Şenol 
1,*

 & Selda Koca 
2
 

1 Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Abd Afyon Kocatepe Üniversitesi 

2 Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim Sanat Merkezi Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim Sanat Merkezi 

fatmabetulsenol@gmail.com 

Özet 

Üstün yetenekli çocuklar akranlarına göre çeşitli alanlarda fark edilir derecede üstün özellik gösteren 

çocuklar olarak tanımlanmaktadır. Üstün yetenekli çocukların özellikleri incelendiğinde, meraklı oldukları, 

dil gelişimlerinin akranlarına göre üst düzeyde olduğu, üst zihinsel seviyelere sahip oldukları, geniş bir 

bilgi birikimine sahip oldukları dikkat çekmektedir. Üstün yetenekli çocukların sahip oldukları farklı 

özellikler sosyal duygusal yönden çeşitli sorunlar yaşamalarına neden olabilmektedir. Bu sorunlardan biri 

mükemmeliyetçiliktir. Mükemmeliyetçilik, bireylerin kendileri için ulaşılması zor ve yüksek standartlar 

belirleyerek aşırı derecede çaba göstermeleri ve yaptıkları iş mükemmele ulaşmadığında mutlu olamamaları 

durumudur.  Mükemmeliyetçilik olumlu ve olumsuz olmak üzere iki boyutludur. Yaptıkları işlerde 

ulaşılamayacak hedefler belirleme, mutlu olmama, sürekli olumsuz yanlarına odaklanma olumsuz, bir işi 

elinde geldiği en iyi şekilde yapmaya çalışma durumu olumlu mükemmeliyetçilik olarak ifade 

edilmektedir. Üstün yetenekli çocuklar da sürekli aileleri ve öğretmenlerinden olumlu geri bildirim almak 

istedikleri için mükemmeliyetçi olabilmektedirler. Özellikle ebeveynler çocuklarının en iyiye ulaşmaları 

için aşırı derecede mükemmeliyetçi olabilmektedirler. Bu doğrultuda çalışmanın amacı üstün yetenekli 

çocukların ve annelerinin mükemmeliyetçilik düzeylerinin belirlenmesi ve yüksek ve düşük 

mükemmeliyetçilik düzeyine sahip olan annelerin üstün yetenekli çocuklarının mükemmeliyetçilik 

düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışma genel tarama modelinde desenlenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Afyonkarahisar Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı Bilim Sanat Merkezi’ne devam eden 79 çocuk ve 79 anne oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak Oral (1999) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği 

ve Uz Baş ve Siyez (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği 

kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, demografik özelliklerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde 

hesaplanmıştır. Ölçekten elde edilen puanlar ortalama, standart sapma olarak sunulmuştur. Ölçeklerden 

elde edilen verilere Kolmogorov Smirnov testi uygulanmış ve normal dağıldığı tespit edilmiştir. Annesi 

yüksek ve düşük mükkemmeliyetçilik derecesine sahip çocukların mükemmeliyetçilik düzeylerinin 

karşılaştırılmasında t Testi kullanılmıştır. Çocukların mükemmeliyetçilik düzeyinin 65,56±10,73 ve 

ebeveynlerin mükemmeliyetçilik düzeyi 184,08±31,59 olarak bulunmuştur. Yapılan yüksek ve düşük 

düzeyde mükemmeliyetçiliğe sahip annelerin çocuklarının mükemmeliyetçilik düzeyi karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Bu doğrultuda annelerin mükemmeliyetçilik 

düzeylerinin üstün yetenekli çocuklarının mükemmeliyetçilik düzeyleri üzerinde etkisi olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üstün Yetenekli Çocuk, Mükemmeliyetçilk, Ebeveyn Mükemmeliyetçilik 
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8.Sınıf Öğrencilerinin Köklü İfadeler Konusundaki Alan Dili Kullanım 

Becerilerinin İncelenmesi 

Süha Yılmaz 
1,*

 & Sidar Güzel 
1
 

1 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 

yilmazsuha16@gmail.com 

Özet 

Bu çalışmanın yapılmasının amacı 8. Sınıf öğrencilerinin köklü ifadeler konusundaki  matematiksel alan 

dili kullanım becerilerini incelemektir. 8. Sınıf öğrencilerinin matematiksel dili anlayabilme ve 

kullanabilme becerileri incelenmiş. Çalışmanın amacı doğrultusunda 8. Sınıf öğrencilerinin köklü ifadeler 

konusundaki matematiksel dili kullanma düzeylerini belirlemek ve matematik akademik başarı ve cinsiyet 

değişkenleri açısından  incelenmiştir. Ayrıca  8. Sınıf düzeyinde bulunan ortaokul öğrencilerinin 

matematiksel dili kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve matematiksel dile yönelik görüşlerinin 

akademik matematik başarısı ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmış ve öğrencilerin 

köklü ifadeler konusundaki alan dili kullanma becerileri ile matematik alan diline yönelik görüşleri 

arasındaki ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın modeli genel tarama modelidir. Genel tarama 

modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile 

evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama 

düzenlemeleridir. Araştırmada, araştırmaya konu olan örneklemin başarı ve tutumları arasındaki ilişki 

incelendiğinden araştırma aynı zamanda ilişkisel (korelasyonel) tarama modeline de örnek gösterilebilir 

İlişkisel tarama modeli, iki ya da daha fazla değişken arasında birlikte değişim varlığını tasvir etmeyi 

amaçlayan tarama yaklaşımıdır. Araştırma yapılırken matematik dili ile ilgisi bulunan makale, yayınlanmış 

tez, bildiri gibi pek çok yerli ve yabancı kaynaktan yararlanılmış, internet üzerinden doküman analizi 

yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında İzmir il merkezinde rastgele 

seçilmiş milli eğitime bağlı 3 devlet okulundan eğitim gören 8. Sınıf öğrencilerinden toplam 120 öğrenci ile 

çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için farklı iki veri toplama  aracı kullanılmıştır. 

Bunlardan ilki Öğrencilerin köklü ifadeler konusundaki matematiksel dil kullanım becerilerini belirlemeyi 

amaçlayan 10 açık uçlu, 15  test sorusundan oluşan bir başarı testidir. Diğer veri toplama aracı ise 

öğrencilerin matematiksel dile yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlayan Bali-Çalıkoğlu (2002) tarafından 

geliştirilmiş olduğu “Matematik Öğretiminde Dil Ölçeği’nden yararlanılarak  Esra 

AKARSU’yun  geliştirmiş olduğu “ Matematiksel Dil Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama araçları 2019-

2020 eğitim- öğretim yılında uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS  23.0 bilgisayar paket programı 

kullanılmıştır .Başarı testinin , kapsam geçerliliğinin sağlanması amacıyla uzman görüşü alınmıştır. Soru 

maddelerinin uygunluğu ve anlaşılırlığı hakkında uzman görüşleri doğrultusunda ölçeğin gerekli yerleri 

revize edilmiştir.Soruların anlaşılır ve sade olmasına  dikkat edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik Alan Dili, Köklü İfadeler, Tutum. 
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5E Modeline Göre Web 2.0 Araçlarıyla Hazırlanmış Etkinliklerin 4. Sınıf 

Çarpma İşlemi Başarısına Etkisi 

Harun Dursun 
1,*

, Selçuk Şahin 
1
 & Mehmet Özenç 

2
 

1 Sınıf Öğretmenliği Kayseri Mem 

2 Sınıf Öğretmenliği Gaziantep Üniversitesi 

harundursun_38@hotmail.com 

Özet 

Bu çalışma; 5E modeline göre WEB 2.0 araçlarıyla hazırlanmış etkinliklerin dördüncü sınıf öğrencilerin 

çarpma işlemi başarısına etkisini incelemektedir. Araştırmada eşitlenmemiş ön test – son test kontrol gruplu 

yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kayseri ilinde bulunan üç farklı ilkokulun 

dördüncü sınıfına devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Başarı yönüyle birbirine denk olan üç gruptan 

ikisi deney grubu, birisi ise kontrol grubudur. Deney 1 grubunun matematik dersinde 5E modeline göre 

WEB 2.0 araçlarıyla hazırlanmış çarpma işlemi etkinlikleri, Deney 2 grubunda WEB 2.0 araçlarıyla 

hazırlanmış çarpma işlemi etkinlikleri kullanılmıştır. Kontrol grubu matematik dersi ise MEB tarafında 

onaylanan dördüncü sınıf matematik ders kitabına göre işlenmiştir. Çalışma 14 saat (3 hafta) sürmüştür. 

Çalışma başlamadan önce öğrencilerin ön bilgileri arasındaki farkı gidermek için üçüncü sınıf 

kazanımlarına yönelik 10 sorudan oluşan hazır bulunuşluluk testi uygulanmıştır. Bu testten tam öğrenmenin 

sağlanmadığı kazanımlara yönelik bir hafta boyunca tamamlayıcı dersler ve etkinlikler yapılmıştır. 

Uygulamanın başında ve sonunda deney ve kontrol gruplarının öğrenme düzeylerini belirlemek için 

araştırmacı tarafından geliştirilen 20 soruluk ‘Çarpma İşlemi Başarı Testi’ kullanılmıştır. WEB 2.0 

araçlarına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmek için bir sorudan oluşan yarı yapılandırılmış form 

kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPPS ile analiz edilmiştir. Analiz tekniklerinden ilişkili 

örneklemler t-testi, Tek yönlü ANOVA, Post-Hoc Scheffe, Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin WEB 2.0 araçlarına yönelik görüşlerini tespit etmek için 

betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; Deney 1, Deney 2 ve Kontrol grubu 

öğrencilerin ön test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Deney 1, Deney 2 ve 

Kontrol grubu öğrencilerinin kendi içlerinde ön test – son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Ön test – son test puan ortalamaları arasındaki fark; Deney 1 grubunun 7.25, Deney 

2 grubunun 6.46 ve Kontrol grubunun ise 4.42 olarak bulunmuştur. Gruplar arasındaki son test akademik 

başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılık Deney 1 ve Kontrol grubu arasında 

Deney 1 grubu lehine; Deney 2 ve Kontrol grubu arasında Deney 2 grubu lehine anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir. Deney 1 ve Deney 2 grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğrenciler WEB 2.0 

araçlarının eğlenceli ve zevkli olduğunu, akılda kalıcılığı artırdığını ve derslerin hep bu şekilde işlenmesini 

istediklerini ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: WEB 2.0, Çarpma İşlemi,5E Modeli 
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Adidaktik Öğrenme Ortamında Üçgen Eşitsizliği Konusunun Öğretimi 

Semra Ergan 
1,*

 & Murat Genç 
2
 

1 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı 

2 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

semraergan_91@hotmail.com 

Özet 

Gün geçtikçe değişen ve gelişen dünya birden fazla alanda birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Bu 

yenilikler doğrultusunda ortaya atılan kuramlardan biri de Guy Brousseau (1997) tarafından geliştirilen 

Didaktik Durumlar Teorisi (DDT) kapsamında yer alan Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı’dır. 

