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ÖNSÖZ
Değerli Akademisyen, Eğitimci ve Katılımcılar,

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen II. Uluslararası
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), 26-28 Nisan 2018 tarihlerinde
Muğla Bodrum La Blanche otelinde gerçekleştirilmiştir. Bilim Kurulu ve Düzenleme
Kurulu Üyesi olarak 90 akademisyen görev yapmış, yedi farklı ülkeden ve 91
üniversiteden 750 akademisyen ile MEB’e bağlı okullardan öğretmenler katılmıştır.
Üç gün süren Sempozyumda farklı alanlarda 400 bildiri sunulmuş, ayrıca 2 panel, 2
konferans, 6 atölye, bir uluslararası karma sergi ile bir müzik dinletisi ve kapanış
paneli gerçekleştirilmiştir.
“Bilgiden Beceriye Sınırsız Öğrenme” temasıyla düzenlenen Sempozyumda
eğitim alanında yapılan nitelikli araştırma ve uygulamaları paylaşmak, bilimsel
üretime katkı sağlamak, yeni düşünce ve çalışmalara ortam hazırlamak, sınırsız
öğrenme, eğitim ve araştırmaya dikkat çekmek, bilgi toplumuna uyum sağlamak
amaçlanmıştır. Bunun yanında akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya
getirmek, bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, işbirliği ve eşgüdüm
sürecini canlandırmak ön plana alınmıştır. Bu anlayışla Sempozyumda okul
öncesinden yükseköğretime kadar 20 den fazla konu alanına yer verilmiş ve gelen
bildiriler hakemlerin görüşleri doğrultusunda kabul edilmiştir. Böylece 400 sözlü
bildiri, panel ve sergi gibi çeşitli sunumlara yer verilmiştir.
Günümüzde bilginin sürekli artması, bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesi ve
değişmesi, bilgi sunumundaki çeşitlilik, öğrenmenin sınırsız olması, bilgi toplumuna
uyum sağlama gibi nedenler sınırsız öğrenmeyi zorunlu hale getirmektedir. Bilgiden
beceriye sınırsız öğrenmeyi geliştirmek, sürdürülebilmek, öğrenen bir toplum ve
dünya oluşturabilmek için eğitimin önündeki engeller aşılmalıdır. Özellikle yer,
zaman, araç gereç, ekonomik vb. engelleri aşmak için sistemli çalışmalar
yapılmalıdır. Bilindiği gibi öğrenme insanların en önemli özelliğidir. Anne karnında
başlar ve hayat boyu sürer. Öğrenme bireyi değiştirir ve üst düzeyde geliştirir. Bu
değişim önce zihinde başlar, giderek davranış ve tutumlara yansır. Bu nedenle eğitim
sürecinde öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, sınırsız öğrenme becerilerini geliştirmeye
önem verilmeli, nitelikli öğretmenlerle eğitimin kalitesi artırılmalıdır. Bu süreçte
düşünen, anlayan, araştıran, sorgulayan kendine ve ülkemizin geleceğine yön veren
21. yüzyılın becerilerine sahip bireyler yetiştirilmelidir. Bu konuya dikkat çekmek ve
farkındalık oluşturmak için nitelikli yayınlarla bilimsel toplantılara önem verilmelidir.
Bodrum Muğla’da düzenlediğimiz bu Sempozyumun (USEAS 2018) anılan sürece katkı
sağlamasını umuyoruz.
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Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katkıda bulunan Muğla Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Mustafa Volkan ÇOŞKUN’a, Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ATAÇ’a, Ankara
Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER’e, ODTÜ’den Prof.
Dr. Ali Murat GÜLER’e, Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Asuman Seda
SARACALOĞLU’na, TODAİE’den Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK’a, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesinden Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN ve Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN’e saygılar
sunarız. Sempozyumun gerçekleşmesine emeği geçen bütün düzenleme, bilim ve
danışma kurulu üyelerine, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği üyelerine, yurt içi ve
yurt dışından katılarak destek veren araştırmacı, bilim insanı ve eğitimcilere, maddi
destek sağlayan sponsorlara teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
SEAD Başkanı
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Prof. Dr. Ali Murat GÜLER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ali Murat GÜLER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde
profesör olarak görev yapmaktadır. ODTÜ Fizik Bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktora derecelerini almış, 2000-2002 yıllarında kazandığı JSPS (Japan Society for
the Promotion of Science) bursu ile Nagoya Üniversitesi Fizik Bölümü’nde nötrino
salınımları ve nötrino etkileşimlerinde charm üretimi konuları üzerine doktora sonrası
araştırmalar yapmıştır. Ardından 2008 yılında İtalya Bari Üniversitesinde misafir
öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Birçok uluslararası konferansa konuşmacı olarak
katılan Prof. Dr. Ali Murat GÜLER, ODTÜ Fizik Bölümü’nde yeni bir DYEF Grubu
oluşturarak nötrino salınımlarını araştırmak için tasarlanan OPERA deneyinde,
karanlık madde araştırmaları için önerilen NEWS deneyinde ve Standard Model ötesi
fizik araştırmaları için CERN’de önerilen SHiP deneyinde araştırma faaliyetlerine
devam etmektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi
bulunmaktadır.
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Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı, Tübitak Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Fizik
Mühendisliği Bölümü Başkanlığı gibi çeşitli görevleri yürütmüştür. Halen Ankara
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak
görev yapan Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, yüksek enerji fiziği ve teorik fizik
(süpersimetrik teoriler, standart model ve ötesinde fizik, parçacık fenomenolojisi ve
kozmoloji, büyük birleşme modelleri, nötrino fiziği) gibi alanlarda çalışmalar
yapmakta, çok sayıda araştırma ve yayını bulunmaktadır.
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Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Andan Menderes Üniversitesi Rektör
Yardımcılığı, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Bölüm başkanlığı gibi çeşitli görevleri
yürütmüştür. Halen Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olan Prof.
Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, program geliştirme ve değerlendirme, öğretmen
eğitimi, düşünme ve değerler eğitimi gibi konuları çalışmakta, ulusal ve uluslararası
düzeyde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır.
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Prof. Dr. Mustafa Volkan ÇOŞKUN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör
Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Eğitim
Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Volkan
COŞKUN, Türkçe öğretimi, dil eğitimi, fonetik, ses bilgisi, Türk dünyası dilleri ve
değerler eğitimi gibi konuları çalışmakta, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış
çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır.
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Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
(TODAİE) Genel Müdür Vekilliği, Genel Müdür Yardımcısı, Sürekli Eğitim Merkezi
Müdürlüğü gibi çeşitli görevleri yürütmüştür. Halen TODAİE öğretim üyesi olan Prof.
Dr. Songül ALTINIŞIK, eğitim, yönetim, denetim, kadın, hizmet içi eğitim, iş doyumu,
kalite, verimlilik, performans yönetimi, siyaset gibi konuları çalışmakta, bu alanlarda
yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca kitap editörlüğü, bölüm
yazarlığı ve alanıyla ilgili çeşitli bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır.
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Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1971 yılında Denizli’de doğdu. İlkokulu 1981 yılında Sivas İmranlı Atatürk
İlkokulunda, Ortaokulu 1984 yılında Düziçi Hacılar Ortaokulunda, Liseyi 1987 yılında
Osmaniye Endüstri Meslek Lisesinde tamamladıktan sonra Türkiye’nin farklı
şehirlerinde üç yıl Hidroelektrik santrallerinde teknisyen olarak çalıştı. Lisansını 1994
yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği Bölümünde, Yüksek Lisansını 1998 yılında Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında,
Doktorasını ise 2006 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. 1994-2000 yılları arasında farklı şehirlerde Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yapan Şahin, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında 2000-2007 yıllarında Türk Dili
Okutmanı, 2007-2011 yıllarında ise Yrd. Doç. Dr. olarak çalıştı. 2011 yılında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında
Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı ve 2012 yılında aynı anabilim dalında Doç. Dr.
unvanını aldı. Halen aynı anabilim dalında Türkçe eğitimi alanında çalışmalarını
yürütmektedir. 2015-2016 yıllarında ÇOMÜ TÖMER müdürlüğünü yürüten Şahin evli
ve iki çocuk babasıdır.
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Doç. Dr. Esin Yağmur ŞAHİN
Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN Kayseri’de doğdu. İlk öğrenimini Kayseri’de, orta
ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden 1994
yılında mezun oldu. 1998 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2006
yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Doktora Programından mezun oldu. 2011 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak, 2014 yılında da
yine aynı fakültenin Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına Doç. Dr. olarak atandı. Kendisi
halen aynı anabilim dalındaki görevine devam etmekte olup çalışmalarını Türkçe
Eğitimi, Dil Bilimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanlarında sürdürmektedir.
Orta derecede İngilizce bilen Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN, evli ve iki çocuk annesidir.
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BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ahmet KIRKILIÇ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ahmet SABAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali Murat GÜLER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayfer KOCABAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Cemal YILDIZ, Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri, Almanya
Prof. Dr. Christine Suniti BHAT, Ohio University, ABD
Prof. Dr. Emine KOLAÇ, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Erkut KONTER, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ersin KIVRAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hüseyin KIRAN, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Volkan ÇOŞKUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nurettin ŞAHİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Perihan YALÇIN, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Peter MATHER, Ohio University, ABD
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Selma YEL, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK, TODAİE, Türkiye
Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ali MEYDAN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, Türkiye
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Doç. Dr. Berna Cantürk GÜNHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Çiğdem KILIÇ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Demet GİRGİN, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Duygu UÇGUN, Ömer Halis Demir Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Elza SEMEDOVA, Khazar Universty, Azerbaijan
Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Fulya ÜNAL TOPÇUOĞLU, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Gizem SAYGILI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Gülden TÜM, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Güliz AYDIN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hakan UŞAKLI, Sinop Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hüseyin ANILAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. İbrahim COŞKUN, Trakya Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Jodene Goldenring FİNE, Michigan State University, ABD
Doç. Dr. Kadir DEMİR, Georgia State University, ABD
Doç. Dr. Kamil İŞERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Nil DUBAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Nuri KARASAKALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Oğuzhan SEVİM, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Özlem BAŞ, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Pınar GİRMEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Sibel KAYA, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Sevinc QASİMOVA, Bakü State University, Azerbaijan
Doç. Dr. Suzan CANHASİ, University of Prishtina, Kosovo
Dr. Nader AYİSH, Khalifa University of Science and Technology, United Arab Emirates
Dr. Dorea GLANCE, Northern Kentucky University, ABD
Dr. Jessica HENRY, Penn State University, ABD
Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University of Science and Technology, United Arab Emirates
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Türkiyede Medya Okuryazarlığı Konusunda Yapılan Çalışmaların Analizi
Dr. Sayım AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sayimaktay@gmail.com
Aydan TAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aydan.tan@outlook.com
Cihat KARAHAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, cihatkarahan@outlook.com
Fatma GÜMPÜR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, fatmagumpur@outlook.com
Hüseyin KESKE, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, huseyinkeske@hotmail.com
Tuğba ÖZCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ozcantugba1907@gmail.com
Medya, günümüzün en büyük bilgi sağlayıcı ve iletişim aracı konumundadır. Medyanın pasif bir
alıcısı olmayıp medya içeriklerini anlayıp analiz edebilme, farklı tarafları anlayabilme, analiz ederek
üretme gibi becerileri öne çıkaran medya okuryazarlığı kavramı artarak önem kazanmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, medya okuryazarlığı konusunda Türkiye’de yapılmış olan çalışmaları incelemektir.
Araştırma yoluyla, Türkiye’de medya okuryazarlığı konusundaki çalışmaların hangi boyutlara odaklandığı,
ne tür hedef kitlelerle çalışıldığı ve ne tür bir araştırma eğiliminde olunduğu ortaya konulabilme olanağı
bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de medya okuryazarlığı konusunda 2018 yılına kadar yapılmış olan
tezlerin ve makalelerin tümü incelenmiştir. Seçilen çalışmaların belirlenmesinde, çalışma başlığında
“medya okuryazarlığı” kelimesi olan çalışmalar seçilmiştir. Ayrıca, bu kelimenin okuryazarlık, okuryazarı
vb. biçimleri ile İngilizce biçimleri de göz önünde bulundurulmuş ve bu biçimde ortaya çıkan çalışmalar
da araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan tezler YÖK Ulusal Tez Merkezindeki tezler
bağlamında ulaşılan yüksek lisans ve doktora tezlerinden elde edilmiştir. Araştırmaya katılan makalelere
ise DergiPark Akademik, Google Akademik ve ULAKBİM ulusal veri tabanları üzerindeki aramalar yoluyla
ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra Google arama motoru ile de aramalar gerçekleştirilerek tüm araştırmalara
ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, tezler ve makaleler, yayınlandığı yıl,
araştırma yöntemi, araştırmanın örneklemi, araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve analiz
teknikleri gibi boyutlar mercek altına alınmıştır. Araştırmaya alınan çalışmaların incelenmesi ve
analizinde doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları araştırmanın amacına uygun
bir biçimde sunulmuş ve bulgulara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Medya okuryazarlığı, Medya okuryazarlığı konusundaki tezler, Medya
okuryazarlığı konusundaki makaleler.

Analysis of The Studies Conducted on Media Literacy in Turkey
Media is the largest provider of information and means of communication today. A person having
media literacy is not a passive receiver of the media but can understand and analyze the media contents,
understand different perspectives and make productions by analyzing it. The concept of media literacy
gains importance. The aim of this study was to examine the research studies conducted on media literacy
in Turkey. Through researching, we can examine what aspects of the media literacy are focused, the
types of the target audience and the approaches adopted in the media literacy studies conducted in
Turkey. In this study we investigated all of theses and articles conducted and written on media literacy
in Turkey until 2018. We selected the studies whose titles included "media literacy" words. In addition,
the variations of the word ‘literacy’ in Turkish such as ‘okuryazarı (literate) or ‘okuryazarlık (literacy)’
and their English equivalences were also included in the study. The theses examined in this study were
the master and doctoral theses which were obtained from the YÖK National Thesis Center. The articles
analyzed in this study were reached through searching on DergiPark Academic, Google Scholar and
ULAKBİM national databases. In addition, we also searched for other studies by googling and therefore
all the studies were tried to be reached. Within the aims of this study, variables such as thesis and
articles, year of publication, research method, sample of the study, data collection tools used in
research and the analysis techniques were taken into consideration. Document analysis technique was
utilized in the examination and analysis of the theses and the articles included in the study as the data.
The results of the study were provided in an appropriate format according to the purpose of this study
and suggestions were made based on the findings.

Keywords: Media literacy, Theses on media literacy, Articles on media literacy.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumları
Dr. Sayım AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sayimaktay@gmail.com
Betül KAÇMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, beetulkacmaz@gmail.com
Dicle TAŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, dicle.tas35@gmail.com
Fatma KAPLAN, Muğla Sıtkı Koçman, Üniversitesi, kaplanfatma541@gmail.com
Nazlı KAYNUP, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nkaynup@gmail.com
Selin ATEŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, selinatess@hotmail.com
İnsanların bilgilenmesi, gelişmelerden haberdar olması ve iletişim kurması bağlamında önemli
bir yeri olan medya, gelişen ve yayılan teknolojilerin yardımıyla daha da güçlü bir hale gelmiştir. Ancak,
bu yoğun bilgi yığını karşısında bireylerin medyaya ulaşabilen, içeriği farklı boyutlarıyla analiz ederek
etkili bir biçimde kullanabilen kişiler olması gerekmektedir. Dolayısıyla genç nesilleri yetiştiren
öğretmenlerin medya ve teknolojiyi etkili bir biçimde kullanan ve medyanın farkında olan öğretmenler
olması onların niteliğini arttırabilecektir. Sınıf öğretmeni adaylarının medya ve teknoloji kullanımlarını
ve tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma 2017-2018 öğretim yılının bahar yarıyılında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada araştırmanın modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama
modeli belirlenmiştir. Araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi alanında öğrenim gören ve 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamından oluşan öğretmen
adaylarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için Hasan ÖZGÜR tarafından
Türkçeye uyarlanmış olan “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumları
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, akıllı telefon kullanımı, sosyal ağ kullanımı, internette araştırma yapma,
e-posta ve SMS kullanımı, medya paylaşımı, video oyunu oynama, telefon görüşmesi yapma, televizyon
izleme, çevrimiçi ve sosyal ağ arkadaşlığı, teknolojiye yönelik olumlu tutum, teknoloji bağımlılığı,
teknolojiye yönelik olumsuz tutum ve görevler arası geçiş tercihleri gibi boyutlardan oluşmaktadır.
Araştırmanın verileri SPSS paket programı ile analiz edilmiş ve araştırmanın bulguları amaçlarına uygun
olarak sistematik bir biçimde sunulmuştur. Ayrıca, araştırma bulgularına dayalı olarak önerilerde
bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Medya kullanımı, Teknoloji kullanımı, Teknolojiye yönelik tutumlar.

Media and Technology Use of The Prospective Classroom Teachers and Their
Attitudes Toward Them
The media has an important place in the context that people are informed, become aware of
the developments and communicate. It has become even more powerful with the help of developing and
expanding technologies. However, individuals must be able to reach the media and have to use them
effectively by analyzing its contents in different aspects against this mass of information. Therefore, the
fact that teachers who educate young generations use the media and technology effectively and are
aware of the media can increase the quality of their students. This study was conducted in the spring
semester of the 2017-2018 academic year. It aimed to examine the prospective teachers’ use of media
and technology and their attitudes towards them. In this study, the survey model which is a quantitative
research method was adopted The study was carried out with the participation of the prospective
teachers consisting of all the 1st, 2nd, 3rd and 4th year students in the Faculty of Education Elementary
Education Department in Muğla Sıtkı Koçman University. The "Media and Technology Use and Attitudes
of Prospective Classroom Teachers Scale" adapted to Turkish by Hasan ÖZGÜR was used to collect data
in the study. The scale consisted of the parts about smartphone usage, social networking, researching
on the internet, using e-mails and SMS, media sharing, playing video games, making phone calls,
watching TV, online and social network friendship, positive attitude towards technology, technology
dependency, negative attitudes towards technology and preferences for the transition between duties.
The data of the study were analyzed with SPSS package program and the findings of the study were
presented in a systematic manner in accordance with the aims. In addition, suggestions were provided
based on the research findings.

Keywords: Use of media, Use of technology, Attitudes towards technology.
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Akademisyenlerin Literatür Tarama Biçimleri
Dr. Sayım AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sayimaktay@gmail.com
Halise Sibel ÇETİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sibelcetin1995@gmail.com
Literatür tarama, çalışmak istenilen konuya ilişkin bilgilerin elde edilmesini, bu konuyla
ilgili daha önce yapılan çalışmaların görülmesini ve sonuçlarının karşılaştırılmasını sağlamaktadır.
Dolayısıyla, çalışmak istenilen konuyla ilgili geçmişte, nasıl, nerede, kim tarafından, bir çalışma
yapıldığı da görülmüş olmaktadır. Bu araştırmanın amacı akademisyenlerin literatür tarama
biçimlerini detaylı bir biçimde belirlemektir. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma 2017-2018
öğretim yılının bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan
45 kadın 54 erkek olmak üzere toplam 99 akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarama
modelinde desenlenmiş olup araştırmanın verileri Aktay ve Çetin (2018) tarafından geliştirilen
“Akademisyenlerin Literatür Tarama Biçimleri” anketi ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre
akademisyenler yabancı kaynak tarama yaparken kendilerini yüksek oranda yeterli görürken yerli
kaynak tarama alanında yerli kaynak taramadan daha fazla yeterli görmektedir. Akademisyenlerin
tamamına yakını yararlandığı kaynaklara atıfta bulunmaktadır. Akademisyenler çalışmalarında en
çok yabancı kaynak türünü kullandıklarını ve yararlandıkları kaynaklara atıfta bulunduklarını ifade
etmiş olup akademik tarama yapmak için ise ilk olarak ve en çok olarak interneti tercih ettikleri
sonucu elde edilmiştir. Akademisyenler yerli ve yabancı olarak en çok makale türündeki kaynakları
tercih etmektedir. Ayrıca, akademisyenler en çok veri tabanlarından yararlanırken, arama
motorlarında detaylı taramayı tercih etmektedir. Bunlara ek olarak, akademisyenler yerli dizin
olarak TÜBİTAK ULAKBİM dizinini, yabancı dizin olarak ise EBSCO’yu tercih etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Literatür, Literatür tarama, Akademik tarama.

Literature Review Types of Academics
Literature review provides information about the topics to be studied, see the previous
studies related to the topic and compare the results. Therefore, we can see how, when, where and
by whom a study that was related to what we want to study, was conducted in the past. The
purpose of this study was to specify the ways that academics review the literature in detail. This
study was carried out with a total of 99 academics (45 males and 54 females), working at the
Faculty of Education in Muğla Sıtkı Koçman University during the spring term of the 2017-2018
academic year. The survey model was used as the research design and the data of the study were
collected by using the "Literature Review Types of Academics" questionnaire developed by Aktay
and Çetin (2018). According to the results of the study, academics saw themselves efficacious when
they reviewed foreign sources, and they were more confident than when they reviewed domestic
sources. Almost all of the academics cited to the studies that they utilized in their research. The
academics stated that they used the foreign sources the most in their studies and that they cited
to the sources they exploited. The results also showed that they preferred the Internet the most
and as the first source to review the literature. The most preferred type of sources were the articles
for both Turkish and foreign sources. In addition, academics used databases the most, and they
also preferred to make searches on search engines in detail. Apart from these, academics preferred
TUBITAK ULAKBİM index as a domestic index and EBSCO as a foreign index.
Keywords: Literature, Literature review, Academical review.
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mBlock ile Programlama Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya
Yönelik Öz-Yeterliliklerine ve Tutumlarına Etkisi
Dr. Mustafa Serkan GÜNBATAR, 100. Yıl Üniversitesi, mustafaserkan@yyu.edu.tr
Dr. Halit KARALAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, halit@mu.edu.tr
Bu çalışmanın amacı mBlock ile programlama öğretiminin, ortaokul ikinci sınıf
öğrencilerinin bilgisayar programlama öz-yeterliliklerine ve tutumlarına etkisini belirlemektir. Tek
grup öntest-sontest modelinde yürütülen araştırmanın katılımcılarını 2017/2018 Eğitim-öğretim yılı
güz yarıyılında, Van il merkezinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 82 ortaokul ikinci sınıf
öğrencisi oluşturmuştur. 12 haftada tamamlanan araştırmada, öğrencilere yazılım ve problem
kavramları kazandırılmış, algoritma oluşturmanın önemine değinilmiş, akış şeması kavramı
açıklanmıştır. mBlock uygulaması tanıtılmış ve değişik uygulamalar yaptırılmıştır. Son hafta önceki
haftalarda anlatılan kod blokları soru cevap yöntemiyle tekrar edilmiş ve işbirliğine dayalı öğrenme
yöntemiyle öğrencilerin yardımlaşarak masa hokeyi oyunu uygulamasını oluşturmaları sağlanmıştır.
Öğrencilerin programlama öz-yeterliliklerini belirlemek için “Bilgisayar Programlama Öz-Yeterlilik
Ölçeği”, tutumlarını belirlemek için “Eğitsel Bilgisayar Oyunları Destekli Kodlama Öğrenimine
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistikler, t-testi ve ANCOVA testleri ile
analiz edilmiştir. Uygulama süreci öncesinde erkek öğrencilerin programlamaya yönelik öz-yeterlilik
algılarının kızlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu; uygulama süreci sonunda ise kız ve erkek
öğrencilerin öz-yeterlilik algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin
ön-test öz-yeterlilik puanları kontrol edildiğinde ise son-test ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin programlamaya yönelik tutumları incelendiğinde ise
uygulama öncesi ve sonrasında tulumların cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur.
Öğrencilerin ön-test ve son-test puanları incelendiğinde ise, mBlock ile programlama öğretiminin
öğrencilerin öz-yeterlilik algılarını ve tutumlarını anlamlı düzeyde arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler: mBlcok, programlama öğretimi, Ortaokul öğrencileri, Programlamaya yönelik
tutum, Programlamaya yönelik öz-yeterlilik

Effectiveness of Programming Instruction with mblock on Middle School
Students’ Attitudes and Self-Efficacies Toward Programming
The aim of this study is to determine the effect of programming with mBlock on middle
school students’ attitude and self-efficacies toward computer programming. The research was
carried out in the single group pretest-posttest model with the 82 participants of students who
were attending in middle schools in the province of Van, Turkey in the spring term of 2017-2018
academic year. In the study, completed in 12 weeks, the students were given the concepts of
software and problem, emphasized the importance of creating algorithms and explained the flow
chart concept. mBlock application has been introduced and various applications have been
developed. The code blocks described in the previous week were replicated by the question and
answer method and students were provided with table hockey game application by collaborative
learning method. "Self-Sufficiency Scale Toward Computer Programming" was used to determine
the students’ programming self-efficacy and "Attitude Scale Toward Educational Computer Games
Supported Encoding Learning" was used to determine attitudes. Data were analyzed by descriptive
statistics, t-test and ANCOVA tests. Before the application period, male students' self-efficacy
perceptions toward programming were significantly higher than females. At the end of the
application process there was no significant difference between the self-efficacy perceptions of
male and female students. When the pre-test self-efficacy scores of the students were checked, it
was concluded that there was no significant difference between the post-test measures. When the
attitudes of the students towards programming were examined, it was found that the overalls did
not show any significant difference according to the gender before and after the application. When
the pre-test and post-test scores of the students are examined, it has been found that programming
with mBlock increases the students' self-efficacy perceptions and attitudes significantly.
Keywords: mBlok, programming, Middle school students, Attitude towards programming, Selfefficacy towards programming
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Güncellenen Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Web 2.0 Araçlarının
Sınıflandırılması
Dr. Halit KARALAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, halit@mu.edu.tr
Arş. Gör. Bilge ASLAN ALTAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bilgeaslan@mu.edu.tr
Teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve günlük hayatın hemen hemen her alanını etkisi altına alması,
tüm sistemlerin ve toplumların yapısının değişmesine neden olmaktadır. Sanayi 4.0 ile birlikte insan
gücüne olan ihtiyacın azaldığı, bir rutini olan tüm iş kollarında robotların görev alacağı bir döneme
giriyoruz. Bu dönemde, günümüzde var olan birçok mesleğin yok olacağı ve yeni mesleklerin ortaya
çıkacağı ön görülmektedir. Endüstri toplumundan, bilgi toplumuna dönüşen toplum yapısının, bu dönemle
birlikte “Yaratıcı Toplum” yapısına dönüşeceği; bu toplumlarda yaşayan bireylerin sahip olması gereken
en önemli özelliklerin de yaratıcı düşünme ve üretim becerisi olduğu belirtilmektedir. Eğitim açısından
da günümüzde birçok köklü değişiklikler yaşanmaktadır. Teknolojinin eğitimde etkin kullanımına yönelik
yeni modeller ve pedagojiler önerilmekte hatta bilişsel alanda kullanılan taksonomi bile değişmektedir.
Bloom tarafından 1956 yılında geliştirilen ve bilişsel alandaki öğrenmeleri sınıflandıran taksonomi, 2001
yılında Anderson ve Krathwohl tarafından güncellenmiştir. Taksonomi, hatırlama, kavrama, uygulama,
analiz, değerlendirme ve yaratma olarak son şeklini almıştır. Eğitimciler tarafından öğrencilere yaratıcı
düşünme ve üretim ya da yaratma becerisi kazandırabilmek için birçok yöntem ve araç kullanılmaktadır.
Bu araçlardan biri de Web 2.0 araçlarıdır. Web 2.0 araçları, pasif konumdaki web kullanıcılarının aktif
olarak bireysel ya da işbirliğiyle içerik üretebilmelerine olanak sağlamaktadır. Web 2.0 araçları eğitim
amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmemiş olmasına rağmen sahip olduğu özellikler nedeniyle
eğitimcilerin ilgisini kısa sürede çekmeyi başarmıştır. Web 2.0 araçları, sosyal imleme, web günlükleri,
wikiler, paylaşılan doküman oluşturma, sunum araçları, resim oluşturma ve düzenleme, ses dosyaları
oluşturma ve yayınlama, video düzenleme ve paylaşma, ekran kaydetme, zihin haritaları ve kavram
haritaları, dijital öykü oluşturma gibi çok farklı amaçlarla kullanılmakta ve bu araçların sayısı her geçen
gün artmaktadır. Bu durum öğretmenlerin sınıf içerisindeki uygulamalarında kullanacakları Web 2.0
araçlarının seçimini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, değişen bilişsel alan taksonomisine uygun olarak
Web 2.0 araçları sınıflandırılacak ve eğitimcilerin Web 2.0 araçlarının seçimini kolaylaştırıcı önerilerde
bulunulacaktır

Anahtar Kelimeler: Web 2.0 araçları, Web 2.0 araçlarının seçimi, Bilişsel alan taksonomisi

Classification of Web 2.0 Tools with Revised Taxonomy of Cognitive Domain
The rapid development of technology and its impact on almost every aspect of everyday life
cause the change of the structure of all systems and societies. With Industry 4.0, we are entering a cycle
where robots will take on all the routine works so that less man power will be needed. In this period,
many of today's professions will disappear and new professions will emerge. The society structure that
has been transformed from the industrial society to the knowledge society will turn into the "Creative
Society". It is stated that the most important characteristics that individuals in this society should have
the ability of creative thinking and creating. In terms of education, there are many radical changes
nowadays. New models and pedagogies are proposed for effective use of technology in education, and
even the taxonomy used in the cognitive field has been changed. The taxonomy of cognitive domain
developed by Bloom in 1956 has been revised by Anderson and Krathwohl in 2001. Taxonomy takes its
final form as remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. There are many
methods and tools used by educators to provide students with creative thinking and production or
creating. One of these tools is Web 2.0 tools. Web 2.0 tools enable passive web users to actively produce
content either individually or in collaboration. Despite the fact that Web 2.0 tools have not been
developed for training purposes, they have been attracting the attention of educators in a short period
of time because of their features. Web 2.0 tools are very different, such as bookmarking, blogs, wikis,
creating shared documents, presentation tools, creating and editing images, creating and publishing
audio files, editing and sharing videos, saving screenshots, mind mapping and concept mapping. The
number of these tools is increasing day by day. This makes it difficult for teachers to choose the Web
2.0 tools they will use in their classroom applications. In this study, Web 2.0 tools will be classified
according to the revised cognitive domain taxonomy and recommendations will be made to facilitate
the selection of Web 2.0 tools for educators.

Keywords: Web 2.0 tools, choice of Web 2.0 tools, Cognitive domain taxonomy
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Türk ve Alman Masallarında Evlilik Teması
Dr. Mehmet AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, mehmet.akkaya@deu.edu.tr
Hasan Mutlu PELİN, Dokuz Eylül Üniversitesi, hasanmutlupelin@gmail.com
Olağanüstü olayların yaşandığı hikayeler olarak kabul edilebilecek masallarda yer-zaman
kavramı belirsizdir. Bir milletin kültür yansıması olan masallar evrensel özellik taşırlar. Bu itibarla
farklı toplumların masallarında ortak motiflerin olması kaçınılmazdır.
İçeriklerine göre tasnif edilen masalların kendi içinde temel bölümleri vardır. Bu bölümler:
1. Döşeme(masal başı), 2. Olay(asıl masal bölümü), 3.Sonuç (dilek) olmak üzere üç bölümden
oluşur.
Masalların hemen hepsi evlilikle sonuçlanır. Bir anlamda evlilik masalların mutlu sonudur.
Üç Turunçlar, Sevgili Roland, Sedef Bacı, On İki Kardeş, Altın Kuğu, Bacı Bacı Can Bacı, Erkek Kardeş
ile Kız Kardeş, Oduncunun Kızı, Alaca Post, Çeşmedeki Kaz Çobanı, Şehzade Ahmet gibi Türk ve
Alman Masallarında kadın-erkek ilişkileri değerlendirilmiştir. Değişik ortamlarda tanışmalar olur.
Bazen cinsiyetlerden biri insan dışında bir canlı olarak karşımıza çıkar (kuş, ceylan vb.). Çiftlerin
bir araya gelmesinde mutlaka engellerin olması dikkati çekmektedir. Fakat masalın olağanüstülüğü
bu güçlükleri çözümler. Olayın doğuş, gelişim ve sonuç aşamalarına kadar farklı kültürlere ait olan
masallarda benzer motifler görülmektedir. Genellikle mutlu evlilikle biten aşk temelli masallar, bu
yönüyle insanlara umut vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Masal, Evlilik, Mutluluk.

Marriage Theme in Turkish and German Tales
In the tales, which can be accepted as stories in which extraordinary events are existed,
the concept of setting is indefinite. The tales, which are a nation’s culture reflection, have
universal features. In this respect having common motifs of the different folks’ tales is inevitable.
The tales, which are classified according to their contents, have in itself basic sections.
These sections consist of three parts: 1. Introduction (the beginning of the tale), 2. Events (the
middle part of the tale ), 3. Solution (the ending of the tale).
Almost all of the tales results in marriage. In a sense, marriage is the happy endings of the
tales. In Turkish and German Tales such as Üç Turunçlar, Sevgili Roland, Sedef Bacı, On İki Kardeş,
Altı Kuğu, “Bacı Bacı Can Bacı…”, Erkek Kardeş ile Kız Kardeş, Oduncunun Kızı, Alacapost,
Çeşmedeki Kaz Çobanı, Şehzade Ahmet, man-woman relationships have been evaluated. The
datings occur in different environments. Sometimes one of the genders appears as a nonhuman
creature such as bird, gazelle, and so on. The obstacles for coming together of the couples grab
the reader’s attention. However, the miraculousness of the tales resolve these difficulties. Until
the beginning, the middle and the ending parts, similar motifs can be seen in tales belonging to
different cultures. The love-based tales that usually result in happy marriage give hope to the
people from this aspect.
Keywords: Tale, Marriage, Happiness.
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Değer Eğitiminde Belirli Gün ve Haftalardan Faydalanma: 18-24 Mart Yaşlılar
Haftası
Yıldıray AYDIN, Uludağ Üniversitesi, yildirayaydin48@gmail.com
21. yüzyılın popüler eğitim konularından biri de değerler eğitimidir. Türkiye’de değerler eğitimi
çalışmalarına verilen önem de gitgide artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 yılında yenilenen ve 2018
yılında güncellenen ilköğretim ve ortaöğretim tüm derslerin öğretim programlarında, değerler eğitimi
çalışmalarının gerekliliğini, “Değerlerimiz” başlığı altında belirtmiştir. Öğretim programlarında “Kök
Değerler” olarak belirlenen bu değerlerin öğretiminin örtük bir şekilde yapılması önemli görülmüştür. Bu
bağlamda değer eğitimi çalışmalarında, belirli gün ve haftalardan faydalanılmaktadır. Bu araştırmanın
amacı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftasına yönelik araştırmacı tarafından değer eğitimi amaçlı tasarlanan
etkinliklere yönelik öğrenci görüşlerinin ve öğrencilerin yaşlılık kavramına yönelik metaforik algılarının
belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim
yılında, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ilçe merkezinde, bir ortaokulda yürütülmüştür.
Araştırmanın çalışma grubunu, üç altıncı sınıf, yedi yedinci sınıf, beş sekizinci sınıf olmak üzere toplam
15 öğrenci oluşturmaktadır. Etkinlikler planlanmadan önce öğrencilerin yaşlılık kavramına yönelik
metaforik algıları belirlenmiştir. Üç hafta boyunca öğrencilerin görüşleri ve desteği alınarak 12 farklı
etkinlik hazırlanmıştır. Etkinlikler yaşlılar haftasında, her bir güne etkinlik olacak şekilde uygulanmıştır.
Etkinlikler uygulandıktan sonra, etkinliklerin etkisine yönelik öğrenci görüşleri alınmıştır. Veri toplama
sürecinde, araştırmacı bizzat kendisi bulunmuştur. Etkinliklerin hazırlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi araştırmacının kontrolünde gerçekleşmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuca göre, öğrencilerin yaşlılık kavramına
yönelik metaforik algılarında, etkinlik öncesinde yaşlıların içinde bulunduğu zorluk teması sıklıkla yer
alırken, etkinlik sonrasında dayanıklılık, köklülük temalarının sıklıkla yer aldığı, öğrencilerin toplamda
12 farklı etkinliğe katıldığı, en çok beğenilen etkinliğin hastanedeki yaşlıları ziyaret etmek olduğu,
etkinlikler sırasında öğrencileri en çok etkileyen durum veya olaylar arasında en çok hastanedeki yaşlılar
ve pazaryeri etkinliğinde bir pazarcının izcileri izci selamı ile selamlaması olduğu, etkinliklerin bir
öğrenci hariç, diğer 14 öğrencinin yaşlılara saygı konusunda farkındalıklarını arttırdığına yönelik olumlu
görüşlerinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Değer, Belirli gün ve haftalar.

Benefiting From Special Days and Weeks in Values Education: 18-24 March
Senior Citizens Week
One of the popular education issues of the 21st century is values education. The importance placed
on values education studies in Turkey is increasing gradually. The Ministry of National Education, determined
the necessity of values education studies under the title of “Our Values” in the curriculums, renovated in 2017
and updated in 2018, of all lessons in primary and secondary schools. It is predicted to teach these values,
which are determined as “Root Values” in curriculums, implicitly. Within this context, in the studies of values
education special days and weeks are utilized. The aimof this study is to determine the views of the students
on the activities planned with the purpose of values education by the researcher and to determine the
metaphoric perceptions of the students concerning the concept of old age. In the research study, qualitative
research method was used. The research was carried out in a secondary school in a central district dependent
to Bursa Provincial Directorate of National Education in 2016-2017 education year. The participants of the
research studyconsists of three sixth grade, seven seventh grade and five eighth grade; totally 15 students.
Before planning the activities, the metaphoric perceptions of the students, regarding the concept of old age,
were determined. For three weeks, 12 different activities were prepared taking the support and the views of
the students. The activities were prepared in a way to be applied on each day of the senior citizens week.
After performing the activities the views of the students regarding the effect of the activities were taken.
Within the process of gathering the data the researcher personally was involved. The preparation, application,
and evaluation of the activities were performed by the researcher personally. For the analysis of the data,
content analysis was used. According to the results obtained from the findings of the research, it was
determined that, within the metaphorical perceptions of the students regarding the concept of old age the
difficulty theme, in which the old were involved, was often took place before the activities; after the activities
endurance, essentialness themes often took place, the students totally participated indifferent activities, the
favourite activity was visiting the old at the hospital, during the activities one of the states or the events that
affected the students mostly were the old in the hospital and a seller’s giving a scout salute to the scout
students, and there were positive views belonged to 14 students, except for one, regarding the activities’
increased awareness for respect to the old.
Keywords: Activity, Value, Special days and weeks.
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Yükseköğretimde Çalışan Öğretim Elemanlarında Bulunması Beklenen Değerler
Dr. Yusuf SÖYLEMEZ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, kiokagan@yandex.com
Dr. Ayhan BULUT, Cumhuriyet Üniversitesi, bulutayhan48@gmail.com
21. yüzyıl dünyasında bir virüs gibi yayılan değer bunalımı her alanda kendini göstermekte
ve insani değerler yıpranırken menfaat odaklı ve insani erdemlerle taban tabana zıt bir takım
olgular yükselmektedir. Bu durum başta öğretmenler olmak üzere her kesimden insanın millî ve
evrensel değerler sahip olmasını önemli kılmaktadır.
Bu araştırma eğitimin eliti sayılabilecek üniversitelerde görev yapan halk tabiriyle
“üniversite hocaları”, akademik tabirle “öğretim elemanları”nda yükseköğretimin paydaşlarının
görmek istediği değerleri belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örneklem yolu ile seçilmiş; Ağrı İbrahim Çeçen,
Atatürk, Muş Alparslan, Kafkas Üniversitelerinin çeşitli fakültelerinde görev yapan öğretim
elemanları, öğrenim gören öğrenciler ve bahsi geçen üniversitelerde görev yapan idari personeller
oluşturmaktadır.
Araştırma nitel araştırma desenine göre planlanmış ve yürütülmüştür. Veri toplama aracı
olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış sorulardan oluşan
görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yolu ile analiz edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda yükseköğretim paydaşlarının öğretim elemanlarında görmek
istedikleri değerler belirlenmiş ve paydaşlara sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Değer, Değer eğitimi, Öğretim elemanlarından beklenen değerler.

Expected Values in Higher Education Instructors
In the world of 21st century, the crisis of value spreading like a virus shows itself in every
field, and when human values are worn out, there are a number of cases that are based on interests
and opposite to the humanitarian virtues. This situation makes it important that people from all
walks, especially teachers, have national and universal values.
This research has been carried out in order to determine the values that the stakeholders
of higher education want to see in "academicians", academically speaking "lecturers" in the
universities that can be regarded as educational elites.
The study group of the study was selected by means of sampling; Ağrı İbrahim Chechen,
Atatürk, Muş Alparslan, Kafkas Universities constitute academic staff serving in various faculties,
students studying and administrative staff serving at universities.
The research was planned and conducted according to the qualitative research design. It
was gathered with interview form consisting of semi-structured and structured questions developed
by researchers as data collection tool. The obtained data were analyzed by content analysis.
As a result of the research, the values that the higher education stakeholders wanted to
see in the teaching staff were determined and presented to the stakeholders.
Keywords: Value, Value education, Expected values of the instructors.
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Sokratik Sorgulama Yöntemi Kullanılarak “Ohm Kanunu” Konusunun
Öğretilmesi
Dr. Gülçin ZEYBEK, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, gulcinzeybek@kmu.edu.tr
Bu araştırmanın amacı, Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 10. Sınıf “temel elektronik
ölçme dersi” kapsamında “ohm kanunu” konusunun öğretiminde Sokratik sorgulama yönteminin
kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini tespit etmek ve uygulanan yönteme
ilişkin öğrenci görüşlerini almaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında,
Karaman ilinde bir meslek lisesinin Bilişim Teknolojileri alanı 10. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte
olan 15 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma, tek grup öntest-sontest deneysel model ile
yürütülmüştür. Deney grubunda “Ohm kanunu” konusunda öğrenme ve öğretme yöntemi olarak
Sokratik sorgulama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilmiş başarı testi, deneysel
çalışmadan önce öntest, deneysel çalışmalardan sonra sontest ve deneysel sürecin bitiminden 1 ay
sonra da kalıcılık (izleme) testi olarak uygulanmıştır. Nitel verilerin toplanmasında ise öğrenciler
tarafından tutulan haftalık öğrenme günlüklerinden yararlanılmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS
24.0 programında betimsel istatistik teknikler ve ilişkili ölçümler için Wilcoxon işaretli sıralar testi
kullanılarak yapılmıştır. Öğrenme günlüklerinden elde edilen nitel veriler ise betimsel analiz tekniği
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları incelendiğinde, Sokratik sorgulama
yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede ve öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamada
etkili olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrenciler, bu yöntemin başka derslerde zaman
zaman kullanılan soru-cevap etkinliklerinden farklı olduğunu, öğretmenin soruya soruyla yanıt
vermesinin düşünmeyi artırdığını, bu yolla derse daha aktif katılabildiklerini ve her an soru gelebilir
düşüncesiyle dersi daha iyi takip ettiklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sokratik sorgulama yöntemi, Sokrates, Ohm kanunu, Öğretim yöntemleri.