Kuramın öğrenme ortamlarından biri olan adidaktik öğrenme ortamında öğrenme sorumluluğunun 

öğretmenden öğrenciye geçişi söz konusudur. Birey, ortam ile etkileşim neticesinde öğrenme eylemini 

gerçekleştirir (Arslan, Baran, & Okumuş, 2011). Altundağ’ın (2010) yapmış olduğu araştırmada adidaktik 

öğrenme ortamlarının öğrenci başarısı ve görüşlerine etkisi incelenmiş olup adidaktik ortamlar ile 

desteklenen öğretim süreçlerinin öğrenmeye olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Bu bağlamda bu 

çalışmanın amacı, 8.sınıf matematik müfredatında yer alan üçgen eşitsizliği konusunun öğretim sürecini 

adidaktik ortamlar ile şekillendirerek öğrenme süreçlerini Didaktik Durumlar Teorisi’nde yer alan 

basamaklara göre incelemektir. Yayla (2016) yapmış olduğu bir çalışmasında 8.sınıfta en çok zorlanılan 

öğrenme alanının geometri öğrenme alanı olduğunu belirtmiştir. Kaya’nın (2018) yapmış olduğu çalışmada 

ise öğrencilerin üçgen eşitsizliğini oluşturmada zorlandığı görülmüştür. Bu sebeplerden dolayı yapılan bu 

araştırmada 8.sınıf üçgenler ünitesinde yer alan “M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya 

farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir” (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2019, s.74) 

kazanımını Didaktik Durumlar Teorisi merkez alınarak analiz etmek amaçlanmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması öğrencilerin adidaktik ortamlarda üçgen 

eşitsizliği konusundaki öğrenim sürecini incelemeye yönelik en uygun araştırma deseni olarak 

belirlenmiştir (Yin, 2014). Araştırmanın çalışma grubunu Zonguldak ilinde yer alan bir ortaokulda öğrenim 

gören toplam 16 (8 kız, 8 erkek) sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde 

amaçlı örnekleme yöntemi olan ölçüt örneklem yönteminden yararlanılmış ve öğrencilerin çemberin 

geometrik tanımını bilmeleri ölçüt olarak alınmıştır. Çalışmada adidaktik bir öğrenme ortamında ortaya 

çıkan durumları ayrıntılı olarak incelemek amaçlandığından DDT’de belirlenen prensiplere ve aşamalara 

göre bir etkinlik planı tasarlanmış ve araştırmacı tarafından pilot çalışması yapılıp gerekli düzeltmeler ve 

değişiklikler yapıldıktan sonra son hali sınıf ortamında uygulanmıştır. Bu etkinlik süresince öğrencilerin 

grup çalışmalarındaki davranışları, diyalogları ve sınıf içinde gerçekleşen öğrenciler arası etkileşimler 

araştırmacı tarafından gözlemlenmiş ve notlar alınmıştır. Bunun yanı sıra araştırmanın güvenirliği için 

gözlem verileri öğrencilere ait çalışma kâğıtlarıyla desteklenerek veri tutarlılığının sağlanması 

amaçlanmıştır. Elde edilen araştırma verileri betimsel analiz tekniği kullanılarak didaktik durumlar teorisi 

çerçevesinde adidaktik ortamların evrelerine göre analiz edilmiş ve her bir evrede gerçekleşen durumlar 

için doğrudan alıntılar yapılarak örnekler verilmiştir. Ayrıca çalışmada yer alan öğrencilerin çalışmaya 

katılabilmesi için velilerden bilgilendirilmiş gönüllü onam belgeleri de alınmıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda, öğrencilerin üçgenin iki kenar toplamının üçüncü kenarla 

ilişkilendirilmesini rahatlıkla yaparken iki kenar farkını üçüncü kenar ile hemen ilişkilendiremedikleri 

görülmüştür. Öğretmenin adidaktik ortam şartlarını bozmadan yaptığı yönlendirmeler ile sınıf ortamında 

yeni bir DDT süreci başlayarak iki kenar farkı ile üçüncü kenar arasındaki ilişkinin öğrenciler tarafından 

keşfi gerçekleşmiştir. Çalışmanın sonunda, adidaktik öğrenme ortamıyla üçgen eşitsizliği kazanımının 

öğretilmesi için uygun sınıf ortamı oluşturularak öğrencilerin üçgen eşitsizliği kavramına kendilerinin 

ulaşıp anlamlı öğrenmelerin gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Yapılan gözlemler neticesinde daha 
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önce öğrenilen bilgilerin öğrenciler tarafından kullanılamaması, öğrencilerin kendilerini ifade etme 

becerilerinin düşük olması sürecin bazı aşamalarının sönük geçmesine sebep olmuştur. Adidaktik 

ortamlarda çalışma yapacak araştırmacıların sözü geçen durumlara dikkat ederek geometri alanında yer 

alan farklı konularda çalışma yapmaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Didaktik Durumlar Teorisi, Üçgen Eşitsizliği, Adidaktik Öğrenme Ortamı 
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Ortaokul Öğrencilerinin Çevre ve Alana Yönelik Sahip Oldukları Kavram 

İmajlarının İncelenmesi 

Özlem Gelici 
1,*

 & H. Bahadır Yanık 
2
 

1 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı 

2 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Anadolu Üniversitesi 

ozlemgelici@gmail.com 

Özet 

Çevre ve alan kavramları öğrencilerin hem günlük hayatta hem de öğrenim hayatlarında sürekli 

karşılaştıkları kavramlardandır. Bu nedenle bu kavramların doğru bir şekilde öğrenilmesi oldukça önemli 

görülmektedir. Kavramların öğrencilerin zihinlerinde nasıl oluşturulduğunun bilinmesi öğretimin 

planlanması, hataların ve yanlış öğrenmelerin önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Öğrencilerin bir 

kavram hakkında zihinlerinde var olanları öğrenmenin bir yolu da onların kavram imajlarını ortaya 

çıkarmaktır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin çevre ve alan ile ilgili sahip oldukları kavram imajlarını 

incelemektir. Bu çalışmada, öğrencilerin yöneltilen sorulara verdikleri doğru cevapların sayısından çok bu 

cevapları verirken gerçekleştirdikleri akıl yürütme süreçleri ve düşünceleri önemsendiğinden nitel araştırma 

desenlerinden durum çalışması modeli benimsenmiştir. Çalışmanın verileri 2017/2018 bahar ve 2018/2019 

güz döneminde toplanmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle 170 öğrenciye açık uçlu sorulardan oluşan bir 

ölçme aracı uygulanmıştır. Tüm öğrencilerin verdikleri yanıtlar incelendikten sonra aralarından seçilen 20 

öğrenci ile klinik görüşmeler yürütülmüştür.  Klinik görüşmelerde öğrencilerin daha önce yazılı olarak 

verdikleri cevapları ayrıntılı bir şekilde açıklayarak genişletmeleri, örneklerini çoğaltmaları istenmiştir. 

Bunların yanında her bir soru için cevaplarının neye dayandığını, altında yatan sebepleri ifade etmeleri 

beklenmiştir. Çalışmada toplanan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 

sonucunda öğrencilerin çevre ve alan ile ilgili kavram imajlarının formal tanımlardan oldukça uzak olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Alan, Kavram İmajı 
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İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan “Kesirler” Alt Öğrenme 

Alanına İlişkin Kullanılan Modeller ve Taşıdığı Anlamlar 

Sultan Kuş 
1,*

 & Neşe Tertemiz 
2
 

1 Sınıf Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 

sultankus.sk33@gmail.com 

Özet 

Kesirler birçok öğrenci için önemli ama zor bir matematik becerisidir. Kesirler konusu zorluğu nedeniyle, 

matematik derslerindeki öğretimi oldukça önemlidir. Çocuklar, “tam, yarım, çeyrek” gibi parça-bütün 

ilişkileri taşıyan ifadelerle okul öncesinde karşılaşırlar ve ilkokul boyunca bunlara farklı anlamlar da 

yükleyerek genişletirler. Bu çalışmanın amacı,  İlkokulun her sınıf düzeyinde  Matematik ders 

kitaplarındaki “Kesirler” alt öğrenme alanında yer alan konu anlatımı, örnekler, alıştırma ve problemlerin 

Matematik Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımlara uygunluğunun incelenmesi ve buna paralel 

olarak kitaplarda yer alan kesir modelleri( (1)alan-bölge, (2) uzunluk-sayı doğrusu, (3) küme, (4) hacim) ve 

kesrin taşıdığı anlamlar ((1) parça-bütün (part-whole), 2) ölçü (measure), 3) oran (ratio), 4) bölüm 

(quotient) ve 5) işlemci (operator)) açılarından incelemektir. 

Bu çalışma nitel araştırma olarak tasarlanmış ve kitaplarda yer alan ilgili kısımlar doküman incelemesi 

yoluyla analiz edilmiştir. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı ve özel yayınevleri tarafından hazırlanan; 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ilkokullarda okutulan Matematik ders kitapları çalışmanın sınırlılığını 

oluşturmaktadır. Elde edilen veriler; sayfa sayısı, örnek sayısı, etkinlik sayısı, kesir modeli, kesir anlamı, 

problem çözme ve ölçme değerlendirme gibi alt başlıklar altında ele alınmıştır. Bulgulara göre; Kesirler 

konusunda yer alan örnek ve etkinliklerde kesir modellerinden alan modelinin, çizgi ve küme modelinden 

daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Kesirler konusundaki etkinlik ve örneklerde kesrin parça 

bütün anlamının, işlemci, bölme, oran ve ölçme anlamlarından daha fazla yer almaktadır. Kesirlerle ilgili 

problem çözme çalışmaları ise programa paralel olarak 3. sınıftan itibaren yer almaktadır ancak ders 

kitaplarında kesirlerle ilgili problem kurma çalışmalarına hiç yer verilmemektedir. Ölçme değerlendirme 

çalışmalarının ölçülmek istenen kazanımlara uygun olarak hazırlandığı ve soru türleri daha çok; boşluk 

doldurma, eşleştirme, doğru-yanlış, çizme-gösterme ve problem çözme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Ders Kitapları, Kesirler 
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Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Yetenek Test 

Performanslarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi 
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Özet 

Her uzamsal görev bireylerde aynı derecede zorluk oluşturmamaktadır. Uzamsal yetenek testlerinde yer 

alan bazı görevler katılımcıların çoğu tarafından doğru olarak yanıtlanırken, bazıları için durum tam 

tersidir. Bu çalışmada, matematik öğretmen adaylarının (91 katılımcı) uzamsal yetenek test 

performanslarında etkili olan değişkenleri incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada örnek olay betimsel tarama 

modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda katılımcıların hepsinden 36 görevden oluşan Purdue Uzamsal 

Görselleştirme Testini (PSVT) yanıtlamaları istenmiştir. PSVT, her bir bölümünde (açınım, döndürme ve 

yönelim) 12’şer görev bulunan çoktan seçmeli bir testtir. Çalışmada testte yer alan her bir görevin madde 

zorluğu hesaplanmış, buradan hangi görevlerin katılımcıların çoğu tarafından doğru (ya da yanlış) 

yanıtlandığı belirlenmiştir. Görevlerin her biri sahip oldukları özelliklere göre içerik analizi ile geliştirilen 

kodlama şeması ile kodlanmış, bu kodların madde zorluğuna etkisi sorgulanmıştır. Çalışma katılımcıların 

uzamsal yetenek test performanslarının çeşitli değişkenlerden (örneğin, cismin karmaşıklığı, cismin 

görünmeyen yüz sayısı, zihinde döndürme işleminin karmaşıklığı, seçeneklerde çeldiricilerin bulunması, 

bakış yönü, bakış yönünden cismin girintili çıkıntılı görünmesi) etkilendiğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Uzamsal Yetenek, Matematik Öğretmen Adayları, Test Performansını Etkileyen 

Değişkenler. 
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Ebeveynlerin Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlikleri, Matematik 