Teaching "Ohm Law" by Using Socratic Questioning Method
The purpose of this research is to determine the effect of the use of the Socratic questioning
method to the academic achievement of the students in the teaching of the "ohm law" topic within
the scope of the 10th grade "basic electronic and measurement course" of the Vocational High
School Information Technology Department and to take student opinions on the applied method.
The study group of the research consists of 15 students who are studying at the 10th grade level in
the Information Technologies Department of a vocational college in Karaman province in the 20162017 academic year. The study was conducted with a single group pretest-posttest experimental
model. In the experiment group, Socratic questioning method was used as a learning and teaching
method on "Ohm law". The test developed by the researcher was applied as pretest before
experimental work, as posttest after experimental work and as persistence test, 1 month after end
of experimental period. The qualitative data were collected from the weekly learning logs
maintained by the students. On analyzing quantitative data descriptive statistical techniques and
Wilcoxon signed rank test for paired samples were used in SPSS 24.0 program. Qualitative data
obtained from learning logs were analyzed using descriptive analysis technique. When the
quantitative findings of the study were examined, it was seen that the Socratic method was
effective in increasing the academic achievement of the students and in maintaining the
permanence of learning. The students who participated the research stated that this method is
different from the question-and-answer activities used in other lessons, that the teacher increases
the thinking by responding to the question through the question, that they can participate more
actively in the course and that they follow the lesson better.
Keywords: Socratic questioning method, Socrates, Ohm law, Teaching methods.
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Ortaöğretim Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Alanına İlişkin Yeterlik
Algılarının İncelenmesi
Dr. Gülçin ZEYBEK, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, gulcinzeybek@kmu.edu.tr
Değerlendirme etkinliği, eğitim programının dört öğesinden biridir. Değerlendirme aşaması
olmaksızın program geliştirmeden söz edilemeyeceği gibi, ölçme işlemi olmadan da
değerlendirmeden söz edilemez. Eğitim sistemimizde ölçme ve değerlendirme işlemleri çoğunlukla
öğretmen eliyle yapılmakta olduğu için öğretmenlerimizin bu alandaki yeterlik algılarının düzeyi
önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğretmenlerinin eğitimde ölçme ve
değerlendirme alanına ilişkin genel yeterlik algılarını belirlemektir. 2017-2018 öğretim yılında
Karaman il merkezinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapmakta olan
matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi
ile felsefe branşlarının okul zümre başkanları, araştırmanın katılımcıları olmuşlardır. Araştırmada
öğretmenlerin eğitimde ölçme ve değerlendirme alanına ilişkin genel yeterlik algılarını tespit etmek
amacıyla “ölçme ve değerlendirme genel yeterlik algısı ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler,
SPSS 24 paket programında betimsel istatistik teknikler, ilişkisiz örneklemler t testi ve ilişkisiz
örneklemler için tek faktörlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizlerden elde
edilen bulgulara bakıldığında, araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitimde ölçme ve değerlendirme
alanına ilişkin genel yeterlik algılarının “yeterli” düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin ölçme
ve değerlendirme genel yeterlik algısı ölçeğinden almış oldukları puan ortalamaları, çeşitli
demografik değişkenler açısından incelenmiş ancak herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.
Araştırma sonuçları, ilgili literatür doğrultusunda yorumlanarak uygulamaya ve yapılabilecek
araştırmalara ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ölçme ve değerlendirme, Program geliştirme, Yeterlik algısı.

Examination of Proficiency Perceptions of High School Teachers Regarding the
Measurement and Evaluation
The assessment activity is one of the four components of the curriculum. It can not be
talked about developing curriculum without evaluation stage, and it can not be talked about
evaluation without measurement. Since the measurement and evaluation processes in our
education system are mostly carried out by teachers, the level of qualification perceptions of our
teachers in this area is important. The purpose of this research is to determine the general
perceptions of high school teachers regarding the measurement and evaluation in education. The
presidents of several branches who have been working at high schools in Karaman in 2017-2018
academic year, have participated the research. In the research, "measurement and evaluation
general qualification perception scale" was used in order to determine the general proficiency
perceptions related to the measurement and evaluation in education. The obtained data were
analyzed using descriptive statistical techniques, independent samples t test and one-way anova in
the SPSS 24 packet program. When the findings from the analyzes were examined, it was seen that
the teachers' attitudes towards the field of assessment and evaluation in education were
"adequate". The mean scores of the teachers on the measurement and assessment general
qualification perception scale were examined in terms of various demographic variables, but no
significant differences were found. The results of the research have been interpreted in accordance
with the type of the relevant literature and various suggestions have been made about the
applications and researchs.
Keywords: Measurement and evaluation, Curriculum development, Qualification perception.
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Müzik ve Enstrüman Eğitiminde Beynin İşlevleri
Dr. Hepşen OKAN, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, hokan@ankara.edu.tr
Bu araştırmanın amacı beyin ve nörobilim araştırmaları ışığında, müzik ve müzik eğitimi ile
ilgili araştırma bulgularını gözden geçirmek ve alanyazın temelli bir araştırma çerçevesi çizmektir.
Beynimiz uyuduğumuz zamanlarda bile sürekli bilgi toplamaktadır. Bu bilgilerin kişiye göre en
önemli olanlarını hipokamp (hafızanın merkezi) saklamaktadır. Sakladığı bu bilgileri önem
derecesine göre ya kısa süreli belleğe ya da bilinçli olayların gerçekleştiği çalışan hafızaya
göndermektedir. Kısa süreli bellek bilgileri, sadece 30 dakika gibi kısa bir zaman tutmaktadır. Eğer
kişi bu bilgiyi önemserse, bu bilgi uzun süreli belleğe geçer ve burada yer edinmesi için, en az yirmi
dört saat içinde tekrar edilmesi gerekmektedir. Merak ve ilgi duymadığımız, önemsemediğimiz
kısacası duyguların hareketlenmediği olaylarda gelen bilgiler düşük frekanslı elektrik sinyalleri
şeklindedir. Sonuçta zayıf sinaptik bağlar oluşur ve beyin korteksine kayıt işlemi gerçekleşmez…
Duyguların uyandığı olaylarda ise hipokamp hareketlenmekte ve kortekse kayıt işlemi
tamamlanmaktadır. Müzikle ilgili süreçlerde etkin olan beyin bölgelerinin Motor Korteks, Duyusal
Korteks, Görsel Korteks, İşitsel Korteks, Prefrontal Korteks, Beyincik, Korpus Kallosum,
Hipokampüs, Nükleus Akümbens (Ödüllendirme Merkezi) ve Amigdala bölgeleri olduğu
bilinmektedir. Nöromüzikal araştırmaları 1990’lardan beri devam etmesine rağmen 2000’lerin
ortalarına kadar önemli ve geçerliliği sınanmış ürünler ortaya koymamıştır. 2009’la beraber daha
açıklayıcı ifadeler kullanılmaya başlandı. Çeşitli araştırmacılar, müziksel işlem sürecinin beyinde
kullanımını anlamak, parçalara ayırmak ve v.b. gibi süreçler için modeller geliştirmişlerdir. Müzikal
veri sözlüğü, müzik ve dil arasındaki karmaşık ilişkiyi ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Beyinde
dizisel olarak arka arkaya gelen ve aynı anda oluşan nöral fonksiyonların, beyinde müzikal bilginin
oluştuğu bir merkez yarattığının altı çizilmektedir. Müziksel algılamada nörokognitif modeli ise,
benzer bir işletim sürecinden bahseder, ancak işletimin her basamağında anlamlandırma ve
duyguların aynı zamanda gerçekleştiğini vurgular. Müzik eğitimi ve özellikle enstruman eğitiminin,
psiko-motor becerilerinin sayısız tekrarına dayanan bir süreç olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda
beyinde ki müziksel işlem süreçlerinin daha iyi anlaşılması ve nörobilime dair ilkelerin müzik ve
enstrüman eğitimine aktarılmasıyla, bu sürecin daha kolaylaşacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik eğitimi, Beynin işlevleri.

Brain Functions in Music and Instrumental Education
The aim of this study is to review research findings regarding music and music education in
the light of brain and neuroscience studies and is to draw a research framework based on literature.
The information that we are not curious about and not interested in, that we do not care, in short,
information that comes from events that do not move our emotions are in the form of low-frequency
electrical signals. As a result, weak synaptic bonds are formed and recording to the brain cortex
does not occur. At times when emotions are moved, the hippocampus is activated and the cortex
recording procedure is completed. In processes related to music, it is known that active brain
regions are Motor Cortex, Sensory Cortex, Visual Cortex, Auditory Cortex, Prefrontal Cortex,
Cerebellum, Korpus Kallosum, Hippocampus, Nucleus Accumbens (Reward Center) and Amygdala
regions. Although neuromuscular studies have continued since the 1990s, they did not reveal results
that were important and validated until mid-2000s. By the year 2009, more descriptive statements
have begun to be used. Musical data dictionary reveals the outlines of the complex relationship
between music and language. The neurocognitive model in musical perception refers to a similar
operating process, however, he emphasized that meaning and feelings occur at the same time at
every step of the operation. It can be said that music education and especially instrument training
is a process based on numerous repetitions of psycho-motor skills. It is believed that to better
understand the processes of music and music education in the brain and the effective use of
principles and rules of neuroscience will make this process easier.
Keywords: Music, Music education, Brain, Brain functions.
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Lisansüstü Öğrencilerinin Akademik Yazma Süreci ve Sorunlarına İlişkin
Algıları: Fenomenolojik Bir Araştırma
Arş. Gör. Güler GÖÇEN KABARAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, glrgcn1989@gmail.com
Bilimsel araştırmaların diğer araştırmacılar ile paylaşılmasını sağlayan akademik yazma
lisansüstü eğitimde önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu aşamadaki bireyler akademik yazma
deneyimleri ile alanlarında tecrübe kazanmakta ve eğitimleri bittiğinde alan uzmanı olarak
atfedilmektedirler. Lisansüstü eğitim ve sonrasındaki süreçlerdeki akademik yazma ürünleri diğer
bilimsel ilerlemelere de katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda lisansüstü öğrencilerinin akademik
yazma süreci algılarının ve deneyimlerinin ne olduğunu belirlemek araştırmanın problem durumu
olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı lisansüstü eğitim alan öğrencilerin akademik yazma
süreci ve sorunlarına ilişkin algılarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel
araştırma modellerinden fenomenoloji (olgu bilim) çalışmasına göre desenlenmiştir. Araştırmanın
katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır.
Araştırma 2016-2017 güz döneminde Egede bir devlet üniversitesinde lisansüstü eğitim gören ve
araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerden on kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma
verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yaklaşımından yararlanılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre lisansüstü öğrencilerinin akademik yazma algısı kategorisine göre verdikleri
cevaplardan dil bilgisi, süreç, ürün, biçim ve içerik temaları oluşturulmuştur. Öğrencilerin akademik
yazma ile ilgili en çok içerik temasına vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Lisansüstü öğrencilerinin
vermiş oldukları cevaplara göre akademik yazma sorunları kategorisine ilişkin metin, hata, yeterlik,
destek, yayım yeri ve kaynak temaları elde edilmiştir. Öğrencilerin en fazla akademik yazmanın
metin boyutunda sorun yaşadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akademik yazma, Lisansüstü eğitim, Araştırma, Fenomenoloji.

Perceptions of Graduate Students on Academic Writing Process and Problems:
A Phenomenological Research
Academic writing, which allows scientific research to be shared with other researchers, has
an important place in postgraduate education. Because the individuals at this stage are gaining
experience in their field with their academic writing experience and are referred to as field
specialists when their training is over. Academic writing products in the post-graduate and postgraduate courses also contribute to other scientific advances. In this context, it is determined that
the problem of the researcher is to determine the perceptions of the academic writing process and
the experience of the students. The aim of this research is to examine the perceptions of students
who are receiving post-graduate education on academic writing processes and problems. For this
purpose, the research is designed according to the study of phenomenology from qualitative
research models. Criterion sampling was used for purposeful sampling methods in determining the
participants of the study. The study was conducted with ten students who were studying at a state
university in Aegean in the autumn of 2016-2017 and who volunteered to participate in the
research. A semi-structured interview form prepared by the researcher was used to collect the
research data. In the analysis of the data, content analysis approach was used. According to the
findings obtained, the answers given by the students in the academic writing sense category have
been prepared from language knowledge, process, product, form and content. It has been
determined that students emphasize the most content related to academic writing. According to
the answers given by the learner students, text, error, competency, support, publishing place and
resource related to the category of academic writing problems were obtained. It has been
determined that the students have the most problems with the text size of the academic writing.
Keywords: Academic writing, Postgraduate education, Research, Phenomenology.
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Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Deneyimlerinin
İncelenmesi
Arş. Gör. Güler GÖÇEN KABARAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, glrgcn1989@gmail.com
Öğretmenlik uygulaması dersi öğretmen eğitiminin hizmet öncesi basamağında önemli bir
yere sahiptir. Öğretmen adayları bu süreçte daha önce kazanmış oldukları pedagojik yeterliklerini
gösterme ve sınıf içinde uygulama şansına sahip olmaktadırlar. Bu süreçte öğretim elemanı,
uygulama öğretmeni ve öğrenciler arasında bir etkileşim söz konusudur. Ancak öğretmen adaylarının
süreç içerisinde yaşamış oldukları tecrübeler birbirinden farklılık göstermektedir. Yansıtıcı
günlükler öğretmen adaylarının bu süreçteki yaşantıları hakkında önemli bilgiler veren
değerlendirme araçları olarak görülmektedir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının süreç içerisinde
yaşadıkları deneyimlerin belirlenmesi için yansıtıcı günlüklerin kullanılmasının etkili bir yöntem
olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik
uygulaması deneyimlerinin yansıtıcı günlükler aracılığıyla incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma
paradigmasına göre desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde ölçüt örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ege Bölgesinde bir devlet
üniversitesinin pedagojik formasyon programına kayıtlı ve öğretmenlik uygulaması dersini alan 15
öğrenci araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak
öğrencilerin uygulama sürecinde tutmuş oldukları yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. Öğrencilerin
uygulama okullarında geçirdikleri her gün için o günün sonunda yaşadıkları ve uygulama ile ilgili
düşüncelerini yansıtan günlükler tutmaları istenmiştir. Öğrencilerden elde edilen yansıtıcı günlükler
içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin öğretmenlik uygulaması
sürecinde yaşamış oldukları sorunlar ve bu süreçteki deneyimleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon, Öğretmenlik uygulaması, Yansıtıcı günlük, Öğretmenlik.

Investigation of Teaching Practice Experiences of Pedagogical Formation
Students
Teaching practice has an important place in the pre-service stage of teacher education.
Teacher candidates have the opportunity to demonstrate their previous pedagogical competencies
and to apply them in the classroom. In this process there is an interaction between teaching staff,
practice teacher and students. However, the experiences of teacher candidates in the process
differ from each other. Reflective diaries are seen as evaluation tools that give important
information about teacher candidates about their experiences in this process. In this respect, it is
considered that the use of reflective diaries is an effective method for the teacher candidates to
determine the experiences they have experienced in the process. The purpose of this research is
to examine the teaching practice experiences of the students in the pedagogical formation through
reflective diaries. The research is designed according to the qualitative research paradigm. The
criterion sampling method was used when the participants of the study were determined. In the
spring semester of 2017-2018 academic year, 15 students who were enrolled in the pedagogical
formation program of a state university in Aegean region and who took a teaching practice course
participated in the research. Reflective diaries were used as data collection tools in the survey.
Students are asked to keep a diary that reflects their thoughts and feelings about the day they
spent at the practice schools. Reflective diaries from students were subjected to content analysis.
According to the findings, the problems that students have experienced during teaching practice
and their experiences in this process have been determined. Suggestions have been developed in
the direction of the obtained results.
Keywords: Pedagogical formation, Teaching practice, Reflective diary, Teaching.
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Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğrencilerinin İnşaat Sektöründen
Beklentileri
Öğr. Gör. Halit Erdem ÇOLAKOĞLU, Giresun Üniversitesi, erdem.colakoglu@giresun.edu.tr
Öğr. Gör. Muhammed ÖZTEMEL, Giresun Üniversitesi, muhammed.oztemel@giresun.edu.tr
Öğr. Gör. Merdan Törehan TURAN, Giresun Üniversitesi, torehan.turan@giresun.edu.tr
Meslek yüksekokulları belirli mesleklere yönelik ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan dört
yarıyıllık bir eğitim öğretim süresi olan yükseköğretim kurumlarıdır. Meslek Yüksekokullarının
amacı, bireylere bir meslek için gerekli olan teorik bilgilerin verilmesi yanında uygulamalı eğitim
vererek, mesleki beceri, tutum ve alışkanlıkların kazandırılmasını sağlamaktır. İnşaat sektörü ise
insanın temel bir takım gereksinimlerini doğrudan karşılayarak hayatı tümüyle etkileyen bir
sektördür. İnsanlar inşaat sektörünün ürettiği konutlarda barınmakta, okullarda okumakta, iş
yerlerinde çalışmakta, yol, köprü vb. alt ve üst yapı tesislerinden çeşitli şekillerde
yararlanmaktadır. İnsan nüfusunun ve ihtiyacının artmasıyla birçok sektörde olduğu gibi inşaat
sektöründe de hızla büyüme ve gelişme söz konusudur. Bu derece insan hayatında geniş yer tutan
bir sektörde çalışacak meslek yüksekokulu inşaat bölümü öğrencileri, mezun olduktan sonra bu
sektöre yön verecektir. Bu nedenle bu öğrencilerin inşaat bölümünü tercih etme nedenleri ve
öğrencilik hayatlarından sonra mesleki olarak kamu ve özel sektörden beklentileri büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokullarının inşaat bölümünden mezun olacak
öğrencilerin sektöre bakış açılarını belirleyerek sektörden beklentilerini ortaya koymaktır.
Çalışmanın yönteminde Meslek Yüksekokulları İnşaat Bölümü öğrencilerine 5’li likert ölçeğine göre
hazırlanan 20 sorudan oluşan ve öğrencilerin kamu ile özel sektörden beklentilerini kapsayan bir
anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre mezun olacak öğrencilerin sektörde istihdam sorunu
yaşamamak için uygulamaya yönelik olarak kendilerini geliştirmeleri gerekliliğine inandıkları, bu
amaçla uygulama ağırlıklı derslere yoğunlaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca inşaat sektöründe faaliyet
gösteren firmaların öğrencilerin deneyim kazanmalarına fırsat vermelerinin gerekliliği de
öğrencilerin ortak görüşü olarak ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat bölümü, Sektör, Beklenti, Meslek yüksekokulu.

Vocational School Construction Department Students' Expectations from
Construction Sector
Vocational colleges are higher education institutions, which are four semesters of education
and training period aimed at training intermediate workers for certain professions. The aim of the
Vocational Schools is to provide the theoretical knowledge required for individuals to a profession,
as well as to provide practical training and gain vocational skills, attitudes and habits. The
construction sector is a sector that directly affects a person's basic needs and affects life entirely.
People are housed in housing produced by the construction industry, studying at schools, working
at workplaces, roads, bridges and so on. bottom and superstructure facilities in various forms.
Growth and development in the construction sector is also a matter of concern, as it is in many
sectors with increasing human population and needs. This level of vocational college construction
students who will work in a sector that has a wide place in human life will give direction to this
sector after graduating. For this reason, the reasons for choosing the construction section of these
students and the expectations from the public and private sector as vocational after the student
life are of great importance. The aim of this study is to set out the sectoral viewpoints of the
graduates of the construction departments of vocational colleges and to show the expectations
from the sector. In the method of the study, a questionnaire consisting of 20 questionnaires
prepared according to the 5 Likert scale and covering the expectations of the students from the
public and the private sector was applied to the students of the vocational colleges Construction
Departmant selected through random sample. According to the results of the questionnaire, it was
determined that students who graduated believed that they needed to improve themselves in order
to live the employment problem in the sector and that they intensified their practice-oriented
courses for this purpose. In addition, the necessity for companies operating in the construction
sector to gain experience of students has give an opportunity as a common opinion of the students.
Keywords: Construction department, Sector, Expectation, Vocational school.
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Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeylerinin
Belirlenmesi
Dr. Tuğba SÖMEN, Kafkas Üniversitesi, tugbasomen@gmail.com
Dr. Nur AKCANCA, Kafkas Üniversitesi, nurkurtulus@hotmail.com
Var olduğu günden itibaren hayatta kalma, ihtiyaçlarını karşılama ve daha iyi koşullarda yaşamını
devam ettirme gayreti içinde olan insanoğlu, bu emeline ulaşma sürecinde karşılaştığı bir takım
problemlere, sahip olduğu yetenekler sayesinde çözüm yolu bulmaya çalışmaktadır. Bu noktada
bireylerin çok yönlü düşünebilmesinin yanında, geçmişten itibaren edindiği bilgi, beceri ve fikirlere,
karşılaştıkları problemlerle başa çıkabilmek için üreteceği çözüm yollarını ekleyebilmesi önem
kazanmaktadır. Çocukların yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri problemlere mantıklı çözümler
bulmasını öğretmek amacıyla ülkemizde ilkokuldan itibaren öğretilmesi gereken temel becerilerden biri
olarak problem çözme becerisi karşımıza çıkmaktadır. Çocukluğun ilk dönemlerinde öğrenilen ve
ilerleyen yıllarda geliştirilmesi planlanan problem çözme becerisinin kazandırılması ile kendine güvenen
ve problemlere karşı yeni ve yaratıcı çözümler üreten bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Buradan
hareketle bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerini algılama düzelerinin
belirlenmesi amaç edinmiştir. Araştırmaya iki ayrı okulda öğrenim gören 92’si 5.sınıf, 84’ü 6.sınıf ve 89’u
ise 7.sınıf öğrencisi olmak üzere toplamda 265 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmada betimsel
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010)
tarafından geliştirilen “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Envanter “problem çözme becerisine
güven”, “öz denetim” ve “kaçınma” olmak üzere toplam 3 faktör ve 24 maddeden oluşmaktadır. Problem
çözme envanteri tüm alt faktör puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları, kız ve erkek öğrencilerin
problem çözme becerileri envanteri faktörleri bakımından anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya
koymaktadır. Problem çözme envanteri öz denetim (F(2-261)=7,923) ve kaçınma (F(2-261)=4,732) alt
faktör puanlarının öğrenim görülen sınıfa göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Öğrencilerin
sınıf seviyesi arttıkça, problem çözme envanteri öz denetim ve kaçınma alt faktör puanlarındaki düşüşün,
çocukların ergenlik döneminde olması ile ilişki olduğu düşünülebilir. Bu duruma yönelik olarak üst
sınıftaki ortaokul öğrencilerine problemlerle başa çıkma noktasında rehberlik hizmetinin verilmesinin
faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Problem çözme becerisi, Problem çözme algısı, Ortaokul öğrencileri.

Levels of Perception of the Problem-solving Abilities among Middle School
Students
Ever since the humankind first started to walk the earth, problems have arisen with the pursuit
of survival, fulfillment of needs and living a higher standard of living and the abilities we possess have
been used in order to solve such problems. In this sense, besides versatile thinking, one’s ability to build
on the knowledge, abilities and ideas acquired throughout the years by using the new problem-solving
methods based upon experiences becomes a very vital point. Problem-solving is an important factor in
an individual’s life when it comes to finding logical solutions to conflicts at any time and for that reason
it should be taught in schools, starting from first grade. By improving problem-solving abilities, which
are rooted in childhood experiences, it is intended to raise confident individuals who are able to create
new and creative solutions to problems. Thus, in this research, our goal is to simply assess the perception
of middle school students in terms of problem solving abilities. 92 fifth graders, 84 sixth graders and 89
seventh graders, amounting to a total of 265 middle school students from two different schools, took
part in our research. Descriptive survey model was used during our research. As for the assessment tool,
the “Problem Solving Inventory,” which was developed by Serin, Bulut Serin and Saygılı (2010), was used.
The said inventory consists of 3 factors and 24 items which can be categorized as: “trusting problemsolving ability,” “self-control” and “avoidance.” The MANOVA analysis of the all sub-factors of the
Problem Solving Inventory revealed that the male and female students do not present statistically
meaningful differences in terms of the mentioned inventory. It was found that the self-control (F(2261)=7.923) and avoidance (F(2-261)=4.732) sub-factor scores of the Problem Solving Inventory differed
according to the grade a student attends (p<0.05). We posit that the reason for the decline in received
points from the self-control and avoidance sub-factors as the grade which a student attends increases
might stem from the fact that the students are going through puberty. We also posit that it will be
beneficial to the higher-grade students to receive counseling in regard to the aforementioned problems.
Keywords: Problem Solving Ability, Problem Solving Perception, Middle School Students.
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Öğretmen Adaylarının Eğitim Stresi Düzeylerinin Belirlenmesi
Dr. Tuğba SÖMEN, Kafkas Üniversitesi, tugbasomen@gmail.com
Dr. Nur AKCANCA, Kafkas Üniversitesi, nurkurtulus@hotmail.com
Çağımızda doğal hayatın bir parçası olarak karşımıza çıkan stres, hayatın her döneminde bireyleri
etkilemektedir. Çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine kadar geçen süreci kapsayan eğitim
hayatında ise eğitim stresi olarak karşımıza çıkmaktadır. Makul düzeyde olduğunda, öğrencilerde amaca
ulaşma noktasında motivasyonu arttırma ve teşvik etme gibi etkilere sahipken, gereğinden fazla stres
uzun süreli hatta bazen kalıcı fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada eğitim
yaşantısının üst basamaklarından olan lisans eğitiminde öğrencilerin maruz kaldığı stres düzeyi
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinin farklı sınıflarında öğrenim gören öğretmen
adaylarının eğitim stres düzeylerinin belirlenmesi amaç edinilmiştir. Araştırmaya gönüllülük esasına bağlı
olarak farklı sınıflardaki 167’si sosyal bilgiler ve 153’ü okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim
gören toplamda 320 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırma verilerinin toplanmasında, analizinde ve yorumlanmasında nicel araştırma yönteminden
yararlanılmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak,orijinali Sun, Dunne, Hou ve Xu (2011) tarafından
geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Akın, Gediksiz, Arslan ve Akın (2012) tarafından yapılan “Eğitim Stresi
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “çalışma baskısı”, “iş yükü”, “not kaygısı”, “öz beklenti” ve “umutsuzluk”
olmak üzere toplam 5 faktörden oluşmaktadır. Eğitim stresi ölçeği tüm alt faktör puanları üzerinde
yapılan MANOVA sonuçları, kız ve erkek öğretmen adaylarının eğitim stresi ölçeği faktörleri bakımından
anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Eğitim stresi ölçeği iş yükü (F(1-318)=5,236) ve
not kaygısı (F(1-318)=12,593) alt faktör puanlarının öğrenim görülen bölüme göre farklılık gösterdiği
belirlenmiştir (p<0,05). Okul öncesi öğretmen adaylarının iş yükü stresleri daha yüksekken; sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının ise not kaygısı streslerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Eğitim stresi ölçeği
iş yükü puanlarının, öğrenim görülen sınıf seviyesine göre farklılık gösterdiği (F(3-316)=8,247, p<0,05);
son sınıfların iş yükü streslerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Son sınıfların, ders saati dışında
yoğun çalışmalarını gerektirecek uygulamalı derslerin daha alt sınıflarda okutulması uygun olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Stresi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Öğretmen
Adayları.

The Assessment of the Educational Stress Levels of Prospective Teachers
Stress, a normal phenomenon in today’s age, can affect people in every stage of their lives.
Stress between childhood and adulthood can occur as education stress. Although education stress at a
reasonable level can encourage and motivate students to reach goals, it can sometimes cause permanent
physical and psychological problems when the education stress is beyond that optimal level. The aim of
this study is to assess the stress levels of university students, specifically the stress levels of different
prospective teachers in the social sciences teacher training and preschool teacher training programs of
Kafkas University. The study sample consisted of 320 prospective teachers, 167 social sciences
prospective teachers and 153 preschool prospective teachers. Our study used the descriptive survey
model. During the data collection, analysis and interpretation phases, quantitative research methods
were used. “Educational Stress Scale”, which was created originally by Sun, Dunne, Hou and Xu (2011)
and adapted to Turkish by Akın, Gediksiz, Arslan and Akın (2012), was used to assess stress levels. The
scale consisted of 5 factors: “work pressure”, “workload”, “grade anxiety”, “self expectation” and
“despair”. The MANOVA analysis of the all sub-factors of the Educational Stress Scale revealed that the
male and female prospective teachers did not show a statistically significant difference in the mentioned
factors. Educational stress scale workload (F(1, 318)=5.236) and grade anxiety (F(1, 318)=12.593) subfactor points were found to differ according to the program the prospective teacher attended (p<0.05).
It was found that while the preschool prospective teachers had more work load stress, the social sciences
prospective teachers had more grade anxiety-related stress. Work load sub-factor results revealed that
the scores differ in terms of the grade a student attends to (F(3, 316)=8.247, p<0.05) and that the higher
graders had more workload related stress. It is suggested that the activities which would require the
higher graders to study intensively outside of the course hours should be taught in lower grades.
Keywords: Educational Stress, Social Sciences Teacher Training, Preschool Teacher Training,
Prospective Teacher.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

65

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim Algıları
Dr. Seher YARAR KAPTAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, seher.yarar@erdogan.edu.tr
İsmail YARAR, Bahadır Demir Ortaokulu, iyarar@ismailyarar.com.tr
Sema BATTAL, Büyükçekmece Özel Akademi Koleji, semayarar@buyukcekmeceakademi.k12.tr
Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarının “bilim” algılarını kendi bilim tanımlarından
yola çıkarak belirleyebilmektir. Sınıf öğretmeni adaylarının bilim tanımlarını tespit etmeye yönelik
yapılan bu çalışma, tarama modelinde desenlenmiş ve nitel araştırma yöntemleri tercih edilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim
Dalı’nda 3. sınıfta öğrenim görmekte olan sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Çalışma; 88’i kadın,
27’si erkek olmak üzere toplam 115 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı
olarak araştırmacılar tarafından düzenlenen form kullanılmıştır. İki bölümden oluşan formun ilk
bölümünde öğretmen adaylarının demografik bilgilerinin sorgulandığı sorular yer alırken, ikinci
bölümünde ise bilim tanımlarını yazmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden
yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular göstermektedir ki sınıf öğretmeni adaylarının
bilim algıları; tanım, özellik ve içerik olmak üzere üç tema altında toplanmıştır. Her tema kendi
içerisinde farklı kodlardan oluşmaktadır. Tanım kategorisi altında; sistematik bilgiler bütünüdür,
keşfetmedir, araştırmadır, sorgulamadır, incelemedir, sorun çözme sürecidir, kavramlar bütünüdür,
meraktır, norm ve disiplinler bütünüdür, ilim, icat olmak üzere 11 kod yer almaktadır. İçerik kategorisi
ise merak duygusunu içerir ve evreni/doğayı ele alır kodlarından oluşmaktadır. Veri analizi aşamasında
sınıf öğretmen adaylarının, bilimi en çok bilimin özelliklerinden yola çıkarak tanımlamayı tercih ettikleri
tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle oluşturan Özellik kategorisi altında yer alan 31 kod arasından
en çok frekansa sahip olan kodlar ise şunlardır; araştırmaya dayalıdır, merak duygusunu içerir,
yenilenebilir, gelişebilir, geçerliliği her yerde kabul edilir, kuralları/yöntem ve teknikleri vardır,
nesneldir, deney kullanılır, insanların ihtiyaçlarını karşılar ve gözleme dayalıdır. Öğretmen adaylarının
oluşturduğu kod ile temaların doğru ve literatürde yer bulan temalar olduğu görülmektedir. Araştırma
sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkılarak sınıf öğretmeni adaylarının hayatın kendisi olan ve her
alanında karşımıza çıkan bilimi farklı perspektiflerden görmelerinin gerekliliği ortaya çıkmış ve bir öneri
olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Adayı, Bilim.

Science Perceptions of Primary Teacher Candidates
The aim of this study is to determine “science” perceptions of primary teacher candidates based
on their own definitions of science. In the study conducted to identify science definitions of primary
teacher candidates, scanning model and qualitative research methods were used. The study group of
the research consists of primary teacher candidates studying in the 3rd grade at Recep Tayyip Erdoğan
University Faculty of Education. A total of 115 teacher candidates, 88 fameless and 27 males,
participated in the research. A form developed by the researchers was used to collect data. The form
consists of two parts. Questions about demographic information were included in the first part while the
participants were asked to write a definition of science in the second part. Content analysis was
employed to analyze the obtained data. The findings of the study show that science perceptions of
primary teacher candidates are collected under three themes named definition, feature, and content.
Each theme is consisted of different codes. There are 11 codes under the category of definition: whole
of systematic information, exploring, research, questioning, examination, problem-solving process,
whole of concepts, curiosity, whole of norms and disciplines, science, and invention. The category of
content consists of the codes “it has sense of wonder” and “it deals with the universe/ nature”. It was
found that primary teacher candidates had preferred to define the concept of science based on its
features. Those having the most frequency among the 31 codes under the category of feature are as
follows: “it is based on research”, “it has sense of wonder”, “it is renewable”, “it can develop”, “its
validity is accepted everywhere”, “it has rules/ methods and techniques”, “it is objective”,
“experiments are conducted”, “it fulfills people’s needs”, and “it is based on observation”. It is seen
that these codes and themes developed by the participants are true and have been already mentioned
in literature. At the end of the research, it is suggested that primary teacher candidates should perceive
science, which is confronted in each field of life, from different perspectives and it is presented as a
proposal.
Keywords: Primary Teacher, Teacher Candidate, Science.
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Öğretmenlerin Çok Kültürlülük Algıları ile Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci
Davranışlarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Dr. Tuncay CANBULAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, tuncaycanbulat@gmail.com
Fatih Mutlu ÖZBİLEN, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, fatihmutluozbilen@gmail.com
Tüm dünya üzerindeki ülkelerde geçici ya da uzun süreli olarak yerleşme amacı taşıyan göç
hareketleri farklı kültürlere sahip bireylerin aynı ortamda yaşamaları durumunu meydana getirmektedir.
Ülkelerin coğrafi konumlarına, beşeri özelliklerine, istihdam olanaklarına ya da finansal güçlerine bağlı
olarak tercih nedeni olabilmelerine karşın bazen de terk edilen ülkeler olabilmeleri söz konusudur. Ancak
her ne sebeple olursa olsun göçlerin çeşitli nedenlerle ortaya çıkmasından dolayı ev sahibi ülkelerin ve
de vatandaşlarının göçlere ve göçmenlere yönelik sorunlara bakış açıları farklılaşabilmektedir. Çok
kültürlülüğün temelinde her kültürün değerli olması ve kültürel değerlerin eleştirilmeden olduğu gibi ele
alınması gerektiği anlayışı bulunmaktadır. Buna göre ülkeler, vatandaşı olan ailelerin çocuklarının eğitim
olanaklarından diğer öğrenciler ile eşit düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim
politikalarında çeşitli düzenlemeler yapmakta hatta kendilerine destekleyici eğitim faaliyetleri
sunmaktadırlar. Ülkemiz son yıllarda Suriye’den göç almasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli
öğrencileri Türk Eğitim Sistemi’ne entegre edebilmek için birçok uygulama yapmakta; tüm okullarda da
hiçbir ayrım gözetmeden tüm öğrencilerin bir arada eğitim-öğretim sürecine eşit düzeyde katılımı için
yoğun çaba harcanmaktadır. Ancak göçe maruz kalmış ailelerin çocuklarında duygusal ve davranışsal
sorunlar beraberinde bazen ciddi disiplin sorunlarına da yol açabilmekte ve bunun sonucunda eğitimöğretim sürecinde bazı aksamalar meydana gelebilmektedir. Tüm bu süreci kontrol edecek olanlar okul
yöneticileri ve öğretmenler olarak ifade edilebilir. Suriyeli öğrencilere olumlu yaklaşım gösteren
öğretmenler sınıf içerisinde ve okulda oluşabilecek istenmeyen öğrenci davranışlarını en aza
indirgeyebilir. Bu araştırmada öğretmenlerin çok kültürlülüğe yönelik algıları ile sınıf içi istenmeyen
öğrenci davranışlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan
ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlere ilişkin bazı demografik bilgiler
Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Ayaz (2016) tarafından
geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış “Çok Kültürlülük Algı Ölçeği” ile Tanhan ve Şentürk
(2011) tarafından geliştirilmiş “Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya yönelik veri toplama süreci devam etmekte olup, elde edilen veriler
SPSS paket programı ile analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Suriyeli göçmen öğrenciler, Çok kültürlülük, Sınıf içi istenmeyen
davranışlar, Tutum.

Evaluation of Teachers’ Perceived Multiculturalism and Attitudes to
Undesirable In Class Behaviors of Students
Migrations for temporary or permanent residence cause individuals from different cultures to live in
the same environment in the world. Geographical location, human related features, employment opportunities
and financial power can cause some countries to attract immigrants; however, these characteristics can cause
people to immigrate in other countries. Whatever the reason is, attitudes of residents of countries to problems
about immigration and immigrants can change. According to multiculturalism, every culture is valuable and
cultural values should be dealt with without criticizing. Therefore, countries make several changes in their
educational policies so that children of immigrant families can benefit from educational facilities as much as
those of their own citizens and even provide supportive educational activities for them. Since Syrian people
have immigrated to Turkey in recent years, the Ministry of Education has launched new projects and made
great effort so that Syrian students can be adapted into the Turkish educational system and so that they can
benefit from educational opportunities equally. However, emotional and behavioral problems of children from
immigrated families sometimes can cause serious discipline problems and, therefore some problems can be
encountered in the teaching-learning process. School administrators and teachers can keep the whole process
under control. Teachers with positive attitudes to Syrian students can minimize undesirable student behavior
both in classes and at school in general. The aim of this study was to determine teachers’ perceptions of
multiculturalism and attitudes to undesirable in-class behavior of students. The study sample included the
teachers based on convenience sampling in primary schools in Esenyurt, Istanbul. A Personal Characteristics
Form was used to collect data about demographic features. Multiculturalism Perception Scale, developed and
tested for validity and reliability by Ayaz (2016) and Teacher Attitude Scale towards Undesirable In class
Behaviors of Students, developed by Tanhan and Şentürk (2011) were also used for data collection. The data
collection is still underway and obtained data will be analyzed with SPSS.
Keywords: Teacher, Syrian immigrant students, Multiculturalism, Undesirable in class behaviors, Attitudes.
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Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Çoklu Zeka Kuramı
Gamze CEYLAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, cey.gamze7@gmail.com
Doç. Dr. Burcu ŞENLER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bsenler@mu.edu.tr
Çoklu zeka kuramı Howard Gardner tarafından öne sürülen bir kuramdır. Gardner, her
insanın özel yetenek alanlarının olduğunu ve zekasını kendine özgü kullanım biçiminin olduğunu
söyler. Kuram 8 zeka alanının olduğunu (sayısal zeka, sözel zeka, doğasal zeka, kinestetik zeka,
müziksel zeka, içsel zeka, uzamsal zeka, sosyal zeka) zekanın doğuştan var olup, sonradan
geliştirilebildiğini ve her insanın doğuştan tüm zeka alanlarına sahip olduğunu söyler. Öğrencilerin
birçoğu toplum tarafından başarı dersleri saylan matematik ve fen derslerinde yeterli başarıyı
gösteremedikleri zaman okuldan soğumalarına sebep olacak tutumlarla karşılaşmaktadırlar. Bu
noktada öğretmenlerin öğrencilerin zeka tiplerini keşfedebilmesi ve uygun eğitim öğretim
vermeleri, toplumumuzda farklı alanlarda başarılı bireylerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu
yüzden eğitimciler derslerinde bu zeka alanlarını geliştirmek için çalışmalar yapmalıdırlar. Buradan
hareketle bu araştırmanın amacı, çoklu zekâ kuramına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini
almaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmenlerin çoklu zekâya ilişkin kavramsal bilgilerini,
sınıflarında ne tür etkinlikler yaptıklarını, çoklu zekâ etkinliklerini tercih etme durumları
belirlenmiştir. Araştırma betimsel modelde nitel bir çalışmadır. Araştırmaya Muğla İli’ndeki devlet
okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri katılmıştır. Öğretmenler uygun örneklem yoluyla ve
gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Araştırma verileri açık uçlu sorulardan oluşan anket
aracılığıyla toplanmıştır. Anketin birinci bölümünde kişisel bilgilere; ikinci bölümünde ise çoklu zekâ
kuramına ilişkin açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, nitel verilerin analiz
tekniği olan betimsel analiz kullanılmıştır. Verilerden elde edilen temalar doğrultusunda araştırma
sonuçları raporlaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çoklu zeka kuramı, Sınıf öğretmeni, Betimsel analiz.

Multiple Intelligence Theory from the Perspective of Primary School Teachers
Multiple intelligence theory is a theory suggested by Howard Gardner. Gardner says that
every person has his own special talent fields and a distinctive way of using his intelligence. The
theory suggests that there are eight types of intelligence (mathematical intelligence, nonverbal
intelligence, naturalist intelligence, kinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal
intelligence, spatial intelligence, interpersonal intelligence), intelligence is innate and is improved
subsequently, and every person has all intelligence types by birth. Most of the students face some
attitudes which will result in their taking a dislike to school when they don’t excel enough in math
and science, which are accepted as the basic courses of success. At this point, that a teacher finds
out students’ types of intelligence and provides a proper training for them will ensure that the
number of individuals who are successful in different fields will rise. Consequently, educators must
do some works in order to improve these intelligence types in their classes. Thus, the objective of
this study is to take the opinions of the teachers regarding the multiple intelligence theory. In line
with this purpose, teachers’ conceptual understanding of multiple intelligence, what kind activities
they perform, and their preference of the multiple intelligence activities were determined. The
study was conducted based on the descriptive model of qualitative research. The primary school
teachers working at public schools in Muğla have participated in the study. Convenient sampling
was utilized and the teachers have been determined based on voluntariness. The data have been
obtained through a survey consisting of open ended questions. The first part of the survey is for
personal information and in the second part there are open ended questions about the multiple
intelligence theory. Descriptive analysis has been used in the data analysis. The results of the study
were reported in accordance with the themes acquired from the data.
Keywords: Multiple intelligence theory, Primary school teacher, Descriptive analysis.
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Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Mesleki Tercihlerinde Etkili Olan
Motivasyonel Eğilimleri
Prof. Dr. İzzet GÖRGEN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, igorgen@mu.edu.tr
Doç. Dr. Sabahattin DENİZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sdeniz@mu.edu.tr
Bu çalışma, Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin meslek ve alan seçimlerinde motivasyonel
olarak, nelerden etkilendiklerini incelemeyi, amaçlamaktır. Tarama modelinde hazırlanmış olan
araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim
görmekte olan 1. ve 2. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya 84’ü kadın, 48’i erkek, toplam
132 öğretmen adayı, gönüllü olarak katılmıştır. Öğretmen adaylarına, Mayer (1998) tarafından
geliştirilen, Atav ve Altunoğlu (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan, “Meslek ve alan seçiminde
motivasyon ölçeği” uygulanmıştır. Veri analizleri için SPSS programı kullanılmıştır. Gruplar arası
farklılığı belirlemek için “t testi” ve “varyans analizi” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre, kadın öğrenciler üzerinde “ içsel ve dışsal meslek seçim nedenlerinin, erkek
öğrencilere göre daha çok etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, sınıf öğretmenliği branşında öğretmen
atamalarının diğer alanlara göre daha fazla olması öğrencilerin “ dışsal alan seçim nedenlerinden”
ve “ dışsal meslek seçim nedenlerinden” etkilendiğini göstermektedir. Öğrenciler, öğretmenlik
mesleğini yeniden tercih etmeleri durumunda, sınıf öğretmenliği alanını seçeceklerini
belirtmekteler. Bunun nedeni olarak “içsel güdülerin ve alanın mesleki etkisinin (sınıf öğretmenliği)
daha önemli olduğu söylenebilir. Ayrıca, öğretmenlik mesleğini ve alanlarını seçerken, yaptıkları
tercih sıralamasının etkili olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, sınıf öğretmenliğini, meslek ve
alan olarak seçen öğrencilerin, tercihlerini etkileyen farklı nedenlerin olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Motivason, Meslek seçimi, Öğretmen yetiştirme, Alan seçimi, Öğretmen
adayı.

Pre-service Classroom Teachers’ Motivational Orientations Affecting their
Selection of Profession
The current study aims to investigate the pre-service classroom teachers’ motivational
orientations affecting their selection of their field and profession. The study group of the current
research employing the survey model is comprised of first and second-year students attending the
Department of Classroom Teacher Education at the Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman
University in the spring term of 2017-2018 academic year. A total of 132 students; 84 females and
48 males, participated in the study on a volunteer basis. In order to collect data, “Scale of
Motivational Orientations Affecting the Selection of Field and Profession” developed by Mayer
(1998) and adapted to Turkish by Atav and Altunoğlu (2013) was administered to the students. In
the analysis of the collected data, SPSS program package was used. In order to determine the
between-groups difference, “t-test” and “variance analysis” were employed. In light of the findings
of the current study, it can be argued that “intrinsic and extrinsic motivational orientations are
more effective on the female students’ selection of field and profession than on the male students.
Moreover, as more teachers are appointed to state schools as classroom teachers when compared
to other branches, the students may have been more affected from extrinsic motivational
orientations in their selection of field of profession. The students also stated that if they were able
to select the profession of teaching, they would again select the classroom teaching. This may
indicate the effect of their intrinsic motivation. As a result, it can be said that there are different
factors affecting the students’ selection of the teaching profession and the field of classroom
teaching.
Keywords: Motivation, Teaching profession, Teacher training, Field selection, Pre-service
teachers.
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Kuantum Öğrenme Modeline Göre Tasarlanmış İngilizce Öğretim Programı:
Örnek Bir Uygulama
Arş. Gör. Mehmet ALTIN, Adnan Menderes Üniversitesi, mehmet.altin@adu.edu.tr
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, sedasaracal@gmail.com
Ülkemizde yabancı dil öğrenimine çok fazla önem verilmekte; etkili bir öğrenim için büyük bir
emek harcanmaktadır. Ancak yabancı dil olarak İngilizce öğreniminde kazanımlara ulaşmada istenilen
seviyeye ulaşılamamaktadır. İngilizce öğrenimi ile ilgili birçok çalışma yapılmakta ve sınıfta
uygulanabilecek birçok model, yöntem ve teknik önerilmektedir. Bu modellerden biri de kuantum
öğrenme modelidir. Bu çalışmada kuantum öğrenme modelinin açıklanması ve modele göre tasarlanmış
İngilizce öğretim programının uygulanıp uygulama önerilerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Öğretim
programının kazanımlarına uygun biçimde 7. sınıf İngilizce dersine yönelik 12 ders saatlik bir program
geliştirilmiştir Kuantum öğrenme modeline uygun olarak geliştirilen program iki program geliştirme
uzmanının görüşüne sunulmuştur. Alınan dönütler ile revize edilen program orta sosyo-ekonomik
düzeydeki bir ortaokulun 7. sınıfında uygulanmıştır. Sınıf, öğrenciler gelmeden havalandırılmış ve derse
uygun aydınlatma sağlanmıştır. Sınıftaki sıralar öğrencilerin öğretmeni ve dersi kolaylıkla takip
edebilecekleri “U” düzenine göre düzenlenmiştir. Sıralara öğrencilerin rahat hissetmeleri için minderler
yerleştirilirmiştir. Renkli bitki ve çiçekler sınıfın farklı köşelerine konulmuştur. Sınıf, derse uygun
görsellerle renklendirilmiştir. Derste kullanılacak barok müzik hazır hale getirilmiştir. Ders öğretmeninin
modeli daha iyi kavrayabilmesi amacıyla programın ilk iki ders saati araştırmacı tarafından uygulanmış
ve model öğretmene anlatılmıştır. Araştırmacı, sonraki 10 saatlik dersle ilgili gerekli materyalleri,
görselleri, ödülleri, görsel-işitsel araçlar vb. dersin öğretmenine dosya, kutu ve hafıza kartı ile teslim
etmiştir. Dersin öğretmeni, ders esnasında ve sonunda kısa notlar alarak hem programı hem de öğrenci
performanslarını değerlendirmiştir. Ayrıca öğrenciler de her dersin sonunda araştırmacı tarafından
hazırlanan kendilerine ait günlüklere ders ve kendi performansları hakkındaki görüşlerini yazmışlardır.
Uygulama esnasında öğrencilerin genel anlamda eğlendikleri ve etkinliklere katılmaya istek gösterdikleri
gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşimleri olumlu olmuştur.
Anahtar Kelimeler: İngilizce öğretimi, Kuantum öğrenme.

English Curriculum Designed according to Quantum Learning Model: A Sample
Implementation
We pay much attention to foreign language learning in our country; a great deal of effort is
spent on effective learning. However, the level required to attain the achievements in learning English
as a foreign language is not reached. There are many studies about learning English, and there are many
models, methods and techniques that can be implemented to the class. One of these models is the
quantum learning model. In this study, it is aimed to explain the quantum learning model and to give
implementation suggestions by implementing the English curriculum designed according to the models.
A 12-hour program was developed for the 7th grade English lesson in accordance with the achievements
of the curriculum. The developed curriculum is presented to two curriculum scientists for their
suggestions. The curriculum revised after the feedbacks was implemented in the seventh grade of a
secondary school in the middle socio-economic level. The class was ventilated before students arrived,
and proper lighting was provided. The order in the class was arranged according to the "U" order in which
the students could easily follow the teacher and lessons. Cushions were placed to make the students
feel comfortable. Colorful plants and flowers were placed on different corners of the class. The
classroom was colored with appropriate visuals. The baroque music to be used during the lesson was
made ready. The first two lesson hours of the curriculum were implemented by the researcher, and the
model teacher was explained so that the teacher could grasp the model better. The researcher delivered
the necessary materials, visuals, awards, audiovisual tools, etc. for the next 10 hours of class to the
teacher by file, box and memory card. The teacher assessed both the curriculum and students’
performances by taking short notes during and after the lesson. In addition, the students wrote their
opinions about the lessons and their performances in their daily diary prepared by the researcher at the
end of each lesson. It was observed during the practice that students had great fun and were willing to
participate in the activities. In addition, Student-student and student-teacher interactions were
positive.
Keywords: English teaching, Quantum learning.
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Lise Öğrencileri ve Matemetik: Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında
Menekşe ESKİCİ, Kırklareli Üniversitiesi, menekeskici@hotmail.com
Gökhan ILGAZ, Trakya Üniversitesi, gokanilgaz@hotmail.com
Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının,
matematik başarılarının, sınıf düzeylerinin ve cinsiyetlerinin birbirleriyle olan ilişkisini
belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada lise öğrencilerinin 2016-2017 eğitim
öğretim yılı birinci dönem matematik dersi başarıları ve matematik dersine yönelik tutumlarının
aracı değişken olması durumunda ikinci dönem matematik dersi başarılarını nasıl tahmin ettiği hem
genel hem de cinsiyetler ve sınıflar açısından belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim
öğretim yılında Türkiye’nin kuzeybatısındaki bir ilçede yer alan (233 kız ve 148 erkek) 381 lise
öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları “matematik
dersine yönelik tutum ölçeği” ile toplanmıştır. Sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre matematik dersi
tutumları arasında anlamlı fark olup olmadığı t testi ve tek yönlü varyans analizi ile belirlenmiştir.
Çok değişkenli istatistik analizleri için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarında cinsiyete göre anlamlı fark yokken;
sınıflar açısından 12. Sınıflar ile 10. ve 11. Sınıflar arasında yüksek düzeyde anlamlı farklılıklar
vardır. 12. sınıfta okuyan öğrencilerin matematik dersi notları 10. ve 11. Sınıfta okuyan öğrencilere
göre anlamlı düzeyde düşüktür. Öğrencilerin birinci dönem başarılarının tutumlar aracılığı ile ikinci
dönem notlarının nasıl tahmin ettiğini belirlemek için Sobel Testi ve bu testin için gerekli olan basit
ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin matematik dersine yönelik
tutumları, öğlencilerin matematik başarıları üzerinde genelde kısmi aracı değişken olarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik başarısı, Tutum, Cinsiyet.

High School Students and Matemetics: Attitudes, Success and Gender
The purpose of this research is to determine the attitudes of high school students towards
mathematics, mathematical achievements, class levels and gender relations with each other.
Research is in the descriptive model. In the study, it was tried to determine how high school
students predicted the achievement of the first semester mathematics course in the 2016-2017
academic year and how the attitudes towards the mathematics course were mediating variable,
both general and gender and class. This research were conducted with(233 female and 148 male)
381 high school students In the 2016-2017 academic year, in a county is located in northwestern of
Turkey. The attitudes of the students towards the mathematics course were collected with the
"attitude scale towards the mathematics course ". Whether or not there is a significant difference
between the attitudes of mathematics course according to class and gender variables was
determined by t test and one way ANOVA. Multiple regression analysis was performed for
multivariate statistical analyzes. As a result of the analyzes there is no significant difference in the
attitudes of the students towards the mathematics course by gender; There are significant
differences between classes 12th and 10th and 11th in terms of classes. 12th mathematics course
grades of students who study in the class are significantly lower than students who study in the
10th and 11th class. The Sobel Test, simple and multiple linear regression analyzes were performed
to determine how the first semester achievements of the students predicted second semester
grades through attitudes. The attitudes of learners towards mathematics are generally regarded as
a partial mediator variable on students' mathematical achievements.
Keywords: Mathematics success, Attitude, Gender.
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Gana Eğitim Denetiminin Yapısı, İşleyişi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Lukman ZİBLİM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, lukmanziblim@gmail.com
Prof. Dr. Aycan ÇIÇEK SAĞLAM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aycancicek70@gmail.com
Her örgütün, gerçekleştirmeye çalıştığı amaçları vardır. Bu amaçlar o örgütün var oluş nedenidir.
Bu nedenle her örgüt, sahip olduğu kaynakları amaçları doğrultusunda doğru ve etkili kullanıp
kullanmadığını bilmek ister. Tam da bu noktada denetime ihtiyaç duyar. Denetim, örgütün belirlediği
amaçlara ulaşma yolunda nerede olduğunu belirlemeye, eğer bir sapma varsa nedenleri tespit edip
düzeltmeye yarayan bir süreçtir. Bu sayede örgüt, sahip olduğu kaynaklarını yerli yerinde kullanmış olur
ve amaçlarını da gerçekleştirebilir. Denetim sisteminin etkili olabilmesi öncelikle doğru biçimde
yapılandırılmış olması ile alakalıdır. Daha sonra da bu sürecin ne kadar doğru işletildiği önem
kazanmaktadır. Eğitim sisteminin denetimi ise ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü eğitim sistemi toplumun
ihtiyaç duyduğu insan modelini yetiştiren, insan gücünü yetiştiren çok kıymetli bir sistemdir. Günümüzde
toplumların her yönlü gelişimi sadece eğitimle mümkün olabilmektedir. Yetişecek neslin, sağlıklı
yetişmesi ülke hedefleri açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda da gerek denetim sisteminin yapısı,
gerek işleyişi önem kazanmaktadır. Bu bakış açısıyla, bu çalışmada Gana’nın eğitim denetim yapılarının
ortaya konması ve alana bilgi sağlanması hedeflenmiştir.
Bu çalışma, var olan durumu olduğu haliyle ortaya koymayı amaçladığı için tarama modelindedir.
Bu nedenle kaynak taraması yapılmıştır. Ancak, Gana ile ilgili yeterli kaynağa ulaşmakta biraz sorun
yaşanmıştır. Bunun nedeni yeterli yazılı kaynağın olmaması ve kaynakların bazı siyasi yönetimler
tarafından gizli belgeler olarak nitelendirilmesi ve kamusal erişimden uzak tutulmasıdır.
Yapılan çalışma sonucunda Gana eğitim denetiminin merkezi bir yapıda olduğu ve kararların il
eğitim müdürlükleri tarafından uygulandığı görülmektedir. Her ilin eğitim faaliyetlerinin denetiminden
o ildeki eğitim denetmenleri görevlidir. Yapılan çalışmalara bakıldığında Gana eğitim denetiminin en
belirgin sorunları, Denetim konusunda profesyonel eğitim almamaları, denetçi atanmalarında belli bir
kıstas olmayışı, denetimin eğitim programları olmayışı, yetersiz araç gereç; konaklama, motosiklet ya da
arabalar, berbat yollar ve son olarak ta yetersiz finansal destektir.
Anahtar Kelimeler: Denetim, Gana’da eğitim denetimi, Gana.

The Structure of the Ghana Education’s Supervision System, Its Way of
Functioning, Problems and Alternative Solutions
Every organization has the objectives they work to achieve; these objectives are the raison
d'etre of the organization. As a result with the resources an organization has it would want to know
whether they are being used effectively and in the direction of these objectives. And it is at this point
that an organization feels the need for supervision. Supervision is a process which seeks to identify where
an organization is, in achieving its objectives, and try to identify if there are deviations; their causes
and try to correct them. By means of this an organization would have used its resources appropriately
and can realize its objectives. Effective supervision is more related to its correct structuration. And
after this how appropriate this process functions gain importance. And when it comes to the supervision
of the education system it even has special importance. Education system is a valuable one that trains
the model of person needed by a community and also the producer of the human power or workforce.
In this era every community's overall development is also only made possible with education. The, to be
trained generation, their healthy upbringing in the view of a country is very important. In this context
both the structure and the way of functioning of the supervision system becomes pertinent. With this
perspective the aim of this study is to put forward the structure of the Ghana education supervision
system and add some information to the literature on educational supervision.
Because this study aims to put forward an existing situation as it is, a survey method was
adopted. With this objective literature survey was made. However in trying to reach enough resources
some problems were encountered. And this is as a result of insufficient written recourses and some of
the resources have been labeled confidential by some governments and taking away from the reach of
the general public.
The findings of the study revealed that the Ghana education’s supervision system is centrally
organized and decisions taken are executed via the various district directorates of Education. Regional
supervisions are in the jurisdiction of the employees selected for the said region. Looking at the research
works conducted, the Ghana education’s supervision system suffers from lack of professional personnel,
no enough logistics for personnel to reach their areas of duty and the lack of arable road networks
compounds the problem and the last stunning one was lack of enough financial support to the area.
Keywords: Ghana, Educational supervision in Ghana, Supervision.
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Türkiye’deki Eğitim Denetiminde Yapılan Son Düzenlemelere İlişkin Genel Bir
Değerlendirme
Efraim KESKİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, efokeskin@hotmail.com
Prof. Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aycancicek70@gmail.com
Eğitim örgütlerinin amacı, her kademe ve düzeydeki öğrencilerin önceden belirlenmiş hedef
davranışlar doğrultusunda yetiştirilmesidir. Bu konuda gerek öğretmenlere, gerek okul
yöneticilerine gerekse eğitim denetmenlerine büyük görevler düşmektedir. Bu çalışmada söz konusu
edilen eğitim denetimi ise amaçlara ulaşma düzeyini belirlemek ve bu konuda tamamlayıcı önlemler
almak açısından daha bir önem kazanmaktadır. Denetimin amacı eğitim örgütlerinin amaçlarının
gerçekleştirme derecesini saptamak, sonuçlarını değerlendirip gerekli önlemleri almak ve eğitim
sürecinin geliştirilmesini sağlamaktır. Amaçlara yönelik palanları uygulamalarla karşılaştırmak,
hedeflerdeki sapmaları nedenleri ile tespit etmek, önleyici, geliştirici çalışmalarla eğitim örgütün
varlığını sürdürmesi, etkililik ve verimliliğini artırması yönünden denetim sistemi vazgeçilmez bir
süreç olarak görülmeye başlanmıştır.
Ülkemizde eğitim denetim alanında son yıllarda birçok değişiklik olmuştur. Bu değişiklikler
hem örgütlenme yapısında hem de denetim sürecinin işleyişi açısından değişikliklere yol açmıştır.
Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı da eğitim denetim sisteminde son 5 yıl içerisinde yapılan
düzenlemelerin neler olduğunu ve bu düzenlemelerin eğitim örgütlerini, müfettişleri, yöneticileri
ve öğretmenleri nasıl etkilediğini ortaya konmaktır. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma modeli
tercih edilmiştir. Öncelikle, eğitim denetiminde meydana gelen değişiklikleri belirlemek amacıyla
alan yazın taraması sonra da müfettiş, yönetici ve öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılması planlanmıştır. Müfettiş, okul yöneticisi ve öğretmenlerden her bir gruptan 5 kişi ile
yapılacak görüşmelerde son beş yılda meydana gelen değişiklikleri olumlu/olumsuz nasıl
değerlendirdikleri, kendi çalışma yaşamlarına ve öğrencilere yansımalarına ilişkin görüşlerinin neler
olduğu ve bu konuda getirebilecekleri önerilerinin neler olduğu şeklinde sorular yöneltilecektir.
Daha sonra, kuramsal ve uygulamalı düzeyde elde edilen veriler araştırmanın amacı doğrultusunda
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Denetim yapısı, Denetim, Müfettiş, Yönetici, Öğretmen.

General Evaluation of The Education about Last Edits in Educational
Supervision in Turkey
The purpose of the educational organizations is to educate students in accordance with the basis
predetermined target behaviours. In this regard, both teachers, school administrators and education
supervisors have great responsibilities. The educational supervision gains more significance in terms of
determining the level of goal attainments and taking complementary measures. The purpose of the
educational supervision is to describe the degree to which the objectives of educational organizations
have been achieved, to evaluate the results and to take necessary precautions and also to improve the
process of education. The educational supervision system is recently being seen as an indispensable
process so as to compare between plans and implementations for goals, to identify deviations in aims
with their causes, to maintain the existence of educational organizations with preventive and developing
activities, and to increase efficiency and productivity.
In our country, there have been lots of changes in the field of educational supervision in recent
years. These changes have led to changes both in organizational structure and in the functioning of the
education process. In this context, the aim of this research is to reveal what the regulations which were
made in the last 5 years in the educational supervision system and how these regulations affect
educational organizations, inspectors, administrators and teachers. Qualitative research model was
preferred for this purpose. Firstly, to define the changes which occurred during the educational
supervision, it was planned to conduct a semi-structured interview with inspectors, administrators and
teachers after scanning the body of literature. The interviews with the inspectors, school administrators
and teachers from each group will be asked about how they evaluate positive / negative changes in
educational supervision in the past five years, what their opinions on their own working lives and their
reflection on the students and what suggestions they can bring to this issue. Later, the theoretical and
practical data which were attained will be discussed in the purpose of the research.
Keywords: Inspection structure, Inspection, Inspector, Administrator, Teacher.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

73

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Akademik Özyeterlik ve Akademik Erteleme İlişkisi
Doç. Dr. Ali Rıza TERZİ, Balıkesir Üniversitesi, uyangor@gmail.com
Dr. Nihat UYANGÖR, Balıkesir Üniversitesi, nuyangor@balikesir.edu.tr
Akademik öz-yeterlik; bireyin verilen akademik bir görevi belirlenmiş olan başarı seviyesinde
yapabileceği konusundaki algısıdır. Akademik erteleme ise bir öğrencinin yapması gereken bir işi yapmayı
geciktirmesi veya tamamen vazgeçmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Alanyazında akademik ertelemenin
çeşitli değişkenlerle olan ilişkisi üzerinde araştırmalara akademik güdülenme; karar verme stilleri; sınav
kaygısı. Örnek olarak verilebilir.
Bu araştırmada akademik erteleme davranışının akademik özyeterlikle olan ilişkileri
araştırılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1-Öğretmen adaylarının akademik özyeterlik ve akademik erteleme düzeyleri nedir
2-Öğretmen adaylarının akademik öz yeterlik ve akademik erteleme davranışları cinsiyetlerine
göre farklılaşmakta mıdır ?
3-Akademik özyeterlik akademik erteleme davranışının yordayıcısı mıdır ?
Bu araştırmada iki değişken arası ilişkinin belirlenmesi amaçlandığından araştırma ilişkisel
tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın Çalışma Grubunu 2017-2018 eğitim- öğretim yılı güz
döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinin dördüncü sınıflarında öğrenim gören 409
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akademik Erteleme Ölçeği ve
Akademik ErtelemeÖlçeği kullanılmıştır. Araştırmada varyansların homojenliği varsayımı karşılandığı
durumlarda parametrik testler karşılanamadığı durumlarda ise parametrik olmayan testler kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda Necatibey Eğitim Fakültesi dördüncü son sınıflarında öğretmen adaylarının
akademik öz yeterlik toplam puanları orta düzeyde iken; akademik sorunlarla başa çıkma ve akademik
yöntemler konusunda oldukça yeterli oldukları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının akademik
erteleme davranışları akademik erteleme ölçeği ortalama puanlarının üzerindedir. Araştırmada
pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları erkekler lehine
farklılaşmaktadır. Araştırmanın diğer bir sonucu da akademik özyeterliğinin akademik erteleme
davranışının yordayıcısı olduğudur. Bunun anlamı da akademik özyeterliğin bir birim arttığı durumlarda
akademik ertelemenin azaldığıdır.
Anahtar Kelimeler: Akademik özyeterlik, Akademik erteleme, Öğretmen adayları.

Academic Self-Efficacy and Academic Procrastination Relationship
Academic self-efficacy; is the perception that the individual can perform an assigned academic
task at the specified level of achievement. Academic postponemet is defined as delaying or giving up of
doing something that a student must do. Academic motivation to research on the relationship between
academic procrastination and various variables in the field of literature; decision-making styles; test
anxiety can be given as an example. In this study, the relationship between academic procrastination
behavior and academic self-efficacy was investigated.
1-What are the levels of academic self-efficacy and academic procrastination of prospective
teachers?
2. Does the academic self-efficacy and academic procrastination behavior of teacher candidates
differ according to their gender?
3-Is academic self-efficacy a predictor of academic procrastination behavior?
In this study, in order to determine the relationship between the two variables the research was
conducted in a relational screening model. The working group of the research establishes 409 prospective
teachers in the fourth year of Balıkesir University Necatibey Education Faculty during the fall semester
of 2017-2018 academic year. Academic Self-Efficacy Scale and Academic Procrastination Scale were used
as data collection tools in the study. Nonparametric tests were used when the parametric tests were not
met in the study where the assumptions of homogeneity of variances were met. As a result of the
research, the academic self-efficacy total scores of the teacher candidates in the fourth final year of
the Necatibey Education Faculty were moderate; it has been found that they are highly competent in
dealing with academic problems and academic methods. Teacher candidates' academic procrastination
behaviors are above the academic procrastination scale average scores. The academic procrastination
behaviors of teacher candidates trained in pedagogical formation in the research are different for men.
Another consequence of the research is that academic self-efficacy is predictive of academic
procrastination behavior. This means that when the academic self-efficacy increases by one unit, the
academic delay is reduced.
Keywords: Academic self - efficacy, Academic procrastination, Teacher candidates.
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Pedagojik Formasyon Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine
İlişkin Görüşleri
Dr. Nihat UYANGÖR, Balıkesir Üniversitesi, nuyangor@balikesir.edu.tr
Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adaylarının öğretim sürecinde elde ettikleri bilgi ve becerilerin
uygulama sürecine aktarılabilmesi, okulu ve okulun yapısını tanıyabilmelerini amaçlamaktadır. Öğretmenlik
uygulaması ile fakülte ve okul işbirliği sağlanarak öğrencilerin öğretmenlik becerilerinin arttırılması yansıra
teori ve uygulamanın birleştirilmesi amacı da taşımaktadır. Öğretmenlik uygulaması dersi pedegojik formasyon
öğretmen adaylarına iki dönem halinde verilmekte olan formasyon programında ikinci dönemde verilmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik görüşlerini
belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
1. Öğretmen adaylarının uygulama öğretmenine ilişkin görüşleri nelerdir
2. Öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanına ilişkin görüşleri nelerdir
3. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde kendi rollerine ilişkin görüşleri nelerdir?
4. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinin önemine ilişkin görüşleri nelerdir?
Pedagojik formasyon programında eğitim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi
ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışmada durum çalışması deseni benimsenmiştir.
Durum çalışması desenlerinden birisi olan bütüncül tek durum deseni doğrultusunda ise veriler toplanmıştır.
Bu doğrultuda çalışmada, pedagojik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması
dersine ilişkin görüşleri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanmış
ve bulgular betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 2017–2018 eğitim-öğretim yılında
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülen pedagojik formasyon programına devam
eden farklı fakültelerden mezun ve son sınıf öğrencileri arasından gönüllü olarak araştırmaya katılan toplam
40 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmen adayları uygulama öğretim elemanlarının
kendilerinde sahip olan bilgi ve becerileri onlara kazandırmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Ayrıca uygulama
öğretim elemanları ile yapmakta oldukları dersin uygulama sırasında kendilerine yol gösterici olduğuna
inanmaktadırlar. Öğretmen adayları derste kendilerinde bir öğretmen gibi davranmalarının beklendiği ancak
genel olarak buna hazır olmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları dersi gerekli olarak görmek ile
birlikte bazı dersleri tamamlamadıkları için zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon, Öğretmenlik uygulaması, Öğretmenlik uygulamasına ilişkin
görüşler.

Pedagogical Formation Teacher Candidates' Views on Teaching Practice
Lesson

Teaching practice aims to transfer the knowledge and skills that teacher candidates have acquired
during the teaching process to the application process and to recognize the school and school’s structure. It
is also aimed at increasing the teaching skills of students by combining teacher education practice with faculty
and school cooperation, and also to integrate theory and practice. Teaching practice course is given to the
pedagogical formation teacher candidates in the second period in the formation program which is given in two
terms.
The main purpose of this study is to determine the views of prospective teachers towards the school
experience lesson. In response to this main objective, the following questions have been searched.
1. What are the opinions of the prospective teachers about the practice teacher?
2. What are the opinions of the prospective teachers regarding the practice instructor?
3. What are the opinions of the prospective teachers regarding their role in the teaching practice
class?
4. What are the opinions of prospective teachers regarding the importance of teaching practice
lesson?
In this study, it was adopted that the case study of the teacher candidates who are educated in the
pedagogical formation program to determine their opinions about teaching practice lesson. The data are
collected in the direction of the holistic single case pattern, which is one of the case study patterns. In this
direction, the opinions of the teacher candidates in the pedagogical formation program were collected through
semi-structured interview form developed by the researcher and the findings were analyzed descriptively. The
participants of the research constitute a total of 40 teacher candidates who graduated from different faculties
continuing on the pedagogical formation program carried out in Balıkesir University Necatibey Education
Faculty in 2017-2018 academic year and voluntarily participated in the research among last grade and
gratuated students. As a result of the research, the teacher candidates stated that the practice instructors
are trying to give them the knowledge and skills they possess. They also believe that the course they are
practicing with the practice instructors is guiding them during practice. Teacher candidates expressed that
they were expected to act as a teacher to them but were generally not ready for it. Teacher candidates stated
that they were compelled to complete some lessons while seeing the course as necessary.
Keywords: Pedagogical formation, Teaching practice, Views about teaching practice.
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Sınıf Yönetimi Lisans Derslerinde Eğitim Konulu Filmlerin Kullanımına Yönelik
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Dr. Sezen TOFUR, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, sezentofur@gmail.com
Bu çalışma sınıf yönetimi derslerinde eğitim konulu filmlerin kullanılmasına ilişkin Fen
bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma
yöntemlerinden fenomenolojik desende tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018
eğitim öğretim yılı güz döneminde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim
gören 75 Fen Bilgisi öğretmen adayıdır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan sorular aracılığı
ile yazılı olarak toplanmıştır. Verilerin analizi içerik analizi ve betimsel analiz ile
gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre öğretmen adaylarının görüşleri verdikleri cevaplara göre üç
temada sınıflanmaktadır. Bu temalar verilen cevapların yoğunluğuna göre sırasıyla henüz
karşılaşılmayan durumlar için yol gösterici olma, öğrenmeyi sağlayan bir araç olma ve mesleki
gelişimi sağlama şeklindedir. Buna göre eğitim konulu filmler, öğretmen adayları için mesleki
anlamda henüz karşılaşılmayan durumlar için yol göstericidir. Karşılaşabilecek sorunlarla baş
edebilmede ipuçları sağlayarak farklı bakış açıları kazandırır. Eğitim konulu filmler, öğretmen
adayları için öğrenmeyi kolay, akılda kalıcı ve etkili bir şekilde sağlayan ekonomik araçlardır. Sınıf
yönetimi derslerini görsel işitsel bir yolla ilgi çekici hale getirir. Konu ile ilgili eleştirel gözlem
yapabilme imkânı sunarak ayrıntıların görülebilmesini sağlar. Eğitim konulu filmler, öğretmen
adaylarının mesleki yetkinlik kazanmalarında kolaylaştırıcıdır. Öğretmenlik mesleği için ön bilgi ve
hazırlık imkânı sunar. Sonuç olarak öğretmen adaylarının görüşleri, sınıf yönetimi derslerinin eğitim
konulu filmler yolu ile işlenmesinin onlara katkıda bulunduğu yönündedir. Yapılan bu çalışma
öğretmen adaylarının sınıf yönetimi derslerinde eğitim konulu filmlerin bir eğitim öğretim aracı
olarak kullanılmasına ilişkin görüşlerini gözler önüne sermesi bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim konulu filmler, Sınıf yönetimi, Öğretmen adayları, Mesleki gelişim,
Mesleki öğrenme.

Views of Science Teacher Candidates Regarding the Usage of Educational
Films in Teaching Classroom Management Undergraduate Courses
This study aimed to identify the views of science teacher candidates regarding the usage
of educational films in teaching classroom management courses. Phenomenology, a qualitative
research method, was used. The participants were 75 students receiving science training at Manisa
Celal Bayar University Faculty of Education in the fall semester of 2017-2018 academic year. The
data were gathered in writing by means of the questions prepared by the researcher. Data analysis
was executed by content analysis and descriptive analysis. According to findings, the answers were
classified under three themes. These themes were guidance for situations not previously
encountered, becoming a means of learning, providing professional development, respectively in
order of intensity of the answers given. Accordingly, educational films for teacher candidates are
a guide for situations not previously encountered in professional sense. They give different
perspectives by providing clues to cope with problems that can be encountered. Educational films
are economic tools that make learning easier, more memorable and effective for teacher
candidates. They make classroom management lessons attractive in an audio-visual way. They
provide the opportunity to make critical observations about the subject and make the details
visible. Educational films are facilitating the professional competence of teacher candidates. They
provide preliminary information and preparation for the teaching profession. As a result, the views
of teacher candidates suggest that teaching classroom management courses through educational
films contributes to them. This study is of significance since it provides insights about the
understandings of teacher candidates regarding the usage of educational films as an educational
tool in classroom management courses.
Keywords: Educational films, Classroom management, Teacher candidates, Professional
development, Professional learning.
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Öğretmen Adaylarının Drama Yöntemini Uygulamaya İlişkin Yeterlikleri
Doç. Dr. Kemal Oğuz ER, Balıkesir Üniversitesi, keoguzer@gmail.com
Derya ACAR BAŞEĞMEZ, Milli Eğitim Bakanlığı, deryaacar_254@hotmail.com
Günümüzde öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak amacıyla, drama eğitimin her kademesinde
yöntem olarak kullanılmaktadır. Dramanın istenilen nitelikte uygulanabilmesi için öğretmen adaylarının
yeterlik düzeylerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı “öğretmen adaylarının
drama yöntemini uygulamaya ilişkin yeterlik düzeylerinin ve bu düzeyler arasında çeşitli değişkenler açısından
farklılık olup olmadığının belirlenmesi”dir. Balıkesir Üniversitesinde Bilgisayar ve öğretim teknolojileri
öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenliği, Sınıf öğretmenliği, Sosyal Bilgiler öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği
bölümlerinde öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencileri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma
kapsamında 207 öğrenciye ulaşılmıştır.
Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı
olarak Karadağ, Çalışkan, Korkmaz ve Yüksel (2008) tarafından geliştirilen “Drama Lideri Olarak Öğretmen ve
Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği” ölçeğinden yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde,
bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır.
Araştırma kapsamında şu sonuçlara ulaşılmıştır:
• Öğretmen adaylarının “dramayı planlama yeterliği”, “dramayı gerçekleştirme yeterliği” ve “drama
sürecini değerlendirme yeterliği” boyutlarında kendilerini yeterli gördükleri belirlenmiştir.
• Öğretmen adayların “dramayı planlama yeterliği”, “drama sürecini gerçekleştirme yeterliği” ve
“drama sürecini değerlendirme yeterliği” kadınlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
• Öğretmen adayların “dramayı planlama yeterliği”, “drama sürecini gerçekleştirme yeterliği” ve
“drama sürecini değerlendirme yeterliği” bölümlere göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
• Öğretmen adaylarının “dramayı planlama yeterliği” ile; “drama sürecini gerçekleştirme yeterliği”
ve “drama sürecini değerlendirme yeterliği” arasında orta düzeyde ilişki vardır.
• Öğretmen adaylarının “drama sürecini gerçekleştirme yeterliği” ile “drama sürecini değerlendirme
yeterliği” arasında yüksek düzeyde bir ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: Drama, Yeterlik, Öğretmen adayları.

The Adequacies of Teacher Candidates related to the Application of Drama
Method
Today, drama is used as a method in every stage of education to ensure active participation of
students in the classroom. It is important that the qualification levels of the teacher candidates are known so
that the drama can be applied in the desired quality. In this context, the aim of the research is to determine
the qualification levels of teacher candidates related to application of the drama method and whether there
are differences between these levels in terms of various variables. Fourth grade students studying in Computer
and Instructional Technologies Teacher, Pre-school Teacher, Classroom Teacher, Social Studies Teacher and
Turkish Language Teacher at Balıkesir University constitute the sample of the research. Within the scope of
the research, 207 students have been reached.
In this research, a screening model has been used from quantitative research methods.""Teacher as
the leader of drama"" and ""Educational Drama Application Qualification"" scale developed by Karadağ,
Çalışkan, Korkmaz and Yüksel (2008) has been used as a data collection mean. Frequency, percentage,
independent sample t test, one way variance analysis and correlation analysis have been used in analyzing the
data.
Within the scope of the research, the following conclusions have been reached.
• It has been determined that teacher candidates see themselves adequately in the topics of
""adequacy of drama planning "", "" adequacy of drama process application "", and ""adequacy of drama process
evaluation"".
• It has been determined that ""adequacy of drama planning"", ""adequacy of drama process
application"" and ""adequacy of drama process evaluation"" of the candidate teachers have a significant
difference in favor of women.
• It was determined that ""adequacy of drama planning"", ""adequacy of drama process application""
and ""adequacy of drama process evaluation"" of the teacher candidates showed a significant difference
according to the department studied them in university.
• ""Drama planning adequacy"" of the teacher candidates has a moderate relationship between ""the
adequacy of drama process application"" and ""the adequacy of drama process evaluation"" of the teacher
candidates.
• There is a high level of relationship between teacher candidates 'adequacy of drama process
application' and ' adequacy of drama process evaluation'.
Keywords: Drama, Adequacy, Teacher candidates.
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Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Yaşam Boyu
Öğrenme İle İlgili Bakış Açıları
Mualla ALAÇAM, Bartın Devlet Hastanesi, mualla.alacam@gmail.com
Bu araştırmanın amacı, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme
eğilimlerini incelemektir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bartın ve Karabük İli merkez
ve ilçelerindeki Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemine ise kura yöntemi ile seçilen Bartın, Karabük ve Safranbolu Anadolu Sağlık
Meslek Lisesinde görev yapan 79öğretmen alınmıştır. Araştırmanın verileri Demografik Bilgiler
anketi ve “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” ile elde edilmiştir. Geliştirilen ölçeğin
güvenirliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ön uygulama sonucu güvenirlik (Kruskal Wallis
Test) katsayısı 0, 424 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin analizi için SPSS paket programı
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde anlamlılık düzeyi 0.14 olarak benimsenmiştir.
Araştırma sonunda öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri yüksek düzeyde çıkmıştır.
Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini cinsiyet faktörünün etkilemediği görülmüştür.
Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri, alanlarına göre farklılık göstermektedir. Alanı
Meslek dersi olan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri, diğer gruplardan daha yüksek
bulunmuştur. Yine öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin kıdeme göre anlamlı fark
olmadığı bulunmuştur. Araştırma sonunda öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin daha
da artırılması için gerekli çalışmaların yapılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, ASML, Öğretmen.

Teachers Who Work in The Health Locality of Anatolia Views on Life
Dimension Learning
The purpose of this research is to examine the Anadolu Health Vocational High School
teachers tend to life long learning. The survey model used in the study of the descriptive research
methods. There search population in the 2015-2016 academic year and constitutes Bart teachers
working in Anadolu Health Vocational High School in the center of province and district of Karabük.
Research. Demographics data of the survey questionnaire and the ""Lifelong Learning Trends Scale""
was obtained. The results of pre-application reliability conducted to determine there liability of
the developed scale (Kruskal-Wallis test) coefficient of 0, was found to be 424. For the analysis of
the obtained data SPSS was used to analyze the data 0:14 that the significance level.
At the end of the life long learning trends Studies teacher at a high level it is reached.
Teacher of life long learning has been shown to affect the trend of the gender factor. Teachers life
long learning trends vary according to the area. Vocational courses for teachers in the field of life
long learning trends were higher than other groups.
Keywords: Context based approach, Postgraduate thesis and dissertations, Document analysis.