Kaygıları Arasındaki İlişki ve Covid-19 Pandemi Dönemi’nde Matematik 

Öğretimine Katılımlarına İlişkin Görüşleri 

Sümeyra Akkaya 
1,*

 & Kübra Polat 
2
 

1 Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı İnönü Üniversitesi 

2 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

sumeyra.akkaya@inonu.edu.tr 

Özet 

Çocuğun eğitimi ailede başlar ve ebeveynler çocukların ilk öğretmenleridir. Formal eğitimin başlaması ile 

birlikte ebeveynin yerini öğretmen alırken, çocuk evde, okulda ve okul dışı öğrenme ortamlarında devam 

edecek olan bir öğrenme sürecine dâhil olur. Okulda fiziki ortamda devam eden eğitim-öğretim süreci 

Covid-19 Pandemi Döneminin başlaması ile birlikte 23 Mart 2020 tarihinden itibaren evde uzaktan eğitim 

ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim süreci ile birlikte ebeveynlerin çocukların öğretim 

sürecine katılımları ile ilgili sorumlulukları artmış, eğitim-öğretim öğretmen- çocuk- ebeveyn katılımından 

oluşmak üzere üçlü ayaklı bir yapıya dönüşmüştür.  Covid- 19 pandemisi sürecinde öğretmenlere düşen 

sorumluluklar arttığı gibi, eğitimine evde devam eden çocuğun ebeveynlerinin üzerine düşen sorumluluklar 

da artmıştır. Soyut olan Matematik konularının öğretimi uzaktan öğretim süreci ile birlikte daha karmaşık 

bir hal almıştır. Bu araştırmanın amacı ebeveynlerin Matematik okuryazarlığı öz-yeterlikleri, Matematik 

kaygıları arasındaki ilişkiyi saptamak ve Covid-19 Pandemi Dönemi’nde matematik öğretimine 

katılımlarına ilişkin ebeveynlerin görüşlerini belirlemektir. Araştırma karma yöntem desenlerinde 

açıklayıcı desen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ilkokul 1., 2., 3. ve 4. Sınıfa devam 

eden öğrencilerin ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel bölümünde Özgen ve Bindak (2008) 

tarafından geliştirilen “Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlilik Ölçeği” ve Mutlu, Sarı ve Çam (2018) 

tarafından geliştirilen “Ebeveyn Matematik Kaygısı Ölçeği” arasındaki ilişkiye bakılmış olup, nitel 

kısmında matematik okuryazarlığı öz-yeterlik puanları düşük, matematik kaygı düzeyleri yüksek olan 

ebeveynler ile görüşme yapılmıştır.  Nitel veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın raporlaştırma aşaması devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Ebeveyn, Matematik Okuryazarlığı, Matematik Kaygısı 
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Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Bu Konudaki Desteklere 

Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Elif Ünal Bozcan 
1
, Münevver Yalçınkaya 

1
 & Seral Özturan 

2,*
 

1 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 

2 Yakın Doğu Üniversitesi 

seralozturan2@gmail.com 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okul öncesinde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin 

incelenmesidir.  Bu amaç doğrultusunda sınıflarda kullandıkları teknolojik araç-gereçler, teknolojiyi hangi 

amaçla ve hangi etkinliklerde kullandıkları, okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımının avantaj ve 

dezavantajları, teknoloji kullanımı konusundaki yeterlilikleri, teknolojik araç-gereçlerin temin edilmesi ve 

kullanımı konusunda aldıkları desteklere ilişkin öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Çalışma grubunu, uygun 

örneklem yöntemi ile belirlenen ve KKTC de devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 20 

okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, yarı 

yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formu ile toplanmıştır. Buna göre öğretmenlere 9 tane açık 

uçlu soru yöneltilmiş ve görüşleri alınmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmış ve ilgili 

literatür doğrultusunda yorumlanmıştır. Araştırma bulguları sonucunda, okul öncesi eğitimde teknoloji 

kullanımına yönelik öğretmen görüşlerinin olumlu yönde olduğu, öğretmenlerin okuldaki diğer öğretmen 

arkadaşlarından ihtiyaç duydukça destek alabildikleri, teknolojik gelişmelere olumlu baktıkları 

belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının, eğitimde teknoloji kullanımına yer vermenin çağımızın 

gerekliliklerinden biri olması yönündeki düşünceleri güçlendirmesi açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenle teknolojinin, eğitimin ilk basamaklarından başlayarak öğretmenler tarafından 

yeni gelişimler doğrultusunda, okul öncesi eğitim programları ile bütünleştirilmiş bir anlayışla 

uygulanabilir olması son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen 
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Drama Temelli Etkinliklerin 5 Yaş Grubu Çocuklarının Kişilerarası Sorun 

Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi 

Sinem Akcan Damdelen 
1,*

 & Elif Ünal Bozcan 
1
 

1 Uluslararası Kıbrıs Universitesi 

sinem_akcan05@hotmail.com 

Özet 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitimde drama temelli etkinliklerin 5 yaş grubu çocuklarının, kişilerarası 

sorun çözme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  Ayrıca, uygulanan etkinliklerle 

çocukların sosyal duygusal gelişimine katkı sağlanması ve akran ilişkilerine olumlu yönde etki etmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

Nitel araştırma yöntemlerinden, eylem araştırması desenine dayalı olarak tasarlanan araştırma, 2017 - 2018 

öğretim yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa ilçesine bağlı olan bir okul öncesi eğitim 

kurumunun 5 yaş sınıfında öğrenim gören, 8 kız ve 6 erkek, toplam 14 çocuk ile 

yürütülmüştür.  Araştırmada kişilerarası sorun çözme becerilerini geliştirmek amacıyla 15 saatlik yaratıcı 

drama etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, çocuklara uygulanmış olan 15 saatlik yaratıcı 

drama etkinliklerinden elde edilen gözlem sonuçları, 14 çocuğun toplam 8 gün boyunca ortalama 30 

dakikalık serbest oyun saatlerindeki gözlem sonuçları ve çocuklarla yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmelerden elde edilmiştir. Araştırmacılardan birinin araştırmaya alınan grubun öğretmeni olması 

çalışmanın yürütülmesinde kolaylık sağlamıştır. Araştırmanın sonucunda çocuklarda kişilerarası sorunları 

farketme, kişilerarası sorunları ifade etme, kişilerarası sorunlara uygun çözüm yolları bulma ve bu konuda 

harekete geçme becerilerinin olumlu yönde gelişme gösterdiği belirlenmiştir. Bulgulardan elde edilen 

sonuçlara göre, ailerle işbirliğine dayalı çalışmaların yapılması, drama yönteminin yanında farklı 

yöntemlere dayalı genişletilmiş çalışmaların yapılması, hizmet içi eğitimlerin bu yönde zenginleştirilmesi 

önerilebilir. Çalışmanın alana katkı sağlayabileceği ve ilerde yapılacak bilimsel çalışmalara yön vereceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Kişilerarası Sorun Çözme, Yaratıcı Drama 
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Okul Öncesi Dönem Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Çok Kültürlü 

Ögelerin İncelenmesi 

Selvanur Çapçı 
1,*

 & Mine Canan Durmuşoğlu 
1
 

1 Okul Öncesi Öğretmenliği Hacettepe Üniversitesi 

selvacapci@gmail.com 

Özet 

Bu çalışma Türkiye’de basılan, yerli ve çeviri okul öncesi dönem resimli çocuk kitaplarında yer alan çok 

kültürlü ögelerin incelenmesini kapsamaktadır. Okul öncesi dönem resimli çocuk kitapları, çocukların 

gelişim alanlarını desteklemede önemli rol oynamaktadır. Çocukların kitaplarla ilgili deneyimleri, içinde 

yaşadıkları dünyayı anlama ve yorumlama becerilerini de geliştirmektedir. Bu deneyimler dünya üzerinde 

insanlar ve kültürler arasında farklılıkları görme ve birlikte yaşama kültürünü çocuklara kazandırmak adına 

da önemlidir. Bu nedenle çok kültürlü çocuk kitapları, çocukların farklılıklara aşina olmaları, bu 

farklılıklara saygılı ve hoşgörülü olmalarının sağlanması amacıyla geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. 

Araştırmada çocuk kitaplarında çok kültürlülüğe ve farklılıklara hangi noktalarda yer verildiğinin tespit 

edilmesi ve öğretmen, yazar ve yayımcılara sunulması planlanmıştır. 

Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesinde kullanılan “Resimli 

Çocuk Kitaplarında Çok Kültürlü Ögeler Değerlendirme Formu”, yazınsal ve/veya resimsel olarak 

çok kültürlü ögeleri içinde barındıran resimli çocuk kitaplarını değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Formun düzenlenme sürecinde alan yazında yer alan kültür ve edebiyat içerikli çalışmalar incelenmiş, 

kitapların kültürel özellik olarak neleri taşıyabileceği 5 uzmanın görüşü dikkate alınarak şekillendirilmiştir. 

Form kültürel ögelerin sınıflandırılması ile oluşturulan 7 ana ve 23 alt başlıktan oluşmaktadır. Formun ana 

başlıkları kıyafetler (aksesuarlar, giysi türleri), aile yapısı (aile tipi, toplumsal cinsiyet), dil (yabancı 

isimler, yer isimleri, unvan), etnik köken (göz şekli, ten rengi, saç şekli), çevrebilim (hayvanlar, bitki 

türleri, coğrafi yapı, iklim), gelenek ve görenekler (kutlamalar/dans, yaşayış biçimleri, ritüeller, örf-

adetler), günlük yaşam ve kullanılan materyallerdir (mimari, araç-gereçler, beslenme, meslek, gelir 

kaynakları). Oluşturulan alt başlıklar var (1), yok (0) şeklinde puanlanarak hazırlanmıştır. Araştırmanın 

evrenini Türkiye’de basılmış 4-8 yaş çocuklarının gelişim özelliklerine uygun resimli çocuk kitapları 

oluştururken araştırmanın örneklemini ölçüt örneklem yoluyla seçilen 25 kitaplık çalışma 

grubu oluşturmaktadır. İncelenen kitapların metni ve resimleri içinde tespit edilen ögeler yüzde, frekans 

dağılımlarına göre analiz edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, çok kültürlü ögeleri içeren kitaplarda en fazla etnik köken ayrıntılarına 

rastlanmaktadır. İncelenen kitapların 22’sinde çocuk ve insanlar farklı ten rengi, saç şekli ve göz şekline 

sahip olacak şekilde resmedilmiştir. İkinci olarak ise kıyafet kategorisinde çeşitliliğe rastlanmıştır. Çocuk 

kitapların 21’inde resmedilen ve metin içinde geçen çok kültürlü ögeler giysi türleri ve aksesuarlardaki 

farklılıklarla belirtilmiştir. Dil başlığı, kitaplarda en çok rastladığımız bir diğer başlıktır. İncelenen 25 

kitabın 20’si yabancı yazarlara ait kitaplardır. 20 kitabın yalnızca 1 tanesinde şahıslar Türkçe isimlerle 

yeniden adlandırılmıştır. Bunun gibi özellikle farklı şehirlerin isimlerinin ve çizimlerinin yer aldığı kitaplar 

da mevcuttur. Çevrebilim başlığı altında 20 kitapta farklı coğrafyalarda yaşayan hayvan ve bitki isimleri, 

görülen iklim özellikleri incelenmiştir. Farklı ülkelerin tanıtıldığı kitaplarda çevrebilim özelliklerine ayrıca 

yer verildiği görülmüştür. İncelenen kitaplarda günlük yaşam ve kullanılan materyallerden araç gereçler 

başlığına 17 kitapta rastlanmıştır.  İnsanların günlük yaşamda kullandıkları mekanlar mimari başlığında 

incelenmiş ve 15 farklı kitapta ele alındığı tespit edilmiştir. Kitaplarda en az rastlanan 2 başlık ise gelenek-