* Bu çalışma, yazarın tezsiz yüksek lisans dönem projesinden üretilmiştir.
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İnşaat Teknikerliği Eğitiminde Bilgisayar Kullanımının Önemi
Halit Erdem ÇOLAKOĞLU, Giresun Üniversitesi, erdem.colakoglu@giresun.edu.tr
Merdan Törehan TURAN, Giresun Üniversitesi, torehan.turan@giresun.edu.tr
Yirminci yüzyılda çağdaşlaşma sürecini tamamlama yolunda hızla ilerleyen toplumlar, bilgi
toplumu adı verilen yeni bir toplum düzenini ortaya çıkartmışlardır. Bilgi toplumlarında bilgi işleme aracı
olarak kullanılan bilgisayarlar bilginin üretilmesi, nesilden nesile aktarılması, bilgiye ulaşılması ile
bilginin korunması ve saklanması gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Günümüzde eğitim araştırmaları,
eğitim hizmetleri yönetimi, rehberlik hizmetleri, ölçme ve değerlendirme ile öğrenme ve öğretme
etkinlikleri gibi yaşamın her bir parçasında bilgisayarlardan faydalanılmaktadır. Özellikle eğitim ve
öğretim alanlarında bilgisayar kullanımı öğrencilerin gereksinim duydukları bilgiye kısa sürede ulaşması,
ulaştığı bilginin doğruluğunu belirleyerek mevcut problemlerin çözülebilmesinde büyük kolaylık
sağlamaktadır. Bilgisayarlar sadece bilgiye ulaşmada kullanılmamakla beraber mevcut bilginin
işlenmesinde yani bilgisayarların ürettiği teknolojinin kullanılmasında da etkin bir rol oynamaktadır.
Bilgisayar donanım ve yazılımlarındaki gelişmeler doğrultusunda sayısal hesap yükünün fazla, tasarım ve
çizimlerin yoğun olarak yapıldığı inşaat eğitimlerinde de bilgisayarların önemi artmış, bilgisayar destekli
öğrenme yöntemine geçilmiştir. Bu kapsamda Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü öğrencilerine
betonarme derslerinde teorik olarak anlatılan yapılara ait statik hesap yöntemleri bilgisayar ortamında
hazırlanan paket programlar yardımıyla çok daha kolay ve anlaşılır bir dille nakledilmektedir. İnşaat
Bölümü öğrencileri yapıya ait mimari çizimleri ve tasarımın diğer ilgili parçalarını bilgisayar ortamında
iki ve üç boyutlu olarak rahatlıkla çizebilmekte böylece çizim için harcanan vakitten çok büyük tasarruf
sağlanmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı, Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü öğrencilerinin iki yıl
süren eğitim-öğretim hayatları boyunca bilgisayardan ne şekilde yararlanabildiklerini belirleyerek,
bilgisayarın mesleki eğitimdeki rolünü ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın yönteminde, İnşaat Bölümü
öğrencilerine verilen derslerden örnekler verilerek inşaat teknikerliğinde kullanılan bilgisayar
programlarının öğrenciye olan katkısı belirlenmiştir. Sonuç olarak İnşaat Teknikeri olarak mezun olacak
öğrencilerin mesleki yönden tam ve yeterli olabilmesi bilgisayarı kullanabilmesi ile sağlanacaktır.
Bilgisayar ortamında hazırlanan mesleki paket programlar öğrencinin yapı ile ilgili problemleri hızlı ve
doğru bir şekilde çözmesini sağlayarak sayısal hesap yükünü önemli oranda azaltacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat teknikerliği, Bilgisayar, Paket program, Eğitim, Meslek yüksekokulu.

The Importance of Using Computer in Construction Technician Education
In the twentieth century, societies that have progressed rapidly to complete the process of
modernization have uncovered a new social order called the information society. Many areas such as the
production of computer information used as information processing tools in information societies, transfer of
generations from generation to generation, information access and protection and storage of information are
used. Nowadays, computers are used in every part of life such as educational researches, education services
management, guidance services, measurement and evaluation and learning and teaching activities. In
particular, the use of computers in the fields of education and training provides students with a great deal of
access to the information they need in a short period of time, by identifying the truth of the information they
receive and solving existing problems. Computers are not only used to access information but also play an
active role in the processing of existing information, that is, in the use of technology produced by computers.
Numerical calculations in the direction of developments in computer hardware and software have been
overloaded, the importance of computers has increased and computer assisted learning method has been
introduced in construction education where designs and drawings are intensive. In this context, the static
calculation methods belonging to the construction which are theoretically explained to the students of the
Construction Department of the Vocational High School are transported to a more easily understood
comprehension with the aid of the package programs prepared in the computer environment. Construction
Department students are able to draw architectural drawings of the building and other related parts of the
design easily in two and three dimensions in computer environment, thus saving a lot of time for drawing. The
purpose of this study is to reveal the role of the computer in vocational education by determining how the
students of the Construction Department of Vocational High School can benefit from the computer during their
two years of education. In the method of the study, examples from the lessons given to the students of the
Construction Department were given and the contribution of the computer programs used in construction
technology to the students was determined. As a result, the graduates of Construction Technicians will be
provided with the ability to use the computer fully and professionally in the professional direction. The
professional package programs prepared in the computer environment will help the student solve the problems
related to the structure quickly and correctly and reduce the load of the numerical calculations considerably.
Keywords: Construction technician, Computer, Package program, Education, Vocational high school.
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İlkokul Sınıf Asistanlarının Görevlerine Yönelik Bir Araştırma: Birleşik Krallık
Örneği
Öğr. Gör. M. Serhat SEMERCİOĞLU, Gümüşhane Üniversitesi, serhat_semercioglu@hotmail.com
Doç. Dr. Kasım KIROĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, november@omu.edu.tr
Çalışmanın örneğini oluşturan Birleşik Krallıkta örgün eğitimli ilkokullarda eğitim-öğretim
ve fiziksel açıdan ihtiyaçların karşılanması için sınıf öğretmeni harici, eğitimci personele ihtiyaç
duyulmuştur. Ülke genelinde özellikle 1960’lı yılların başından itibaren, sınıf asistanları gelişen
dünyada ilkokul sınıflarında kendini göstermeye başlamıştır. Bu noktada sınıf asistanlarının ortaya
çıkışında üç genel amaç vardır; ilk olarak öğretmenin iş yükünü azaltmak, ikinci olarak ek destek
ihtiyaçları olan çocukları desteklemek ve son olarak öğrencilerin becerilerine ek olarak gelişim
sağlamak. Son yıllarda, Birleşik Krallığın yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde iş gücü reformunun bir
parçası olarak, ek sınıf asistanları geniş kapsamlı eğitimsel ya da eğitimsel olmayan görevler
almışlardır. 2000’li yılların başından itibaren özellikle Birleşik Krallık’ta sınıf asistanının rolü
“Gelişmiş Becerikli Yardımcı Öğretmen” rolüne bürünmüş, 2004’te ilkokullardan sonra
ortaokullarda da sınıf asistanlarına görev verilmiş ve her sınıfa bir asistan olacak şekilde yeniden
düzenlenmiştir. 2012 yılına gelindiğinde Birleşik Krallık dâhilinde ilkokul ve ortaokulda iş gücünün
çeyreğini sınıf asistanları oluşturmuştur. Bugünlerde ise birçok sınıf asistanı, fiziksel / duyusal
geriliği veya adaptasyonda sıkıntıları olan öğrencilerin sınıfa adaptasyonunu sağlama, tüm
öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleme ve sınıf içinde rahatsız edici davranışları
engelleyerek öğretmenin dersi sorunsuz işlemesine yardımcı olma gibi pastoral rollerde oldukça
değerli işler yürütmektedir.
Bu kapsamda çalışmada sınıf asistanının görev tanımı, mesleki yeterlikleri, nerelerde
kullanıldıkları, maaşları, çalışma prensipleri vb. faktörleri incelenmiş olup, bildiri sunum gününde
bu faktörler detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Çalışma, Türkçe literatür incelendiğinde başka bir
çalışmaya rastlanmadığından ilk olma özelliği de taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf asistanı, Yardımcı öğretici, Yardımcı öğretmen.

A Study on the Duties of Primary School Classroom Assistants: United Kingdom
Example
In the United Kingdom, which constitutes the working example, there is a need for nonclassroom, educative staff to meet education and physical needs in structured primary schools. In
the country as a whole, especially since the early 1960s, class assistants began to show up in the
developing world in elementary school classes. At this point, the emergence of classroom assistants
has three general purposes; firstly to reduce the workload of the teacher, secondly to support the
children with additional support needs and finally to develop in addition to the skills of the
students. In recent years, as part of the workforce reform in the United Kingdom as well as in many
countries around the world, assistant class assistants have undertaken a wide range of educational
and non-educational tasks. Since 2000, the role of the class assistant, especially in the United
Kingdom, has assumed the role of ""Advanced Skilled Auxiliary Teacher"". In 2004, after primary
school, secondary school students were assigned to classroom assistants and each class was
reorganized to be an assistant. By the year 2012, classroom assistants have formed the quarter of
the workforce in primary and secondary schools in the UK. Nowadays, many classroom assistants
are invaluable in pastoral roles such as providing classroom adaptation of students with physical /
sensory stress or adaptation difficulties, supporting social and emotional development of all
students, and helping the teacher practice class without problems by preventing disturbing
behavior in the classroom.
In this context, the class assistant's job description, professional qualifications, where they
are used, salaries, working principles, factors are examined and these factors will be explained in
detail on the paper presentation day. When the Turkish literature is examined, the study is the
first since no other studies have been found.
Keywords: Assistant teacher, Classroom asistant, Helper teacher.
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Kurtuluş Savaşı Dönemi Türk Kadın Kahramanlarına İlişkin Öğrenci
Farkındalığı: Muğla İli Ortaca İlçesi Örneği
Pınar GÜN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gpinarguray@gmail.com
Bu araştırmanın temel amacı, Türk Kurtuluş savaşı tarihinde önemli yeri olan kadın
kahramanlara ilişkin öğrencilerin farkındalık düzeylerinin saptanmasına yöneliktir. Araştırmanın
amaçları doğrultusunda, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla İli Ortaca İlçesindeki 3 farklı lise
türünde eğitim almakta olan toplam 417 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada
betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanması, anket formu ile gerçekleşmiştir.
Anket formları ile toplanan verilerin çözümlenmesinde ise SPSS 21.0 istatistik programı
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzdelik, bağımsız grup t- testi, Tek Yönlü
Varyans Analizi(ANOVA) ve tamamlayıcı Post Hoc Tekniği olarak da Scheffe Testi uygulanmış ve
sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma, betimsel bir çalışma olup sonuçları Ortaca
İlçesindeki liselerde eğitim alan öğrenci görüşleri ile sınırlıdır.
Araştırma bulgularına göre, Milli Mücadele yıllarının önemli kadın kahramanlarından olan
Kara Fatma ve Halide Edip Adıvar’ın öğrenciler tarafından en çok bilinen kadın kahramanlar olduğu
tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni bakımından öğrencilerin kadın kahramanlara ilişkin bilgi
düzeylerinde anlamlı farklılık olmadığı başka bir ifade ile kız ve erkek öğrencilerin benzer
düşündüğü bulgusu elde edilmiştir. Okul değişkeni bakımından ise meslek ve imam hatip liselerinde
eğitim almakta olan öğrencilerin liselerde eğitim almakta olan öğrenci guruplarına göre daha düşük
seviyede farkındalık düzeyinin olduğu saptanmıştır. Sınıf seviyesi değişkenine göre ise, 11. Sınıf
seviyesinde farkındalık düzeyi daha alt seviyedeki sınıf seviyelerine göre daha yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Milli mücadele, Kadın kahramanlar, Öğrenci farkındalığı.

The Awareness Level of High School Students about Female Heroes in the
Turkish Independence War: The Sample of Mugla-Ortaca Province
The main purpose of the research is to determine the level of awareness of the students
related to female heroes who have an important place in the history of Turkish Independence. In
line with the objectives of the research, a total of 417 students from four different high schools in
the province of Muğla-Ortaca, were included in the academic year of 2017-2018. Descriptive survey
model was used in the study. The questionnaire form has used the collection of the data. SPSS 21.0
statistical program was used to analyze collected data with questionnaire forms. Frequency,
percentage, independent group t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe test as a
complementary post hoc technique were applied to analyze the data and the results were
evaluated. The research is a descriptive study and its results are limited to the opinions of the
students in the High School in Ortaca.
According to research findings, it was determined that the most known female heroes by
the students were Fatma and Halide Edip Adıvar. In terms of gender variables of students, the
result is that there is no significant difference in the level of knowledge regarding the Turkish
female heroes. Research revealed that the students who are studying in the vocational high schools
and Imam Hatip high schools have a lower level of awareness of Turkish female heroes than the
high school students. According to the class level variable, the level of awareness of the Turkish
female heroes at the 11th-grade level is higher than the level of the lower level class.
Keywords: War of independence, Turkish female hero, Student awareness,
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Dokuzuncu Sınıf İngilizce Ders Kitabının Öğretmen ve Uzman Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi
Hasret GÜVEN, Adnan Menderes Üniversitesi, hasretguven82@gmail.com
Prof. Dr. A. Seda SARACALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, sedasaracal@gmail.com
Bu araştırmanın temel amacı devlet ortaöğretim okullarında dokuzuncu sınıf İngilizce ders
kitabı olarak kullanılan Power Up 9 ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının
Ortaöğretim dokuzuncu sınıf İngilizce öğretim programına uygunluğunun incelenmesidir. Çalışma,
nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüş ve görüşme ve doküman analizi teknikleriyle desenlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubu maksimum çeşitlilik örneklemesi yapılarak belirlenmiş 15 dokuzuncu
sınıf İngilizce öğretmeni ile değişik üniversitelerde görev yapmakta olan 5 İngilizce öğretmenliği ve
eğitim programları ve öğretim alan uzmanından oluşmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından
geliştirilmiş yarı yapılandırılmış öğretmen görüşme formu ve uzman görüşme formu aracılığı ile elde
edilmiştir. Bunlara ek olarak, araştırmacı tarafından Power Up 9 ders kitabı, çalışma kitabı ve
öğretmen kılavuz kitabının doküman analizi yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin
çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları 9. sınıf İngilizce ders
kitabının fiziksel özellikleri ve öğretim programının hedef boyutu açısından kısmen yeterli olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Ancak kitabın içerik, öğrenme öğretme süreçleri ve değerlendirme boyutları
bakımından birçok açıdan yetersiz olduğu belirlenmiştir. Öğrenci çalışma kitabının genel anlamda
ders kitabını destekleyici, eğlenceli ve ilgi çekici olduğu; ancak öğretmen kılavuz kitabının
öğretmen için destekleyici ve yönlendirici olmadığı belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, aynı kitabın
farklı seviyelerdeki okullarda kullanılmasının, öğrencilerin dil yeterlilik düzeyindeki farklılıklardan
dolayı uygulamada sorunlar oluşturduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar ışığında, ders kitabı
ve çalışma kitabının programa uygun olarak geliştirilmesi ve etkin bir kullanım sağlanması için
sistematik olarak değerlendirilmesi ve öğretmen kılavuz kitabının alternatif yol ve fikirler içeren,
öğretmen için bir rehber olacak şekilde tasarlanması gerektiği önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil ders kitabı, Yabancı dil ders kitabı değerlendirme, İngilizce
öğretim programı, 9. sınıf ingilizce öğretim programı.

Evaluation of Ninth Grade English Course Book according to Teacher and
Specialist Views
The main purpose of this study is to examine the compliance of Power Up 9 Course Book,
Workbook and Teacher's Book with the 9th grade English curriculum, which is used in the ninth
grade English course book in public secondary schools. The study was conducted with qualitative
research method and designed with interview and document analysis techniques. The study group
was determined by maximum variation sampling method and it consisted of 15 ninth grade English
teachers, and five English language teaching and curriculum and instruction specialists who work
at different universities. Data were collected through a semi-structured teacher interview form
and an instructor interview form developed by the researcher. In addition to these, document
analyses of the course book, workbook and teacher’s book were carried out by the researcher.
Content analysis method was utilized to analyze the data obtained from the interviews.Research
results showed that, the course book was found partly sufficient in terms of its physical properties
and the goals defined in the curriculum. However, it was found insufficient in many respects in
terms of content, learning and teaching process and evaluation items of the curriculum. The study
also revealed that the workbook in general supports the course book, is enjoyable to study and
interesting; but the teacher’s book does not provide support and guidance to the teacher. In
addition, it was found that using the same course book in different types of schools causes problems
in practice due to the differences in the language proficiency levels of the learners. In the light of
these results, it is suggested that the course book and workbook be designed in compliance with
the curriculum and be evaluated systematically for high efficiency in use, and the teacher’s book
be designed as a guide with alternative ways and ideas for the teachers.
Keywords: Foreign language course book, Foreign language course book evaluation, English
curriculum, 9th grade english curriculum
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Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Destek ile Politik Becerileri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
Arş. Gör. Orhan KAHYA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, okahya1@gmail.com
Uzman Dr. Ali YAKAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aliyakar10@gmail.com
Dr. Halim SARICAOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hsaricaoglu@gmail.com
Okullarda etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yönelik örgütsel davranış araştırmalarının
son yıllarda giderek arttığı söylenebilir. Bu alanlardan birisi de öğretmenin verimli çalışmasında
etkili olan örgütsel destek algısıdır. Örgütsel destek, örgüt değerlerinin çalışanların iyiliğini dikkate
alması ve onların mutluluklarını arttırıcı nitelik taşımasını ifade eder. Dolayısıyla destekleyici bir
örgüt, çalışanlarda güven ve etkili çalışma davranışları ortaya çıkarır. Bir başka ifade ile yüksek
örgütsel destek algısına sahip çalışanlar teorik olarak örgüte fayda sağlayan davranışlar gösterme
eğilimindedirler. Öte yandan örgütlerde kişisel veya örgütsel amaçlara ulaşabilmek için başkalarını
etkilemek amacıyla çalışanlar tarafından çeşitli politik davranışlar sergilenmektedir. Bu taktikler
çalışanın örgüt içindeki formal rolünün gerektirmediği ancak örgütle ilgili avantaj ve
dezavantajların dağılımını etkileyen veya etkilemeye çalışan faaliyetlerdir. Politik davranışlar,
farklı durumlar karşısında değişiklik göstermekle birlikte; bireylerin kişisel özellikleri, amaçları ve
politik davranışın ortaya çıktığı durumsal özellikler de tercih edilen politik davranış üzerinde etkili
olmaktadır. Okullarda örgütsel yaşamın bir parçasını oluşturan politik davranışların, amaçladığı
sonuca ulaşması ise büyük oranda yönetici ve öğretmenlerin politik becerilere sahip olmasına
bağlıdır. Dolayısıyla öğretmelerin politik becerilerinin diğer örgütsel davranışlardan
etkilenebileceği tartışılabilir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek ile
politik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Muğla il merkezi ve ilçelerinde görev yapmakta olan
öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Politik Beceri Ölçeği” ve “Algılanan Örgütsel
Destek Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t- testi, ANOVA ve
regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmada bulguları ve sonuçları detaylı şekilde ele alınmış ve
bu doğrultuda çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Algılanan örgütsel destek, Politik beceri, Öğretmen.

The Relationship Between Teachers’ Perceived Organizational Support and
Political Skills
The purpose of this study is to determine the relationship between teachers’ perceived
organizational support and political tactics. Organizational behavior research on increasing
efficiency and quality in schools have remained popular lately. One of these research areas is
perceived organizational support. Organizational support in schools is fundamental in that
organizational values should consider teachers’ wellbeing and increase their happiness. Therefore,
a supportive organization provides teachers trust and efficiency emerge in return. Besides,
theoretically, employees with high organizational support tend to be more beneficial for the
organization. On the other hand, employees may use varied political tactics to affect others in
order to reach their personal or organizational goals. Although these tactics are not part of the
formal role in an organization, they may affect the distribution of advantages and disadvantages
within the organization. Political tactics may change according to different situations, personal
characteristics, and aims. Hence, it is argued that teachers’ political tactics can get affected by
other organizational behaviors and dynamics. Data for this survey research were collected with
“perceived organizational support scale” and “political tactics scale”. The sample of this
descriptive study consists of teachers working in Muğla province of Turkey. Data was analyzed
through descriptive statistics, t-test, ANOVA, and regression analyses. Findings, results, and
recommendations of the research were discussed in detail.
Keywords: Perceived organizational support, Political skills, Teacher.
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AB Projeleri Kapsamında Yurt Dışı Hareketliliklerine Katılan Öğrencilerin
Görüşlerinin İncelenmesi
Volkan Alparslan KILIÇ, Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, volkankilic@hotmail.com
Bu araştırmanın amacı Erasmus+ kısa dönemli öğrenci hareketlilikleri ile Avrupa Birliği
ülkelerine giden öğrencilerin yaşadıkları deneyimlere ilişkin görüşlerinin incelenmesine yöneliktir.
Araştırmanın çalışma gurubunu Erasmus+ okul ortaklığı projeleri ile kısa dönemli öğrenci
hareketliliklerine katılan 19 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden
fenomonolojik yaklaşımla yürütülmüştür. Çalışmada veriler yüz yüze görüşme tekniği ile elde
edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleri doğrultusunda belirli
temalar altında toplanarak içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.
Araştırma kapsamında iki farklı Erasmus+ okul ortaklığı projesi ile İtalya, Portekiz, Güney
Kıbrıs ve Litvanya’da gerçekleştirilen öğrenci aktivitelerine katılan öğrencilerin görüşlerine
başvurulmuştur. Bu araştırmada, çalışma gurubuna dâhil edilmiş olan öğrenciler ilk yurt dışı
deneyimini bu projeler ile yaşamışlardır. Araştırma bulgularına göre, katılımcılar yurt dışı
hareketlilik öncesinde hafif düzeyde korku, endişe hissettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların
hepsi bu yurt dışı aktivitelerin onların İngilizce dil becerilerinin gelişimine olumlu katkı sağladığını
belirtmişlerdir. Bununla beraber dil öğrenme motivasyonlarının arttığını da belirtmişlerdir.
Gittikleri ülkelerdeki günlük hayatta kullanılan basit düzeyde kelimeleri de öğrendiklerini
belirtmişlerdir. Farklı kültürden kişilerle iletişim kurmada yabancı dilin önemli olduğunu ancak tek
şart olmadığını ifade etmişlerdir. Farklı kültürden, milletten insanlarla tanışmanın kişisel gelişim
için çok önemli olduğunu ve bu hareketliliklerin kendi gelişimlerinde önemli katkı sağladığını
belirtmişlerdir. Ayrıca sosyal ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıklarının olumlu etkilendiği, takım
çalışması bilincinin arttığını belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erasmus+ projeleri, Öğrenci kazanımı, Öğrenci deneyimi.

Examination of the views of the students having attended to EU projects
The purpose of this study is to examine the views of Erasmus + short-term student mobility
and experiences of students who go to European countries. The study group is consist of 19 students
who participate in Erasmus + school partnership projects. The research was conducted with a
phenomonal approach from qualitative research methods. The study was conducted with face to
face interview technique. The data obtained from the interviews analyzed by content analysis
method.
Within the scope of the research, two different Erasmus + school partnership projects were
used to refer to the views of students who participated in student activities in Italy, Portugal,
Cyprus and Lithuania. According to research findings, participants stated that they feel anxiety
before they traveled. All participants indicated that short term students mobility contributed
positively to the development of their English language skills. They also pointed out that their
language learning motivations are increasing. In addition, they stated that their sensitivity towards
social events is positively affected and the consciousness of team work is increased.
Keywords: Erasmus+, Student participant, Student achievement.
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İlköğretim Öğrencilerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma
Prof. Dr. A. Seda SARACALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, sedasaracal@gmail.com
Belma KOÇ, Adnan Menderes Üniversitesi, belma_koc@yahoo.com
Türkü PAYZA, Adnan Menderes Üniversitesi, payzaturku@gmail.com
İlköğretim öğrencilerinin okula alışmada karşılaştıkları ilk ve ana unsur olan öğretmen,
öğrencilerin eğitim ve öğretime bakışını doğrudan şekillendirmektedir. Eğitim-öğretimde öğretmenin rolü
kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada; ilkokul öğrencilerinin öğretmen kavramı ve öğretmen rolüne ilişkin
algılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda; 10 birinci sınıf, (n=10) 10 ikinci sınıf, (n=10) 10
üçüncü sınıf (n=10), 10 dördüncü sınıf (n=10) olmak üzere toplam 40 (n=40) ilkokul öğrencisinin öğretmen
kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarma amacına yönelik olarak öğrencilerin her
birinin öğretmen vücudumuzdaki bir organ olsaydı... olurdu, çünkü ...” ifadesini tamamlaması istenmiştir.
Elde edilen ham veriler nitel veri çözümleme yöntemlerinden metafor analizi yoluyla incelenmiştir.
Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin öğretmen kavramına ilişkin olarak 3 adet geçerli metafor
ürettiği gözlemlenmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından sınıflandırılarak bilişsel,
duyuşsal ve psikomotor olmak üzere 3 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler
incelendiğinde, öğrencilerin öğretmen kavramını çoğunlukla bilişsel ya da duyuşsal bir unsur olarak
tanımladıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca öğretmenin üstlendiği psikomotor nitelikli özelliklerin
öğrenciler tarafından dikkate alınmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra ilköğretim birinci kademe
öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin algılarının cinsiyet ve sınıf düzeyleri (1,2, 3, 4 ) bakımından da
önemli derecede farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İlköğretim öğrencileri, Öğretmen algısı, Metafor, Örgüsel metafor.

Perceptions of Primary School Students on Teacher Concept: A Metaphorical Study
Teachers, the first and the main element of primary school students' accustomed to reading,
directly shape the educational and teaching attitudes of their students. The preeminence of the role of
the teacher in education and training has a critical importance. In this study, it is aimed to reveal the
perceptions of primary school students about the concept of teacher by looking at the concept of teacher
and the role of teacher in terms of students. A total of 40 (n = 40) elementary primary school students,
10 first grade, (n = 10) 10 second grade, (n = 10) 10 third grade (n = 10), 10 fourth grade the raw data
obtained by completing the expression "... would be if each of the students had an organ in the body of
the teacher for the purpose of uncovering the metaphors they had in relation to the qualitative data
analysis methods." According to the findings of the study, it was observed that students produced 3 valid
metaphors regarding the concept of teacher. These metaphors were then grouped under three conceptual
categories: cognitive cognitive, affective, and psychomotor in terms of their common features. When
these categories are examined, it is revealed that the students mostly define the teacher concept as a
cognitive or affective element. The psychomotor traits that the teacher has taken care of are not taken
into account by the students. In addition, it was determined that the perceptions of primary school
students about the concept of teacher did not show any significant difference in terms of gender and
class levels (1,2,3,4).
Keywords: Primary school students, Teacher perception, Metaphor,.
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İnşaat Teknikerliği Eğitiminde Mesleki ve Sosyal Gelişim Açısından Teknik ve
Sosyal Gezilerin Katkısı
Öğr. Gör. Merdan Törehan TURAN, Giresun Üniversitesi, torehan.turan@giresun.edu.tr
Öğr. Gör. Halit Erdem ÇOLAKOĞLU, Giresun Üniversitesi, erdem.colakoglu@giresun.edu.tr
Bu çalışmada meslek yüksekokulu inşaat teknolojisi bölümlerinde okuyan öğrencilere
yönelik yapılan teknik gezi etkinliklerinin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından katkısı
araştırılmıştır. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve mesleki açıdan gelişimlerinde, gözlem
yöntemlerinden teknik gezilerin önemli yeri bulunmaktadır. Öğrencilerin öğrencilik yaşantısından
sonra tanışacakları inşaat sektörünü öğrencilik yaşantılarında ziyaret ederek bilgi sahibi olmaları
doğru hedeflerin belirlenmesinde faydalı olacaktır. Teknik gezilerin yanı sıra sosyal gezilerde
öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimleri açısından önemlidir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel inceleme
ve araştırmayla ilgili birtakım temel beceriler kazanmalarında, varlıklar ve olaylar arasında, soyut
bilgilerle somut durumlar arasında ilgi kurmalarında, gözlemin rolü büyüktür. Bu araştırma için
inşaat teknolojisi öğrencilerinin katıldıkları teknik geziler ve sosyal gezilerin hangi alanlarda ne
derece faydalı olduğu, rastgele örneklem yolu ile anket uygulaması yapılarak araştırılmıştır.
Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin birçoğunun inşaat sektörünü sadece
reklamlardan takip ettikleri oranlarda tanıdıkları belirlenmiştir. Bu nedenle inşaat teknikerliğinden
mezun olacak öğrencilerin eğitimini aldıkları bölümün çalışma şartlarını ve prensiplerini bizzat
yerinde görüp yaşamaları sağlanmalıdır. Bu amaçla Meslek Yüksekokullarının eğitim süreci içerisinde
amacına uygun ve titizlikle belirlenecek sosyal ve teknik gezi programlarının teknik eleman olarak
mezun olacak öğrencilerin kişisel ve teknik gelişimine olumlu katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat teknikerliği, Gözlem, Teknik gezi, Sosyal gezi.

Contribution of Technical and Social Trips in Terms of Occupational and Social
Development in Construction Technician Training
In this study, the contribution of the technical trips organized for the students studying in
vocational high school construction technology departments in terms of professional development
of the students was investigated. In social, cultural and professional developments of students,
technical trips have an important place in observation methods. After the student's learning
experience, the construction industry that they will meet will be useful in determining the right
targets by visiting the learning experiences and having knowledge. In addition to technical trips,
social trips are important for the cultural and social development of the students. It also has a large
role to play in students' acquisition of some basic skills in scientific investigation and research, in
the creation of interest between abstract facts and concrete situations between entities and
events. For this research, it has been researched by surveying by random sampling how useful the
technical trips and social trips attended by construction technology students are in which areas.
According to the findings of the research, it was determined that most of the students knew the
construction industry only at the rate they followed from the advertisements. For this reason, the
students who will graduate from the civil engineering should be provided with the conditions and
principles of the work in which they are trained. For this purpose it is considered that social and
technical trip programs to be meticulously determined for the purpose of Vocational Schools during
the education process will positively contribute to the personal and technical development of the
graduates as technical staff.
Keywords: Construction technician, Observation, Technical trip, Social trip.
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Çoklu Veri Kaynağına Dayalı Performans Değerlendirme Konusunda Öğretmen
Görüşleri
Arş. Gör. Orhan KAHYA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, okahya1@gmail.com
Doç. Dr. Vural HOŞGÖRÜR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, vuralhosgorur@mu.edu.tr
Dünyada öğretmen denetimi politikalarının odağı, yüksek nitelikli öğretmenden yüksek
nitelikli öğretim ve etkili öğretmene çevrilmiştir. Bu değişimin sonucunda eğitimde birden fazla
kaynaktan yararlanılan bir denetim yapısının gündeme geldiği bilinmektedir. Eğitimde çoklu
değerlendirme, öğretimin karmaşık bir iş olduğu ve dolayısıyla tek bir veri kaynağına dayalı olarak
öğretmen performansının belirlenemeyeceği düşüncesinden beslenmektedir. Öte yandan çoklu veri
kaynağına dayalı değerlendirme sayesinde çeşitli kaynaklardan öğretimin niteliğine ve öğretmenin
etkililiğine ilişkin bilgi edinilebilir. Birden fazla kaynaktan edinilen geribildirimler sayesinde
öğretmen performansını değerlendirirken daha objektif ve adil bir sonuca varılması mümkündür.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin
değerlendirilmesinde öğretmen performans sistemine geçileceği duyurulmuş ve bu sistemin çoklu
veri kaynağına dayalı bir değerlendirmeyi esas alacağı gündeme gelmiştir. Bu çalışmanın amacı,
öğretmenlerin çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirme sistemi konusundaki
görüşlerini belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum
çalışması deseni kullanılmıştır. Bu sayede öğretmenlerin çoklu veri kaynağına dayalı performans
değerlendirme sistemi hakkındaki görüşleri bütüncül bir yaklaşımla, öğretmenlerin kendi ağzından
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda araştırma verileri, Muğla’da çeşitli okullarda görev yapan
10 öğretmen ile görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde kolaylık
sağlaması için nitel araştırmalarda verilerin derlenmesine yardımcı olan NVivo 8 yazılımı
kullanılmıştır. Demografik bilgileri kodlamak için kodlama türlerinden öznitelik kodlama; elde
edilen verilerin temalar doğrultusunda düzenlenmesi, yorumlanması ve aktarılması için ise yapısal
ve betimsel kodlamalar kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, bu sistemde öğrenci ve veli
görüşünün de öğretmen performans değerlendirmesinde etkili olması beraberinde çeşitli kaygıları
da getirmiştir. Öte yandan öğretmenler çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirme
sisteminin objektif bir şekilde yürütüleceği konusunda endişelidirler. Performans değerlendirme
sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda ise çeşitli görüşler bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Performans değerlendirme, Çoklu denetim.

In Teachers’ Own Words: Multiple Measures of Teacher Performance
Evaluation
Teacher evaluation systems around the world are shifting policy focus away from the idea
of the highly qualified teacher to that of high-quality teaching and highly effective teachers. This
shift activated multiple measures of teacher performance in Turkish education system. Teaching is
a complex phenomenon and single measurement may not provide correct results on teacher
performance evaluation. However, multiple measures of teacher performance can provide
indicators based on varied sources on teaching quality and teacher effectiveness. Multiple sources
can also provide more objective results on teacher performance evaluation. Minister of National
Education announced to apply multiple measures of teacher performance in Turkish education
system. The purpose of this qualitative case study is to identify the views of teachers on multiple
measures of teacher performance. Data were collected through semi-structured interview forms
developed by the researchers. 10 teachers working in varied schools in Muğla were interviewed.
NVivo 8 software was used to help editing and analyzing the data. Attribute coding for participants
features, descriptive and magnitude coding were used to analyze data. Findings of the study show
that including student and parent evaluation to multiple measures of teacher performance has
brought some concerns for teachers. Teachers are worried that multiple measures of teacher
performance system may not work in an objective way. Besides, there are varied views on
evaluating teacher performance results.
Keywords: Performance evaluation, Multiple measures..
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İngiltere ve Türkiye İlkokul 1. Sınıf Ders Metinlerinin Öğretim Programı Ögeleri
Doğrultusunda Karşılaştırılması
Prof. Dr. A. Seda SARACALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, sedasaracal@gmail.com
Türkü PAYZA, Adnan Menderes Üniversitesi, payzaturku@gmail.com
Yağmur ŞAHİN, Adnan Menderes Üniversitesi, yagmur.sahin8838@gmail.com
Okuma ve yazma temel becerileri öğrencilerin okul kültürüne dâhil olmada karşılaştıkları
ilk ve en önemli beceri alanıdır. Öğrencilerin okul öncesi çevrelerinde anadili aracılığıyla edindiği
dinleme ve konuşma becerilerini sistematik hale getirmede kilit rol oynayan bu temel kazanımlar
ilköğretim öğrencilerine ders metinleri aracılığıyla kazandırılmak istenmektedir. Üstlendiği bu kilit
rol sebebiyle ders metinlerinin taşıması gereken belli başlı nitelikler bulunmaktadır. Bu çalışmanın
amacı; Türk ve İngiliz 1. sınıf anadil ders materyallerindeki metinleri, okuma yazma edinimi,
öğretim yaklaşımları, anadil öğretim stili, yazı yoğunluğu, konu alanı, anlama ilişkin ögeler,
etkinlikler, örtük program unsurları, değerler, görsellik ve program ögeleri doğrultusunda
karşılaştırmaktır. Karşılaştırma kriterleri belirlenirken kazanımlar, içerik, öğrenme durumları ve
ölçme değerlendirme yaklaşımları temel olarak alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Türkiye örneklemi için Talim Terbiye Kurulunca
belirlenen 2017-2018 yılı ilköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı ve çalışma kitabı, dinleme ve
okuma metinleri; İngiltere örneklemi içinse yine 2017- 2018 yılı İngiltere Eğitim Bakanlığı ölçme
değerlendirme materyalleri, bireysel öğrenci defterleri ve kitap metinleri belirlenen kriterler
doğrultusunda detaylı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda her ülkenin ana dili öğretiminde
kullanılan materyallerin farklı üstünlükleri ve sınırlılıkları olduğu gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda
ders materyallerinin daha özenli seçilmesi, metinlerin görsel unsurlarla desteklenmesi, öğrenciler
için ilgi çekici hale getirilmesi ve her iki ülkenin kitaplarının da ilköğretim birinci sınıf düzeyine
uygun geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul ders metinleri, Okuma yazma edinimi, Türkiye ve İngiltere metin
karşılaştırması.

Comparison of the Curriculum in England and Turkey in line Primary Elements
1. Class Course Text
The basic skills of reading and writing are the first and foremost skills area in which students
meet with the inclusion of school cultures. These basic achievements, which play a key role in
systematizing the listening and speaking skills that are provided by pupils through the mother
tongue in pre-school environments, are aimed to be taught to the primary school students through
textbooks. Due to this key role it undertakes, there are certain qualities that texts must have. The
aim of this study is to compare the texts in Turkish and English first grade native language textbooks
in terms of literacy acquisition, instructional approaches, mother tongue teaching style, writing
density, subject area, reading comprehension items, activities, implicit program elements, values,
visuality and program items. Gains, content, learning situations and measurement and evaluation
approaches were taken as the basis of criteria. In the study, document analysis is used as a
qualitative research method. First grade elementary textbook and workbook determined by the
Council of Education for the 2017-2018 academic year, listening and reading texts in Turkey sample;
the evaluation materials of the UK Ministry of Education for 2017-2018 academic year, individual
student notebooks and reading texts in UK sample were examined in detail in accordance with the
determined criteria. As a result of the research, it is observed that each country has different
advantages and limitations of the materials used in mother tongue teaching. In this direction, it
has been concluded that more careful selection of the course materials, support of the texts with
visual elements, making them interesting for the students, and the books of both countries should
be developed in accordance with the elementary first grade level.
Keywords: Primary course texts, Writing, Reading acquisition, Turkey and the United Kingdom
text comparison.
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Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Analizi Bilim ve Sanat Merkezi Örneği
Burcu DÖNMEZ, Adnan Menderes Üniversitesi, burcugdonmez@gmail.com
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU, Adnan Menderes Üniversitesi, burcugdonmez@gmail.com
Bu çalışmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi
eğitimlere yönelik genel durumunun ortaya konması ve ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırmanın
çalışma grubunu bir BİLSEM okulunda görev yapmakta olan 15 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada
nitel araştırma tekniklerinden olan görüşme tekniği kullanılmış ve veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen
veriler içerik analizine uygun olarak incelenmiş, elde edilen bulgular hem yazılı olarak hem de tablo
ve grafiklerle sunulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin kurumda
çalıştıkları süre boyunca farklı türde hizmet içi eğitimler aldıkları, bu eğitimleri orta düzeyde yeterli
buldukları görülmüştür. Öğretmenler; almış oldukları hizmet içi eğitimlerin onlara yeni bilgiler
edinme fırsatı sunması, meslektaşlarıyla bilgi alışverişi yapma olanağı sağlaması, eğitim-öğretim
alanındaki gelişmeleri takip etme fırsatı tanıması gibi açılardan yeterli olduğunu düşünmektedir.
Öte yandan öğretmenler bu eğitimlerin uygulama yönünün zayıf kalması, sürelerinin sınırlı olması
ve süreklilik arz etmemesi gibi açılardan yetersiz olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlerin
mesleklerini yaparken en çok Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme alanı ile
Ölçme/Değerlendirme alanına ilişkin sorunlar yaşadığı; en az sorunun ise sınıf yönetimi ve rehberlik
alanında yaşandığı görülmüştür. Öğretmenlerin büyük çoğunlukla yüz yüze eğitimi tercih ettikleri,
bu eğitimleri daha çok kendi kurumlarında almak istedikleri ve eğitim veren kişilerin en çok alanında
uzman olmasına önem verdikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise
öğretmenlerin hizmet içi eğitime en çok ihtiyaç duydukları alanların başında öğretim teknolojileri,
ölçme-değerlendirme, öğretim yöntem ve teknikleri geldiğidir.
Anahtar Kelimeler: Hizmet içi eğitim, İhtiyaç analizi, BİLSEM, Özel yeteneklilerin eğitimi.

An In-Service Training Needs Analysis Study of a Science and Art Center
The aim of the study is is to determine the general situation of the teachers working in a
Science and Art Center to determine their in-service training needs. The study group of the research
constitutes 15 teachers who have been working in a BILSEM school. In this qualitative study, the
interview technique, one of the qualitative research techniques, was applied and as data collection
tool semi-structured interview form developed by the researchers was used. All data was analyzed
in accordance with the content analysis technique and the findings were presented both via within
texts, in tables and graphs. The results indicated that teachers had different types of in-service
trainings during the period they had been working in the institution and found these trainings
partially enough. Teachers; they think that the in-service training they have received is sufficient
to provide them with the opportunity to acquire new information, to exchange information with
their colleagues, and to identify opportunities to follow developments in the field of education. On
the other hand, teachers think that these trainings are inadequate in terms of the weakness of
implementation, the limited duration and the lack of continuity.
When teachers do their professions, they mostly have problems about Teaching
Technologies and Material Development field and Measurement / Evaluation field; and at least the
problem was experienced in the field of classroom management and guidance. It has emerged that
teachers mostly prefer face-to-face training, that they prefer to take these trainings in their own
institutions and that trainers are experts in the most areas. It was also found that the most needed
in-service trainings are teaching techniques, measurement-evaluation, teaching methods and
techniques in BILSEM.
Keywords: In service training, Needs analysis, BILSEM, Gifted education.
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Etkili Okul Müdürlerinin Özellikleri
Dr. Gülsün ŞAHAN, Bartın Üniversitesi, gulsunsahan@hotmail.com
Okulları eğitimin amacına uygun olarak yaşatmak okul müdürlerinin başlıca görevleri
arasındadır. Okul müdürünün yetkisinin kaynağı yasalar olup iyi bir yönetici bu yetkisini uzmanlık
bilgisi, insanları etkileme gücüyle birlikte kullanırsa başarılı olur. Etkili okul müdürleri eğitimin
amacına ulaşmasında önemli rol oynarlar. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının görüşlerine
göre etkili okul müdürlerinin özelliklerini ortaya koymaktır. Orta Batı Karadenizde yer alan bir
eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan Fen Bilgisi Öğretmenliği adaylarından 4. Sınıf 31
öğrencinin görüşleri değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına uygun
olarak düzenlenen bu çalışmada veriler yazılı olarak alınmıştır. Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
dersinde öğrencilerden etkili okul müdürlerinde bulunması gereken özelliklerin sıralanması
istenmiş, yazılı görüşler alınmıştır. Döküman incelemesi yöntemine uygun alınan veriler içerik
analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar arasında etkili müdürlerin zamanı iyi kullanma,
planlı programlı ve sorun çözücü olma gibi teknik yeterlikleri yanında güler yüzlü ve adil olma gibi
insani özelliklerininde bulunması gerektiği yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul müdürü, Okul yönetimi, Etkili yönetici, Öğretmen adayı.