görenekler ve aile yapısıdır. 12 kitapta yaşayış biçimleri ve kutlamalara tema içerisinde yer verilirken 

toplum ritüelleri ve örflerin yer aldığı kitap sayısı 7 ile sınırlı kalmıştır. Aile yapıları ele alınan bazı 
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kitaplarda özellikle belirtilmiştir. Çekirdek ve geniş aile kavramları farklı şekilde kullanılmıştır. Toplumsal 

cinsiyet başlığı ise daha çok annelerin ev işi yapma ve babaların dışarıda çalışarak para kazandığı gibi 

kodlamalarla aktarılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda kitaplarda çok kültürlü ögelere sık 

rastlandığı tespit edilmiştir. Çok kültürlü kitapların çocuklarla birlikte okunması ve resimlerinin 

incelenmesi çocukların farklılıkları görmesini sağlayacaktır. Dünya üzerinde farklı kültürlerin var olduğu, 

insanların farklı fiziksel özelliklere sahip olabileceği, yaşadığımız coğrafyanın yaşayış biçimimizi etkilediği 

ve tüm bu farklılıkların bir sorun değil çeşitlilik ve güzellik olduğunu çocuklara aktarmak, çocuklarda saygı 

ve hoşgörü kavramlarının edinimini destekleyecektir. Ülkemize son yıllarda artan göçün glokal çapta 

oluşturduğu krizlere okul bazlı önlem almak ve aynı sınıfta eğitim gördükleri farklı kültürden 

arkadaşlarıyla iletişimlerini olumlu anlamda desteklemek adına çocuk edebiyatının çok kültürlü yanını 

kullanmak önemli bir çözüm yolu olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Çok Kültürlü Çocuk Kitapları, Kültürel Ögeler 
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Kimlikli Bebekler Yaklaşımı’nın Okul Öncesi Dönem Çocuklarının  

(4-6 yaş) Duygusal Okuryazarlık Eğitimlerinde Kullanılması: Bir Eylem 

Araştırması 

Halenur Kuru Şevik 
1,*

 & Ebru Aktan Acar 
2
 

1 Okul Öncesi Eğitimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

2 Okul Öncesi Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

halenur.kuru@gmail.com 

Özet 

Kimlikli Bebekler Yaklaşımı, erken çocukluk döneminde, farklılıklara saygı eğitimi kapsamında yer alarak, 

önyargılar ve ayrımcılıkla mücadele etmek için kullanılan son derece etkili bir araçtır. Kimlikli Bebekler 

Yaklaşımı, çocukların özellikle duygularını ifade edebilmelerini, karşısındaki insanların duygularını 

anlamalarını, farklı kimlik, cinsiyet, ten rengi, ırk ve engele sahip insanlara saygı göstermelerini; ayrıca 

eşitlik ve adalet gibi konularda duyarlı olmalarını sağlamaktadır. Kimlikli Bebekler, içerisinde sosyal 

beceri, duygusal farkındalık, empati, öz farkındalık, kendini güdüleme ve düzenleme gibi boyutları 

bulunduran duygusal okuryazarlığı desteklemek amacıyla kullanılabilir. 

Bunlardan hareketle araştırmada, erken çocukluk döneminde çocukların tüm gelişimsel alanlarının 

desteklenmesinin öneminden dolayı, duygusal okuryazarlık becerilerine katkı sağlayabilmek için Kimlikli 

Bebekler Yaklaşımı kullanılarak oturumlar ve etkinlikler hazırlanmıştır. Hazırlanan oturum ve etkinlikler 

eylem planı çerçevesinde uygulanarak, okul öncesi dönemdeki çocukların duygusal okuryazarlık 

becerilerinin desteklenmesi hedeflemektedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde (ÇABAÇAM) 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında öğrenim gören, özellikle sosyo-ekonomik olarak şartları elverişsiz ailelerden gelen 48 ile 

72 ay arasındaki 12 çocuk oluşturmuştur. Araştırmaya katılan çocukların anneleri, okulun 2 eğitmeni ve 

araştırmacının kendisi de araştırmanın katılımcıları arasında yer almaktadır. Araştırma nitel araştırma 

yöntemine göre yürütülmüş ve eylem araştırması şeklinde desenlenmiştir. Veri toplama aracı olarak, 

katılımcı gözlem, video kayıtları, ses kayıtları, araştırmacı günlüğü, çocukların resim ve sanat etkinlikleri 

gibi dokümanları, ebeveyn ve eğitmen görüşlerinin alınması için odak grup görüşmesi ve sohbet tarzı 

görüşmeler kullanılmıştır. Uygulama sürecinde elde edilen dokümanlar, gözlem kayıtları, görüşmeler ve 

video kayıtları betimsel analize tabii tutularak yorumlanmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre 

Kimlikli Bebekler Yaklaşımı kullanılarak hazırlanan oturumlar ve etkinlikler çocukların Steiner (2003)’ın 

tanımladığı duygusal okuryazarlık alt boyut becerilerinin gelişmesinde katkı sağlamıştır. Eylem planı ve 

uygulamalar sunum esnasında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Kimlikli Bebekler Yaklaşımı, Duygusal Okuryazarlık, 

ÇABAÇAM 
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Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Okuryazarlığı Başarı Testinin 

Geliştirilmesi ve Uygulanması 

Muhammet Abdullah Balta 
1,*

 & Oben Kanbolat 
2
 

1 İlköğretim Matematik Eğitimi(Yüksek Lisans) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
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Özet 

Matematik okuryazarlığı, çeşitli bağlamlarda bireyin formüle etme, matematiği kullanma ve yorumlama 

kapasitesi şeklinde tanımlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)’nın yayınladığı güncel matematik 

dersi öğretim programında matematik okuryazarlığı kavramına yapılan vurgu dikkat çekmektedir. Son 

yıllarda MEB’in ders kitaplarında ve merkezi sınavlarda yeni nesil matematik sorularına ağırlık verilmesi 

de matematik okuryazarlığı kavramını daha da önemli hale getirmiştir. Artık matematiksel bilgiyi bilmek 

tek başına yeterli değil; bilgiyi farklı bağlamlara entegre edebilmek ve kullanabilmek de önem kazanmıştır. 

Bu bağlamda, gerçekleştirilen araştırmada gelecekte öğrencilerini matematik okuryazarı bireyler olarak 

yetiştirmesi beklenen öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi için bir 

başarı testi geliştirilmesi ve bu başarı testinin uygulanması ile öğretmen adaylarının matematik 

okuryazarlığı düzeylerinin betimlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada öncelikle Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı’nın (Programme for İnternational Student Assessment-PISA) değerlendirme 

kriterleri (matematiksel içerik, matematiksel süreç, bağlam) göz önünde bulundurularak 36 maddelik taslak 

bir başarı testi oluşturulmuştur. Taslak başarı testi ile ilgili matematik eğitimi alanında 3 uzmanın, 5 

ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencisinin, 2 ilköğretim matematik öğretmeninin ve 1 dil uzmanının 

görüşlerine başvurulmuştur. Alınan görüşler doğrultusunda düzenlemeler yapılan taslak başarı testi 2 farklı 

üniversitenin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim 

görmekte olan 53 öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulamanın ardından yapılan madde analizi ve 

sonrasında gerçekleştirilen uzman görüşmeleri doğrultusunda 12 maddelik Matematik Okuryazarlığı Başarı 

Testi (MOBT)’ne son hali verilmiştir. Bu testten elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını kontrol 

etmek için skewness (çarpıklık) ve kurtosis (basıklık) değerleri standart hatalarına bölünerek 

standartlaştırılmıştır. Bunun sonucunda skewness değeri -0,834, kurtosis değeri ise -0,164 olarak 

bulunmuştur. Her iki değer de -1,96 ve +1,96 arasında olması sebebiyle verilerin normale yakın dağıldığı 

anlaşılmıştır. Nihai testin güvenirliğini saptamak amacıyla KR-20 katsayısı hesaplanmış ve 0,61 olarak 

bulunmuştur. Bu değer de oluşturulan 12 maddelik testin yeterli güvenirliğe sahip olduğunu 

göstermektedir. Oluşturulan MOBT son olarak ilköğretim matematik öğretmenliğinde öğrenim görmekte 

olan 200 öğretmen adayına uygulanarak, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik 

okuryazarlığı düzeyleri betimlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik Okuryazarlığı, Öğretmen Adayı, Öğretmen Yetiştirme 
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Özet 

Soft skills are the skills, abilities and traits that pertain to personality, attitude and behaviour rather than to 

formal or technical knowledge (Moss & Tilly, 1996). Even though they contribute to 85% of one’s success 

(Wats & Wats, 2009), these skills are not easily demonstrated by CV, diploma or certificate and can only 

be evaluated by specialists like psychologists (Pop, 2014). As they cover such skills as communication, 

problem-solving, time-management, team-work and leadership, they are considered essential especially for 

the teachers who stand at the very heart of teaching and learning process. This particular research is 

motivated to investigate soft skills of a group of pre-service teachers attending three teacher training 

programmes at a state university in Turkey. In line with the research objective, the data will be gathered 

through the soft skills questionnaire developed by the researchers. The participants’ responses to the 

questionnaire items will be analysed through content analysis. The research is hoped to contribute to the 

existing literature on teacher competencies via practical implications to be developed on its results. 

Anahtar Kelimeler: Pre-Service Teachers, Soft Skills, Attitude and Behaviour 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlere verilecek olan hızlı okuma eğitiminin, öğretmenlerin okuma hızlarına 

ve okuduğunu anlama düzeylerine etkisini araştırmaktır. Çalışma deneysel desenli olup, ön test son test 

aşamalarından oluşmaktadır. Çalışma grubuna rasgele örneklem yöntemiyle Hatay ili Antakya ilçesinde 

görevli 20 öğretmen dâhil edilecek olup, bu sayı evreni temsil edecek nitelikte görülmektedir. Araştırma 

verileri, okuma hızı ölçümleri (ilk okuma-son okuma) ve okuduğunu anlama testleri (ilk ve son anlama 

testlerinde iki ayrı metin türü) aracılığıyla toplanacaktır. Ön test verilerin toplanmasının ardından, çalışma 

grubuna araştırmacı (Hızlı Okuma Formatörü) tarafından 10 günlük bir programla 32 saatlik Hızlı Okuma 

Eğitimi verilecektir. Eğitim sonrası son test uygulanacak olup, sonuçlar SPSS 22 paket programıyla analiz 

edilecektir. Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi sonunda, öğretmenlerin okuduğunu anlama düzeylerinde ve 

okuma hızlarında artış olup olmadığı araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hızlı Okuma, Okuduğunu Anlama, Okuma 

  



XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 03 - 06 Eylül 2020 - Hatay Özet Kitap 

97 
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Özet 

Toplumun vazgeçilmez bir ihtiyacı olan eğitim yaşamın başlangıcından itibaren hem toplumu etkileyen 

hem de toplumdan etkilenen uzun ve kapsamlı bir süreçtir.  Ülkelerin kalkınmasında ve büyümesinde 

önemli katkılar sağlayan eğitimi ülkeler vatandaşlarına sağlamakla yükümlüdür. Fakat gerek ekonomik 

gerekse sosyo – kültüren  ve inançlardan dolayı dezavantajlı gruplar temel eğitimde yeterli düzeyde 

faydalanamamaktadırlar. Bu dezavantajlı gruplar arasında yer alan görme engelliler küreselleşen dünyada 

bilgiye ulaşma konusunda akranlarına göre daha dezavantajlı durumdadır. Görme yetersizliği olan 

öğrencilerin Bu dezavantantajlı durumu minimize etmek ve topluma kazandırmak için öğrenme 

ortamlarının ve öğretim materyallerinin bireysel özelliklere uygun bir şekilde hazırlanmasına bağlıdır. Bu 

nedenle görme yetersizliği olan öğrencilerin materyalleri veya modelleri dokunma, işitme, koklama gibi 

duyu organlarını aktif bir şekilde öğrenme sürecinde kullanması sağlanmalıdır. 

Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, dezavantajlı konumunda olan görme engelli öğrencilerin farklı 

duyularını kullanmalarına ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesini sağlayan öğretim materyali geliştirmek ve 

geliştirilen bu öğretim materyallerinin problem yaşanan 6. Sınıf sosyal bilgiler dersi “İnsanlar Yerler ve 

Çevreler” ünitesinin “İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi” konu ve kavramlarının öğretimine yönelik 

etkisini araştırmaktır.  Araştırmanın örneklemi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Erzurum il merkezinde 

bulunan bir görme okulunun 6. Sınıfta öğrenimini sürdüren öğrencilerden oluşmaktadır. 

Araştırmada ADDIE (Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme) öğretim tasarımı modeli 

kullanılmıştır. Öğretim tasarımı modelinin ilk aşaması olan analiz aşamasında ilköğretim 6. sınıf engelli 

öğrencilerin, “İnsanlar Yerler ve Çevreler” ünitesinin “İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi” konusuna 

yönelik öğrenme ihtiyaçları olduğu tespit edilmiş ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda materyal ve etkinlikler 

hazırlanmıştır. Son aşamada uygulanan öğretim materyal ve etkinliklerinin değerlendirmesi yapılarak 

kullanışlılık düzeyleri tespit edilmiştir.  Öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda öğrenci çalışma 

yaprakları, dokunma ve işitme duyusunu ön plana çıkaran materyaller ve büyük puntolu ve Braille 

dokümanlar geliştirilmiştir. Araştırmanın değerlendirme aşamasında akademik başarı testi, öğrenciler ile 

yapılan yarı yapılandırılmış görüşme ve katılımcı gözlemci gözlem notları kullanılmıştır.  Elde edilen 

veriler içerik ve betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Etkinlik sonrasında öğrencilerin etkinliklerden 

neler öğrendiklerini tespit etmek amacıyla yapılan analiz sonuçları genel olarak öğrencilerin bireysel 

özelliklerine yönelik materyallerin kullanılması öğretim tasarımında ve öğretim yöntem ve tekniklerinde 

yapılan uyarlamaların öğrencilerin öğrenim sürecinde karşılaştıkları problemleri en aza indirerek öğrenci, 

tutum, motivasyon ve  başarısını olumlu yönde etkilediği yönündedir. Ayrıca öğretim programı kavram ve 

kazımlarında herhangi bir değişiklik yapmadan sadece yöntem ve tekniklerde çeşitli uyarlamalar yapılarak 

aynı kazanımlara ulaşılabilir olması bir diğer sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu çalışma özel eğitime 

gereksinim duyan öğrencilerin daha etkin öğrenmeler gerçekleştirebilmesi için yapılacak çalışmalara örnek 

temsil edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Görme Engelli Öğrenci, Sosyal Bilgiler Öğretimi 
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Özet 

Ülkemizde görme yetersizliği olan öğrenciler genel öğretim programına tabi olmaktadır. Bu nedenle görme 

yetersizliği olan öğrencilere programda özel bir düzenleme yapılmadığı gibi ders kitaplarında yer alan konu 

ve etkinlikler öğrenci düzeyini göz önünde bulundurmadan sadece Braille formata dönüştürülerek 

öğrencilerin doküman ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır. Görsel verilerin ve soyut kavramların yoğun 

kullanıldığı sosyal bilgiler dersinde, görme engelli öğrencilerin herhangi bir engeli olmayan öğrenciler 

kadar etkili bir öğrenim gerçekleştiremedikleri ve bu nedenle öğrencilerin derse yönelik tutum, motivasyon 

ve akademik başarılarının düşük olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin gerek günlük yaşamda gerekse 

akademik süreç boyunca görme duyusunun öğrenme sürecinde etkin bir şekilde kullanamaması bu 

sorunların temelini oluşturduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bilgilerin zihinde yapılandırılması ve çevresel 

faktörler ile benimsenmesi için yaparak yaşayarak öğrenmelerine sağlayan gerek sesli gerek dokunsal 

öğretim materyalleri ve tasarımlarına gereksinim duyulmaktadır. 

Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, dezavantajlı konumunda olan görme engelli öğrencilerin farklı 

duyularını kullanmalarına ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesini sağlayan öğretim materyali geliştirmek ve 

geliştirilen bu öğretim materyallerinin problem yaşanan 5. Sınıf sosyal bilgiler dersi “İnsanlar, Yerler ve 

Çevreler”  ünitesinin İklim ve Yaşamım konu ve kavramlarının öğretimine yönelik etkisini araştırmaktır. 

Bu araştırmanın örneklemi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Erzurum il merkezinde bulunan bir görme 

okulunun 5. Sınıfta öğrenimini sürdüren öğrencilerden oluşmaktadır. 

Araştırmanın amacına uygun olarak ADDIE (Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme) 

öğretim tasarımı modeli kullanılmıştır. Öğretim tasarımı modelinin ilk aşaması olan analiz aşamasında 

ilköğretim 5. sınıf engelli öğrencilerin, “İnsanlar Yerler ve Çevreler” ünitesinin “İklim ve Yaşamım” 

konusuna yönelik öğrenme ihtiyaçları olduğu tespit edilmiş ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda materyal ve 

etkinlikler hazırlanmıştır. Son aşamada uygulanan öğretim materyal ve etkinliklerinin değerlendirmesi 

yapılarak kullanışlılık düzeyleri tespit edilmiştir.  Öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda öğrenci 

çalışma yaprakları, dokunma ve işitme duyusunu ön plana çıkaran materyaller ve büyük puntolu ve Braille 

dokümanlar geliştirilmiştir. 

Araştırmanın uygulama aşamasına geçmeden önce çalışma grubuna öğrencilerin genel durumunu tespit 

etmek amacıyla “İklim ve Yaşamım” konusuna yönelik başarı ön testi uygulanmıştır. Ardından ders 

planında yer alan kavramların etkili öğrenilmesi sağlamak amacıyla görmeyen öğrencilere yönelik sesli 

uyarı ve dokunsal materyallere yer verilmiş,  Az gören öğrenciler için ise dokunsal ve işitsel materyallerin 

yanı sıra kavramlara yönelik bilgi ve görselliğin yer aldığı çalışma yaprakları sunulmuştur.   

Araştırmanın değerlendirme aşamasında akademik başarı testi, öğrenciler ile yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşme ve katılımcı gözlemci gözlem notları kullanılmıştır.  Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz 

yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Sonuç olarak görme yetersizliği olan öğrenciler konuya yönelik bir den fazla materyale ulaştıkları ve bu 

materyaller ile ilgilendikleri için kazanımlara ulaşma düzeylerinde artış olduğu belirlenmiştir. Etkin 
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sonrasında öğrencilerin etkinliklerden neler öğrendiklerini tespit etmek amacıyla son test uygulanmış 

öğrencilere yeterli materyal ve destek verildiğinde başarı düzeylerinin %70 ve üzeri arttığı tespit edilmiştir. 

Yapılan görüşme ve gözle neticesinde ise görme yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmelerinde herhangi bir 

problem olmadığı gerekli yöntem ve teknik kullanıldığında bilgi ve kazanımlara çok rahat ulaşacakları 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda bu çalışma eğitim öğretim sürecinin bireysel özelliklere göre 

tasarlandığında daha etkili olduğu ve bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalara örnek temsil edeceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Görme Engelli Öğrenci, Özel Eğitim, Sosyal Bilgiler Öğretimi 
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Özet 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranlarıyla aynı şekilde eğitim alma hakları yasalarca tanınmıştır. 

Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programı yardımıyla engelli çocukların normal çocuklarla 

eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir. Kaynaştırma, özel ve genel eğitimden ayrı 

düşünülmemesi gereken bir eğitim şeklidir. Bu eğitim sırasında eğitim hizmetleri, yetersizliğe göre değil, 

bireyin eğitim ihtiyaçlarına göre verilir. Çocuğun hangi eğitimleri alacağına dair karar verme sürecinde ise 

aile-okul-eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir. Her insanda olduğu gibi engelli çocukların da, diğer 

insanlarla sosyal ilişki kurmak ve bunu sürdürmek, çevresi tarafından sevgi ve değer görmek, beğenilmek, 

takdir edilmek, hiç kimseye ihtiyaç duymadan ve bağımlı olmadan yaşamak istemektedirler. Bu onların en 

doğal hakkı olduğu gibi, toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın da bir göstergesidir. Engelli çocuklara 

verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun, sonuçta onu içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline 

getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitimin yeniden düşünülmesi gerekmektedir. Bu 

noktada ilkokulda kaynaştırma eğitimini veren sınıf öğretmenlerinin bu alanda iyi yetişmiş olmaları 

oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının işitme engelli bir kaynaştırma 

öğrencisine doğru parçası, üçgen, kare ve daire gibi temel geometrik şekilleri nasıl verdikleri üzerine 

tasarlanmıştır. Zihinsel bir problemi olmayan sadece işitme engelli kaynaştırma öğrencisinin temel 

geometrik şekilleri bilmesi oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının bu 

kazanımları nasıl verdiğini ortaya çıkarmaktır. Çalışma sonucunda ilkokulda kaynaştırma dersi alan sınıf 

öğretmeni adaylarının işitme engelli bir öğrenciye temel geometrik kavramları genelde yazarak ve 

özelliklerini listeleyerek öğretmeye çalıştıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Kaynaştırma Eğitimi, İşitme Engelli Öğrenci, Geometrik 

Kavramlar 
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Özet 

Giriş: Başa çıkma, olumsuz veya stresli bir olayı veya akademik bir başarısızlığı yönetmek için kullanılan 

stratejiler olarak tanımlanmaktadır. Başa çıkma, kişinin bilişsel, davranışsal veya duygusal hedeflerine 

ulaşmanın önündeki engellere bir yanıt olarak da tanımlanabilmektedir. Başa çıkma stratejileri dört grupta 

sınıflandırılmaktadır: Pozitif başa çıkma, projektif başa çıkma, inkâr başa çıkma ve başa çıkamama. Pozitif 

başa çıkma, yardım istemek, yanlışın nerede yapıldığını bulmak; Projektif başa çıkmada, öğrenciler diğer 

insanları suçlamakta; İnkâr başa çıkmada, öğrenciler başarısızlığı görmezden gelmeye çalışmakta ve 

başarısızlığın önemli olmadığını kendilerine söylemektedirler. Son olarak, başa çıkamama ise kişinin 

kendini suçlamasını ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersinde 

sorunlarla başa çıkma stratejilerinin sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. 