Properties of Effective School Directors
The principal task of school principals is to keep their schools in line with their educational
goals. The schoolmaster takes the authority from the law. A good manager succeeds in using this
authority with expertise and power to influence people. Effective school principals play an
important role in reaching the goal of education. The purpose of this study is to reveal the
characteristics of effective school principals according to the opinions of prospective teachers. The
Middle East is a 4th grade student from Science Teacher candidates who are studying at a faculty
of education located in the Black Sea. The opinions of the 31st person were evaluated. In this study,
prepared in the direction of case study on qualitative research methods, the data were taken in
written form. In the course of Turkish education system and school management, students should
be asked to list the characteristics of effective school principals and their written opinions. The
data obtained in accordance with the document review method was evaluated by content analysis.
Among the results obtained, effective managers should have human qualities such as being gentle
and fair as well as technical features such as good time, planned program and problem solving.
Keywords: School manager, School management, Effective manager, Teacher candidate.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

90

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Öğr. Gör. M. Serhat SEMERCİOĞLU, Gümüşhane Üniversitesi, serhat_semercioglu@hotmail.com
Dr. Ahmet Oğuz AKÇAY, Osmangazi Üniversitesi, aoakcay@ogu.edu.tr
Bu araştırmanın genel amacı, sınıf öğretmenliği adaylarının iletişime ilişkin kullandıkları metaforları
(zihinsel imgeler) ortaya koymaktır. Metaforlar, kısaca zihinsel imgeler olarak tanımlansa da kullanılan dilin sembolik
amaçlı kullanımına bağlı olarak bir kavram veya durumu tarif edecek ayrı bir kavram ya da farklı bir durumla ifade
etme olarak da bilinmektedir. Metaforlar üzerine özellikle eğitim, sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alt başlıklarında
ve disiplinler arası konularda seksenli yıllardan beri çok fazla sayıda araştırma yapılmıştır. Genel olarak eğitimde
metaforlardan eğitim öğretim programı geliştirme, genel olarak eğitim planlamasında, konu başlığı ayırt etmeksizin
öğrenmeyi teşvik etmede ve özellikle yaratıcı düşünceyi geliştirmede yararlanılabilir. Bu noktada öğretmen
adaylarının etkili iletişim, etkili iletişimi gerçekleştiren kili, empati, dinleme, etkili konuşma becerileri (diksiyon) ve
beden dili becerileri gibi düşüncelerini ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında “Sınıf Eğitimi” 3. ve
4. sınıfta öğrenim gören 66 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Katılımcılar 2017-2018 öğretim yılı Güz döneminde “Etkili
İletişim” dersine kayıt yaptıran öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla
araştırmaya katılan öğretmen adaylarının iletişim kavramlarına ilişkin sahip oldukları düşünceleri ortaya çıkarmak
için açık uçlu bir anket formu hazırlanmış; anket formunda öğretmen adaylarından “Etkili iletişim……. gibidir;
çünkü…….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Bu araştırmada aşağıda belirtilen sorulara yanıt aranmıştır:
“Öğretmen adayları işetişim kavramını hangi metaforlarla açıklamaktadır? ve Öğretmen adayları tarafından ortaya
konan metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kategoriler altında toplanabilir?” Öğretmen adaylarının eğitim
programı kavramına ilişkin düşünceleri içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Saban (2008) tarafından kullanılan
adlandırma aşaması, eleme ve arıtma aşaması, derleme ve kategori aşaması, geçerlilik ve güvenirliliği sağlama
aşaması dikkate alınarak analiz ve yorumlama süreci gerçekleştirilmiştir. Adlandırma aşamasında katılımcılar
tarafından ortaya koyulan metaforlar alfabetik sıraya göre sıralanmıştır ve katılımcılar tarafından metaforlar belirli
şekilde ifade edilip edilmediği kontrol edilmiştir. İkinci aşamada ortaya konulan metaforlar gözden geçirilerek eleme
ve arıtma ile gruplandırılmıştır. Derleme ve kategori geliştirme aşamasında ortaya konulan metaforlar konusu dikkat
edilerek kategorize edilmiştir. Geçerliliği sağlamak açısından belirlenen ve kategorize edilen metaforlar uzman
görüşü alınmak üzere alanında uzman iki öğretim üyesiyle paylaşılmış ve kategorileri eşleştirmeleri istenmiştir.
Uzman görüşünden sonra üzerinde tartışılan metaforlara ve kategorilere son hali verilmiştir. Son aşamada ise
belirlenen metaforların frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Tüm bu sonuçlar detaylı bir şekilde
kongrede sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Metafor, İletişim becerileri, Sınıf eğitimi.

Pre-Service Elementary Teachers’ Views About Communication
Success is the ability to communicate effectively at the beginning of behaviors expected of all teachers. Teachers
who communicate in-school environment and out-school environment, and they usually communicate with their colleague,
students, students`parents, administrators, and other teachers. Teachers are contributing to both professional and personal
development. Teachers must establish effective communication with their students and their families to improve students`
academic success. Effective communication is important in today`s world, and effective communication courses are offered
in undergraduate programs to provide effective communication skills to pre-service elementary teachers. The aim of the
effective communication course is to inform the pre-service elementary teachers about the communication and
communication process and to enable them to use this information effectively in daily life and in their professional lives.
The learning outcomes of the effective communication course are given below. Know the definition of interpersonal
communication, Understanding of communication elements and properties, Gaining effective listening skills, Recognize the
factors that impede interpersonal communication, Recognize factors that facilitate communication, Know and use the role
of feelings in communication, Use effective communication skills.
The purpose of this research is to investigate pre-service elementary teachers` view about communication. In
particular, it is aimed to reveal the thoughts of pre-service elementary teachers such as effective communication, effective
communication, empathy, listening, speaking and body language skills. The research was carried out with 66 pre-service
elementary teachers. Participants consist of prospective teachers who are enrolled in the effective communication course
in Fall semester of the 2017-2018 academic year. An open-ended questionnaire was prepared to reveal the opinions of the
pre-service elementary teachers in order to collect data. The questionnaire form included "Effective communication is
.......; because ... " and pre-service elementary teachers were asked to complete the questionnaire form.
In this research, the answers to the following questions were sought: "What metaphors does the prospective
teacher explain the concept of the enterprise? and what categories can metaphors put forth by prospective teachers meet
in terms of their common characteristics? "Teacher candidates' thoughts on the concept were solved by content analysis
technique. The analysis and interpretation process has been carried out by Saban (2008) taking into account the
nomenclature used, the elimination and purification stage, the compilation and category stage, and the stage of providing
validity and reliability. Metaphors set by participants in the naming phase are listed in alphabetical order and checked by
participants to ensure that the metaphors are expressed in a certain way. The metaphors revealed in the second phase were
grouped by screening and purification. The metaphors revealed in the compilation and category development phase have
been categorized with due consideration. Metaphors determined and categorized in terms of validity are shared with two
specialist professors in order to receive the expert opinion and they are required to pair categories. After the expert opinion,
the metaphors and categories that have been discussed above have been finalized. At the last stage, the frequency (f) and
percent (%) values of the determined metaphors are calculated.
Keywords: Metaphor, Communication skills, Primary school (k-4).
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Eğitim Örgütlerinde Ders Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Öğr. Gör. Mustafa Kemal ŞEN, Dumlupınar Üniversitesi, mkemal.sen@dpu.edu.tr
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE, Dumlupınar Üniversitesi, turgut.karakose@dpu.edu.tr
Mehmet BAŞER, Dumlupınar Üniversitesi, titanblack07@gmail.com
Hüseyin TUNÇEL, Dumlupınar Üniversitesi, huseyin.tuncel.667@gmail.com
Bu çalışmanın amacı eğitim örgütlerinde ders denetimi esnasında karşılaşılan sorunları tespit etmek
ve çözüm önerileri getirmektir. Bu kapsamda veri toplamak için çalışmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı
yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir. Çalışma
grubunu Kütahya il merkezine bağlı ilkokul / ortaokul / liselerde görev yapmakta olan 38 öğretmen ve 22 okul
yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına yönelik katılımcı görüşlerini belirlemek için hazırlanan
görüşme formu iki açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu sorular: “Okulunuzda ders denetimi sürecinde
karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” ve “Bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?” şeklindedir. Görüşme
formunun hazırlanmasında alan uzmanlarının, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşü alınmıştır. İlgili
sorular katılımcılara yüz yüze görüşme yoluyla sorulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, betimsel
analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmacılar elde edilen verilerin hangi temalar altında
sunulacağını belirlemek amacıyla tüm verileri ayrı ayrı incelemişlerdir. Temaların oluşturulma sürecinde
dökümü yapılan görüşler okunmuş ve öne çıkan görüşler belirlenmiştir. Bu işlem her araştırmacı tarafından
yapılmış ve araştırmacılar arasındaki kodlama tutarlılığı Miles & Huberman formülü ile hesaplanmıştır.
Araştırma kapsamında katılımcıların isimleri gizlenerek doğrudan alıntılar yapılmış ve katılımcılara kod
verilmiştir. Sonuç olarak, katılımcı görüşleri iki ana temada toplanmıştır. Birinci temada ders denetimi
sürecinde karşılaşılan sorunlar yer almıştır. Bu hususta yönetici görüşlerinde ders denetiminde sürenin kısıtlı,
bu yüzden yetersiz olduğu öne çıkmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin aşırı heyecan gibi psikolojik faktörlerden
etkilendiği, denetim esnasında zayıf bir performans ortaya koyduğu ve daha sonra okul yöneticilerine karşı
olumsuz tavır sergilediği ifade edilmiştir. Öğretmen görüşlerinde ise yine denetimin tek derste yapılmasının
yetersiz olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, denetimin yapıldığı sınıf ortamının, öğrencilerin akademik
düzeylerinin ve derse karşı tutumlarının da performans üzerinde etkili olduğu vurgulanmıştır. İkinci temada
yer alan çözüm önerilerinde öne çıkan yönetici ve öğretmen görüşü denetimin sürece yayılarak
gerçekleştirilmesi olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eğitim denetimi, Ders denetimi, Eğitim örgütleri.

The Problems and Suggested Solutions Faced During Course Supervisions in
Education Institutions
The aim of this study is to determine the problems that are encountered during course supervisions
at public schools and to suggest possible solutions to these problems. In this context, semi-structured interview
method based on qualitative research was employed to collect data. In the study, purposeful sampling strategy
was used. The study group was composed of 38 teachers and 22 school principals who work in public schools
at all levels in Kütahya Province. Interview form included two basic questions: “What are the problems that
you face during course supervision?” and “What are the solutions that you suggest to these problems?”. Before
preparing the interview form, scholars’, school principles’ and teachers’ views were asked. All of the
interviews were performed face-to-face. The data obtained at the end of the research were analyzed using
descriptive analysis technique. The researchers examined all the data separately in order to determine under
which sub-themes the obtained data would be presented. During the definition of the themes, the interviews
were read and the common themes were identified. This process was done by each researcher and the coding
consistency between the researchers was calculated by the Miles & Huberman formula. In the scope of the
research, participants' names were hidden and direct quotations were made and the participants were given
a code. As a result, participants' opinions were classified into two main themes. The first theme was the
problems encountered during the course supervision process. The common view of the school principals was
the duration of the supervision is too short to reach a real conclusion. In addition, it was stated that teachers
are affected by psychological factors such as extreme excitement, and so might exhibit poor performance
during supervision and then develop a negative attitude towards school administrators. As for the teachers,
they were also of the idea that duration of the supervision is limited and inadequate. Besides, they stated
their performance is influenced by the classroom environment, the academic level of the students and their
attitudes towards the course. About the second theme, possible solutions to these problems, both school
principals and teachers suggested course supervision should be administrated throughout the school year.
Keywords: Education supervision, Course supervision, Education institutions.
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Sınavsız Geçiş Programının Kaldırılması Sonrası Meslek Yüksekokulları İnşaat
Teknolojisi Programlarının Durumunun Değerlendirilmesi
Merdan Törehan TURAN, Giresun Üniversitesi, torehan.turan@giresun.edu.tr
Halit Erdem ÇOLAKOĞLU, Giresun Üniversitesi, erdem.colakoglu@giresun.edu.tr
Yapılan bu çalışmada, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan
öğrencilerin üniversitelerin iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarında bulunan inşaat
teknolojisi bölümlerine sınavsız olarak yerleşmeleri amacı ile uygulanan sınavsız geçiş projesinin
kaldırılması sonrası durum değerlendirilmiştir.
İnşaat teknolojisi programları ön lisans düzeyinde dört yarıyıl yani iki yıl eğitim vermekte
ve inşaat teknikeri yetiştirmektedir. 2002 yılında uygulamaya giren meslek ve teknik lise mezunu
öğrencilerin sınavsız olarak ön lisans düzeyinde ilgili programlara yerleştirilmesi sınavsız geçiş
projesinin 2017 yılı itibari ile kaldırılmasının ardından inşaat teknolojisi programı kontenjanlarında
meydana gelen durum değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı sınavsız geçişin kaldırılmasının
inşaat teknolojisi programlarındaki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada yöntem olarak
Ülkemizdeki meslek yüksekokullarının inşaat bölümlerinin başarı puanları ve son yıllardaki
kontenjanları istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgular. Sınavsız geçiş
projesinin kaldırılmasının ardından meslek yüksekokulları inşaat bölümlerinde doluluk oranlarında
%35 civarında bir düşüş olmuş, başarı sıralaması ve yerleşme puanlarında artış olmuştur. Sonuç
olarak sınavsız geçiş projesinin kaldırılması ile meslek yüksekokullarının inşaat teknolojisi
bölümlerine yapılan başvuruların eskisine göre daha az olduğu ancak daha bir başvuru kitlesinin
oluştuğu belirlenmiştir
Anahtar Kelimeler: İnşaat Teknikerliği, Meslek yüksekokulları, Sınavsız geçiş.

Vocational Highlights After Removal of Examination Transition Program Study
Evaluation of Construction Technology Programs Evaluation
In this study, the situation was evaluated after the removal of the transition project without
the examination, which was implemented with the aim of settlement of the students graduated
from vocational and technical secondary education institutions without examination to the
universities' construction technology departments located in vocational higher education schools
with two years education.
Construction technology programs train four semesters (two years) at the undergraduate
level and train construction technicians. In 2002, the students who graduated from vocational and
technical high schools were admitted to the related programs at the undergraduate level without
examination. The transition project without examination was canceled as of 2017 and the situation
in the quota of construction technology program was assessed. The purpose of this study is to
investigate the effects of the removal of the pass without examination on the construction
technology programs. In this study, the achievement scores of the construction departments of
vocational colleges in our country and the quotas of recent years have been statistically compared.
Findings obtained in this study. After the elimination of the non-exams transition project, the
occupancy rates in the vocational college construction departments fell by around 35% and success
rankings and settlement scores increased. As a result, it has been determined that the application
of the examination-free transition project is less than that of the applications made to the
construction technology departments of the vocational colleges,
Keywords: Construction Technician, Exam, Vocational college.
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Türkiye’deki Yat Kaptanlığı Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar
Öğr. Gör. Tansu ÖZBEY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, tansuozbey@hotmail.com
Türkiye’de 1960’lı yıllardan başlayarak ivme kazanan mavi tur (Mavi Yolculuk) ile birlikte
sektörde yat kaptanlığı mesleğine ihtiyaç giderek artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması için liseler,
kurslar, meslek yüksekokullarında verilen eğitimler ve stajlar sonucunda yat kaptanlığı ehliyetleri
verilmektedir. Verilen bu eğitimler T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığı Deniz ve
İçsular düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Gemiadamları Eğitim ve Sınav
Yönergesine göre düzenlenmektedir. Bu yönerge kapsamında güverte sınıfı için yeterlik eğitimi,
makine sınıfı için yeterlik eğitimi, yardımcı sınıf zabit eğitimi, yat sınıfı eğitimi, balıkçı sınıfı
gemiadamları eğitimi gerekliliklerine yer verilmektedir.
Bu çalışmada ön lisans düzeyinde eğitim veren yat kaptanlığı programı Gemiadamları Eğitim
ve Sınav Yönergesi açısından incelenerek sektörde karşılaşılan sorunlar ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Karşılaşılan bu sorunlar, yönergede yat kaptanlığı programlarına özel olarak çalışma
yapılmaması ve eğitim ile ilgili gerekliliklere detaylıca değinilmemesinden dolayı ortaya
çıkmaktadır. Yönergede yat kaptanlığı eğitimi için istenen gereklilikler incelendiğinde uygulamada
olmayan veya yat kaptanlarının kullanmadığı malzemeler olduğu görülmektedir.
Yapılan çalışma sonucunda yönergede bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılması gerektiği
kanısına varılmıştır. İstenen malzeme listelerinin revize edilerek sektörde kullanılan ve yat
kaptanlarının ihtiyacı olan malzemeler kullanılması ve bu konuda yeniden detaylı bir çalışma
yapılması önerilmektedir. Yapılacak bu çalışma, Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde “yat
kaptanlığı” eğitimi için gereklilikler kapsamında katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yat, Yat kaptanlığı, Eğitim

The Problems Encountered in the Traning of Yacht Captaincy
In Turkey, through the agency of Blue Tour, which accelerated since 1960, the demand for
he profession of yatch captin has been increasingly scaling up. In order to supply this demand, the
licences for yatch captain are given by courtesy of the training and internships which are provided
at maritime vocational schools, high schools and in the courses. These trainings are arranged
according to Seafarers Training and Assessment Directives of Turkish Republic, prepared by
Directorate General of Maritime and Inland Waters Regulation. Within this directive, competency
training for deck department, competency training for engine department, competency training
for assistant department, competency training fot yatch department, and competency training for
fishing crew are being ranked.
In this study, the problems that are experienced in the sector, are tried to be put forward
though the yatch master programme, which is giving education in the associate degree, is
investigated in terms of Seafarers Training and Assessment Directives. Those experienced problems
emerge due to the lack of special study for the programme of yatch captaincy in the directive and
lack of a detailed reference about the necessities of the training. In the directive, when the
requirements for he training of yatch captaincy are examined, the materials are observed that they
aren’t in the praxis or aren’t being used by yatch captains.
As a result of the study, it’s concluded that some changes and arrangements must be done
in the directive. The usage of the materials needed by the yatch captain in the sector (by revising
the intended material lists) and doing anew detailed research about this matter are offered. The
study that will be done, will contribute within the necessities of ‘yatch captaincy’ training in
Seafarers Training and Assessment Directives."
Keywords: Yacht, Yatch captaincy, Training
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2023 Vizyonu Işığında Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin Eleştirel Bir
Değerlendirme
Dr. Murat AKTAŞ, Ankara ABC Eğitim Kurumları, docdrmurataktas@gmail.com
Dr. Bekir YILDIRIM, Muş Alparslan Üniversitesi, bekir58bekir@gmail.com
Dr. Ahmet GÖKMEN, Gazi Üniversitesi, ahmetgokmenii@gmail.com
Bu çalışmanın amacı, kendisine hedef olarak belirlediği 2023 vizyonu doğrultusunda strateji
açıklayan Türkiye’nin Eğitim Sisteminin güncel olarak sorunlarına ilişkin öğretmenlerin görüşlerini
belirlemektir. Araştırmada verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış bir veri toplama aracı
geliştirilmiştir. Katılımcılardan yazılı olarak, Türk Eğitim Sisteminde sorun olarak gördükleri en
önemli altı sorunu belirlemeleri ve gerekçeli olarak açıklamaları istenmiştir. Bu amaca yönelik
eğitimcilere “Günümüzde Türk eğitim sisteminde en çok karşılaşılan problemler ve aksaklıklar
nelerdir? İşin mutfağında yer alan nitelikli bireyler olarak bu sorunların giderilmesinde
gerçekleştirilmesi gereken reformlar nelerdir?” soruları yöneltilmiş ve bu sorulara cevaplar
aranmıştır. Bu soruların, anlaşılabilirliği ve araştırma amacına uygunluğu bakımdan üç uzmanın
görüşüne sunulmuş ve önerileri dikkate alınmıştır.
Bu çalışma genel tarama modelinde olup, veriler nitel olarak elde edilmiştir. Elde edilen
bulgular betimsel ve içerik analizine tabi tutularak sunulmuştur. Araştırmanın temelini oluşturan
sorulara cevap bulmak amacıyla, araştırma için kullanılacak veriler 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında Ankara il sınırlarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı öğretim kademelerindeki okullarda
görev yapmakta olan ve bu araştırmaya gönüllü olarak katılan Anaokulu öğretmenliği, Sınıf
Öğretmenliği, İlköğretim matematik, Fen Bilgisi, lise matematik, Sosyal bilimler ve Fen Bilimleri
branşlarından 89 öğretmenden elde edilmiştir.
Çalışmadan elde veriler analiz edildiğinde öğretmenlerin görüşlerine göre Türk Eğitim
Sisteminin en önemli sorunları sıralanmış ve çalışmanın sonunda, elde edilen bulgulara yönelik
çözüm önerileri sunulmuştur. Kendisine 2023-2053-2071 vizyonu ve hedefleri koymuş “Lider Ülke
Türkiye” idealinin geleceği açısından “eğitim” faktörü hayati önem taşımaktadır. Maalesef ki,
Türkiye’de yıllardır partiler üstü bir eğitim politikası oluşturulamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk eğitim sisteminin sorunları, Milli eğitim, Öğretmen.

Critical Evalution for Turkey's Education System's Issues by 2023 Vision
This project's aim is detect teacher's opinions regarding Turkey's Education System's current
issues in line of 2023 vision that it defined as goal.A semi-structured data gathering appliance
developed for collect the research's datas. ""Which problems and hitches we have in today's Turkey's
Education System? What kind of reforms that we should do to these problems resolving?"" questions
have asked and the reply have searched.These questions have presented 3 experts and their
suggestions have considered for the question's intelligibility and purposefulness.
This project is a general scanning model and it has qualitative datas.Obtained findings are
descriptive and they have already analysed about content.Research datas have had in 2016-2017
education year from Ankara by total 89 teachers about studying in different education status
school's teachers and volunteer teachers like nursery school teachers,class teachers,primary school
mathematics,science teachers.
When the datas have analysed Turkey's Education System's most important issues ranked
according to teacher's opinions and at the end of the project,we had solutional proposal acoording
to obtained findings.
Keywords: Turkey's Education System , Current issues , Teacher.
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Dijital Oyunlarla Öğretimin Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması
Esra ÇETİN, Uludağ Üniversitesi, esractn_48@windowslive.com
Arş. Gör. Sedat ALTINTAŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sedataltintas@mu.edu.tr
Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımın benimsenmesi ile birlikte derslerde daha aktif olan ve
bilgiyi üreten öğrencilerin olması istenmektedir. Bu nedenle eğitimde teknoloji entegrasyonu
oldukça önemlidir. Eğitim alanında kullanılan teknolojinin başında gelen bilgisayarların ve
internetin, öğrencilerin yaşamlarında önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Özellikle yeni nesil
gençlerin teknolojiyi her alanda kullandığı, zamanlarının büyük kısmını teknolojik araçlarla oyun
oynayarak veya internette gezerek geçirdiği söylenebilir. Bu nedenle öğrencilerin teknolojiye olan
ilgisini eğitim alanına çekebilmek önemli görülmektedir. Çocukların ilgisini çekebilmek için dijital
oyunların eğitsel amaçlı kullanılması etkili olabilir. Bu bağlamda literatürde dijital oyunlarla yapılan
öğretiminin öğrencilerin başarılarına etkisini inceleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Bu
çalışmada ise Türkiye’de son on beş yılda yapılan, dijital oyunlarla öğretimin öğrencilerin akademik
başarılarına etkisini deneysel yöntemlerle ortaya koyan tez çalışmalarının etki büyüklüklerinin
birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda incelenen çalışmaların uygulandığı yıllara,
çalışmanın yapıldığı derslere, tez türüne ve uygulanma sürelerine göre akademik başarıya etki
büyüklüğünün farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Çalışmada dijital oyunların öğrencilerin
akademik başarılarına etki büyüklüğünü belirlemek için meta-analiz yöntemi kullanılmıştır.
Deneysel meta-analizde Comprehensive Meta Analysis (CMA) programından yararlanılmıştır.
Çalışmaya konuyla ilgili son on beş yılda Türkiye’de yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri dâhil
edilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen tezlerin çalışma gruplarının ilkokul ve ortaokul olması,
araştırmaların deney ve kontrol gruplarının olması, örneklem büyüklükleri, standart sapma ve
aritmetik ortalamalarının olması, sınırlılığı konmuştur. Çalışma sonunda dijital oyunla öğretimin,
geleneksel öğretim yöntemlerine göre öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada daha etkili
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dijital oyun, Akademik başarı, Meta-analiz.

The Effect of Teaching with Digital Games: A Meta-Analytic Study
With the adoption of the constructivist approach in education, it is desirable to have more
active and informative students in the lessons. For this reason, technology integration in education
is very important. It can be said that the computers and internet which are the beginning of the
technology used in the field of education are an important place in the lives of the students.
Especially, it can be said that the new generation of young people uses technology in every field,
spend most of their time playing games with technological tools or browsing the internet. For this
reason, it is important to be able to attract the interest of students as a technology to the field of
education. Educational use of digital games can be effective in attracting children. In this context,
there are many studies in the literature that examine the effect of the teaching of digital games
on the success of students. In this study conducted in Turkey last fifteen years, the impact of digital
games in education with students' academic success combining the effects of the size of the
experimental method is aimed at demonstrating the thesis. For the purpose of this study, it has
been examined whether the academic achievement effect size differs according to the years in
which the studies have been applied, the lectures in which the study was made, the thesis and the
implementation period. In the study, meta-analysis was used to determine the magnitude of the
impact of digital games on the academic achievement of students. Experimental meta-analysis
utilized the Comprehensive Meta Analysis (CMA) program. the last fifteen years on the subject were
included in the study master's and doctoral theses held in Turkey. The theses included in the study
were limited to the fact that the study groups were primary and secondary school, that the research
had experimental and control groups, sample sizes, standard deviation and arithmetic averages. At
the end of the study, it has been seen that digital game teaching is more effective in increasing
the academic achievement of students than traditional teaching methods.
Keywords: Digital game, Academic achievement, Meta-analysis.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dinleme Becerisi ve Dinleme Özyeterlikleri
Dr. Oğuzhan KURU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, okuru82@gmail.com
Burcu ÇOBAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, burcu.coban568@hotmail.com
Bu araştırmada, eğitim fakültesinde öğrenim gören sınıf öğretmenliği öğrencilerinin dinleme
becerileri ve dinleme özyeterlikleri tespit edilip değerlendirilmiştir.
Araştırmanın amacı, temel öğrenme alanlarından olan ve insanın doğumundan itibaren
kullanmaya başladığı dinleme becerisinin düzeyini ve dinleme özyeterliklerini sınıf öğretmeni
adaylarında tespit etmektir.
Öğrencilerin dinleme becerisini ve dinleme özyeterliklerini ortaya koymaya yönelik bu
araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim
yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğinde öğrenim
gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme ile seçilmiş 230 öğrenciden
oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplamak amacıyla Kurudayıoğlu ve Kana (2013) tarafından geliştirilen,
geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılıp Cronbach Alfa değeri .93 bulunan “Dinleme Özyeterlik
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada sayısal verilerin analizinde SPSS 22 paket programı
kullanılmıştır.
Verilerin analizi devam etmekte olup araştırmanın sonuçlarına daha sonra yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, Dinleme becerisi, Dinleme özyeterliği.

Listening Skills and Listening Self-Efficacy of Classroom Teacher Candidates
In this study, the listening skills and listening self-efficacy of classroom teaching students
of the faculty of education have been determined and evaluated.
The purpose of the study is to determine the level of listening skill which is one of the basic
learning fields used starting with birth and listening self-efficacy of classroom teacher candidates.
In this study which aims at presenting the listening skill and listening self-efficacy of the
students, the survey model has been used. The study group of the study consists of students
receiving education in Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Education, Classroom
Teaching Department in the 2017-2018 academic year. The study group consists of 230 students
who have been selected through purposeful sampling.
The ""Listening Self-Efficacy Scale,"" developed by Kurudayıoğlu and Kana (2013), whose
validity and reliability has been tested and the Cronbach Alpha value has been determined as .93
has been used with the purpose of collecting data. In the analysis of numeric data of the study, the
SPSS 22 software program has been used.
The analysis of data has not been completed yet and the results of the study will be
presented later on.
Keywords: Classroom teaching, Listening skill, Listening self-efficacy.
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Examining Secondary School Students' Attitudes Toward Psychological Aid and
The Impact of Self-Disclosure, Social Stigma and Self-Stigmatization
Volkan Alparslan KILIÇ, Kocaeli Üniversitesi, volkankilic@hotmail.com
Young people, who constitute a significant part of our country's population, sometimes need
psychological help because of the problems they sometimes have and sometimes because of their
teenage periods. However, research shows that those who are most likely to benefit from
psychological help are actually those who receive the least amount of help. The purpose of this
research is to determine the attitudes of secondary school students towards psychological help, to
examine them in terms of various variables, and to examine how the variables of social stigma,
self-stigmatization and self-disclosure predict their attitudes to obtain psychological help. The
research was conducted as a descriptive study using the screening method. The study consisted of
students who were studying at the secondary education institutions in Körfez district in Kocaeli and
the sampling group was 391 randomly selected students.
Attitudes Toward Seeking Professional Psychological Help Scale -Short Form, Distress
Disclosure Index, Social Stigma Scale For Receiving Psychological Help and Self Stigma of Seeking
Psychological Help Scale, which are validated and credible, were used as data collection tools in
addition to the personal information form. SPSS18.0 program was used in analysing the data. It was
found that the attitudes of students to receive psychological help were generally low at the end of
the research, the attitudes of students to receive psychological help were heterogeneous, the
attitudes of students to receive psychological help were higher than that of male students, the fear
of social stigmatization and the self-stigmatization attitude negatively affected the attitude of
receiving psychological help, whereas there was a moderate positive relationship between the selfdisclosure attitude and psychological assistance. In the light of the obtained findings, it is suggested
to make educations that will raise awareness about the subject.
Keywords: Social stigma, Personal stigma, Distress disclosure, Attitudes toward psychological
help seeking.

Ortaöğretim Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma Tutumlarının İncelenmesi
ve Kendini Açma, Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalanmanın Etkisi
Ülke nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturan gençlerin bazen yaşadıkları sorunlar
bazen de için de bulundukları ergenlik dönemleri nedeniyle psikolojik yardıma ihtiyaç duyabilirler.
Ancak araştırmalar, psikolojik yardım almaktan en çok yarar sağlayacak kişilerin aslında en az
yardım alan kişiler olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin
psikolojik yardım alma tutumlarının tespiti edilmesi, çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve
sosyal damgalanma, kendini damgalama ve kendini açma değişkenlerinin onların psikolojik yardım
alma tutumlarını ne derecede yordadıklarının incelenmesidir. Araştırma tarama yönteminin
kullanıldığı betimsel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırma evrenini Kocaeli Körfez İlçesinde
ki ortaöğretim kurumlarında eğitim almakta olan öğrenciler, örneklem gurubu olarak ise rastgele
yöntemle seçilen 391 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri toplama araçları olarak, Kişisel Bilgi Formu dışında geçerlilik ve güvenilirliği
kanıtlanmış olan Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği, Öznel Sıkıntıları Açma, Psikolojik
Yardım Alma Nedeniyle Sosyal Damgalanma ve Kendini Damgalama Ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde SPSS18.0 programından yararlanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin
psikolojik yardım alma tutumlarının genel olarak düşük olduğu, öğrencilerin psikolojik yardım alma
tutumlarının heterojen yapıda olduğu, kız öğrencilerin psikolojik yardım alma tutumunun erkek
öğrencilere göre daha yüksek olduğu, Sosyal damgalanma korkusu ve kendini damgalama tutumunun
psikolojik yardım alma tutumunu olumsuz yönde etkilediği buna karşın kendini açma tutumu ile
psikolojik yardım alma arasında ise orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
Elde edilen bulgular ışığında, konu hakkında farkındalığı artıracak eğitimlerin yapılması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal damgalanma, Kendini damgalama, Kendini açma, Psikolojik yardım
alma davranışı.
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Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının
Değerlendirilmesi
Dr. Gülsün ŞAHAN, Bartın Üniversitesi, gulsunsahan@hotmail.com
Rasim DAĞDELEN, Bartın Üniversitesi, dagdelenrasim1@gmail.com
Mehmet AKSOY, Bartın Üniversitesi, mehmet.aksoy58@hotmail.com
Toplumun var olan kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak, gençleri hayata hazırlamak
okulun görevleri arasındadır. Okulun en önemli ögelerinden birisi de öğretmendir. Öğretmenlik
mesleği tüm toplumlarda önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenlerden çocuk gelişiminde istenilen
düzeyde etkili olması beklenmektedir. Nitelikli öğrenciler yetiştirmek ve iyi bir gelecek
oluşturulmak isteniliyorsa, öncelikle nitelikli ve idealist öğretmenler yetiştirilmelidir. Bu çalışmanın
amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemek, öğretmen
adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının cinsiyet, sınıf, bölüm gibi değişkenlere göre farklılık
gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.
Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evrenini Batı Karadeniz’de
yer alan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Örneklem olarak rastgele seçilen 174 öğrenci belirlenmiştir. Çalışmada Üstüner’in (2006) hazırlamış
olduğu “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği “kullanılmıştır. Veriler SPSS programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin niteliklerini karşılama
konusunda kendilerine güvendiği, bilgili ve yeterli bir öğretmen olacaklarına inandıkları,
öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde başarıyı önemsedikleri anlaşılmaktadır. Öğretmen
adaylarının meslekte karşılaşacağı zorluklara aşabileceklerine inandıkları, mesleğe ilişkin özel bir
yeteneği olduğunu düşündükleri, mesleki farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir.
1.sınıf öğrencilerin ve 4.sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısı sorulara olumlu cevap vermiştir. Olumlu
tutum gösteren öğrenciler arasında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öne çıkmaktadır. Kız öğrencilerin
mesleğe karşı olumlu tutumları erkeklere göre daha yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği, Öğretmen adayları, Mesleki farkındalık.

Evaluation of Attitudes of Teacher Candidates Towards Teaching Profession
It is among the duties of the school to transfer the existing culture of society to future
generations and to prepare young people for life. One of the most important documents of the
school is the teacher. The teaching profession has an important place in all societies. Teachers are
expected to be effective at the desired level in child development. If qualified students are to be
trained and a good future is desired, qualified and idealistic teachers should be trained first. The
purpose of this study is to determine the attitudes of prospective teacher candidates to the
teaching profession and to show whether the attitudes of prospective teachers differ according to
variables such as gender, class, department. Relational screening method in research. It is taught
at the faculty of education of a state university in the Western Black Sea. There are 174 students
randomly selected as a sample. There is a ""Attitude Scale Toward Teaching Profession"" prepared
by Prof. Üstüner (2006). Data analysis was done with SPSS program. Teacher candidates must agree
to meet the qualifications of the teaching profession, to rely on them, to believe that they are
knowledgeable and competent teachers, and to be successful in the teaching profession. Teacher
candidates think that they come from above the difficulties they will face in the profession, show
special interest and high level of professional awareness. 1st and 4th grade students respond
positively to semi-questions. Social Studies Teacher candidates are ranked higher than the others.
Female students are more positive attitudes towards the profession than men.
Keywords: Teaching profession, Teacher candidates, Professional awareness.
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Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Gerekliliği Hakkındaki
Görüşleri
Ramazan ÇELİK, Milli Eğitim Bakanlığı, r_celik82@hotmail.com
Ali İhsan ÖZTÜRK, Milli Eğitim Bakanlığı, tombiks20@gmail.com
Şaban KAN, Milli Eğitim Bakanlığı, sbnkan20@hotmail.com
Osman ŞAHAN, Milli Eğitim Bakanlığı, o-sahan20@hotmail.com
Abdullah GÜNAL, Milli Eğitim Bakanlığı, abdulgunal@hotmail.com
Soner ÇETİN, Milli Eğitim Bakanlığı, soya3509@hotmail.com
Ahmet OKUNAKOL, Milli Eğitim Bakanlığı, aokunakol@hotmail.com
Şaban KAYMAK, Milli Eğitim Bakanlığı, s.kaymak@hotmail.com
Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin öğretmen kılavuz kitaplarının gerekliliği ve kullanımı
hakkındaki görüşlerini incelemektir. Tespit edilen bu görüşler öğretmen kılavuz kitaplarının kullanılmasının
özellikle sınıf öğretmenleri tarafından tercih edilip edilmediğini, tercih edilmesi durumlarında en çok hangi
konular ve durumlarda başvurulduğunu, kılavuz kitapların kaldırılması ve de kılavuz kitaplara alternatif
olabilecek kaynaklar konularındaki görüş ve tavsiyelerini ortaya çıkarması açısından önem arz etmektedir. Bu
temel amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. Döneminde, Denizli
ili Acıpayam ilçesinde yer alan farklı ilkokullarda görev yapmakta olan toplam 54 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilirlik açısından Acıpayam ilçesi sınırlarında
çalışıyor olma durumu dikkate alınmış ve rastgele olarak gönüllü katılımcılara ulaşılmaya çalışılmıştır.
Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Verilerin toplanması aşamasında araştırmacılar tarafından
hazırlanan 11 soru ve 2 bölümden oluşan görüş alma formu kullanılmıştır. Formun birinci bölümünde
katılımcıların bazı demografik özelliklerini belirlemeyi amaçlayan 4 soru bulunurken, ikinci bölümde
araştırmanın amacı kapsamında sınıf öğretmenlerinin görüşlerini almak amaçlı 7 soru bulunmaktadır. Sınıf
öğretmenlerinin görüşlerini yazılı olarak daha rahat ifade edebileceklerine yönelik dönütleri dolayısıyla görüş
alma formunun özellikle kullanılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Elde edilen veriler içerik analizi
tekniğinden yararlanarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda sınıf öğretmenlerinin büyük oranda halen
kılavuz kitapları kullanmaya devam ettikleri, kılavuz kitaplara sıklıkla Türkçe ve Matematik dersleri
kapsamında kullandıkları ve kullanılmasını da gerekli gördükleri, yine sıklıkla ders işleniş sürecini kılavuz
kitaplardan takip ettikleri ve de kılavuz kitaplarının kaldırılmaması gerektiğini ifade ettikleri bulgularına
ulaşılmıştır. Sonuçlar ilgili literatür kapsamında tartışılarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Öğretmen kılavuz kitabı, Görüş.

The Opinions Of Form Tutors About Necessity Of Guide Books
The aim of research is to analyze the views of teachers’ about necessity of guide boks and usages.
The determined opinion has importance that whether teachers prefer guide boks or not. By means of research
teachers have an oppurtunity to express their opınıons and and advice about guide books. Do they prefer guide
books? Even if they prefer usages of guide boks when do you need? and what kind of subjects do they need for
Turkish,Maths,Science etc.? The resarch has been done especially for form tutors. The teachers who take part
in working group have constituted 2017-2018 Education year 2. (second) term 54 form tutors who work in
different primary schools where located in Acıpayam DENİZLİ. It is taken into consideration the indacation of
working group to be reached easily and randomly. Therefore only teachers who work in Acıpayam and
volunteers define opınıon on the forms. It has been used the qualitative method in research. The form has two
(2) parts including eleven questions is used to gather information. The form has been prepared by researchers.
The first part of form includes four questions whic aim to state demographic specialities. The second part of
form has seven questions which participants can Express their opinions. It is thought that forms are needed to
be used to Express opionıons easily. The information that obtained has been achieved by using of content
analysis method. The result of analysis has been revealed that most of teachers who take part in working
group continue to use guide books. They need guide boks especially Turkish and Maths subjects. Moreover,
teachers need to check duration of time and Schedule while they are on subject. Consequently, they have a
common opınıon tahet guide boks have to be in usage. The result of research has been presented after the
literatüre has been made a study of participants. The participants have same view that they need guide books.
Keywords: Class teacher, Guide books, Opinion.
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Türkiyedeki Akademisyenler Bağlamında Atıf Ve Atıf Tarama
Sayım AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sayimaktay@gmail.com
Uğur ÖZDEMİR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ugurozdemir2048@hotmail.com
Süleyman CAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, scan@mu.edu.tr
Günümüze dek dünyada ve Türkiye’de çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Bilimsel
çalışmalar yığılmalı bir ilerleyiş içerisinde olduğu için yapılan yeni araştırmalar eski çalışmalara
yapılan atıflar üzerinde yükselmektedir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki akademisyenler
bağlamında atıf ve atıf tarama sistemini incelemektir. Bu ana amaç doğrultusunda,
akademisyenlerin atıf ve atıf yapmanın önemi konusundaki bakış açılarının yanı sıra akademik teşvik
sisteminde ve akademik yükselme şartlarında atıfın yer alması, atıf tarama boyutunda karşılaşılan
sorunlar gibi konular da incelenmiştir. Araştırma, nitel bir çalışma olup 2017-2018 öğretim yılı bahar
döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını belirlemek için ölçüt örnekleme
kullanılmıştır. Bu bağlamda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bulunan Temel
Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Matematik ve Fen, Güzel
Sanatlar, Özel Eğitim, Sosyal Bilimler ve Türkçe ile Yabancı Diller bölümlerinde bulunan tüm
anabilim dallarındaki farklı kadrolarda yer alan bir öğretim elemanına ulaşılmıştır. Eğitim Fakültesi,
bünyesinde farklı disiplinleri barındırdığı için tercih edilmiştir. Araştırma, 3 Prof. Dr., 3 Doç. Dr., 4
Yrd. Doç. Dr., 3 Öğr. Gör., 3 Arş. Gör. olmak üzere toplam 16 öğretim elemanının katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden
yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler
araştırmanın amacına uygun olarak sistematik bir biçimde sunulmuştur. Ayrıca, sonuçlar ilgili
alanyazın çerçevesinde tartışılıp önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Atıf, Atıf tarama, Akademik yükselme.