Yöntem: Çalışmanın örneklemi, Erzurum ilinde bulunan dört devlet okulunda öğrenim gören 6., 7. ve 8. 

sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada 91 (%38) 6.sınıf öğrencileri, 97 (%40) 7. sınıf öğrencileri ve 

51 (%21) 8. sınıf öğrencileri bulunmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak demografik bilgi anketi ile beşli likert tipi akademik başa çıkma envanteri 

kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı ile yapılmıştır. Ölçekte 

değişkenlerin Skewness ve Kurtosis değerleri ±2.0 arasında değiştiğinden verilerin normal dağılım 

gösterdiğini söyleyebiliriz. Normallik şartı sağlandığından veri analizi (ANOVA) kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Varyans analizi sonucuna göre ortaokul öğrencilerinin pozitif başa çıkma (F (2-198)=1.235, p< 

.05); projektif başa çıkma (F(1-325) =.280, p<.05); inkar başa çıkma F(5-261)=2.573, p<.05) stratejilerinin 

sınıf düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür. Başa çıkmama stratejisinin ise sınıf 

düzeyine göre farklılaştığı görülmüştür. (F (13-295)= 5.405, p< .05). Farkın hangi sınıf düzeyinde 

olduğunu belirlemek için Tukey testi uygulanmış ve sekizinci sınıf öğrencilerinin başa çıkamama 

stratejilerinin altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerine göre anlamlı düzeyde farklı olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Çalışmanın sonucuna göre sekizinci sınıf öğrencileri fen bilgisi dersinde başarısız olma gibi bir 

durumla karşılaştıklarında altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerine göre kendilerini daha çok suçladıklarını 

söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Başa Çıkma Stratejileri, Sınıf Seviyesi 
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Çokkültürlü Sınıf Ortamı ve Aidiyet 

Hasan Bozkaya 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

bozkayahasan75@hotmail.com 

Özet 

Araştırmanın amacı, göçmen çocukların eğitsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın 2010 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmaları inceleyerek, göçmen çocukların eğitimi ile 

ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na öneriler geliştirmektir. 

İnsanların birlikte yaşama istekleri birbirlerine olan ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır.  Ülkemizin maruz 

kaldığı yoğun göç ve bunun bir sonucu olarak meydana gelen sosyal değişimden dolayı okullarımızda sınıf 

mevcutlarının, farklı kültürlerden gelen öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Göçmen çocukların da 

eğitsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, okullarda diğer çocuklarla beraber eğitim görmeleri gerekir. Bu 

durum çokkültürlülük ve aidiyet kavramları arasındaki ilişkinin ele alınmasını ve bu kavramların yeniden 

yorumlanmasını gerekli kılmaktadır. 

Nitel yönteme sahip bu çalışmada, kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, doküman 

analizi ile toplanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010 yılından bugüne kadar göçmen çocukların eğitimi 

ile ilgili yaptığı çalışmalar yıllara göre incelenmiştir. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiş ve 

yorumlanmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, 2010’dan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı tarafından göçmenlerin eğitimi için 

kapsamlı çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre çok kültürlü sınıf ortamlarının 

hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Çokkültürlülük, Aidiyet 
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Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Yatkınlıklarının 

İncelenmesi 
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Özet 

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı yatkınlıkları araştırılmıştır. Çalışmanın 

bir diğer amacı ise öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik yatkınlıklarının cinsiyet, ailenin aylık 

ortalama geliri ve ebeveynlerin eğitim durumu değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenmesidir. Çalışmaya Adana ilinde özel bir ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 250 (31 kadın, 219 

erkek) öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Hilland ve ark. (2009) tarafından geliştirilen Erbaş ve 

ark. (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan Beden Eğitimi Dersi Yatkınlık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı 0.834 ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,71 olarak 

bulunmuştur. Verilerin analizinde ise betimsel istatistik yöntemleri ile birlikte cinsiyet, ailenin ortalama 

aylık geliri ve ebeveynlerin eğitim durumu değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ve tek 

yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre katılımcıların 

yaş aralığı 15-18 arası değişmektedir. Katılımcıların % 75.6'sı herhangi bir spor branşı ile 

uğraşmamaktadır. Katılımcıların ebeveynlerinin çoğunluğu lise mezunudur. Ailelerin algılanan ekonomik 

durumları orta düzeydedir. Aile bireylerinin % 42'si herhangi bir spor dalı ile uğraşmakta iken % 58'i 

herhangi bir sporla uğraşmamaktadır. Sonuç olarak ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine 

yatkınlıkları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Bu sonucun  kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre daha az olmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan öğrencilerin beden 

eğitimi dersine yatkınlıkları ailenin aylık ortalama geliri ile bireylerin spor yapma değişkenlerine göre 

farklılaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Dersine Karşı Yatkınlık, Ortaöğretim, Öğrenci 
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8-9 Yaş Çocuklarda Görsel Algı Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi 

Meryem Altun Ekiz 
1,*

 & Mustafa Özdere 
2
 

1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

2 Yabancı Diller Yüksekokulu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

meryem.altunekiz@mku.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmanın amacı 8-9 yaş çocuklarda görsel algı gelişim düzeylerini incelemektir. Tarama modeline 

göre tasarlanan araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Niğde ilinde  öğrenim 

gören  138'i kız, 160'ı erkek olmak üzere toplam 298 öğrenciden oluşmaktadır.  Veri toplama aracı olarak 

Gelişimsel Görsel Algı Testi (GGAT) kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 istatistik programına uygun şekilde 

kodlanmıştır. Toplanan verilere ait basıklık ve çarpıklık değerleri incelendiğinde, çarpıklık katsayısının ± 1 

arasında olduğu için parametrik testler kullanılmış, bağımsız değişkenler ile ilgili farklılıkların ortaya 

çıkarılmasında bağımsız örneklemler t-testi, demografik değişkenler ve betimsel analiz için aritmetik 

ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, yüzde ve frekans istatistik teknikleri kullanılmıştır. 

GGAT'nin alt boyutlarının homojenliği Levene testi ile kontrol edilmiştir. Araştırma bulgularına 

bakıldığında; Cinsiyet değişkenine göre el göz koordinasyonu, algılama sabitliği, mekan ilişkilerinin 

algılanması ile toplam puan açısından kızlar lehine anlamlı farklılık bulunurken  şekil zemin ayrımı 

ve  mekan konum algısı alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Yaş değişkenine göre ise algılama 

sabitliği ve mekan ilişkilerinin algılanması alt boyutlarında 9 yaş lehine anlamlı faklılık görülürken  diğer 

alt boyutlar ile toplam puan açısından anlamlı farklılık görülmemiştir.  GGAT ham puan tablosuna göre; 

38.0'ı (n:107) iyi, %22.1'i (n:66) normal, %17.3'ü (n:52) sınırda, %10.7'si (n:32) gelişim düzeyinin altında, 

11.9'u (n:41) gelişim düzeyinin oldukça altında çıkmıştır. Sonuç olarak görsel algı düzeyi öğrencilerin 

genelinde iyi durumdadır. Bu sonuçlar doğrultusunda bir sonraki dönemde belirlenen gelişim düzeyinin 

altında olan öğrencilere dikkat geliştirici oyun etkinlikleri planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: 8 Yaş, Görsel Algı, Görsel Algı Gelişim Düzeyi 
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Mutual Betting Incomes in Football and Reliablity of the Course in Turkey 

Necati Cerrahoğlu 

Spor Yöneticiliği Bölümü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

necerrahoglu@comu.edu.tr 

Özet 

Football has began to commercialize all over the World during 1990’s. After the Bosman Ruling, 

meanwhile the athletes increased their incomes, the football clubs faced enormous loses and fiscal 

shrinkage. Now the novel incomes of football can be listed as commercial incomes, sale of products, TV 

broadcasting and mutual bet incomes. 

According to the statistics of the year 2007, volume of the incomes of the lottery and bet incomes were 

213.001 billion dollars whereas the capacity of the incomes for chance games were 12.725 billion dollars 

are being speeded and majority of this amount is speeded in developed countries. Europe covers half of this 

market meanwhile the others can be listed as; 

 111.336 billion dollars in Europe 

 63.190 billion dollars in Northern America, 

 39.629 billion dollars in Asia and Middle East, 

 4.325 billion dollars in Australia, 

 549 million dollars in Africa, 

 3 billion dollars in Turkey (DDK, 2009:15) 

In evaluating the level of Turkey’s betting, it can be seen that the illegal betting takes more than two times 

of the legal betting, having said that the ongoing intervention to this illegality, it can not be said that there is 

a complete control over this situation yet. The serious speculations regarding to the reliability of the scores 

in football games are taking place with the development of the sectors above said. In order to earn unfair 

gains, there is an ongoing trend of lack of trust of football game viewers as well as the reliability of the 

game itself. involvement of the gambling in football will have negative effect on the whole sector, and the 

maximal harm because of not taking legal measures and inadequate activities will be upon football is 

foresighted. 

Anahtar Kelimeler: Football, Mutual Betting, Football Management 
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Türkçe Öğretiminde Söz Varlığının Geliştirilmesinde Bağlam Kullanımı 

Neşe Kara Özkan 

Türkçe Öğretmenliği Meb 

ns_kr@hotmail.com 

Özet 

Metinler Türkçe eğitiminde hedeflenen kazanımlara ulaşılmasında kullanılan önemli araçlardan biridir. Bu 

kazanımlardan biri de öğrencilerin söz varlığının geliştirilmesi ile ilgilidir. Kelime hazinesi anlama ve 

anlatma becerilerinin temelini oluşturur. Kişinin kelime hazinesi ne kadar zenginse okuduklarını ve 

dinlediklerini o kadar kolay anlamlandırabilir. Ayrıca kendini ifade etme becerisi de gelişmiş olur. Türkçe 

eğitiminde söz varlığını geliştirme yollarından biri bağlamdan yararlanmaktır. Bağlam, dilin kurallarına 

göre bir arada kullanılan kelimelerin anlam ve dil bilgisel yapı olarak birbirlerini etkilemesi sonucu oluşan 

yapıdır. Dolayısıyla bağlam, anlam bütünlüğünün oluşmasında etkilidir. Söz varlığının geliştirilmesinde 

bağlamın kullanımı etkili ve gereklidir. Bu çalışmanın amacı 7. sınıf öğrencilerinin bağlamdan hareketle 

bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamlarına yönelik yaptıkları tahminlerde doğru anlama ulaşıp 

ulaşamadıklarını değerlendirmek ve eksiklikler görülmesi durumunda konuyla ilgili öneriler geliştirmektir. 

Araştırmada 7. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan iki farklı metinden yararlanılmıştır. Bunlar hikâye 

türünde olan “Ak Sakallı Bilge Dede” ve  “Benim Adım Şeker Çocuk” metinleridir. Metinler ders kitabında 

yer alan yönergeye göre okunmuştur. Ardından öğrencilerin bağlam yoluyla anlama ulaşmaları amacıyla 

anlamı bilinmeyen kelimelerin bağlamda bulunan ipuçları ışığında anlamın tahminine yönelik olarak söz 

varlığını geliştirme etkinliği yapılmıştır. Tahminlerini tamamlayan öğrenciler yeni kelimelerin anlamlarını 

sözlükten bularak tahminlerini kontrol etmişlerdir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 7. sınıfta eğitim gören 60 ortaokul öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırmada öğrenciler, gönlü razı olmamak, hakkını yemek, hakkını gözetmek, zoruna 

gitmek, hormon, doz ve doğuştan kelimelerinin anlamlarına bağlamdan hareketle ulaşmaya çalışmışlardır. 