Citations Of The Academics In Turkey And Citation Tracking
There have been numerous scientific studies in Turkey and all over the world. Since the
scientific studies progress cumulatively, new investigations have been made by accumulation of
successive additions of the citations to the previous studies. The purpose of this research study was
to examine the citations of the academics and the citation tracking system in Turkey. In line with
this main goal, we examined the opinions of the academics about the importance of citations and
citing scholars, the place of citation within the context of academic incentive and promotion and
the problems encountered at tracking citations. This is a qualitative study conducted in the spring
semester of 2017-2018 academic year. Criterion sampling was used to select the participants of the
study. One academic was selected from each of the departments in all branches of education such
as Basic Education Department, Computer Education and Instructional Technology Department,
Education Sciences Department, Mathematics and Science Education Department, Fine Arts
Department, Special Education Department, Social Sciences and Turkish Education Department and
Foreign Language Education departments in Muğla Sıtkı Koçman University. Faculty of Education
was preferred because it involves different disciplines in its structure. 16 academics with various
titles in total participated in the study; 3 Prof. Dr., 3 Assoc. Prof. Dr., 4 Asst. Prof. Dr., 3 Inst. and
3 Res.Asst. participated in the study. Semi-structured interviews were conducted to collect the
data. In the analysis of the data, a descriptive analysis technique was used. The obtained data were
provided in a systematic manner in accordance with the purpose of the study. In addition, the
results were discussed and suggestions were made within the context of the related literature.
Keywords: Citation, Citation tracking, Academic promotion.
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Üniversite Öğrencilerinin Almanca Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunların
Değerlendirilmesi
Dr. Gülsün ŞAHAN, Bartın Üniversitesi, gulsunsahan@hotmail.com
Arş. Gör. Dr. Onur YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi, onur.yilmaz@hacettepe.edu.tr
Tüm Dünya ülkelerinin birbirine sosyal, ekonomik yönden bağlandığı günümüzde iletişim
aracı öncelikle dildir. Yeni öğrenilen her dil başka dünyaya açılan bir kapıdır. Bu kapı insanın dünya
vatandaşı olmasını sağlayacaktır. Ülkemizde ikinci dil öğretimi küçük yaşlarda başlamaktadır.
Üniversite öğrencilerinin yabancı dil bilmeleri önemlidir ve sadece yurt içi değil yurt dışında da
farklı kurumlarla işbirliği yapmaları, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaları ikinci bir dil
bilmeleri ile olanaklıdır. Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğrenen üniversite öğrencilerin
karşılaştıkları sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaçla bir devlet
üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin dil öğrenmeye ilişkin görüşleri Mehdiyev,
Uğurlu ve Usta (2017) tarafından geliştirilen “İngilizce Dil Öğreniminde Motivasyon Ölçeği” ve yarı
yapılandırılmış görüşme formları ile alınarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada nicel ve nitel
araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırma örnekleminde 165 öğrenci yer almış olup
150 öğrenci görüşü ölçek yardımı ile 15 öğrencinin görüşleri ise yarı yapılandırılmış görüşme formları
ile alınmıştır. Devam etmekte olan araştırma sonuçlarına daha sonra yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite, Almanca, Yabancı dil, İkinci dil.

Evaluation of University Students' Problems in German Language Learning
In today's world where all the countries of the world are connected to each other in a socioeconomic way, the means of communication is first. Each newly learned language is a door to
another world. This door will make people become world citizens. Second language teaching in our
country begins at a young age. It is important for university students to know a foreign language
and it is possible to cooperate with different institutions not only at home and abroad but also to
contribute to universal and contemporary development by knowing a second language. The purpose
of this study is to identify the problems faced by university students learning foreign languages and
to develop solution proposals. For this purpose, the opinions of the students of the German
Language and Literature department of the state university were evaluated with the ""English
Language Learning Motivation Scale"" developed by Mehdiyev, Uğurlu and Usta (2017) and semistructured interview forms. Quantitative and qualitative research methods have been used in this
study. There were 165 students in the sample of the research, 150 students were supported by
scale and 15 students were taken by semi-structured interview forms. Ongoing research results will
be available later.
Keywords: University, German, Foreign language, Second language.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

103

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Liseye Geçiş Sistemine İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri
Prof. Aynur OKSAL, Uludağ Üniversitesi, aynuroksal@yahoo.com
Arş. Gör. Mehmet SOYUÇOK, Uludağ Üniversitesi, mehmetsoyucok1@gmail.com
Esra YALÇINTAŞ, Uludağ Üniversitesi, yalcintasesra@gmail.com
Esra ÇETİN, Uludağ Üniversitesi, esractn_48@windowslive.com
Funda İNAN YILDIZ, Marmara Üniversitesi, inanyildizfunda@gmail.com
Yıldıray AYDIN, Uludağ Üniversitesi, yildirayaydin48@gmail.com
Öğrencilerin geleceklerini belirlemede önemli bir konuma sahip olan ortaöğretime geçiş
sınavları, öğretmenleri, öğrencileri ve ailelerini yakından ilgilendirmektedir. Ortaöğretim
kurumlarına geçişte daha önce uygulanan Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemi,
Millî Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle terk edilmiştir.
Bunun yerine 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Liseye Geçiş Sistemi uygulamaya
konulacaktır. Daha önceki tecrübeler dikkate alındığında, bu sisteminin de işlemeyen ya da
geliştirilmeye ihtiyaç duyulan yönleri olabilir. Özellikle yeni sınav sisteminin olumlu ve olumsuz
yönlerine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesinin, sistemin devamlılığına katkı
sağlayacağı, mevcut problemlerin ya da yaşanabilecek sorunların çözümüne dair öneriler
sunabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında
uygulanmaya başlanacak olan yeni Liselere Kayıt Uygulamasıyla ilgili öğrenci ve öğretmen
görüşlerini incelemek ve sürece ilişkin yeterli bilgileri olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırma
nitel araştırma desenlerinden durum çalışması desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Veriler açık
uçlu soruları içeren yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu ortaokullarda görev yapan 300 branş öğretmeni ve ortaokullarda öğrenim gören 90 sekizinci
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen bu araştırmada
yeni sistemin beraberinde getirdiği uygulamalar öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenecek
ve analiz edilecektir. Araştırmanın analiz aşaması devam etmektedir. Analiz sonucunda elde edilen
bulgular ışığında önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Liseye geçiş sistemi, Öğretmen görüşleri, Öğrenci görüşleri.

Teacher and Student Views about Transition Program for Students Entering
High School
Secondary education transitional exams, which have an important role in determining the
future of students, are closely related to their teachers, students and their families. The transition
from the Middle School to the High School System, which was implemented in the transition to the
high school, was left with the variety made by the Ministry of National Education in the Regulation
on Secondary Education Institutions. Instead, from 2018-2019 academic year, Transition Program
to High School will be implemented. Considering previous experience, this system may also have
some aspects that are not working or need improvement. In particular, it is considered that the
determination of student and teacher opinions on the positive and negative aspects of the new
examination system may contribute to the continuity of the system and offer suggestions for solving
existing problems or problems that may be experienced. The purpose of this study is to examine
the views of students and teachers on the implementation of the new Transition Program to High
School to be implemented in the academic year 2018-2019 and to ascertain whether there is
sufficient information about the process. The research was designed in accordance with the pattern
of case study from qualitative research design. The data were collected through a semi-structured
interview with open-ended questions. The working group of the study is composed of 300 branch
teachers working in secondary schools and 90 eighth grade students studying in secondary schools.
In this research carried out in 2017-2018 academic year, the applications brought by the new system
will be solved and analyzed according to the opinions of teachers and students. The analysis phase
of your research is ongoing. Suggestions will be made in the light of the findings obtained as the
result of the analysis.
Keywords: Transition program to high school, Teacher views, Student views.
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Türkiye’de Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Keşfedilme Süreçlerine İlginç
Örnekler Çerçevesinde Eleştirel Bir Değerlendirme
Dr. Murat AKTAŞ, Ankara ABC Eğitim Kurumları, docdrmurataktas@gmail.com
Dr. Bekir YILDIRIM, Muş Alparslan Üniversitesi, bekir58bekir@gmail.com
Dr. Ahmet GÖKMEN, Gazi Üniversitesi, ahmetgokmenii@gmail.com
Ülkemizin en önemli madeni henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş ve işlenmemiş yerüstü
hazinelerimiz olan üstün zekâlı ve yetenekli çocuklarımızdır. Türkiye’nin büyük ülke olma hayali ve
küreselleşen bilim dünyasının gerisinde kalmama amacına yönelik, üstün potansiyele sahip çocukların
keşfedilmesi ve eğitilmesine ciddi atılımlar ve yatırımlar yapılmalıdır. Türkiye’de üst düzeyde zekâ
seviyesine ve yeteneğe sahip olan çocuklar, genellikle tesadüfi olarak ya çevresindeki duyarlı kişilerin,
aile büyüklerinin ya da öğretmenlerinin çeşitli testler yaptırmasıyla keşfedilmektedir.
Hani nerede bu özel çocuklar? Bunların küçük bir kısmı saptanabilmiştir. Muhtemeldir ki bir kısmı
da köyde, kentte amaçsızca dolaşıyorken, bir kısmı okulda, bir kısmı okulun dışında konumlanmıştır. Bir
kısmı da yeteneğini ve zekasını gayri resmi ve gayri milli faaliyetlerde kullanmakta olabilir. Aslında
yerüstü madenlerimiz diye nitelendirebileceğimiz bu üstünlerin önemli çoğunluğunun nerede yaşadığını,
ne yaptığını, hangi eğitimleri aldığını kimse bilmiyor. Öncelikle devlet kurumlarında, özel sektörde ve
ailelerde üstün zekalı ve yetenekli çocukların varlığı ve eğitimleri konusunda büyük bir farkındalık
yaratılmalıdır.
Bu çalışmada Türkiye’de üstün potansiyele sahip çocuklarımızın kendisinin, aile büyüğünün veya
öğretmeninin ifadeleriyle fark edilme süreçlerine ilişkin ilginç yaşam öyküleri verilecektir. Üstün
potansiyele sahip çocukların bir kısmı üst seviye bir idrak kapasitesine sahip oldukları için çevreyle uyum
sağlayamadığından adaptasyon zorluğu yaşıyorlar, hatta deli muamelesi bile görebiliyorlar. Toplumdan
dışlanan hatta yalnızlık hissi içerisinde depresyona varacak kadar ruh hastalıklarıyla sonlanan örnekler
de mevcuttur. Tanılanabildikleri için şanslı kabul edebileceğimiz bu örneklemler çerçevesinde şansa
bırakılmaması gereken, ülkemiz için hayati ve stratejik bu konuya somut çözüm önerileri sıralanacaktır.
Örneğin, tanılama sürecinde mutlaka erkenlik ilkesi gözetilmeli, ulusal normlara göre farklı yetenek
alanlarına ilişkin tanılama araçları, yetenek testleri, zeka testleri ve gözlem formları geliştirilmeli ve
çeşitlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bilim ve Sanat Merkezi, Üstün zekalı ve üstün yetenekli, Özel eğitim.

A Critical Approach about the Discovery Process of Gifted and Talented
Children in Turkey
The most essential open mines of our country are gifted and talented children who are not
completely discovered yet. In order to serve the dream of Turkey’s becoming a developed country and
not falling behind of the globalizing science world, capital breakthroughs and investments about
discovering and teaching potent children should be made. In Turkey, gifted and talented children are,
generally, discovered coincidently through sensitive people around them, their family elders or teachers’
having those children assessed.
Where are those gifted children? Only the small part of them was discovered. Probably, some of
the rest are wandering around towns or villages while, the others are placed in schools or out of schools.
And the some of them might use their talent and intelligence for unofficial activities. Actually no one
knows where that gifted people, whom we call open mines, live, what they are doing, what kind of
education they get. First of all a great awareness about the existence and education of gifted and
talented children should be raised in governmental institutions, private companies and in families.
In this study, interesting life stories about wunderkind’s discovery process narrated by
themselves, their family elders and teachers will be given. Some of the gifted children are having trouble
about being adapted to the environment that they live in because having a superior understanding
capacity; they even might be treated like a lunatic. Some examples ended up with ostracization, mental
illnesses that include the depression with a strong loneliness are occurred. In the light of those examples
that we can call them lucky because of being diagnosed, essential and strategic solution offers for this
topic, which cannot be left up to chance in our country, will be proposed. For instance, during diagnosing
process earliness principle must be considered, according to national norms, diagnosing tools regard
different talent fields, talent assessments, intelligence tests and observation forms should be developed
and varied.
Keywords: Turkey, Science-Arts Center, Gifted and talented children, Special education.
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Türkiye’nin STEM Becerileri Yönüyle Seviyesine PISA ve TIMSS Ekseninde
Güncel Bir Değerlendirme
Dr. Murat AKTAŞ, Ankara ABC Eğitim Kurumları, docdrmurataktas@gmail.com
Dr. Ahmet GÖKMEN, Gazi Üniversitesi, ahmetgokmenii@gmail.com
Dr. Bekir YILDIRIM, Muş Alparslan Üniversitesi, bekir58bekir@gmail.com
Disiplinler arası bir öğrenme yaklaşımı olan STEM eğitiminin en önemli kazanımı, teorideki
veriler doğrultusunda ve 21. Yüzyıl becerilerine yatkın yeni ürün ortaya koymaktır. STEM alanında
ülke olarak performansımız küresel rekabet içindeki yerimizle ölçülebilir. Bu anlamda elimizde
Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen TIMSS ve OECD tarafından gerçekleştirilen PISA olmak
üzere iki güvenilir kaynak mevcuttur.
Bu çalışmada Türk öğrencilerine ait PISA ve TIMSS verileri ayrıntılı olarak incelenerek, ABD,
Rusya ve Çin gibi ülkelerle ekonomik anlamda rekabet edebilmek için, 21’inci yüzyıl becerilerine
sahip, inovasyon yapan ve bunları pazara aktarabilen kalifiye birey ihtiyacımızı karşılamaya yönelik
strateji önerileri sıralanacaktır.
PISA ve TIMSS veri tabanındaki Türk öğrencilerine ait sonuçlar STEM becerileri bakımından
son derece kaygı vericidir. Uluslararası bu iki ölçüm aracının en son verilerinde Türk öğrenciler
matematik ve fen becerileri bakımından OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer almaktalar.
Türkiye’de çocuklarımızı matematik ve fen alanlarında neden iyi eğitemiyoruz ve bu alanlarda
başarılı olamıyoruz? TIMSS verilerine baktığımızda bu sorunun cevabını anlamamız mümkündür.
Bu sonuçlar gösteriyor ki, Türkiye’de özellikle matematik ve fen eğitiminde ileri düzeyde
eğitim veren nitelikli okullarımızın müfredatını gözden geçirmemizin zamanı çoktan geçmiştir.
Sadece yüksek puanlarla öğrenci kabul eden nitelikli bu okulların yanında diğer okullarımızda da
bilgi ekonomisinin dinamosu olan fen ve matematik alanlarında daha ileri seviyede becerilerin nasıl
kazandırılacağı konusunda yeni bir strateji belirlenmeli ve uygulanmalıdır. STEM eğitimi, ülkemizin
kalkınmasına ve geleceğine yapılacak değerli bir yatırım kabul edilerek STEM reform hamlesi gibi
milli bir davaya dönüştürülmelidir.
Anahtar Kelimeler: PISA, STEM, TIMSS, Fen ve matematik eğitimi.

An Actual Evaluation about Turkey's STEM Abilities Status Axis the PISA&TIMSS
STEM education's (interdisciplinary learning approach) the most important recovery is
produce new product inclined 21.century's abilities by datas in theory. Our country's performance
in STEM scope can measure with the place of us in global rivalry. We have two reliable resources
like TIMSS (conducted by World Bank) and PISA (conducted by OECD). Turkish student's results in
database of PISA and TIMSS is extremely worrying. Turkish students are in the last ranking about
mathematics and science skills according to these international measurement organs. Why can't we
teach our children on mathematics and science and make them accomplished about them? We can
see why in the TIMSS's datas. These results shows that we have to check our qualified school's
curriculum even late. Alongside the qualified school (they just accept the students who have the
highest points) we had to chose the right strategy to how we can teach more advanced skills for
our children in other of our country's schools too.
Keywords: PISA, STEM, TIMSS, Science and mathematics education.
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Eğitimde Dijital Teknolojilerin Kullanımı
Dr. Süleyman Erkam SULAK, Ordu Üniversitesi, erkamsulak@gmail.com
Yasemin SÖNMEZ, Gazi Üniversitesi, yaseminsonmezsonmez@gmail.com
Dijital araçların hayatımızı büyük ölçüde etkilemesinin bir sonucu olarak, öğrencilerimizin
çoğu günlük hayatlarında tablet, bilgisayar, akıllı telefon vb. dijital araçlarla uğraşmaktadır. Dijital
teknolojilerin aktif kullanıcı olan öğrencilerimiz, ne yazık ki eğitim öğretim faaliyetlerine dijital
becerilerini yansıtamıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, dijital teknolojilerin öğrenmeyi pozitif
yönde etkilediğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, birçok ülke de eğitim programlarını gözden
geçirmekte, tablet vb. dijital araçların sınıf ortamında etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik
çalışmalarını artırmaktadır. Eğitimde dijital teknolojilerin kullanımı, öğrenenlerin sorgulama,
keşfetme, değerlendirme ve yaratıcılık becerilerini desteklemekte ve geliştirmektedir. Sınıf
ortamlarının dijital araçlarla donatılması etkili bir eğitim öğretim gereklidir; fakat yeterli değildir.
Burada en önemli özellik bu teknolojileri iyi bir şekilde kullanabilen öğretmenlerin varlığıdır. Diğer
bir nokta ise, bu teknolojilerin amacına uygun kullanımı için dijital eğitim yazılımları ve
uygulamaları ile desteklenmesidir. Ülkemizde dijital teknolojilerin etkinliğinin sağlanması amacıyla
Fatih projesi geliştirilmiş ve Eğitim Bilim Ağı (EBA) üzerinde çeşitli eğitim programları kullanıcılarla
buluşturulmuştur. Sınıflara akıllı tahtalar, projeksiyon cihazları konulmuş ve öğrencilerimize tablet
bilgisayarlar
dağıtılmıştır.
Ancak
halen
yeterli
düzeyde
dijital
teknolojilerden
yararlanamamaktayız. Çünkü sınıflarımızda bulunan etkileşimli tahta, bilgisayar vb. dijital
araçlarda nitelikli eğitim yazılımları bulunmamaktadır. Literatür taraması yoluyla gerçekleştirilen
bu çalışmanın amacı, eğitimde dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin etkili uygulamalar hakkında
bilgi vermektir. Bu amaç doğrultusunda, eğitimde artırılmış gerçeklik, 3D teknoloji, web ortamları
ve eğitim yazılımları hakkında güncel araştırmalar incelenmiştir. Çalışma sonucunda incelenen
araştırmalar, özelliklerine göre sınıflandırılmış ve ülkemizdeki eğitim uygulamalarına entegrasyonu
bakımından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital teknolojiler, Eğitim teknolojileri, Eğitimde teknoloji kullanımı.

Use of Digital Technologies in Education
As a result of the fact that digital tools have a big impact on our lives, most of our students
have tablets, computers, smart phones and so on in their daily lives. Our students, who are active
users of digital technologies, unfortunately can not reflect their digital skills in educational
activities. Research conducted in recent years emphasizes that digital technologies have a positive
effect on learning. For this reason, many countries are looking at educational programs, increasing
their efforts to use digital devices effectively in the classroom environment. The use of digital
technologies in education supports and enhances learners' inquiry, exploration, evaluation and
creativity skills. Equipping classroom environments with digital tools requires effective teaching
and learning; but it is not enough. The most important feature is the presence of teachers who can
use these technologies well. Another point is to support digital education software and applications
for the appropriate use of these technologies. In order to ensure the effectiveness of digital
technologies in our country, the Fatih project was developed and various education programs were
brought to the users on the Educational Science Network (EBA). Classrooms were equipped with
smart boards, projection equipment and tablet computers were distributed to our students.
However, we still do not have enough digital technologies. Because there are no qualified
educational software in interactive vehicles such as boards and computers in our classrooms. The
purpose of this study, conducted through literature review, is to provide information on effective
applications of digital technology in education. To this end, current research on enhanced reality
in education, 3D technology, web environments and educational software has been examined. The
results of the surveys were classified according to their characteristics and evaluated in terms of
their integration into the education practices in our country.
Keywords: Digital technologies, Educational technologies, Use of dijital technology.
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Tübitak 4004 /4005 Kodlu Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü Destek
Programlarına İlişkin Görüşlerin İncelenmesi
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, atacahmet2007@gmail.com
Dr. Gülenaz SELÇUK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com
Yunus Emre KELEŞ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, yemrekeles@yandex.com
Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü; ülkemizde «bilim kültürü» oluşturabilmek
amacıyla; bilim ve toplum alanında yeni destek programları geliştirme, mevcut destek
programlarını yürütmek ve koordine etme, bilim ve toplum alanında ulusal ve uluslararası işbirlikleri
geliştirme, topluma yönelik bilimsel etkinlikler düzenleme faaliyetlerini yürütmektedir. “4004Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” ve “4005- Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” Bilim ve
Toplum Programları Müdürlüğünün yürüttüğü destek programları kategorisinde yer almaktadır. Bu
destek programlarına ilişkin akademisyen ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi sağlıklı
dönütlerin alınması açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı Tübitak 4004 /4005 Kodlu Bilim ve
Toplum Programları Müdürlüğü Destek Programlarına İlişkin akademisyen ve öğretmenlerin
görüşlerini incelemektir. Araştırmada, akademisyen ve öğretmenlerin Tübitak 4004 /4005 Kodlu
Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü Destek Programlarına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak
amacıyla, tarama modellerinden nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı “karma
model” kullanılmıştır. Çalışmada akademisyen ve öğretmenlerden veriler 3 bölümden oluşan veri
toplama aracıyla toplanmıştır. Veri toplama aracının 1. bölümünde kişisel bilgiler, 2. bölümünde
katılımcı görüşü anketi ve 3. bölümünde ise açık uçlu sorular yer almaktadır. Araştırma kapsamında
basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş toplam 123 akademisyen ve öğretmene ulaşılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre katılımcılar; doğa eğitimi/bilim okulları vasıtası ile entelektüel
ve popüler bilim eğitimi verebilecek ve toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda proje yapabilecek
yeterlikte olduklarını ifade etmişlerdir. Öte yandan projede yer verilen etkinlikleri derslerde
kullandıkları öğretim yaklaşımlarından farklı olarak popüler, eğlenceli ve çağdaş eğitim
metodlarıyla zenginleştirebildiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, TÜBİTAK 4004/4005 kodlu Bilim ve
Toplum proje çağrılarına uygulamalı proje eğitimi almadıkları için başvuramadıklarını, projelerin
her kalemini bütçelendirme sürecinin proje başarısına olumsuz etkisi olduğunu, bilimsel yöntemi ve
metodolojiyi merkeze alan Bilim-Toplum projelerinde akademisyen ve öğretmenlerin işbirliğinin
önemini de vurgulamışlardır.
Anahtar Kelimeler: 4004- Doğa eğitimi ve bilim okulları, 4005- Bilim ve toplum yenilikçi eğitim
uygulamaları, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü destek programları.

Investigation of the Opinions Regarding the Support Programs of the Scientific
and Community Programs Directorate of Tübitak 4004/4005
Directorate of Science and Community Programs; in order to create a "science culture" in
our country; develops new support programs in the field of science and society, conducts and
coordinates existing support programs, develops national and international collaborations in the
field of science and society, and organizes scientific events for society. "4004 - Nature Education
and Science Schools" and "4005 - Science and Community Innovative Education Applications" are
supported by the Science and Community Programs Directorate. Examining the views of
academicians and teachers on these support programs is important in terms of getting healthy
feedbacks. The aim of this research is to examine the views of academicians and teachers on the
Support Programs of the Scientific and Community Programs Department of Tübitak 4004/4005. In
the study, a "mixed model", in which the quantitative and qualitative research methods are used
together, was used in order to reveal the opinions of academicians and teachers about the Support
Programs of the Scientific and Community Programs Department of Tübitak 4004/4005. In the
study, data were collected by means of a data collection tool which includes three parts from
academicians and teachers. Personal data is included in Part 1, a questionnaire on the views of
teachers and academicians has taken place in Part 2 and open-ended questions are included in Part
3. A total of 123 academicians and teachers were selected through simple random sampling.
Keywords: 4004- Nature education and science schools, 4005- Science and society ınnovative
education applications, TÜBİTAK Science and Community Programs Directorate support programs.
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Girişimci Üniversite: Öğrenci Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. İbrahim ÇANKAYA, Uşak Üniversitesi,
Engin ÖZTÜRK, Akdeniz Üniversitesi,
Girişimci üniversiteler, yeni kuşak üniversiteler arasında nitelendirilebilir. Birçok farklı
fakülteleri bünyesinde barındıran klasik üniversiteler yerine; Piyasa ve bireylerin beklentilerine
göre dönüşebilen, esnek, belirli alanlarda ihtisaslaşmış, yalın örgüt biçimindeki üniversiteler
giderek iveme kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kendi branşları dışında
ihtisas (uzmanlık) belgesine sahip olmak istedikleri alanları belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma
yönteminde durum desenli bir çalışmadır. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında
Uşak Üniversitesi Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Fen Fakültesinden 50 öğrenci, Mühendislik Fakültesinden 50 öğrenci olmak üzere
toplam 100 öğrenci ile görüşülmüştür. Veriler, “kendi branşınız dışında uzmanlık sahibi olmak
istediğiniz üç alanı sırasıyla yazınız” biçimindeki yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır.
Fakültelere göre öğrencilerin uzmanlık belgesine sahibi olmak istedikleri alanlar NVİVO 11 paket
programında içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uzmanlaşmaya yönelik beklentilerine
ilişkin görüşleri paket programda grafikler şeklinde gösterilmiştir. Fen Fakültesinde okuyan
öğrencilerin kendi branşı dışında uzmanlık belgesine en çok sahip olmak istedikleri alanlar; Acil
Tıbbi Hizmetler Uzmanı, Bilgisayar Programlama, İlk Yardım Uzmanı, Laborant, İşaret Dili Uzmanı,
Pratik İngilizce ve Pratik Rusça konuşma Yeterliği, Antrenörlük olarak yer almıştır. Mühendislik
Fakültesi öğrencilerinin kendi branşı dışında uzmanlık belgesine en fazla sahip olmak istedikleri
alanlar ise; Bilgisayar Programlama Uzmanı, Pratik İngilizce Konuşma Yeterliği, İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı, Girişimcilik, Gıda Güvenliği ve Denetimi Uzmanı, Gayrimenkul Danışmanlığı ve
Yatırım Danışmanlığı olarak yer almıştır. Üniversitelerin öğretim programları gerek öğrenci
beklentileri, gerek piyasa beklentilerine hızlı uyum sağlayabilmek için uzmanlaşmaya dönük
yeniden yapılandırılmalıdır. Üniversiteler öncelikle sürekli eğitim merkezleri aracılığıyla öğrenci
beklentilerine dönük uzmanlık kurslarına ağırlık vermelidir.
Anahtar Kelimeler: Üniversitelerin ihtisaslaşması, Girişimci üniversite, Öğrenci beklentileri.

Entrepreneurship University: An Evaluation on Student Expectations
Entrepreneur universities could be called as the new generation universities. Compared to
classical universities which consist of various faculties, universities organized according to lean
thinking that specialize on certain fields have the flexibility to transform themselves according to
the expectations and fast-changing requirements of the market as well as their stakeholders are
becoming popular.
The aim of this study is to determine the specializing certificates that the students would
like to have outside their fields of study. This is a qualitative study in case study pattern. The study
group consists of 50 students studying in each of Uşak University’s Science and Engineering Faculties
in 2017-2018 education year, totaling 100. Data has been collected by a semi structured interview
form and have been analyzed with NVIVO 11. The results have been presented in graphics. Preferred
specializing areas of the Science faculty students have been found out as Emergency Medical
Services, Computer Programming, First Aid, Practical English and Practical Russian, Sign Language,
Lab Assistance and Sports Coaching. Engineering students have preferred Computer Programming,
Practical English, Occupational Health and Safety, Entrepreneurship, Food Safety and Supervision,
and Real Estate and Investment Consultancy fields.
Curricula in the universities should be restructured according to the student expectations
and the market requirements in order to let the graduates rapidly adapt into the ever changing
working conditions. Utilizing their continuing education centers, the universities should open
courses to meet student and market demand.
Keywords: Specialized universities, Entrepreneur universities, student expectations.
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STEM Uygulamalarının Öğrencilerin Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi
Dr. Fatma TAŞTAN AKDAĞ, Milli Eğitim Bakanlığı, fatmaakdag81@gmail.com
Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, tohitgunes@gmail.com
Bu çalışmada ortaokul 7. sınıf Elektrik Enerjisi ünitesi kapsamında gerçekleştirilen STEM
(Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) uygulamalarının öğrencilerin yaşam becerileri üzerine
etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma Samsun il merkezinde bir ortaokulda öğrenim gören
27 7. sınıf öğrencisi ile 8 hafta boyunca yürütülmüştür. STEM uygulamalarının öğrencilerin yaşam
becerilerine etkisini saptamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 4’lü derecelendirmeli
süreç gözlem formu kullanılmıştır. Oluşturulan derecelendirilmiş süreç gözlem formu; iş bölümü ve
organizasyon, iletişim ve karşılıklı saygı, bireysel davranışlar, yönergeleri takip, bilgisayar ve
malzeme kullanımı, zamanı etkin kullanma, ürün ve sunum becerilerini kapsamaktadır. Her grubun
uygulama sırasındaki becerileri sayısal olarak puanlanmış ve bütünsel olarak grup bazında analiz
edilmiştir. Başlangıçta özellikle iş bölümü ve organizasyon, iletişim ve karşılıklı saygı puanları düşük
olan grupların süreç içerisinde puanlarının yükseldiği hatta son hafta tam puan aldıkları
saptanmıştır. Bazı gruplarda ise bireysel çalışma konusunda ısrarcı davranışlar nedeni ile grup
üyeleri arasında iletişim bozukluğu, tartışma ve karşılıklı tepkiler meydana gelmiştir. Meydana
gelen sorunlar öğrencilerin sorumluluk alma, bilgi toplama gibi bireysel konularda motivasyonlarının
azalmasına ve zamanı etkin kullanma konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olmuştur. Analiz
sonuçlarına göre STEM uygulamalarının öğrencilerin yaşam becerilerinin gelişimine katkı sağladığı
saptanmıştır. Özellikle iş bölümü, organizasyon, iletişim ve karşılıklı saygı konusunda meydana
gelen gelişmeler STEM’in grup çalışmaları ve işbirliğine dayalı öğrenmelerde yararlı olduğunu
göstermektedir. STEM uygulamalarının öğrencilerin yaşam becerilerini sergileyebilecekleri farklı
üniteler düzeyinde de gerçekleştirilerek yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: STEM, Elektrik enerjisi, Yaşam becerileri, Fen eğitimi.

The Effect of STEM Applications on the Life Skills of Students
The objective of this study is to find out the effects of STEM (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics) applications on student’s life skills within the scope of Electrical
Energy unit. The study was conducted with 27 7th graders studying in a secondary school during 8
weeks in Samsun city center. In order to determine the effect of STEM applications on the life skills
of the students, a 4 graded process observation form developed by researcher was used. Generated
graded process observation form covers cooperation and organization, communication and mutual
respect, individual behaviors, follow-up of directives, use of computers and materials, effective
use of time, product and presentation skills. The performances of each group were scored
numerically and analyzed holistically on a group basis. At the beginning, it was determined that
the groups with low scores on cooperation and organization, communication and mutual respect
got higher points in the process and even got full marks in the last week. In some groups,
communication failure, discussion and mutual reaction occurred between the cause of insistent
behavior on individual work and the group members. The problems that have come with process
have caused the students to have difficulties in take responsibility, collecting information,
reduction in motivation in individual subjects and using time effectively. According to the results
of the analysis, it was determined that STEM applications contribute to the development of life
skills of students. Particularly the developments in cooperation and organization, communication
and mutual respect show that STEM is useful in group work and cooperative learning. It has been
concluded that STEM applications can be carried out at the level of different units where students
can demonstrate their life skills.
Keywords: STEM, Electirical energy, Life skills, Science education.
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STEM Uygulamalarının Öğrenci Tasarımlarına Etkisi
Dr. Fatma TAŞTAN AKDAĞ, Milli Eğitim Bakanlığı, fatmaakdag81@gmail.com
Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, tohitgunes@gmail.com
Bu çalışmada ortaokul 7. sınıf Elektrik Enerjisi ünitesi kapsamında gerçekleştirilen STEM
(Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) uygulamalarının öğrenci tasarımlarına etkisinin
saptanması amaçlanmıştır. Araştırma Samsun il merkezinde bir ortaokulda öğrenim gören 27 7. sınıf
öğrencisi ile yürütülmüştür. STEM uygulamaları sürecinde öğrencilere farklı tasarım görevleri
verilmiştir. Süreçte öğrencilerin tasarımlarını çizim ve açıklamalar ile ifade etmeleri amacıyla
tasarım formları oluşturulmuş ve her tasarım öncesi öğrencilere tasarım formları verilerek tasarım
planlamalarını ayrıntılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Tasarım formları 5 farklı kritere yönelik
3’lü derecelendirmeli puanlama anahtarı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler Spss-17 paket
programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Anova sonuçlarına göre öğrencilerin tasarım formu puan
ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. 1. tasarım ortalaması 1.68, 2. tasarım
ortalaması 2.18 ve 3. tasarım ortalaması 2.41 olarak hesaplanmıştır. 1. tasarım ve 2. tasarım
ortalaması ile 1. tasarım ve 3. tasarım ortalamaları arasında anlamlı fark varken 2. tasarım
ortalaması ile 3. tasarım ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Öğrencilerin 1. tasarım
puanlarının düşük olmasının nedeninin, sürecin yeni karşılaşılan bir uygulama süreci olmasından
kaynaklandığı kanısına varılmıştır. Öğrencilerin uygulama sürecine uyum sağlamaları ile birlikte 2.
tasarım puanlarında bir artış bulunması normal bir durum olarak değerlendirilmiştir. 3. tasarım
puanlarında ise artışın daha az olmasının nedeni olarak da sürecin kısa süreli bir uygulama süreci
olmasından kaynaklandığı ve uygulamaların devam etmesi durumunda tasarım puanlarının artış
gözlenebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: STEM, Elektrik enerjisi, Tasarım, Fen eğitimi.

Effect of STEM Applications on Student Designs
The objective of this study is to find out the effects of STEM (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics) applications on student’s designs within the scope of Electrical
Energy unit. The study was conducted with 27 7th graders studying in a secondary school in Samsun
city center. Different design tasks were given to students during STEM applications. In the process,
design forms were created for the students to express their designs with drawings and explanations,
and design forms were given to the students before each design to express their design plans in
detail. The design forms were evaluated with a 3-point scale scoring key for 5 different criteria.
The obtained data were analyzed with the Spss-17 packet program. According to the Anova results,
it was determined that there was a meaningful difference between the average scores of the design
form of the students. It was calculated that 1. design average is 1.68, 2. design average is 2.18,
and 3. design average is 2.41. While there is a significant difference between the first design and
the second design averages, the first design and the third design averages, there is no significant
difference between the second design averages and the third design averages. It has come to the
conclusion that the reason for the low 1st design scores of the students is because the process is a
new application process. It was considered normal for students to find an increase in the 2nd design
scores along with their adaptation with the implementation process. It is considered that the design
scores of the 3rd design scores are caused by the fact that the process is a short period of application
process as a result of the less increase and the design scores can be observed to increase if the
applications continue.
Keywords: STEM, Electirical energy, Design, Science education.
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A Collective Semi-Supervised Learning Method for Educational Data Mining
Yrd. Doç. Dr. Nur UYLAŞ SATI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nuruylas@gmail.com
Semi-supervised learning is one of the significant field in machine learning or data mining.
It deals with datasets that have many unlabeled and a few labeled samples. The researchers have
interest in this field because in real life most of the datasets have this feature. Various researches
has been done on semi-supervised learning. In this study we aim to predict students’ success in
educational institutes by use of existing educational datasets with many unlabeled samples. In
other words, we study on semi-supervised data classification in educational data mining. In
accordance with this purpose we suggest a collective learning approach that is comprised of both
unsupervised and supervised learning techniques. We work on an educational dataset, obtained
from UCI machine learning repository, called “students’ performance dataset”. Since we make
semi-supervised experiments we use randomly %5, %15 and %20 of the whole dataset as labeled and
the rest as unlabelled data. Suggested method can be used in educational data mining, where the
datasets have many unlabeled and a few labeled data, for example in the students’ performance
dataset with many unknown students’ success results. In this dataset, unlabeled samples represents
the students who doesnt take the final or midterm exams. Directly making them unsuccesfull wont
be reassuring for future prediction so we firstly try to predict the success results of unknown labeled
ones by using unsupervised methods. After this application we use the obtained entirely labeled
dataset for prediction studies. Obtained accuracy results are compared with the results acquired
from state of art algorithms in Semi-Supervised Learning and Collective Classification package
found in well-known machine learning tool WEKA. In our implementations we utilize from both
MATLAB and WEKA programming tools. Numerical experiments’ results are presented with tables
in terms of accuracy values.
Anahtar Kelimeler: Semi-supervised learning, Educational data mining, Collective classification.
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Singapur Eğitim Sistemi Araştırması: Türkiye’de Matematik Eğitimi için
Öneriler
Yrd. Doç. Dr. Nur UYLAŞ SATI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nuruylas@gmail.com
Bu araştırmada PISA (The Programme for International Students Assesment) 2015
uygulamasında elde edilen sonuçlarda Türkiye matematik başarısının neden düşük olduğu, yüksek
başarı oranına sahip Singapur’da kullanılan matematik eğitim sistemi göz önünde bulundurularak
araştırılmış ve bulgular sunulmuştur. Bu araştırmanın yapılmasının ana sebebi meslek yüksekokulu
öğrencilerinde karşılaşılan matematik kaygısı ve başarısızlığının ana sebeplerini bulma isteği ve bu
düşük oranları arttırma çabasıdır. 17-18 yaş öğrencilerinde gözlemlenen bu düşük matematik
başarısının 15 yaş öğrencilerine uygulanan PISA 2015 araştırmasında matematik okuryazarlığı
alanında Türkiye‘nin aldığı kötü sonuçlarla bağlantılı olduğu apaçık ortadadır. Yani yapılması
gereken temel matematik eğitimini iyileştirmektir. Türkiye’de verilen matematik eğitimini,
Avusturalya, İngiltere ve Amerika’ nın yaptığı gibi, PISA sonuçlarında yüksek puan alan ülkelerin
matematik eğitim programlarını göz önünde bulundurarak mümkün mertebede güncellemek bu
soruna bir çözüm getirebilir. Bu doğrultuda çalışma içerisinde yapılan, Singapur eğitim sistemi
incelemeleri sonrasında, iki ülkenin matematik eğitim sürecindeki en önemli farklılıklarının
uygulanan matematik anlayışı, öğrenme süreci ve öğretmen özelliklerinde olduğu öngörülmüştür.
Öncelikle yapılması gereken matematik eğitiminde J. Bruner’in ortaya çıkardığı üç aşamalı öğrenme
anlayışını kullanmaktır. Yani problem çözmede somuttan soyuta doğru bir anlatım tercih edilmelidir
ve mümkün olduğunca anlatımlarda çeşitli materyaller kullanılmalıdır. Ders anlatımları sadece
öğretmen-öğrenci iletişimi ile kısıtlanmamalıdır. Öğrencilerin kendi aralarında fikir alışverişi
yapabilmelerini sağlayacak ortamlar yaratılmalıdır. Bir diğer önemli güncelleme öğretmen
yetiştirme programlarında uygulanmalı ve öğretmenler yansıtıcı-uygulayıcı yani bilgisini
uygulamaya yansıtabilecek şekilde eğitilmelidir. Bu nedenle eğitim süreçlerinde stajın önemi
arttırılmalıdır. Öğretmenler sürekli kendilerini geliştirmek ve sürekli öğrenme sağlayabilmek için
diğer öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmalı ve bol bol sempozyumlara, kongrelere ve seminerlere
katılmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bu ve benzeri iyileştirme önerilerinin
matematik eğitimine fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, Singapur eğitim sistemi, Bruner üç aşamalı öğrenme
anlayışı.

A Survey of Education System in Singapure: Suggestions for Mathematics
Education in Turkey
In this study, why Turkey’s success in Math is low in PISA 2015 application, is discussed by
considering the system of education in Singapure, where the highest score was obtained in PISA 2015.
The main reason of making this study is the aim of finding the reasons of underachievement in math
that’s faced with in vocational high schools and to increase the success in math. It’s quite clear that the
observed Math success of 17-18- year old students in vocational high schools is associated with the
observed low math success of 15-year old students in PISA 2015. Therefore the first thing to be done is,
improving the basic Mathematics Education System. Updating the system by use of Singapure’s education
system can be useful. Accordingly in this study, Singapure’s education system is viewed and it’s seen
that the main differences between Turkey and Singapure’s education systems are the applied
mathematics perception, learning processes and features of teachers. First thing to do is to use Three
Modes of Represantation that J. Bruner revealed in Mathematics Education. That’s to say expressions
from concrete to discrete should be prefered and where possible, various materials should be used in
the lectures. Also communication should not be limited between student and teacher. Settings where
students can exchange opinions should be created. Another important updating should be made in
teacher training and education programs. Teachers should be educated as reflector-operator, in other
words teachers should reflect his/her knowledge in the courses by use of applications. For this reason
training periods should be more valuable in teacher education programs. Teachers should improve
theirselves. For continous learning they should participate in various symposiums, congress etc. and
study in cooperation with their collegues. The suggestions presented can be useful for the improvement
in mathematics education.
Keywords: Mathematics education, Education system in Singapure, Bruner's three modes of
representation.
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Çimlenme Deneyi Nasıl Yapılıyor?
Doç. Dr. Sami ÖZGÜR, Balıkesir Üniversitesi, samiozgur@balikesir.edu.tr
Zeynep Buse ÖZKAYA, Balıkesir Üniversitesi, busezbuse51@gmail.com
Dr. Burcu GÜNGÖR CABBAR, Balıkesir Üniversitesi, burcu.cabbar@balikesir.edu.tr
Çimlenme, bir tohumdaki embriyonun uygun koşullarda, yeni bir bitkiyi oluşturmak üzere tohum kabuğunu
çatlatarak dışarı çıkması ve büyümesidir. Çimlenmeyi etkileyen dış faktörler; uygun nem (su), uygun sıcaklık ve
havadır (oksijen). Çimlenme deneyi, hemen hemen hepimizin eğitim hayatımızdaki ilk “bilimsel deneyidir”. Deneyin
amacı, öğrencilerin kendi yaşantıları yoluyla kontrollü deneyler yaparak, tohumun çimlenmesi için gerekli koşulları
tespit etmesidir. Bu amaçla, deney düzeneklerinin öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanması,
gözlenmesi ve doğru çıkarımlara ulaşılmasını sağlayacak şekilde ele alınması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, farklı seviyelerdeki okullarda çimlenme deneyinin öğretmenler tarafından nasıl
algılandığı ve öğrencilerine deney uygulamaları sırasında nasıl rehberlik ettiklerini tespit etmektir. Aynı zamanda
öğretmenlerin çimlenme deneyi ile ilgili varsa kavram yanılgıları belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu amaçla, Balıkesir ilinde görev yapan, 15 okul öncesi, 15 sınıf, 15 fen bilgisi olmak üzere toplamda 45
öğretmenden oluşan bir örneklemle çalışılmıştır. Bu örnekleme, hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak birebir görüşme yöntemi ile bu deneyi nasıl yaptırdıkları sorulmuştur. Cevapları ses kaydı ile kaydedilip,
transkript dökümleri yapılmıştır. Önceden hazırlanan analiz tablosu aracılığıyla cevapların betimsel analizleri
yapılmıştır.
Analiz sonucu ortaya çıkan bulgularda, okul öncesi öğretmenlerinin tümünün deneyi kontrol grubu kavramını
göz ardı ederek amacının dışında uygulattığı tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinden 3 kişinin kontrol grubu
kullanarak sadece ışığın etkisine baktığını, geri kalan faktörleri yok saydığı belirlenmiştir. Fen bilgisi
öğretmenlerinden 4 kişinin deneyi tüm faktörleriyle, kontrol grubu yöntemini da kullanarak amacına uygun yaptığı
tespit edilmiştir. 4 kişinin ise sadece ışık, sıcaklık gibi tek faktöre bakarak deneyi yaptığı ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak, deneyde önemli olan kontrol grubu yöntemini kullanarak, çimlenmeye etki eden faktörleri
öğrencilerin kendilerinin kavramasını sağlamaktır. Buna rağmen öğretmenlerin çoğu bunu göz önüne almadan deneyi
tamamen amacı dışında uygulatmaktadırlar. Hiçbir öğretmenin “deneyin asıl amacının çimlenmeye etki eden
faktörlerin neler olduğunu öğrencilere kavratılması” olduğunu ifade etmediği belirlenmiştir. Deneye sadece sonuç
odaklı baktıkları ve öğrencilerde çeşitli kavram yanılgılarının oluşmasına zemin hazırladıkları gözlemlenmiştir.
Bulgular göz önünde bulundurulduğunda bir deneyin neden yapıldığının bilinmesi ve kazanım ile yöntem ilişkisi
üzerinde öğretmenlere yönelik tamamlayıcı bir öğretimin gerçekleşmesinin hem çimlenme deneyi hem de diğer
deneylerin uygulanması açıcından önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çimlenme, Deney, Kavram yanılgıları.

How is Germination Experiment Conducted?
Germination is the growth of an embryo contained within a seed upon cracking the seed coat under proper
conditions to develop into a plant. External factors affecting germination are appropriate moisture (water),
appropriate temperature and air (oxygen). Germination experiment is the first “scientific experiment” of almost all
of us in our education life. The purpose of the experiment is to make students determine the necessary conditions
for a seed to germinate by making controlled experiments. For this purpose, it is needed to have the students prepare
and examine the experimental setup themselves under the supervision of the teachers in order to reach the correct
inferences.
The objective of this study is to ascertain how germination experiment is perceived by teachers at various
school levels and how teachers guide their students during the experiment. In the meanwhile, it was tried to detect
misconceptions, if any, of the teachers about the germination experiment.
For this purpose, the study was conducted on a sample of 45 teachers consisting of 15 preschool teachers,
15 class teachers and 15 science teachers working in Balıkesir province. This sample was asked how they have their
students perform the experiment by one to one interview method using the semi-structured interview form. Their
answers were recorded and noted down. Descripted analyses of the answers were made using previously prepared
analysis table.
In the results of the analysis, it was seen that all of the preschool teachers performed the experiment in
contrast to the purpose by ignoring the concept of control group. In addition, it is determined that 3 of the class
teachers examined the effect of light in the experiment using a control group, but ignored the remaining factors. It
was verified that 4 of the science teachers conducted the experiment properly in every aspect as well as using the
control group. Also, it is shown that 4 people did the experiment by considering only a single factor such as light and
temperature.
As a result, what is important in this experiment is to enable the students apprehend the factors affecting
germination themselves by applying the control group method. Nevertheless, most teachers do not take this into
account and make the experiment entirely out of its purpose. It is noted that none of the teachers expressed that
the main aim of the experiment was to teach students the factors affecting germination. It is observed that teachers
were result-oriented and this established the ground for various misconceptions of the students. Taking into
consideration all of these, it is thought that it is significant for the germination experiment and for other experiments
to know the objective of the experiment and to give a complementary teaching to teachers on the relationship of
learning outcome and methodology.
Keywords: Germination, Experiment, Misconceptions.
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Görme Olayı ve Göz ile ilgili Kavram Yanılgılarının İrdelenmesi
Doç. Dr. Sami ÖZGÜR, Balıkesir Üniversitesi, samiozgur@balikesir.edu.tr
İlke KÖSEDAĞ, Balıkesir Üniversitesi, ilkekosedag@gmail.com
Dr. Burcu GÜNGÖR CABBAR, Balıkesir Üniversitesi, burcu.cabbar@balikesir.edu.tr
İnsanlarda beş duyu organı vardır. Bunlar göz, burun, deri, dil ve kulaktır. Her birinin ayrı ayrı
görevleri vardır. Gözlerimiz ışık sayesinde cisimlerin şeklini, rengini ve konumunu algılamamızı sağlayan duyu
organımızdır. Görme sinirlerinin aldığı sinyaller beyine ulaştırılır ve görmemizi asıl sağlayan beyindir.
Gözlerimizin çalışmasını beyin denetler. Bir cismin görülebilmesi için o cismin ya ışık kaynağı olması ya da ışık
kaynağı tarafından aydınlatılmış olması gerekmektedir. Bu çalışma; farklı yaş grubunda ki öğrencilerin göz ve
görme kavramları ile ilgili bilgi düzeyini ve kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Öğrenciler
eğitim-öğretim hayatlarında bu kavramlarla 3., 4.ve 6. sınıf fen bilimleri ve 11. sınıf biyoloji dersinde
karşılaşmaktadırlar. Gözün yapısı ve sağlığı ile başlayıp, fizyolojisi ve görme olayının gerçekleşmesi ile ilgili
devam eden sarmal bir yapı ile konu sınıf seviyesine uygun bir şekilde ele alınmaktadır.
Çalışmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu amaçla Balıkesir ilinden seçilen
5. ve 6. Sınıf öğrencilerinden 90 kişi, 9. ve 10. Sınıf öğrencilerinden 106 kişi ve Balıkesir Üniversitesi biyoloji
öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği 1. Sınıf öğretmen adaylarından 100 kişi olmak üzere toplam 296 kişiye
hazırladığımız göz ve görme olayı kavramlarına yönelik başarı testi uygulanmıştır. Öğrencilerin kavram
yanılgılarını ve bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanan testte10 madde içeren doğru-yanlış sorusu ile
3 açık uçlu olmak üzere toplam 4 adet soru sorulmuştur. Açık uçlu sorular da gündüz ile gece farkı göz önünde
bulundurularak bir canlının cismi nasıl gördüğünü ve iki insanın birbirini nasıl gördüğünü çizmeleri ve
açıklamaları istenmiştir. Testi cevaplamaları için toplam 20 dakika süre verilmiştir. Verilerin analizi daha
önceden hazırlanmış analiz tabloları kullanılarak betimsel içerik analizi yöntemiyle frekans ve yüzdeler
şeklinde hesaplanmıştır.
Yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan bulgular öğrencilerde ki kavram yanılgılarının ortak olduğunu
bu kavram yanılgılarının farklı seviyelerde de devam ettiği tespit edilmiştir. Açık uçlu sorularda en sık görülen
kavram yanılgıları, görmenin gerçekleşmesi için ışık kaynağından çıkan ışının ilk olarak göze, gözden cisme
gelmesi gerektiği ve iki insanın birbirini görmesi için birbirlerinin gözlerine bakmaları gerektiği şeklindedir.
Doğru-yanlış sorusunun bulgularına bakıldığında belirlenen kavram yanılgılarından bazıları ise ‘Gözün işleyişi
projeksiyon makinesinin işleyişine benzer’ ve ‘Görmemizi sağlayan organımız gözdür’ şeklindedir. Yapılan
çalışma sonucunda kavram yanılgılarının farklı yaş gruplarında ortak olduğu tespit edilmiştir. Bu kavram
yanılgılarının öğrencilerin konuyu öğrenim hayatlarında pek çok kez karşılaşmalarına rağmen devam etmesi
bize kavram yanılgılarının eğitim-öğretim sürecinde göz ardı edildiğini göstermektedir
Anahtar Kelimeler: Görme olayı, Kavram yanılgıları, Göz.

Discussion of Visual Perception and Misconceptions related to The Eye
Humans have five sense organs. These are eyes, ear, tongue, skin and nose. Each has its own function. The
eye is our sense organ, which enables us to perceive shape, color and position of objects thanks to light. The signals
received by the visual nerves are transmitted to the brain and the brain makes us see. The brain controls the
operation of our eyes. In order for an object to be seen, it must be either a light source or illuminated by a light
source. This study was conducted with the aim of determining the knowledge level as well as misconceptions of
students in different age groups related to the eye and visual perception. Students encounter these terms in their
3rd, 4th, and 6th grade science lessons and 11th grade biology lessons. The topic is handled in accordance with the
class level by following the complementary education method which begins with the health and structure of the eye
and continues with the visual perception and the eye physiology.
The sample of the study was chosen by the purposive sampling method. For this purpose, the achievement
test we prepared about the eye and visual perception was applied to a total number of 296 students, consisting of
90 students chosen from 5th and 6th graders in Balıkesir province, 106 students from 9th and 10th graders and 100
freshmen from Balıkesir University biology teaching and primary school teaching. The test we have applied to verify
the knowledge level and misconceptions of students included 4 questions in total, 3 open-ended questions and 1
true-false question with 10 items. In the open-ended questions, we asked the students to draw and explain how a
living being sees an object and how two people see each other by considering day and night difference. They were
given 20 minutes to complete the test. Descripted analysis of the data was done using previously prepared analysis
tables, and frequency and percentages were computed.
Findings of the analysis showed that students have misconceptions in common and these misconceptions
continue at different levels of their education. The most commonly seen misconceptions in the open-ended questions
are that light that goes out of a light source should first enter the eye then reach to the object for it to be seen and
that two people should look into each other’s eyes to see each other. Some of the misconceptions that appear when
we looked at the answers for true-false items are that function of an eye is similar to function of a projector and
that the eye is the organ that makes us see. As a result of the study done, it is determined that misconceptions are
in common in various age groups. The continuation of these misconceptions even though students study the same
topic several times in their education life proves that misconceptions are ignored during education process.
Keywords: Vision perception, Misconceptions, The eye.
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6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Öğrenme Ortamı Algıları, Akademik
Başarı Duyguları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Büşra ŞAHİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, busrasahin957@gmail.com
Emine GÜVEN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, eminekilinc8986@gmail.com
Nazan GÜLER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nznguler.1994@gmail.com
Muhammet Mustafa ALPASLAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mustafaalpaslan@mu.edu.tr
Yusuf SÜLÜN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, syusuf@mu.edu.tr
Dr. Melek ALTIPARMAK KARAKUS, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, maltiparmak@mu.edu.tr
Akademik duygular, öğrencilerin akademik faaliyetlerine ve sonuçlarına doğrudan bağlı olan duygular
olarak tanımlanan belirli bir duygusal deneyim türüdür. Duygular genel olarak bireyin yaşamız olduğu sosyal
ortama tepkisi olarak tanımlanmaktadır. Akademik duyguların en yoğun yaşandığı yerler öğrenme ortamları
yani sınıflardır. Bir öğrencinin liseden mezun olana kadar yaklaşık on beş bin saatini sınıf içerisinde harcadığı
düşünülürse, akademik duygular ile sınıf içi öğrenme ortamı algıları arasında ilişki olması beklenebilir. Bu
çalışmanın amacı öğrencilerin fen dersindeki öğrenme ortamı ile ilgili algıları, akademik basari duyguları ve
akademik başarı değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmaya Ege
bölgesindeki 4 okulda öğrenip gören toplam 407 altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı
çalışmada, öğrencilerin akademik basari duygusu Akademik duygu ölçeği, öğrenme ortamı algıları Bu sınıfta
neler oluyor ölçeğiyle ve akademik başarıları ise fen ders notlarıyla belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki
ilişkiyi belirlemek için yapısal eşitlik modelleme tekniği kullanılmıştır.
Akademik duyguların alt boyutlarına bakıldığında öğrencilerin fen bilimleri dersinde olumsuz
duygulardan en yüksek endişe, olumlu duygulardan ise övünç duygusuna sahip oldukları tespit edilmiştir.
Öğrenme ortamına ilişkin alt boyutlara bakıldığında en yüksek ortalama değerin “görev yönelimi” ve en düşük
ortalama değerin “dâhil olma” alt boyutları olduğu görülmektedir. Yapısal eşitlik modelleme analizi
sonuçlarına göre, model öğrenci başarısının %24 lük kısmını açıklamıştır. Ayrıca akademik duygu alt boyutları
ile öğrenme ortamı alt boyutları arasında hem pozitif hem de negatif ilişkilerin olduğu görülmektedir. Ayrıntılı
olarak baktığımızda, eşitlik boyutu kızgınlık ve umutsuzluk duygusu ile ters, övünç alt boyutuyla doğru
orantılıdır. İş birliği boyutu ise övünç alt boyutuyla doğru, umutsuzluk, kızgınlık ve endişe alt boyutlarıyla ters
ilişkilidir. Buna ek olarak görev yöneliminin sıkılma ve kızgınlık duygularıyla ters yönde ilişkili oldukları
bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışmanın sonuçları eşit, araştıran ve görev yönelimine yönelik bir sınıf ortamı
yaratmanın öğrencilerin duygularıyla ve akademik başarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Akademik duygu, Öğrenme ortamı, Fen eğitimi.

Sixth Grade Students' Perceptions of Learning Environment and Academic
Achievement Emotions in Science
Emotions are generally described as the individual’s response to social environment she lives. As a type of
emotion, academic emotions are emotional experiences that are directly related to the academic activities and
student outcomes. Classroom learning environment is the place where students experience the most intense
emotion. Given the fact that a student spends about fifteen thousand hours in class until her graduation from high
school, it is reasonable to assume that students’ perceptions of classroom learning environment shape their academic
emotions. The purpose of the study is to examine the contribution of perceptions of classroom learning environment
to academic emotion and academic achievement among Turkish sixth grade science students.
A total of 407 sixth grade students from four middle schools in the Aegean region of Turkey participated in
this study. To measure the variables of the study, Academic Emotion Questionnaire (AEQ), What is Happening in
Classroom (WIHIC) and students’ end term grade were used. A structural equation modeling technique is used to
determine the relationship between variables.
Examination of mean values of AEQ revealed that students reported the highest mean value on anxiety
among negative academic emotions and on pride among positive academic emotions in science classes. In subdimensions of WIHIC, analysis revealed that the highest mean value was on task orientation and the lowest mean
value was on involvement. Results of structural equation modeling analysis showed that the model explains 24%
variation of the student's academic achievement. Analysis revealed that there were statistically significant relations
(positive and negative) between the academic emotions and the learning environment. More specifically, equality
was negatively related to anger and hopelessness, and positively related to pride. Cooperation positively predicted
pride and negatively predicted anxiety, hopelessness and anger. Task orientation was negatively related to boredom
and anger. As a result, the paper discuss show that creating an equal, task oriented and cooperative classroom
environment contribute students to have positive academic emotion in science.
Keywords: Academic emotion, Learning environment, Science education.
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Öğretmen Adaylarının Fizik dersindeki Üst-Biliş, Motivasyon ve Akademik
Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mustafa Turan YILDIRIM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, wustafaturan@gmail.com
Muhammet Mustafa Alpaslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mustafaalpaslan@mu.edu.tr
Doç. Dr. Hakan IŞIK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hisik@mu.edu.tr
Dr. Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, maltiparmak@mu.edu.tr
Üst-biliş (meta-cognition) bireylerin yaşam boyu öğrenmesinde daha etkili bir öğrenen olmasını
sağlayan bir yetenek olarak tanımlanmıştır. Üst-biliş çok boyutlu değişken olmasının yanında konu alanına
bağlı (domain-specific) bir değişkendir. Fizik fen branşları içerisinde öğrencilerin genellikle zor olarak
tanımladıkları ve değerlendirme aşamasında genellikle problem çözme sorularına yer verilen bir branştır.
Bu yüzden öğrencilerin fizik dersinde üst-bilişleri incelemek için fizik konu alanın özelliklerini göz önüne
alan bir ölçme aracına ihtiyacı vardır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fizik problem çözmede
kullandıkları üst-biliş yeteneklerini ölçmek için geliştirilen Fizik Üst-biliş Envanter (FEÜ; Physics Metacognition Inventory; 6 alt boyut ve 26 madde) adlı ölçeği Türkçeye uyarlamak, geçerlilik ve güvenirliliğini
incelemektir. Geçerlilik analizi kapsamında yapı geçerliliğinin yani sıra yordama ve uygunluk
geçerlilikleri de yapılmıştır.
Bu çalışmada Ege bölgesindeki bir devlet üniversitesinde fizik dersi alan toplam 226 öğretmen
adayından veri toplanmıştır. FÜE alan yazında belirtilen adımlar izlenerek (uzman görüşü, ters çeviri vb.)
uyarlanmıştır. FÜE ölçeğinin güvenirlilik ve geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach alfa
değerleri hesaplanmıştır. Uygunluk ve yordama geçerliliklerini test etmek amacıyla, motivasyon
(Güdüleyici Öğrenme Stratejileri Ölçeği ile) ve akademik başarıyı (ders notları) içeren model test
edilmiştir.
Yapılan ilk faktör analizi sonucunda elde edilen uyum değerleri FÜE’nin kabul edilebilir düzeyde
yapı geçerliliğine sahip olduğunu göstermiştir (χ2 (283) = 634.1, p < .005, RMSEA = .07, CFI = 0.91).
Cronbach alfa değerleri ise planlama .82, moral düzenleme için .75, değerlendirme için .87, izleme için
.82, biliş düzenleme için .92 ve biliş bilgisi için .91 elde edilmiştir. Uygunluk ve yordama geçerliliği için
test edilen model için analiz sonuçlarına göre, görev değeri, içsel hedefler ve öz-yeterlilik algısının FÜE
alt boyutlarıyla ilişkili olduğunu ve FÜE alt boyutlarının akademik başarının %22’sini yordamladığını
ortaya koymuştur. Bu çalışma uyarlanan FÜE ölçeğinin güvenilir, geçerli ve alan yazında üst-bilişle ilgili
diğer değişkenlerle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fizik eğitimi, Üst biliş, Ölçek uyarlama.

Investigation of the Relationship between Teacher Candidates' Upper
Cognition, Motivation and Academic Achievement in Physics Course
Meta-cognition is defined as a skill that requires the learners to monitor, plan and evaluate their
learning, which makes individuals to become effective lifelong-learners. Metacognition is a multidimensional
and domain-specific variable. Physics is the discipline that students often describe it as difficult and its
assessments often include the problem-solving questions. Considering these nature of physics, to better
measure students’ metacognition in physics, there is a need for a measuring tool that addresses the nature of
physics and of learning physics. The purpose of this study is to adapt the Physics Meta-cognition Inventory into
Turkish (T-PMI) and to analyze its reliability and validity. In the validation of the T-PMI, concurrent validity
with motivation and academic achievement was done.
In this study, data were collected from a total of 226 preservice teachers who took physics course at
a state university in the Aegean region. In the adaptation of the PMI, steps including (expert opinion, reverse
translation, etc.). Confirmatory factor analysis and Cronbach alpha values for the reliability and validity of
the T-PMI were calculated. In order to test the concurrent validity, a model with motivation (using subscales
of the Motivated Strategies of Learning Questionnaire) and academic achievement (the end term grades of
physics course) was tested.
The results of confirmatory factor analysis, the fit values obtained showed that the T-PMI had
acceptable construct validity (χ2 (283) = 634.1, p <.005, RMSEA = .07, CFI = 0.91). Cronbach alpha values were
.82 for planning, .75 for moral regulation, .87 for assessment, .82 for monitoring, .92 for cognition regulation
and .91 for cognition. For the validity and predictive validity, the analysis results showed that motivation subscales including task value, intrinsic goals, and self-efficacy statistically significantly correlated with subscales
of the T-PMI. Additional to this, together with motivational constructs, the subscales of the T-PMI predicted
22% variance of academic achievement in physics. This study demonstrates that the T-PMI is reliable and valid.
Keywords: Physics education, Meta-cognition, Questionnnaire adaptation.
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Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenimine Yönelik Öz Yeterlilik Düzeyleri, Öz
Yeterlilik Kaynaklarının Ve Öz Yeterlilik Düzeyleri İle Kariyer Yönelimi
Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi
Nefise AKKUŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nfsakk133@gmail.com
Muhammet Mustafa ALPASLAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mustafaalpaslan@mu.edu.tr
Sona ÖZLEN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sonaakuzum@gmail.com
Teknolojik ve bilginin hızla büyüdüğü günümüzde öğrencilerin fen ile ilgili kariyer seçimleri
Fen eğitiminin amaçlarından biri öğrencileri fen ile ilgili kariyerlere yönlendirmektir. Ortaokul
düzeyi fen eğitimde bu tür çalışmalar çok fazla bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı ortaokul
öğrencilerinin fen öğreniminde öz yeterlilik, öz yeterlilik kaynakları, kariyer yönelimleri arasındaki
ilişkiyi açıklamaktır. Araştırmada örneklem seçimi seçkisiz olmayan örneklem yönteminden uygun
örneklem ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Ege’de bulunan iki devlet ortaokulunda 5. ve 6.
sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 205 katılımcıdan elde edilmiştir. Araştırmada Öz-yeterlilik
Algısı Kaynakları Anketi, Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Anketi ve Kariyer Yönelimi anketlerinin
birleştirilmesi ile toplam üç bölümlük bir veri toplama aracı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi
AMOS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Ölçeğin uygulanması ile elde edilen verilerin
analizinde iki farklı istatiksel teknik kullanılmıştır. Bunlar Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal
Eşitlik Modelidir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi incelendiğinde öz-yeterlilik ve kaynakları, özyeterlilik ve ders notu, öz-yeterlilik ve kariyer yönelimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu
söylenebilir. Ayrıca öz-yeterlilik ve kaynakları arasındaki ilişkilere bakıldığı zaman en yüksek
ilişkinin dolaylı yaşantılarla ve pozitif olduğu, ders notu ve öz-yeterlilik arasındaki ilişkinin yüksek
ve pozitif olduğu ve ders notunun kariyer yönelimi arasındaki ilişkinin daha yüksek olduğu ve pozitif
ilişki olduğu görülmektedir. Yapısal eşitlik modelinde en yüksek ilişkinin duygusal yaşantılar olduğu
ve pozitif ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları fen alanlarını kariyer olarak
seçilmesi için öz-yeterlik kaynaklarının önemine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Kariyer seçimi, Öz-yeterlik kaynağı.

Examining Relations Amongst Sources of Self-Efficacy, Self-Efficacy and Career
Orientations in Turkish Middle Schools Science Students
In the last decades, promoting science-related career is one of the aims of science
education. The purpose of this study is to identify the relationship between middle school students'
self-efficacy, sources of self-efficacy and science-related career orientation. Random and
convenience sampling techniques were employed in this study. Data were collected from 205
participants in fifth and sixth grade of two state middle schools in Aegean region of Turkey. The
Sources of Science Self-Efficacy Scales, the self-efficacy dimension of the Motivated Strategies for
Learning Questionnaire, science-course grade and Career Orientation Surveys were used to measure
variables of the study. After running tests for the reliability and the validity of the measurements,
structural equation modeling techniques were used to address research questions via AMOS
software. The results of CFA showed that there were positive and statistically significant
relationship between source of self-efficacy and self-efficacy, self-efficacy and course grades, selfefficacy and career orientation. More specifically, it was found that the highest positive
contribution to science self-efficacy came from vicarious experiences. Mastery experience also
statistically significantly predicted to self-efficacy. Analysis revealed that self-efficacy and course
grade were significantly related to science-related career orientation. The study discusses the
importance of vicarious experience, self-efficacy on students’ science-related career orientation.
Keywords: Sources of self-efficacy, Self-effıcacy, Career orientations.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuvar Kavramına İlişkin Metaforik
Algılarının İncelenmesi
Yağmur ATAŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, yagmuratas48@gmail.com
Beyza Selin UZUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, selin_94beyza@hotmail.com
Doç. Dr. Burcu ŞENLER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bsenler@mu.edu.tr
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının laboratuvar kavramına yönelik sahip
oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden
olgubilim(fenomenoloji) desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet
üniversitesinde eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 102 sınıf
öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri açık uçlu form şeklinde hazırlanan “Benim
için laboratuvar…… benzer; çünkü….’’ ifadesinin tamamlanmasıyla elde edilmiştir. Bu form
öğretmen adaylarına ön- test ve son- test şeklinde uygulanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi
tekniği ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen verilerin analizi aşama aşama yapılarak
önce adlandırma, eleme, kategori geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda sınıf
öğretmeni adaylarının verdiği cevaplar doğrultusunda laboratuvar kavramı için geçerli metaforlar
belirlenmiştir. Öğrencilerin oluşturduğu metaforlar incelendiğinde bu metaforlar belirli kategoriler
altında toplanmış ve laboratuvar kavramının birden fazla ve birbirinden farklı metaforlarla
açıklandığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Metafor, Laboratuvar, Sınıf öğretmeni adayları.

Investigation of Pre-service Primary School Teachers’ Metaphoric Perception
about The Laboratory Concept
The aim of this study is to explain pre-service primary school teachers’ perception about
the laboratory concept through metaphor. The study was conducted based on the phenomenology
method of qualitative research. The study group consisted of 102 sophomore pre-service primary
school teachers who were attending a public university. The data were collected by the completion
of a expression of “For me, the laboratory is similar to……., because…..” in an open-ended form.
This form has been applied to pre-service teachers as pre-test and post-test. The collected data
were analyzed and interpreted by content analysis technique. The analysis of the obtained data
was done step by step in terms of naming, eliminating and category development. As a result of
the study, according to the responses given by the pre-service teachers, valid metaphors were
determined for the laboratory concept. These metaphors were grouped under certain categories
and the concept of the laboratory was revealed with multiple and different metaphors.
Keywords: Methophor, Laboratory, Pre-service primary school teachers.
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Açık Uçlu Deney Tekniği ile Yürütülen Laboratuvar Dersinde Kimya
Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Değişiminin
İncelenmesi
Dr. Melis Arzu UYULGAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, melisarzucekci@gmail.com
Doç. Dr. Nalan AKKUZU, Dokuz Eylül Üniversitesi, nalan.akkuzu@gmail.com
Kimya eğitiminin önemli bir parçası olan laboratuvar eğitiminde kullanılan açık uçlu deney
tekniği tümevarım yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yaklaşımda öğrenciler deneysel işlem sürecini
kendileri düzenleyerek yönetirler. Deneysel işlem sonucunda hangi sonuçlara ulaşacakları
öğrencilere doğrudan verilmediği için öğrenciler deneyle ilgili yasa ve kuramlara birinci elden
deneyim sağlayarak ulaşırlar. Bu araştırmada açık uçlu deney tekniği ile yürütülen Genel Kimya
Laboratuvarı II dersinde Kimya Öğretmenliği 1.sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerindeki
değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2017 Bahar dönemi süresinde Genel Kimya
Laboratuvarı deneyleri kapsamında yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak açık uçlu çalışma
yaprakları ve gözlem formundan yararlanılmıştır. Açık uçlu çalışma yaprakları deneyle ilgili araçgereçlerin, araştırma probleminin, hipotezinin, değişkenlerinin belirlenmesi, deney tasarlama,
verileri şekil veya tablo halinde sunma, verilerin değerlendirilmesi, sonuç çıkarma, yorum ve
deneyle ilgili kavramların tanımlarını içermektedir. Öğrencilerin gruplar halinde gerçekleştirdikleri
deneyler esnasında bilimsel süreç becerilerini ne oranda kullandıkları iki araştırmacı tarafından
gerçekleştirilen gözlemler aracılığı ile belirlenmiştir. Gözlem formunda öğrencilerin üst düzey
bilimsel süreç becerileri zayıf, orta ve iyi olacak şekilde puanlandırılarak değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde korelasyon analizi kullanılarak öğrencilerin açık uçlu çalışma yapraklarından
aldıkları puanlar ile gözlem formundan elde edilen puanlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca
öğrencilerin deney sıralamasına göre bilimsel süreç becerilerindeki değişim grafikler halinde
sunulmuştur. Araştırmada açık uçlu deney tekniği ile yürütülen genel kimya laboratuvarı dersinde
öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinde artış yönünde bir değişim gözlendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Açık uçlu deney tekniği, Bilimsel süreç becerileri, Genel kimya laboratuvarı.

Examination of the Change of the Science Process Skills of the Chemistry
Teaching Students in the Laboratory Course Conducted with the Open-ended
Experiment Technique
The open-ended experiment technique used in laboratory training, which is an important
part of chemistry education, is based on the inductive approach. In this approach, students manage
the experimental process by themselves. Since the results of the experimental procedure are not
directly given to the students, the students reach relevant laws and theories of the experiment by
providing first-hand experience. In this study, it was aimed to examine the changes of the first
grade students of Chemistry Teaching in the General Chemistry Laboratory II course carried out
with the open-ended experiment technique. The study was conducted under the scope of the
General Chemistry Laboratory experiments during the Spring semester of 2016-2017. Open-ended
worksheets and observation forms were used as data collection tools. Open-ended worksheets
contained determination of tools, problem, hypothesis and variables of the experiment, designing
experiment, formulating models, interpreting data, concluding, and defining the concepts of the
experiments. To what extent to the students use their science process skills by doing experiments
in groups was determined by observations by two researchers. In the observation form, the students'
integrated science process skills were rated as poor, moderate and good. In the analysis of the
data, the correlation between the scores of the open-ended worksheets and the scores obtained
from the observation form was examined by using correlation analysis. In addition, the change in
the students' science process skills according to the order of the experiments is presented in
graphical form. In the results of the study, it was found out that an increase in the students' science
process skills was observed in the general chemistry laboratory conducted with the open-ended
experiment technique.
Keywords: Open-ended experiment technique, Science process skills, General chemistry
laboratory.
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Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyonda Öğrenim Gören Kimya Öğretmen
Adaylarının Organik Kimyaya Yönelik Algılarının Zihin Haritaları ile
İncelenmesi
Doç. Dr. Gülten ŞENDUR, Dokuz Eylül Üniversitesi, gulten.sendur@deu.edu.tr
Zihin haritaları, bireylerin bir kavram ya da konuya ilişkin bilgilerini, anlama düzeylerini,
düşüncelerini ve algılarını yaratıcılıklarını kullanılarak göstermelerini sağlayan grafiksel araçlardan
biridir. Öğrencilerin özellikle kimyaya yönelik algıları, derse yönelik ilgilerini, tutum ve eğilimlerini
de etkileyen önemli faktörlerden biridir. Benzer bir şekilde, öğretmen ve öğretmen adaylarının da
kimyaya yönelik algıları, nasıl bir öğretim yapacakları üzerinde etkili olabilmektedir. Bu
araştırmada da, çoğu zaman zor bir ders olarak ifade edilen Organik Kimya dersine yönelik olarak
öğretmen adaylarının algılarının zihin haritaları kullanılarak ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda, Ege Bölgesindeki bir eğitim fakültesinde Organik Kimya dersini almış 37 kimya
öğretmen adayı ve aynı fakültede Pedagojik Formasyon programında öğrenim gören 38 kimya
öğretmen adayı ile betimsel bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada öncelikle tüm öğretmen
adaylarına uygulama öncesi, zihin haritalarının kuramsal temellerine ve uygulama örneklerine
ilişkin eğitim verilmiştir. Daha sonra 40 dakika süre verilerek öğretmen adaylarından bireysel olarak
Organik Kimya kavramına ilişkin zihin haritası çizmeleri istenmiştir. Araştırmadan elde edilen
veriler, içerik analizi doğrultusunda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, her iki grupta yer alan
öğretmen adaylarının zihin haritalarında Organik Kimyayı genellikle, tepkime türleri, tepkime
mekanizmaları, organik molekül sınıfları ve izomeri ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. Öğretmen
adaylarının zihin haritalarında SN1, SN2, E1 ve E2 gibi tepkime mekanizmalarını tepkime türleri
içerisinde yer verdikleri, streoizomeriyi de bir yapı izomerisi türü olarak gösterdikleri belirlenmiştir.
Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, pedagojik formasyon programında öğrenim gören
öğretmen adayların, eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarına göre organik moleküllerin
yapılarının analizinde kullanılabilecek, UV, IR ve NMR gibi yöntemleri daha çok vurgulamış
olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon programı, Kimya öğretmen adayları, Organik kimya,
Zihin haritaları.

Using Mind Maps to Examine the Perceptions about Organic Chemistry of
Prospective Teachers Enrolled in the Faculty of Education, and Program of
Pedagogical Formation
Mind maps are graphical tools used to encourage individuals to creatively demonstrate the
knowledge, level of understanding, thoughts and perceptions they have about a particular concept or
subject. The perception of a student specifically toward chemistry is an important factor that influences
interest in the course, attitudes and tendencies. Similarly, the perceptions of teachers and prospective
teachers have an effect on how they will teach. The aim of this study was to use mind maps to reveal
the perceptions of prospective teachers about Organic Chemistry, a course that they generally find
difficult. Toward this aim, we worked with 37 prospective chemistry teachers who had taken the Organic
Chemistry course at a faculty of education in the Aegean Region and 38 prospective chemistry teachers
in the same faculty who were enrolled in the program of Pedagogical Formation. Before the
implementation of the project, all of the prospective teachers were first provided with training and
examples that elucidated the theoretical basics and use of mind maps. Then the prospective teachers
were given 40 minutes to draw their individual mind maps about the concept of Organic Chemistry. The
data yielded by the study were analyzed in line with the principles of content analysis. The results of
the analysis indicated that in their mind maps, the prospective teachers in both groups usually associated
Organic Chemistry with types of reactions, reaction mechanisms, classifications of organic molecules
and isomers. It was observed that the prospective teachers treated the reaction mechanisms such as
SN1, SN2, E1 and E2 as types of reactions and stereoisomers as a type of constitutional isomer. Another
finding in our study was that the prospective teachers enrolled in the pedagogical formation program
were more likely than the prospective teachers in the faculty of education to lay emphasis on methods
such as UV, IR and NMR that could be used in the constitutional analysis of organic molecules.
Keywords: Mind maps, Organic chemistry, Program of pedagogical formation, Prospective chemistry
teachers.
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Çevremi Nasıl Görüyorum?
Beyza Selin UZUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, selin_94beyza@hotmail.com
Yağmur ATAŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, yagmuratas48@gmail.com
Doç. Dr. Burcu ŞENLER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bsenler@mu.edu.tr
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının çevreye yönelik ahlaki muhakeme
örüntülerini belirlemek ve bu örüntüleri çeşitli değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi ve yerleşim birimi)
açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte
olan ve uygun örnekleme yöntemiyle ulaşılan 242 (165 kadın, 77 erkek) gönüllü sınıf öğretmeni
adayı oluşturmuştur. Araştırma nicel bir çalışma olup tarama modelinde desenlenmiştir.
Araştırmanın verileri Persing (2006) tarafından geliştirilen ve Tuncay Yüksel (2016) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan çevresel durum hikâyeleri ile demografik sorular içeren kişisel bilgi formu
kullanılarak toplanmıştır. Çevresel durum hikâyeleri, öğretmen adaylarının çevresel ahlaki
muhakeme örüntülerini belirlemek amacıyla kurgulanmış çeşitli ahlaki ikilem durumlarının
sunulduğu dört farklı çevresel durum hikâyesi (yürüyüş, piknik, balık tutmak ve kamp yapmak
etkinlikleri) içermektedir. Toplanılan verilerin analizinde SPSS 20 paket program kullanılmıştır.
Analiz sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmış ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çevresel ahlaki muhakeme, Sınıf öğretmeni adayları, Tarama modeli.

How Do I Perceive My Environment?
The aim of this study is to determine environmental moral reasoning patterns of pre-service
primary school teachers, and to examine these patterns in terms of various variables (gender, class
level and settlements). The study group consisted of 242 (165 female, 77 male) volunteer preservice primary school teachers who were attending a public university and reached through
convenient sampling method. The study was quantitative and designed based on survey method.
The data of the study were collected using environmental scenarios which were developed by
Persing (2006) and adapted to Turkish by Tuncay Yüksel (2016), and a personal information form
containing demographic questions. Environmental scenarios include four different outdoor
recreation contexts (i.e., hiking, picnicking, fishing, and camping) to determine environmental
moral reasoning patterns of pre-service teachers. SPSS 20 package program was utilized for the
analysis of the collected data. The findings of the analysis are interpreted and the suggestions are
presented.
Keywords: Environmental moral reasoning, Pre-service primary school teachers, Survey method.
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Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Olaylara Bakış Açılarının
Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği
Emine BİLGE, Karadeniz Teknik Üniversitesi, eminebilge85@gmail.com
Hakan Şevki AYVACI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, hsayvaci@gmail.com
Bu çalışmanın amacı; Fen Bilimleri öğretmenlerinin günlük hayatta oluşagelen sosyobilimsel
olaylara bakış açılarının farkındalığını belirlemektir. Çalışmanın örneklem grubunda, Trabzon ilinin
farklı okullarında görev yapan 10 gönüllü Fen Bilimleri öğretmeni yer almaktadır. Çalışmanın etik
kuralları çerçevesinde her bir öğretmene Ö1, Ö2, … , Ö10 kodları verilmiştir. Belirli bir konu
üzerinde inceleme yapılması amaçlanıldığından, özel durum metodu çalışmanın yöntemi için uygun
bulunmuştur. Çalışma sürecinde elde edilen veriler; 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat
ve video kaydı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler N-Vivo 9 programı yardımıyla içerik analizi
yapılarak çözümlenmiştir. Bulgular bölümünde her bir sorudan alınan cevaplara göre frekans
yüzdeleri; birinci soruda %60, ikinci soruda %70, üçüncü soruda %70, dördüncü soruda %60, beşinci
soruda %50, altıncı soruda % 70, yedinci soruda %70, sekizinci soruda %80 ve dokuzuncu soruda %70
olarak dağılım göstermektedir. Araştırmanın bulgularına dayalı sonuçlarına göre; öğretmenlerin
sosyobilimsel olaylar ile ilgili farkındalık olma düzeyleri her bir soru bazında incelenmiş ve
beklentileri karşılamadığı tespit edilmiştir. Nitekim çalışmanın bulguları, öğretmenlerin
sosyobilimsel olaylar hakkında sadece yoruma dayalı bilgiler sunduklarını ve onların sınırlı bilgiye
sahip oldukları sonucunu ortaya çıkarmıştır. Yaşanılan doğada gerçekleşen fen olaylarının
sonucunda tartışılan sosyobilimsel olayların sınıf ortamına taşınması (görsel basın ve yayın gibi) veya
herhangi bir ders araç-gerecinde (ders kitabı, yardımcı kaynaklar) yer alması önemlidir.
Öğrencilerin bu gibi olayları anlamlı bir şekilde öğrenmeleri ve tartışabilmeleri düşünüldüğünde,
öğretmenlerin bu gibi fen olaylarını ilk önce kendilerinin doğru bir şekilde anlamlandırması ve
sonrasında öğrencilere gereken bağlamları kurarak aktarmasının gerekliliği dikkate alınmalıdır.
Öğretmenler yalnızca sınıf ortamında öğrencilerle iletişime giren bir öğretici olarak değil, aynı
zamanda okul dışında bir danışan olarak görüldüğünden; güncel olayların özütünü bilmeleri onların
mesleğinin üstlendiği misyonunu tamamlayacaktır. Ayrıca eğitimcilerin olasıgelen güncel olay veya
haberleri takip etmeleri, öğrencileri yaşanılan çağa uyum sağlamaları açısından yol
göstereceklerine inanıldığından bu husus göz ardı edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri öğretmeni, Sosyobilimsellik, Fen olayları.

Evaluation of Science Teachers’s Views on Socio-Scientific Phenomena:
Trabzon of Province Example
The aim of this study is to determine awareness of science teachers’ views on socioscientific that can occur in daily life. There are 10 volunteer sciences working in different schools
of the province of Trabzon in sample group of the study. Each teacher was given S1, S2, …, S10
codes for ethical rules of working. Case study method is preferred for method. The obtained data
were collected by semi-structured interview and video recording consisting of 9 questions. These
data were analyzed by content analysis using N-vivo 9 program. According to answers from each
questions in the findings section, the frequency fractions are distributed as follows: Firs questions
60%, second questions 70%, third question 70%, fourth 60%, fifth 50%, sixth 70%, seventh 80% and
ninth 70%. According to findings based on findings of the research, it was determined that teachers’
level of awareness of socio-scientific encountered in daily life couldn’t meet expectation if they
were examined on the basis of each question. It is important that socio-scientific events in living
environment are brought into classroom or take in any kind of course. Teachers need to make good
sense of the science events in order to make meaningful learning for students and then send them
to students by setting context to students. It is important for professioanl mission to know nature
of daily events as teachers are seen’t only as a tutır who communicates with students in the
classroom environment but also an outside counselor at the same time. It should also be kept in
mind that it is believed that trainees will follow daily events or news that are likely to guide the
students in ters of ensuring their adaptaion to the current era.
Keywords: Science teacher, Socio-scientific, Science events.
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Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Proje ve Performans Değerlendirme Sürecinde
Kullandıkları Rubriklerin Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Emine BİLGE, Karadeniz Teknik Üniversitesi, eminebilge85@gmail.com
Hakan Şevki AYVACI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, hsayvaci@gmail.com
Bu çalışmada; fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme sistemine
uygun rubrik kriterleri göz önünde tutularak proje ve performans değerlendirmelerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma, Trabzon ilinde farklı ortaokullarda görev yapan 15 Fen Bilimleri branş
öğretmeni ile yürütülmüştür. Öğretmenlerin proje ve performansları değerlendirirken kullandıkları
materyallerin yeterliliğini değerlendirmek için hazırladıkları rubrikler döküman analizi ile
incelenmiştir. Örneklem grubunda yer alan öğretmenlerin değerlendirme sürecinde proje ve
performans değerlendirmede kullandıkları rubriklere R1, R2, …, R15 kodlamaları verilmiştir.
Öğretmenlerin kullandıkları rubrikler alternatif ölçme-değerlendirme sistemine uygun rubrik
kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. Çalışma için kullanılan rubriğin kriterleri literatür taraması ve 2
uzman görüşü kıstaslarına göre hazırlanmıştır. Rubrikte belirlenen kriterler ise 10 genel başlık
altında toplanmıştır. Bulgular kısmında yer alan frekans yüzdelerine göre; R1 kodunda %26.6, R2
kodunda %33, R3 kodunda 33.3, R4 kodunda %33.3, R5 kodunda %26.6, R6 kodunda 13.3, R7 kodunda
93.3, R8 kodunda %93.3, R9 kodunda %33.3 ve R10 kodunda %40 değerleri bulunmaktadır.
Araştırmanın bulgularına dayalı sonuçlarına göre; öğretmenlerin performans ve proje
değerlendirme sürecinde kullandıkları rubrik kriterlerinin bazılarında öğrenciyi bilgilendirme,
yönlendirme ve hedefe yönelik ölçme yapmada yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Öğrenciyi
değerlendirme sürecinde bilgi akışını ve yönlendirme işlemini sağlama yollarından biri olan;
öğrenciden ne beklediğini ve öğrencinin hangi ölçütlerde değerlendirileceği hakkında ayrıntılı
bilgilerin verilmesine aracı görülen Rubriklerin gereksimini, araştırmanın bulgularına dayalı
sonuçlarında (R7 ve R8 kodlarının frekans yüzdelerinin yüksek değerde olması) görmek mümkün
olmuştur. Nitekim Rubrik kullanımı öneminin; öğrencilerin değerlendirilme sonrası kazanımlar ve
tespit edilen eksikler hususunda öğrencilere ve velilere yeterli bilgi vermesi işlevini yaptığı
düşünüldüğünden, öğretmenlerin geçmişte sıkça kullanılan tek düze puanlama sistemi anlayışını bir
kenara koyarak, her öğrenciyi kendi içinde değerlendirebileceği bir değerlendirme kriterleri
geliştirmelerine özen göstermeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri öğretmeni, Proje ve performans, Ölçme-değerlendirme
rubrikleri.

Evalution of Rubrics Used by Science Teachers in Project and Performance
Evaluation Process

In this study, it is aimed to examine project and performance evaluations according to the
rubric criterias appropriate to science teachers’ alternative measurement and evaluation system.
This study was carried out with 15 science teachers working different secondary schools in Trabzon.
The rubrics that teachers prepare for Evaluating the adequacy of the materials they use when
Evaluating projects and performances are examined by document analysis. R1, R2, …, R15 codes
were given to rubrics that teachers in the sampling group used to evaluate project and performance
during evaluation process. The rubrics used by teachers were compared according to rubric
criterion which is appropriate to alternative measurement and evaluatin system. The criteria of
the study used for the study were prepared according to literature review and 2 expert opinion
criteria. The Criteria specified in rubric are collected under 10 general headings. The frequency
fractions in fiding are distributed as folows: R1 code 26.6%, R2 code 33%, R3 code 33.3, R4 code
33.3%, R5 code 26.6%, R6 code 13.3, R7 code 93.3, R8 code 93.3, R9 code 33.3% and R10 code 40%.
It has been found that some of the rubrics criterions used by teachers in performance and project
evaluation are inadequate in informing, directing and making targeted measurements according to
findings based on findings of research. It was possible to see need for rubrics, one of the ways to
provided information flow and orientations in the student assesment process. It was Thought that
students who used rubric application functioned to give sufficient information to students and
parents about gains and determined deficits after evalution. Therefore, teachers should keep their
understanding of grading system they use constantlyand take care to develop an evaluation Criteria
that each student can evaluate within themselves.
Keywords: Science teacher, Project and performans, Measurement and evaluation rubrics.
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Genel Kimya Laboratuvarlarında Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmede
Alternatif Bir Öğrenme ve Değerlendirme Aracı: I Diyagramı Aktivitesi ile
Sorgulayıcı Öğrenme Yaklaşımı
Doç. Dr. Nalan AKKUZU, Dokuz Eylül Üniversitesi, nalan.akkuzu@gmail.com
Dr. Melis Arzu UYULGAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, melisarzucekci@gmail.com
Laboratuvar ortamında pratik deneyimlerden teorik bilgiye ulaşma ve bilimsel fikirlerin üretilme
süreci oldukça karmaşıktır. Çünkü bu süreç içerisinde birey öncelikle doğal olgu veya olaylarla ilgili bir soruyla
karşılaşır. Karşılaştığı soruya yanıt bulabilmek için iki alternatifi vardır: sorgulamaya dayalı aktif bir sürece
katılım ya da teorik bilgiyi ispatlamaya yönelik doğrulayıcı yaklaşımla katılım. Bu noktada birey, tüm insanların
doğuştan sahip olduğu bir düşünme sürecini hayata geçirebilir. Bir çeşit düşünme yolu olan bu süreç, bireyi
soru sormaya, keşifler yapmaya, yeni bilgiler üretmeye, bilişsel ve devinişsel becerileri geliştirmeye sürükleyen
sorgulamaya dayalı öğrenme sürecidir. Bu süreç içerisinde birey, kimya laboratuvarlarında gözlem yapma,
ölçme ve sayıları kullanma gibi temel süreç becerileri ile değişkenleri belirleme, hipotez oluşturma ve test
etme, elde edilen verileri yorumlama ve sonuç çıkarma gibi bütünleştirilmiş süreç becerilerini kapsayan
bilimsel süreç becerilerini kullanır. Böylelikle bilimsel düşünmeyi ve öğrenme becerilerini geliştirerek yaşadığı
dünyayı anlamlandırmaktadır. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını esas alan kimya öğretiminin
gerçekleştirildiği laboratuvarlarda öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirecek çeşitli araçlardan
faydalanılması da son derece önemlidir. Bu araçlardan biri I diyagramıdır. Tüm bunlardan hareketle
araştırmanın temel amacı, I diyagramı etkinliğinin uygulandığı sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı
çerçevesinde öğrencilerdeki bilimsel süreç becerilerinin değişimini incelemektir. Araştırmada amaç
doğrultusunda izlenen yöntem ise, performansa dayalı bir durumu ortaya koyan nitel araştırma yöntemlerinden
biri olan durum çalışmasıdır. Genel Kimya Laboratuvarı II dersinde yer alan deneyler kapsamında
gerçekleştirilen I diyagramı etkinliği Fizik Öğretmenliği 1. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Veri toplama
araçları olarak I diyagramı dokümanları ve gözlem formu kullanılmıştır. Öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerindeki performanslarının değişimi betimsel analiz yapılarak grafikler halinde sunulmuştur. Ayrıca her
iki veri toplama aracından elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla korelasyon analizi
yapılmıştır. Elde edilen bulgular, I diyagramı etkinliğinin, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerindeki
gelişimlerini destekler niteliktedir. Bilimsel süreç becerilerini izlemede kullanılan I diyagramı etkinliğinin Fen
Bilimlerinin çeşitli alanlarını ve seviyelerini göz önünde bulunduran bir sonraki araştırmalarda da uygulanması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: I diyagramı aracı, Bilimsel süreç becerileri, Sorgulamaya dayalı yaklaşım, Genel kimya
laboratuvarı.

An Alternative Learning and Assessment Tool for Improving Science Process
Skills in General Chemistry Laboratories: Inquiry Learning Approach with I
Diagram Activity
The process of achieving theoretical knowledge through practical experiences and producing scientific ideas
is quite complicated in the laboratory environment. For, in this process, the individual encounters primarily a
question concerning natural phenomena. There are two alternatives for finding answers to that question:
involvement in an active inquiry-based process or participation in a confirmatory approach of proving theoretical
knowledge. At this point, the individual may come to realize a process of thinking that all people have innately. This
process, which is in fact a method of thinking, is an enterprise of learning based on inquiry that leads the individual
to question, explore, produce new information, and develop his/her cognitive and psychomotor skills. In this process,
the individual uses science process skills, including basic process skills such as observing, measuring and using
numbers, furthermore he/she employs integrated science skills such as identifying and controlling variables,
formulating and testing hypotheses, interpreting data and making conclusions in chemistry laboratories. Thus, he/she
renders the world he/she lives in meaningful by developing scientifically thinking and learning skills. It is also
important to utilize various tools which improve the science process skills of the students in the laboratories where
chemistry teaching is based on inquiry-based learning approach. One of these tools is the I diagram. The main purpose
of this research was to examine how the science process skills of the students alter within the context of the inquirybased learning approach in which I diagram was applied. The method that was pursued in the research was the case
study, a qualitative research method which reveals a performance based situation. The I diagram activity was applied
on the first grade students of Physics Teaching within the scope of the experiments in General Chemistry Laboratory
II course. I diagram documents and observation forms were used as data collection tools. The descriptive analysis
concerning the variation of students' performances in science process skills was presented in graphics. In addition,
correlation analysis was conducted in order to examine the relationship between the scores obtained from both data
collection tools. The findings provided support for the development of students' science process skills in the activity
of the I diagram. On the basis of the results of our research we suggest that the I diagram activity should be applied
in subsequent studies in the various fields and levels academic field of Sciences.
Keywords: I diagram tool, Science process skills, İnquiry based learning approach, General chemistry laboratory.
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Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kimya Öğretmen Adaylarının Akranlarına ve
Uygulama Okulundaki Öğrencilere Yaptıkları Sunumlar Arasındaki Değişimin
İncelenmesi
Dr. Özge ÖZBAYRAK AZMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, ozge.ozbayrak@deu.edu.tr
Doç. Dr. Gülten ŞENDUR, Dokuz Eylül Üniversitesi, gulten.sendur@deu.edu.tr
Prof. Dr. Sibel KILINÇ ALPAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, sibel.kilinc@deu.edu.tr
Öğretmenler eğitim sürecinin yapı taşı olduğu için öğretmen yetiştirme oldukça önemlidir.
Öğretmen yetiştirme kapsamında Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması ve Özel Öğretim
Yöntemleri I-II derslerinin önemi büyüktür. Öğretmenlik Uygulaması dersi öğretmen adaylarının
gelecekte öğretmenlik mesleğine uyum sağlayabilmeleri açısından ilk deneyimlerini kazanmalarına
ve öğretmen adaylarının öğretmenlik hayatlarının ilk yıllarında karşılaşabilecekleri problemlerin
üstesinden gelmelerine olanak sağlar. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik
uygulaması dersinde hazırladıkları sunumları akranlarına sunmaları ve daha sonra uygulama
okulunda hazırladıkları sunumları tekrar sunmaları sonucunda öğretmen adaylarında ki değişimi
belirlemektir. Çalışma 2016-2017 öğretim yılı bahar yarıyılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesinde okuyan 3 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları ortaöğretim 11.
Sınıf programına uygun olarak seçtikleri “Kimyasal Denge ve Dengeyi Etkileyen Etmenler” konusunu
aralarında paylaşarak hazırladıkları sunumlarını akranlarına sunmuşlardır. Daha sonra İzmir il
merkezinde bulunan bir ortaöğretim kurumunun 11. Sınıfında yer alan 30 öğrenciye hazırladıkları
sunumlarını sunmuşlardır. Araştırmacılar gözlem formu kullanarak öğretmen adaylarının her iki
sunumlarını her iki ders süresince gözlemlemiş ve gözlemlerini gözlem formuna kaydetmişlerdir. Bu
sayede elde edilen veriler nitel analiz ile analizlenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmenlik
uygulaması dersinde uygulama okullarındaki ders işleyişleri öncesinde yapılan bu tarz uygulamaların
adayların sınıf içi iletişimi, alan bilgisi, tahta kullanımı gibi konularda daha donanımlı olmalarına
yardımcı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Gözlem, Öğretmen adayı, Öğretmenlik uygulaması.

Evaluation of Change Between Presentations Performed By Prospective
Chemistry Teachers for Their Peers and Students at the Practice School
During Teaching Practice Course
It is very important to train teachers as the teachers are the building blocks of the education
process. Teacher training is a very important part of School Experience, Teaching Practice and
Special Teaching Methods I-II courses. The Teaching Practice course enables the prospective
teachers to gain their first experience in terms of adapting to the teaching profession in the future
and allows the prospective teachers to overcome the problems they may encounter in their first
years of teaching life. The aim of this study is to determine the changes in the prospective teachers
when they present their presentations they prepared in the teaching practice course to their peers
and then, they again present their presentations they prepared at the practice school. The study
was carried out in the spring semester of 2016-2017 academic years with 3 prospective teachers
studying at Buca Faculty of Education of Dokuz Eylül University. Prospective teachers presented to
their peers their presentations they prepared by sharing the subject ""Chemical Equilibrium and
Factors Affecting the Chemical Equilibrium"" chosen in accordance with the 11th grade program of
secondary school. Then they presented their presentations to 30 students in 11th grade of a
secondary school located in İzmir city center. The researchers observed both presentations of the
prospective teachers during both courses using an observation form and recorded their observations
on the observation form. The data thus obtained were analyzed by a qualitative analysis. As a result
of the study, it was observed that these types of practices performed during the teaching practice
course of the prospective teachers before teaching the lesson at the practice schools have allowed
the prospective teachers to have better knowledge for the subjects such as in-class communication,
content knowledge, and board usage.
Keywords: Observation, Prospective teachers, Teaching practice.
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“Kart Gruplama Aktivitesi” İle Kimya Öğretmenlerinin Fen Öğretimine
Yönelimlerinin Belirlenmesi
Arş. Gör. Ayşe Zeynep ŞEN, Balıkesir Üniversitesi, azeynepsen@balikesir.edu.tr
Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU, Balıkesir Üniversitesi, canan@balikesir.edu.tr
Fen öğretimine yönelim alan eğitimi bilgisinin (AEB) bileşenlerinden bir tanesi olup AEB’nin
diğer bileşenlerini kapsadığı kabul edilmektedir. AEB’nin bu bileşeni, bir öğretmenin fen öğretimi
ile ilgili bilgi ve inançları ile ilişkili olup öğretmenin sınıf içindeki uygulamalarını yönlendirmektedir.
Alan yazında araştırmacılar tarafından farklı yönelim türleri önerilmiştir. Her yönelimin kendine ait
içerik temelliden araştırma temelliye kadar farklılık gösteren bir amacı bulunmaktadır. Fen
öğretimine yönelim karmaşık bir yapıya sahiptir ve bir öğretmen birden çok yönelimi
benimseyebilir.
Öğretmenlerin fen öğretimine olan yönelimlerini belirlemek için sınıf içi gözlemleri,
görüşmeler ve kart gruplama aktivitesi gibi birden çok yöntem tek başına veya birlikte kullanılabilir.
Bu çalışmada, kimya öğretmenlerinin fen öğretimine yönelimlerinin belirlenmesi için kart gruplama
aktivitesi kullanılmıştır. Bu amaçla, araştırmacılar on farklı senaryo hazırlamışlardır. Bunlardan yedi
tanesi daha önceden ilgili alan yazında var olan yönelim türlerine göre üç tanesi de araştırmacıların
deneyimleri sonucunda ortaya koydukları yönelimlere dayanarak hazırlanmıştır. Çalışmaya dört
kimya öğretmeni katılmış olup kart gruplama aktivitesi ikili görüşme ile gerçekleştirilmiştir. Veri
analizi içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın sonucunda, çalışmada yer alan dört deneyimli kimya öğretmeninin birbirinden
farklı yönelim türlerine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, her bir öğretmenin aynı
zamanda birden fazla yönelim türünü benimsediği de belirlenmiştir. Katılımcılar ortak olarak
kavramsal odaklı didaktik ve etkinlik temelli yönelimlerin kendi öğretimlerini yansıttığını ifade
etmişlerdir. Kavramsal değişim yöneliminin benzer şekilde birçoğu kendi öğretimlerini
yansıtmadığını belirtirken akademik güçlük yöneliminin de kendi öğretimlerini yansıtıp yansıtmama
konusunda emin olmadıkları konusunda aynı düşünceyi paylaştıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alan eğitimi bilgisi, Fen öğretimine yönelim, Kart gruplama aktivitesi.

Determining Chemistry Teachers’ Science Teaching Orientations by Means of
“Card-Sorting Activity”
Science teaching orientations is one of the components of pedagogical content knowledge
(PCK) and it is accepted that it is an overarching element for other PCK components. This
component of PCK is related to a teachers’ knowledge and beliefs about purposes and goals of
science teaching, and also science teaching orientations guide teachers’ practices. In the literature
different orientations toward teaching science have been suggested by the researchers. Each
orientation has its own purpose and they ranged from the most content based to the most inquiry
based. The science teaching orientation is complex and a teacher can adopt more than one
orientation.
Several methods, such as classroom observations, interviews and card-sorting task, can
been used alone or together to determine teachers' science teaching orientations. In the present
study, card grouping activity was used to determine the orientation of chemistry teachers towards
science teaching. To this end, researchers have prepared ten different scenarios. Seven of these
were based on the types of orientations that existed in the science teaching literature, and three
of them were based on the orientations that researchers put forward as a result of their
experiences. Four chemistry teachers participated in the study and the card grouping activity was
realized through bilateral interview. Data analysis was performed by content analysis.
At the end of the study, it was reached that the four experienced chemistry teachers of
the study adopted different science teaching orientations from each other. It has also been
determined that each teacher adopts more than one orientation at the same time. Participants
commonly proposed that conceptual based didactic and activity-driven were representing their own
teaching. Most of them assigned conceptual change into the not representing category. At the end
participants shared the idea of being unsure if the academic rigor orientation represented their
teaching or not. Some of their choices were congruent with their current teaching while some of
theirs were not.
Keywords: Pedagogical content knowledge, Science teaching orientations, Card-sorting activity.
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Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin AEB’nin Bir Bileşeni Olarak Ölçme
Bilgilerinin İncelenmesi
Arş. Gör. Ayşe Zeynep ŞEN, Balıkesir Üniversitesi, azeynepsen@balikesir.edu.tr
Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU, Balıkesir Üniversitesi, canan@balikesir.edu.tr
Ölçme, öğrenme ve öğretme sürecinin tamamlayıcı bir parçasıdır. Öğretimin ne derece
başarılı olduğunun belirlenebilmesi için ölçmenin gerçekleştirilmesi gerekir. Buna bağlı olarak
öğretmenlerin ölçme konusunda bilgi sahibi olması beklenir. Ölçme bilgisi, aynı zamanda alan
eğitimi bilgisinin (AEB) bir bileşenidir. AEB, bir öğretmenin öğrencilerin bir kavramı anlamlı
öğrenebilmesi için nasıl bir öğretim yapması gerektiğine ilişkin bilgisini ifade etmektedir. AEB daha
çok içsel ve gizil bir bilgi birikimidir. Ölçme bilgisi, öğretmenin öğrencilerin fen öğrenmesinin
boyutlarını ölçme ve fen öğrenmede kullanılan ölçme teknikleri ile ilgili bilgisi ile ilgilidir. Bu
çalışmada, deneyimli dört kimya öğretmeni yer almaktadır ve araştırmanın amacı katılımcıların
ölçme bilgilerinin belirlenmesidir. Veri toplama amacıyla gözlem, görüşme, ders planları
kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğretmenlerin ölçme konusunda bilgi sahibi oldukları ve
üniversite sınavı nedeniyle sınavlarda benzer araçları kullandıkları belirlenmiştir. Fakat sahip
oldukları ölçme bilgisi, sınıf içinde öğrencilerin performans notlarının belirlenmesinde
farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmaya da sahip oldukları bakış açılarının ve içinde bulundukları
şartların etkili olduğu belirlenmiştir. Başarı düzeyinin düşük olduğu okullarda öğretmenler defter
kontrolü yaparken başarının yüksek olduğu okullarda öğretmenlerin bu tür bir uygulamaya yer
vermedikleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda öğretmenlerin ölçme konusunda daha profesyonel
bilgi birikimine sahip olabilecekleri eğitimlere katılmaları önerilmektedir. Katıldıkları eğitimlerde
öğrendikleri yeni bakış açılarını sınıf içine taşımalarına okul yönetimleri tarafından fırsat tanınması
bu anlamda oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Alan eğitimi bilgisi, Ölçme bilgisi, Deneyimli kimya öğretmenleri.

Exploring of Experienced Chemıstry Teachers’ Knowledge of Assessment as a
Component of PCK
Assessments is an integral part of the teaching-learning process. For determination of what
extent teaching was successful, assessment should be performed. Correspondingly, teachers are
expected to be knowledgeable about assessment. Knowledge of assessment is a component of
pedagogical content knowledge (PCK). PCK means a teacher’s knowledge about how he should
teach to provide students’ comprehending a concept meaningfully. PCK is an internal and latent
knowledge base. Knowledge of assessment refers to a teacher’s knowledge about dimensions of
science learning to assess and methods of assessment in science learning. In this research, the
participants were four experienced chemistry teachers and the purpose was exploring their
knowledge of assessment. Data were collected via interviews, observations, lesson plans and other
documents. At the end of the research, it was determined that teachers were knowledgeable about
assessment of science. They commonly used similar assessment methods due to the university
entrance exam in school exams. But their knowledge was differed in regard to assessment of
performance scores inside the classroom. Their viewpoints shaped their practice in the assessment
process as well as school context. Some of the participants controlled students’ notebooks in the
schools which had low level of achievements while in the rest of them teachers did not matter such
a control in their schools with high levels of achievement. At the end of the research, it was
suggested that teachers’ participating in workshops in which they can enhance their knowledge of
assessment professionally. And then the school staff should enable teachers engaging the new
knowledge to their teaching in the classroom.
Keywords: Pedagogical content knowledge, Knowledge of assessment, Experienced chemistry
teachers.
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Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusu
Kapsamında Öğretim Programı Bilgileri
Arş. Gör. Ayşe Zeynep ŞEN, Balıkesir Üniversitesi, azeynepsen@balikesir.edu.tr
Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU, Balıkesir Üniversitesi, canan@balikesir.edu.tr
Alan eğitimi bilgisinin (AEB) bir öğretmenin öğretiminin bütününün büyük ölçüde
yönlendiren bir bilgi türüdür ve genel olarak beş bileşenden oluştuğu varsayılmaktadır. Bu bileşenler
fen öğretimine yönelim, öğretim programı bilgisi, ölçme bilgisi, fen öğretim stratejileri bilgisi,
öğrencilerin feni anlamalarına ilişkin bilgi şeklindedir. Bu çalışmanın amacı dokuzuncu sınıf kimya
dersi kapsamında deneyimli kimya öğretmenlerinin öğretim programı bilgisinin incelenmesidir.
Çalışma özel olarak, deneyimli kimya öğretmenlerinin dokuzuncu sınıf öğrencilerine fiziksel ve
kimyasal değişimler (FKD) konusunun öğretiminde sorumlu oldukları fen öğretim programının
incelenmesine odaklanmıştır. Büyük bir proje kapsamında AEB’nin tüm bileşenlerinin incelenmesine
rağmen, bu çalışmada yalnızca öğretim programı bilgileri ile ilgili sonuçlara yer verilmiştir.
Çalışmada yer alan katılımcılar dört deneyimli kimya öğretmeni olup FKD konusunda kapsamında
bireysel olarak hazırladıkları ders planları incelenmiştir. Ayrıca ders anlatımları gözlemlenmiş ve
ders anlatımının hem öncesinde hem sonrasında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Ders planları, öğretmenlerin FKD konusu kapsamında öğretim programında yer alan kazanım
ve açıklamaları karşılayıp karşılamadığı açısından analiz edilmiştir. Görüşmelerde ise öğretmenlerin
kimya öğretim programının felsefesi ile ilgili bilgileri ve düşünceleri incelenmiştir. Katılımcıların
tamamının kimya öğretim programının felsefesinden haberdar oldukları ancak FKD konusu
kapsamında ancak bir kısmının kazanım ve açıklamalardan haberdar olduğu belirlenmiştir. Çalışma
sonunda öğretmenlerin kimya dersi öğretim programı kapsamında hizmet içi eğitimlere katılmaları
ve derslerini bu şekilde tasarlamaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alan eğitimi bilgisi, Öğretim programı bilgisi, Deneyimli kimya öğretmenleri.

Experienced Chemistry Teachers’ Knowledge of Curriculum About Physical
and Chemical Changes
Pedagogical content knowledge (PCK) is a knowledge base which guides the teaching of a
teacher in the classroom and assumed that it is consisted of five components of PCK in generally:
science teaching orientations, knowledge of curriculum, knowledge of assessment, knowledge of
strategies for subject matter teaching, and knowledge of students’ understanding of subject
matter. The purpose of this study is to acquire experienced chemistry teachers’ knowledge of
curriculum in the context of a high school chemistry course. The study focused specifically on the
experienced chemistry teachers’ knowledge of curriculum about teaching physical and chemical
changes (PCC) topic to grade-9 students. Even though all of the components of PCK were examined
during a big project, only the results of knowledge of curriculum component have been presented
in this study. The participants were four experienced chemistry teachers. They individually
prepared a lesson plan to teach physical and chemical change topic, their teaching period was
observed and interviews, before and after their teaching, were conducted.
Lesson plans were analyzed by taking into account whether the acquisitions and
explanations placed in the lesson plans of teachers meet with the high school chemistry teaching
curriculum. In the interviews, what extent teachers know about the philosophy of the chemistry
curriculum and what the thoughts of teachers were investigated. It was found that all of the
teachers were aware of the philosophy of the chemistry curriculum, but not all of them were aware
of the acquisitions and explanations in the context of PCC. Implications for chemistry teacher
education programs were discussed. At the end of the research, it was suggested that teachers
should participate in in-service education programs and design their teaching in these ways.
Keywords: Pedagogical content knowledge, Knowledge of curriculum, Experienced chemistry
teachers.
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Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğrenme Etkinlikleri ve Öğrencilerinin Bilimin
Doğası Hakkında Düşüncelerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Hakan IŞIK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hisik@mu.edu.tr
Sinem KARATAŞ ÖZTÜRK, Milli Eğitim Bakanlığı, sinemkaratas1207@gmail.com
Fen etkinlikleri öğrencilerin bilimsel düşünmeyi öğrenmelerinin etkili aracı olarak
görülmektedir. Bu çalışma ile altıncı sınıf fen bilimleri dersi ışık ve ses ünitesi öğrenme etkinlikleri
sınıf içi uygulamaları boyunca öğrencilerin bilimin doğasına yönelik düşüncelerinin belirlenmesi
amaçlandı. Çalışma 26 ortaokul altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleştirildi. Yedi öğrenme etkinliği
sırasında öğrencilerin bilimin doğasına yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla dört açık uçlu soru
soruldu. Öğrenciler her etkinlik sonrasında sorulara yazılı olarak cevaplar verdiler. Öğrencilerin
cevapları nitel analiz yöntemlerimden içerik analizi kullanılarak incelendi. Diğer taraftan
etkinliklerin özgün bilimsel sorgulamayı temsil etme düzeyi betimsel analiz yöntemi kullanılarak
belirlendi. Etkinlik analizi için var olan bir kavramsal taslak kullanıldı. Öğrencilerin bilimin doğasına
yönelik düşüncelerinin dört hafta süren öğrenme etkinlikleri boyunca değişim gösterdiği ancak
temel düzeyinde kaldığı görüldü. Örneğin; deneysel etkinliklerden elde edilen sonuçları bilimsel
bilgi olarak değerlendirdikleri anlaşıldı. Diğer taraftan öğrenme etkinliklerinin gerçek bilimsel
sorgulamanın boyutlarını yansıtmada yetersiz kaldığı görüldü. Öğrencilere etkinlikler boyunca kendi
araştırma sorularını ortaya koyma fırsatı verilmediği anlaşıldı. Benzer şekilde etkinlik sorularını
cevaplamak için yöntem geliştirme ve materyalleri deneme fırsatı verilmediği görüldü. Ders kitabı
etkinliklerinde bilimsel sorgulamanın bilişsel ve epistemolojik yönlerinin basit deneyler, basit
gözlemler ve basit gösterimler düzeyinde kapsandığı görüldü. Her iki analizden elde edilen
bulgulara dayanarak fen bilimleri dersi öğretim etkinlikleri ile öğrencilerin bilimin doğasına yönelik
düşüncelerinin ilerleme potansiyeli sınırlı görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilimin doğası, Öğrenme etkinlikleri, Ortaokul öğrencileri.

Analysis of Learning Activities of Secondary School Science Classes and
Students' Opinions about Nature of Science
Science activities are seen as an effective tool for students to learn scientific thinking. In
this study, it was aimed to determine students' thoughts about nature of science during in-class
light and sound unit learning activities of sixth grade science course. The study was conducted with
26 middle school students in the sixth grade. During the seven learning events, students were asked
four open-ended questions to determine the nature of science. Students responded in writing to
questions after each activity. Students' answers were analyzed using content analysis from
qualitative analysis methods. Also, the representation level of the original scientific inquiry by
activities was determined using descriptive analysis. An existing conceptual outline was used for
analysis. It has been seen that the students' thoughts about nature of science have changed during
the four-week learning activities but remained within the basic level. For example; it was
understood that they evaluated the results obtained from experimental activities as scientific
information. On the other hand, it was seen that the learning activities were inadequate to reflect
the dimensions of the actual scientific inquiry. It was understood that the students were not given
the opportunity to present their research questions throughout the activities. In a similar vein, it
was seen that there was no opportunity to develop methods and test materials to answer the
questions. The activities in the course book covered the cognitive and epistemological aspects of
scientific inquiry at the level of simple experiments, simple observations and simple
representations. Based on the findings from both analyzes, it seems that the advancement potential
of the students' views about nature of science are limited with teaching activities.
Keywords: Nature of science, Learning activities, Middle school students.
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Öğretmek İçin Öğrenme Yaklaşımı İle Isıl İletim Yasasının Laboratuvar
Uygulaması
Doç. Dr. Hakan IŞIK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hisik@mu.edu.tr
Dr. Muhammet Mustafa ALPASLAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, alpaslan2761@gmail.com
Laboratuvar uygulamaları öğrencilerin el ve zihinsel süreçleri tecrübe ettikleri etkinlikler
gerçekleştirmesine dayanmaktadır. Öğretmek için öğrenme yaklaşımı öğrencilerin öz-düzenleyici
süreçlerini ve öğrenme çıktılarını güçlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Öğrencilerin deneyimlerini
arkadaşlarına öğretmek için sorumluk almaları sağlanmaktadır. Bu çalışmada öğretmek için öğrenme
yaklaşımı ile fen ve teknoloji dersi öğretmen adaylarının ısıl iletim yasasını laboratuvar ortamında
öğrenmeleri incelendi. Çalışmaya 32 fen ve teknoloji dersi öğretmen adayı katıldı. Yaklaşımına uygun
olarak ısıl iletim yasasını oluşturan değişkenlere karşılık gelen birden fazla etkinlik geliştirildi. Yaklaşıma
uygun olarak öğrenciler önce öğrenme gruplarında görev aldı. Gruplarda, öğrenciler yapılandırılmış
sorgulamaya dayalı olarak etkinlikleri gerçekleştirdi. Sonra, öğrenciler planlı bir şekilde öğretim
gruplarına dağıtıldılar. Bu gruplarda her öğrenci arkadaşlarına yaptıkları etkinliklerin amacı, yapılışı ve
sonuçlarını aktarmaya çalıştılar. Öğrencilerin ısıl iletim yasasını öğrenmelerini değerlendirmek için
araştırmacılar tarafından hazırlanan kavramsal sorular lab uygulaması öncesi ve sonrasında uygulandı.
Öğrenci dönütleri içerik analizi kullanılarak incelendi. Öğrencilerin ısıl iletimi açıklamada mikroskobik
modeller geliştirdikleri ve kullandıkları, etkinliklerde değişkenleri belirledikleri, etkinliklerin
yönteminde uyarlama yaparak sonuçları genelleştirmeye çalıştıkları ve etkinliklerde elde ettikleri
bulgulara açıklamalarında kapsamlı olarak yer verdikleri görüldü. Diğer taraftan çok az öğrencinin ısıl
iletim yasası formülünü oluşturduğu anlaşıldı. Öğrencilerin önündeki en büyük engelin sözel ifadelere
karşılık gelecek matematiksel işlemi bulamadıklarıdır. Bu sonuç öğretme gruplarında katılımcılara
yapılandırılmış sorular ile bir rehberlik sağlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Laboratuvar
kullanımı açısından bakıldığında, fen öğretmenleri genel olarak öğretim süresinin sınırlı olması ve
materyal yetersizliklerini laboratuvar uygulamalarının önündeki en büyük engeller olarak görülmektedir.
Bu yaklaşım ile laboratuvar süresi ve malzemelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı görüldü. Öğrencilere
deney düzenekleri ile etkileşimde bulunmaları için yeterli süre ayrılması bu yaklaşımın önemli bir
avantajı olarak görülebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmek için öğrenme yaklaşımı, Laboratuvar uygulamaları, Isıl iletim.

Laboratory Practice of The Heat Transmission Law with Learning by Teaching
Approach
Laboratory practices are based on the activities that students experience hand and mental
processes. The learning by teaching approach is used to strengthen students' self-regulatory processes
and learning outcomes. Students are expected to take responsibility for teaching their experiences to
their friends. Science and technology course teacher candidates' learning of the heat conduction law
with learning by teaching approach in the laboratory environment were examined in this study. Thirtytwo science and technology teacher candidates participated in the study. In accordance with the
approach, more than one activity corresponding to the variables constituting the heat conduction law
was developed. Based on the approach, students first took part in learning groups. In the groups,
students performed activities based on structured inquiry worksheets. Then, the students were
distributed to the teaching groups in a planned manner. In these groups, each student tried to convey
the purpose, structure and results of the activities they had done to their friends. The conceptual
questions prepared by the researchers were applied before and after the lab application to assess
students' learning of the heat conduction law. Student feedback was investigated by using content
analysis. It was seen that the students developed and used microscopic models in describing the thermal
conduction. Also, they described the variables in the activities, tried to generalize the results of the
activities by adapting new methods of investigation, and extensively used the findings of the activities
in their explanations. On the other hand, it was understood that very few students formulated the heat
transfer law formula. The biggest obstacle in front of the students is that they cannot find the
mathematical operation corresponding to verbal expressions. This conclusion suggests that guidance
should be provided with structured questions to participants in the teaching groups. From the point of
view of laboratory use, science teachers are generally seen as having limited learning time and material
shortages are the biggest obstacles in front of laboratory practices. With this approach, it was seen that
the laboratory period and materials were used effectively.
Keywords: Learning by teaching approach, Lab practices, Heat conduction.
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Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Astronomi Görsellerine Yönelik
Değerlendirmeleri
Doç. Dr. Hakan IŞIK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hisik@mu.edu.tr
Astronomi öğretiminde diyagram, grafik, fotoğraf gibi farklı yapılarda görsel materyaller sıklıkla
kullanılmaktadır. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşan astronomi fotoğrafları ile insanların
kendilerine ve çevrelerine yönelik algılarının değişime uğradığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı fen
ve teknoloji öğretmen adaylarının astronomi görsellerine yönelik değerlendirmelerinin incelenmesidir.
Çalışma 99 fen ve teknoloji dersi öğretmen adayı ile gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan adaylara 14
haftalık astronomi dersi sonrasında iki soru yöneltildi. Birinci soruda etkilendikleri beş astronomi
görsellerini nedenleri ile yazmaları istendi. İkinci soruda astronomi fotoğraflarının dünya ve insanlık ile
bilim ve teknoloji açılarından kendilerine hangi mesajları verdiklerini yazmaları istendi. Veriler içerik
analizi yöntemiyle incelendi. İlk olarak öğretmen adaylarının görsellerin yapıları arasında bir ayrım
yapmadıkları anlaşılmıştır. Gerçek fotoğraf, diyagram, grafik tarzda farklı görselleri tercih ettikleri
görüldü. Bu tercihlerinin nedeni bu görsellerin konu, kavram ya da olguların anlaşılmasında faydalı
olacaklarını düşünmeleridir. Benzer şekilde katılımcılar açıklamalar ile zenginleştirilmiş görselleri tercih
etmektedirler. Öğretmen adayları bazı fotoğraflardan etkilendiklerini ve kendilerini araştırma sorgulama
sürecine yönelttiğini ifade etmişlerdir. İlk araştırma sorusuna verilen yanıtlardan öğretmen adaylarının
görsellerin pedagojik boyutu ile ilgilendikleri, ders materyali olarak gördükleri ve öğrenme ortamındaki
değerine odaklandıkları anlaşılmaktadır. İkinci araştırma sorusuna verilen yanıtlarında katılımcılar
astronomi fotoğraflarının insan, dünya güneş sistemi ve evren büyüklükleri arasında bir fiziksel
karşılaştırma yapmalarına yardımcı olduğunu vurgulamaktadırlar. Kendilerini merkezde konumlayan ve
dışarı doğru hareket eden bir ben merkezli yaklaşım sergilemişlerdir. Katılımcılar astronomi
fotoğraflarını bilimin ve teknolojinin ilerlemesini temsil eden araçlar olarak görmektedirler. Astronomide
ulaşılan bilgilere ve fotoğraflara dayanarak, bilim ve teknoloji arasında ayırt edilemeyecek bir ilişki
olduğunu düşünmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Astronomi görselleri, Astronomi öğrenimi ve öğretimi, Fen bilimleri öğretmen
adayları.

Science and Technology Prospective Teachers´ Opinions Towards
Astronomical Images
In astronomy education, visual materials are frequently used in different structures such as
diagrams, graphics and photographs. It is known that the perceptions of people about themselves and
their surroundings are changing with the astronomical photographs that have become widespread since
the second half of the 20th century. The aim of this study is to examine the evaluations of science and
technology teacher candidates about astronomy visuals. Candidates participating in the study were asked
two questions after 14 weeks of astronomy lessons. In the first question, they were asked to write five
astronomical images that they were influenced with and to explain their reasons. In the second question,
prospective teachers were asked to write about what messages astronomy photographs convey them in
general about the world and humanity as well as science and technology. The data were analyzed by
content analysis. Initially, it was understood that teacher candidates did not make a preference based
on types of the visuals. It was seen that they chose different images in real photography, diagram,
graphic style. The reason for these preferences is that they think that these images will be useful in
understanding the subject, concept or facts in astronomy. Likewise, participants prefer images that are
enriched with explanations. Some teacher candidates also expressed that they found researchable
questions in some photographs which directed themselves toward inquiry processes. It is understood
from the answers given in the first research question that prospective teachers are interested in the
pedagogical dimension of the visuals, they see the visuals as course materials and focus on their value
in the learning environment. In their response to the second research question, participants thought that
astronomy visuals help them make a physical comparison between the sizes of man, the world solar
system and the universe. The participants were practicing an egocentric approach directed outward
from the center where they are located. Participants view astronomy photographs as representative
means of the progress of science and technology. Based on the astronomy knowledge and photographs,
prospective teachers think that there is an indistinguishable relationship between science and
technology.
Keywords: Astronomy visuals, Astronomy teaching and learning, Prospective science teacher students.
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Opera Deneyi
Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU, Ankara Üniversitesi, gunesc@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Ali Murat GÜLER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, amg@metu.edu.tr
OPERA (Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus) deneyi müon nötrinosunun
tau nötrinosuna salınımını görünür modda gözlemlemek amacıyla tasarlanmış bir salınım deneyidir.
Gözlenmesi oldukça zor olan nötrino salınım ve etkileşimleri bu deney ile mümkün kılınmıştır. Diğer
deneylerden farklı olan en önemli özelliği ise görünür modda gözlem yapan ilk deney olmasıdır.
Görünür modda gözlemi;
yüklü ν𝜏 etkileşimlerindeki 𝜏 leptonunun belirlenmesi ilkesine
dayanmaktadır. Kısa yaşam ömrüne sahip tau leptonun belirlenebilmesi için, yüksek uzaysal
çözünürlüğe sahip nükleer emülsiyon filmler kurşun ile beraber hedefi ve ana algılayıcıyı
oluşturmaktadır. Emülsiyon filmler sayesinde nötrino etkileşimlerinde oluşan yüklü parçacıkların
izlediği yol takip edilebilmekte ve meydana gelen etkileşimlerin üç boyutlu görüntüsü mikrometre
duyarlılığında oluşturulmaktadır.
OPERA