Öğrenci tahminlerinin  içerik analiziyle incelendiği araştırma sonunda öğrencilerin hormon kelimesinin 

anlamına ulaşmakta zorluk çektikleri, diğer kelimelerin anlamlarını bu kelimeye kıyasla daha kolay 

buldukları görülmüş ve öğrencilerin bağlamdan hareketle kelime anlamına ulaşabilmeleri için öneriler 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Söz Varlığı, Bağlam, Kelime Hazinesi 
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İnceleme 

Neşe Kara Özkan 
1,*

 & Selçuk Dağdelen 
2
 

1 Türkçe Öğretmenliği Meb 

2 Türkçe Eğitimi Gazi Üniversitesi 

ns_kr@hotmail.com 

Özet 

Türkçe eğitiminin öncelikleri amaçları Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, okuduğunu anlayan ve bunlar 

üzerinde eleştirel bakış açısı geliştirerek yorum yapabilen, kitap okuma alışkanlığını kazanmış bireyler 

yetiştirmektir. Ayrıca Türk edebiyatında mihenk taşı sayılan eserlerden verilecek örnekler ile dilimizin 

zenginliğini ve derin tarihini göstermenin yanı sıra Türk kültürü hakkında da bilincin oluşması Türkçe 

eğitimi ile sağlanacaktır. Yaşadığı toplumun bir ferdi olmanın verdiği sorumluluğun bilincinde olarak, 

çevresindeki kişilere ve yaşananlara karşı duyarlı olan nesiller yetiştirmek eğitimin temel amaçları arasında 

yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında geleceğin bilinçli ve duyarlı vatandaşlarının yetiştirilmesinde 

değerler eğitiminin önemi yadsınamaz. Dolayısıyla Türkçe eğitiminin bahsedilen öncelikli amaçlarının 

yanında, toplumda genel kabul gören ahlâkî değerleri özümsemiş bireylerin yetiştirilmesini sağlamak da 

Türkçe eğitiminin kapsamına girmektedir. Kutadgu Bilig İslâmî dönem Türk edebiyatının ilk yazılı 

ürünüdür ve edebî olarak bir siyasetname türündedir. Eser, yöneticilerin halkı nasıl yönetmesi gerektiği 

konusunda tavsiyelerde bulunması açısından bir siyasetnamedir. Ayrıca eserin tamamında din, ahlâk ve 

sosyal konularda öğretici unsurların bulunması dolayısıyla da Kutadgu Bilig bir nasihatnamedir. Bu 

bağlamda eserde hoşgörü, anlayış, saygı, sevgi, alçakgönüllülük, bilgili olmak, iyilik, yardımseverlik, 

dürüstlük vb. gibi değerlerin önemine yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı Kutadgu Bilig zemininde 

Türkçe eğitimi aracılığıyla değerler eğitiminin işlevselliğini incelemektir. Bu amaçla araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman analizi yoluyla Kutadgu Bilig değerler eğitimi açısından incelenmiş ve 

uygulama konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, Değerler Eğitimi, Türkçe Eğitimi 
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Göçle Türkiye'ye Gelen Suriye Uyruklu Öğrencilerin Okuduğunu Anlama 

Becerilerinin İlgili Alanyazın Taraması Doğrultusunda Değerlendirilmesi 

Merve Şentürk 

Sınıf Öğretmenliği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 
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Özet 

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle Ortadoğu ülkelerine komşudur. Sınır komşusu Suriye' de son yıllarda 

yaşanan ve devam etmekte olan savaş nedeniyle Suriye'den Türkiye’ ye doğru bir göç hareketi başlamış ve 

ülkemiz gelen mültecilere kapılarını açmıştır. Türkiye’ ye göç etmiş olan okul çağındaki Suriye uyruklu 

çocukların eğitim hakları gözetilerek, bu öğrencilere ülkemizdeki okullarda eğitim alma hakkı sağlanmıştır. 

Dil konusunda yeterlilik göstergelerinden aynı zamanda da temel eğitim kazanımlarından bir tanesi olan 

okuduğunu anlama becerisinin ortaya çıkarılması, eğitim sürecine dâhil olan Suriye uyruklu öğrencilerin 

başarıları açısından önemli görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Türkiye'de eğitim gören 

Suriye uyruklu öğrencilerin Türkçe okuduğunu anlama becerilerini konu alan çalışmaların incelenmesi ile 

konuyla ilgili olarak gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutmaktır. Çalışma, alanyazın incelenmesi ile 

yürütülmüştür.Konu ile ilgili ulaşılan çalışmalar araştırma amacı, yöntem ve sonuçları açısından analiz 

edilip, çalışmaların ortak bulguları belirlenerek genel bir sonuca varılmıştır. Bu çalışma kapsamında elde 

edilen bulgular sonucunda Suriyeli öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin zayıf olduğu nedenleriyle 

birlikte tespit edilmiş, temel nedeni olarak ise Suriye uyruklu öğrencilerin Türkçe dil becerilerinde yetersiz 

olması ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Okuduğunu Anlama Becerisi, Suriye Uyruklu Öğrenciler 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı eğitici oyunların, Türkiye’de ortaokul düzeyinde öğrenim gören Suriyeli 

öğrencilerin yazma becerisine etkisini incelemektir. Çalışmada yarı deneysel desenlerden ön test-son test 

kontrol gruplu seçkisiz desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı 

bir ortaokulda öğrenim gören 5. sınıf Suriyeli öğrenciler oluşturmaktadır. Deney grubunda 22, kontrol 

grubunda 22 olmak üzere toplam 44 Suriyeli öğrenci çalışmaya katılmıştır. Araştırmanın verileri için 

araştırmacı tarafından geliştirilen Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılmıştır. Elde edilen veriler non-

parametrik testlerden MannWhitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile çözümlenmiştir. 

Araştırma sonucunda, eğitici oyunlarla Türkçe öğrenen 5. sınıf Suriyeli öğrencilerin yazma becerilerinin; 

deney grubu öğrencilerinin ve kontrol grubu öğrencilerinin arasında anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Bununla birlikte deney grubuna uygulanan eğitici oyunları ile, deney grubu öğrencilerinin 

lehine yazma beceri puanlarında artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yazma Becerisi, Yabancı Dil, Eğitici Oyun 
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Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Suriyeli ve Türk Sınıf 

Öğretmenlerinin Öğretmenlik Deneyimleri Üzerine Bir Yaşam Öyküsü 

Araştırması 

Sümeyye Evran 
1,*

, Mustafa Yunus Eryaman 
1
 & Martina Riedler 

2
 

1 Sınıf Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

2 Güzel Sanatlar Eğitimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

sumeyyeevran@gmail.com 

Özet 

Bu araştırmada geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Türk ve Suriyeli sınıf öğretmenlerinin 

öğretmenlik deneyimleri üzerine bir yaşam öyküsü araştırması yapılarak öğretmenlerin geçici eğitim 

merkezindeki tecrübelerinin günlük yaşantılarında ve meslek hayatlarında ne gibi değişikliklere yol açtığını 

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak 

yaşadığı bir bölgede bulunan bir geçici eğitim merkezinde görevli 4 Türk, 4 Suriyeli sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olan Yaşam Öyküsü deseni kullanılmıştır. 

Araştırmada nitel araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan veri toplama tekniklerinden olan görüşme ve 

gözlem teknikleri uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmenlere yapılan 

görüşmelerde geçici eğitim merkezindeki deneyimleri ve bu deneyimlerin günlük yaşantılarında ve meslek 

hayatlarında ne gibi değişikliklere yol açtığına dair sorular sorulmuş ve örneklendirerek cevaplamaları 

istenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geçici Eğitim Merkezi, Yaşam Öyküsü, Entegrasyon, Sınıf Öğretmenleri, PİKTES, 

PICTES 
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Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğretimine İlişkin 

Metaforik Algıları 

Sibel Aslan 
1,*

 & Mehmet Nuri Gömleksiz 
1
 

1 Eğitim Programları ve Öğretim Fırat Üniversitesi 

sibelaslan2123@gmail.com 

Özet 

Bu araştırmanın amacı yabancı dil öğretmen adaylarının yabancı dil öğretimine ilişkin metaforik algılarını 

belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu 2019/2020 akademik yılı güz döneminde Fırat Üniversitesinde eğitim gören İngilizce 

Öğretmen adayları ile yine aynı üniversitede pedagojik formasyon kursuna devam eden İngilizce ve 

Almanca öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına 132 öğretmen adayı gönüllülük esasına 

göre dahil olmuştur. Veriler “Yabancı dil öğretimi……e/a benzer; çünkü…………….” şeklinde eksik 

bırakılmış bir cümlenin bulunduğu formlar aracılığıyla toplanmıştır. Metafor formları öğretmen adaylarına 

sınıflarında elden dağıtılmıştır. Öğretmen adaylarından akıllarına gelen metaforu yazmaları istenmiştir. 

Metafor formunu tamamladıktan sonra yabancı dil öğretimine ilişkin geliştirdikleri metaforun gerekçesini 

yazmaları istenmiştir. Formlar aynı yolla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda yabancı dil öğretmen adayları tarafından 100 ayrı metafor geliştirilmiş ve 7 ayrı 

kavramsal kategori oluşturulmuştur. Bunlar; bilgilendirici ve rehber olması, zevkli ve eğlenceli olması, 

kolaylık ve fayda sağlaması, çeşitlilik ve farklılık sağlaması, emek ve özen gerektirmesi, sürekliliği olması 

ve sonuç vermeme ve zorluktur. Bu kategoriler ise dil öğretimin yükümlükleri ve getirileri olmak üzere 2 

üst kategori altında sınıflandırılmıştır. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak yabancı dil öğretimi için çeşitli 

öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğretmeni, İngilizce Öğretmeni, Almanca Öğretmeni, Yabancı Dil 

Öğretimi, Metafor. 
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İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri Bağlamında Sosyal 

Medyanın İngilizce Dersindeki İşlevselliği 

Sibel Aslan 
1,*

 & Mehmet Nuri Gömleksiz 
1
 

1 Eğitim Programları ve Öğretim Fırat Üniversitesi 

sibelaslan2123@gmail.com 

Özet 

Bu araştırmanın genel amacı sosyal medyayı aktif olarak kullanan ilköğretim İngilizce öğretmenlerinin 

sosyal medyanın derslerine etkisine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu çerçevede belirlenen alt amaçlar 

şunlardır: ilköğretim İngilizce öğretmenlerinin sosyal medyadan dersleri ve mesleki gelişimleri için nasıl 

faydalandıklarına dair görüşleri; sosyal medyadan esinlenerek geliştirdikleri etkinlik, oyun, aktivite, ölçme 

ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin görüşleri; ders kapsamında yaptıkları etkinlik ve aktiviteleri sosyal 

medya ortamında paylaşıp paylaşmadıklarına dair görüşleri; sosyal medyada ders ile ilgili paylaşımlarda 

bulunurken ya da başkaları tarafından yapılmış olan paylaşımlardan faydalanırken göz önünde 

bulundurdukları kriterlere ilişkin görüşleri; eğitim ve öğretim amaçlı kullandıkları sosyal medya sitelerine 

ve bu siteleri hangi özelliklerinden dolayı tercih ettiklerine dair görüşleri ve sosyal medyayı öğretim 

süreçlerinde kullanma gerekliliğine ilişkin görüşleri nelerdir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu 

çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum (örnek olay) çalışması deseni kullanılmıştır. Durum 

çalışması desenlerinden ise bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Örneklem seçiminde, nitel araştırma 

geleneği içerisinde yer alan amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi dikkate alınmıştır. 

Örneklem seçiminde göz önünde bulundurulan ölçüt, ilköğretim kademesinde çalışan İngilizce 

öğretmenlerinin aktif sosyal medya kullanıcısı olmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-

öğretim yılı Güz yarıyılında Elazığ, Merkezde; ilköğretim kademesinde çalışan ve aktif olarak sosyal 

medya kullanan 15 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak altı yarı yapılandırılmış 

sorunun bulunduğu bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu, Eğitim Bilimleri alanında bir 

profesör, bir doçent ile paylaşılarak uzman görüşü alınmış ve üç öğretmen ile soruların anlaşılırlığı 

üzerinde durulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde; nitel araştırma desenine uygun olarak betimsel 

analiz ve içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi araştırma ekibi tarafından 

yapılmıştır. İlkokul ve ortaokul İngilizce öğretmenlerinin sosyal medya kullanımının öğretimlerine etkisine 

ilişkin görüşleri kategorilendirilerek nitel araştırma paket programı yardımıyla temalar şekiller üzerinden 

gösterilmiştir. Araştırma bulguları sonucunda İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin sosyal medyadan belirli 

amaçlar doğrultusunda çeşitli şekillerde faydalandıkları saptanmıştır. Bu öğretmenlerin sosyal medyadan 

esinlenerek çeşitli oyun, etkinlik ve ölçme ve değerlendirme yöntemi geliştirdikleri görülmüştür. İngilizce 

öğretmenleri kendi yaptıkları aktivitelerin sosyal medyada paylaşılması konusunda çeşitli sebeplerden 

dolayı fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Öğretmenlerin paylaşımlara ilişkin kriterleri: öğretmen, öğrenci, konu 

alanı, yöntem, hedef ve duyuşsal alana ilişkin kriterler olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin belirli sosyal 

medya sitelerini hızlı ve ücretsiz erişim, basit ve güvenilir olması gibi sebeplerden dolayı tercih ettikleri 

saptanmıştır. Öğretmenlerin eğitim sürecinde sosyal medya kullanımının gerekliliğine ilişkin görüşleri ise 

bu kullanımın sağladığı faydalar ve getirdiği yükümlükler kategorileri bağlamında değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İngilizce Öğretmeni, İngilizce Dersi, İlköğretim.  
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Bir Tanıma Aracı Olarak Diploma Eki 

Canan Ünvan 

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu 

canan.unvan@gmail.com 

Özet 

2001 yılında Türkiye’nin de dâhil olduğu Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda 48 ülke bulunmaktadır. 

Hareketlilik ve uluslararasılaşma, en başından beri, Avrupa Yükseköğretim Alanı ve Bologna Süreci’nin 

temel politika hedefleri arasında yer almaktadır. Bireylerin kendi ülkeleri dışında başka bir ülkede öğrenim 

görme ya da çalışabilme isteği beraberinde bazı konuları da gündeme getirmektedir: Mezunların diploma 

ve derecelerinin tanınması ve söz konusu belgelerin başka ülkelerdekilerle karşılaştırılabilmesi. Diploma 

Eki, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın mezunlar için önemli bir aracıdır. Avrupa Konseyi, Avrupa 

Komisyonu ve UNESCO’nun belirlediği çerçevede düzenlendikten sonra, yükseköğretim kurumları 

tarafından mezunlarına verilmektedir. Diploma Eki, derecelerinin kendi ülkelerinde ve yurtdışında 

yükseköğretim kurumları, yetkili kuruluşlar ve işverenler tarafından tanındığını temin etmektedir. Yabancı 

yeterliliklerin ve/veya yurtdışından alınan eğitimin adil bir şekilde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla 

geliştirilmiştir. Diploma Eki, bu belgeye sahip kişi tarafından tamamlanan çalışmaların kapsamı, içeriği, 

düzeyi ve durumu hakkında standart bir açıklama sağlayan ve bir yükseköğretim diploması ile birlikte 

verilen bir belgedir, sekiz bölümden oluşmaktadır. Bologna Süreci’ne dâhil olan ülkelerdeki mezunların 

herhangi bir Avrupa dilinde, otomatik ve ücretsiz olarak Diploma Eki almaya hakkı bulunmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda Diploma Eki kavramını incelemek ve Avrupa 

Yükseköğretim Alanına dâhil ülkelerin Diploma Eki kullanma düzeylerini tespit edebilmektir. Bu 

çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman analizi ile elde edilmiştir. 

Araştırma kapsamındaki ülkelerde bir tanıma aracı olarak Diploma Eki kavramını anlayabilmek ve 

Diploma Eki kullanma düzeyini tespit etmek için Bologna Bakanlar Konferanslarında sunulan bildiriler, 

ayrıca konu ile ilgili ulusal ve uluslararası raporlar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Yükseköğretim Alanı, Bologna Süreci, Tanıma, Diploma Eki 
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ALIS 100: Yükseköğretimde Uluslararası Öğrencilerin Uyum ve 

Entegrasyonunu Destekleyen Bir Öz Farkındalık ve Beceri Geliştirme Dersi 

Pınar Özbek 

Akademik Başarı ve Hayat Becerileri Programı, Öğrenci Dekanlığı Koç Üniversitesi 

pinarozbek@ku.edu.tr 

Özet 

ALIS 100 (Akademik Başarı ve Hayat Becerileri), Koç Üniversitesi'ndeki lisans öğrencilerinin 

eğitimlerinin ilk yılında aldığı bir kredilik zorunlu bir derstir. Bu ders, öğrencilerin kişilikleri, değerleri, 

motivasyon kaynakları, ilgi alanları ve gelecekle ilgili beklentileri üzerine düşünmeleri için bir fırsat 

sağlarken, iletişim, ilişki yönetimi, takım çalışması, üniversite vatandaşlığı, hedef belirleme, zaman 

yönetimi, stres yönetimi ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bir 

sömestrlik bu yaşantısal ders, uzman psikologlar tarafından haftada bir kez 75 dakikalık bir oturumda 25 

kişilik öğrenci gruplarına verilir. Bu derste öğrenme, yaşantısal egzersizler, deneyim yazıları, envanterler, 

takım çalışmaları ve grup paylaşımlarıyla desteklenir. Koç Üniversitesi’nin uluslararası lisans öğrencisi 

popülasyonu giderek artmaktadır. Suriye, İran, Irak, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Katar, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Rusya, Fas, Mısır, Libya, Sudan, Japonya, Vietnam, 

ABD, Bosna-Hersek gibi çok çeşitli ülkelerden gelen bu öğrenci grubunun gelişim ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere ALIS 100 yeniden tasarlanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilere kültürel farklılıklar, yeni bir kültüre 

uyum süreci, kültür şoku, ön yargılar, kalıp yargılar, çok kültürlülük konularında farkındalık kazandırmaya, 

geçirmekte oldukları uyum sürecini anlamlandırmalarına ve uyum stresiyle sağlıklı bir şekilde başa 

çıkabilmelerine yönelik aktiviteler derse entegre edilmiştir. Ayrıca uluslararası öğrencilerin kampüste 

yararlanabileceği kaynaklarla ilgili bilgilendirmeler, uluslararası öğrencilere hizmet veren üniversite 

personeli ve kıdemli uluslararası öğrencilerin paylaştığı ipuçlarıyla birlikte öğrencilere sunulmuştur. Dersin 

oturumları aynı zamanda öğrencilerin diğer uluslararası öğrencilerle kaynaşması, deneyimlerini paylaşması 

ve zorlandıkları konularla ilgili akran desteği alması için ortam sağlamıştır. Güz 2018 ve Güz 2019 

dönemlerinin sonunda toplamda 32 öğrencinin doldurduğu “ALIS 100 Öğrenci Deneyimi Anketi”nde 

öğrenciler ALIS dersinin üniversiteye ve Türkiye’ye alışma süreçlerinde önemli bir katkısı olduğunu ve 

kültürel uyum sürecinde karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. Birçok 

öğrenci bu dersten sonra farklılıklara daha açık bir tutum geliştirdiğini, kendi kültürel farklılıklarına da 

daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaştıklarını bildirmişlerdir. Ek olarak öğrenciler bu dersi birlikte aldıkları 

grubun sağladığı bağ, paylaşım ve destek sayesinde uyum ve entegrasyonun getirdiği zorluklar karşısında 

yalnız olmadıklarını hissettiklerini, bu sayede ev ve aile özlemi gibi duygularla daha kolay başa 

çıkabildiklerini paylaşmışlardır. Sonuç olarak, uluslararası öğrencilerin yeni bir kültüre ve üniversiteye 

hayatına uyum sağlama sürecinde ALIS 100 dersinin bir destek görevi gördüğü, ders boyunca grupla 

kurulan bağın ve geliştirilen öz farkındalık ve becerilerin bu uyum sürecini kolaylaştırdığı ortaya 

konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Uluslararası Öğrenciler, Kültürel Uyum, Entegrasyon, Hayat 

Becerileri, Öz Farkındalık, Yaşantısal Öğrenme, İlk Yıl Deneyimi 
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Raising Social awareness on Developing Marine Industries: Learning From 

Scientific Evidences 

Halit KUŞKU 

Faculty of Marine Science and Technology, Department of Marine Technology Engineering, Canakkale Onsekiz 

Mart University 

halit@comu.edu.tr 

Özet 

Our world is confronted to host more and more people due to the significant population increase of around 

1.000 people every 10 minutes (www.worldometers.info/world-population/). Considering this drastically 

increase, it is expected that the world population today (7,7 billion) may reach around 10 billion in 2050, 

and 11.2 billion in 2100 (UN-WPP 2017). Therewithal, urbanization is increasing with the development of 

technologies not only in terrestrial, but also in coastal areas as well as in the marine environment, where 

anthropogenic (human generated) impacts are becoming significant concerns for the society. However, 

challenging efforts for food supply by the food industry, improving living conditions, transportation 

(suspension bridge, tunnels, etc), commercial shipping industry, coastal or marine recreational activities by 

the tourism sector, piling or drilling for wind turbine constructions at near shore areas, seismic exploration 

or energy production platforms are among anthropogenic activities arising remarkable social concerns that 

is more and more increasing with the increasing world population. All these developments may potentially 

influence marine living organisms resulting in increased alertness, alterations in migration habits, escape 

activities, and habitat loss due to an increase of acoustic noises. Recent investigations on impacts of 

anthropogenic activities of industrial construction work or operation of marine plants, harbors, etc., have 

shown that marine living organisms may be influenced in various ways via short term exposures. However, 

investigations of long term exposure impacts are still under way with a few recent studies, which provide 

experimental evidence on physiological response that marine living organisms can adapt and habituate to 

acoustic noises of marine or near shore constructions over a long-term exposure. Within these 

complications, it is important to eliminate confusions of the society with reliable information and elicited 

research findings in order to raise social awareness on developing marine industries that in terms may 

support policymakers with environmental management issues for sustainable development in the growing 

world. 

Anahtar Kelimeler: Social Concern, Social Awareness, Sustainable Marine Industry, Anthropogenic 

İmpacts 
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Özel Yetenekli Öğrencilerin Mutluluk Kavramına İlişkin Metaforik 

Algıları 

Hasan Said Tortop 1,* & Mesut Tohum 2 

1 Çocuk Gelişimi İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İstanbul Aydın Üniversitesi 

hasansaidfen@gmail.com 

 

Özet 

Özel yetenekli öğrencilerin psikolojik özelliklerinin belirlenmesi onların psiko-duygusal açıdan 

desteklenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilerin mutluluk kavramına 

ilişkin metaforik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yönetimi olarak nitel ve nicel 

araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmada katılımcı olarak özel yetenekli tanısı konmuş 

6,7,ve 8. Sınıf düzeyinde 157 öğrenci belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Metaforik Algı Formu ve 

Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre özel yetenekli öğrencilerin 

mutluluk kavramına ilişkin metaforik algılarında en çok ortaya çıkan tematik kavramlar sırasıyla, fayda 

sağlayan olarak mutluluk, durağan olmayan duygu olarak mutluluk, bir macera olarak mutluluk, çok erken 

tüketilen olarak mutluluk şeklindedir. KİT sonuçlarına göre en fazla yazılan kelime sırasıyla aile, tatil, 

yemek, ders, çikolata şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli öğrenciler, özel yeteneklilerin psikolojisi, mutluluk 


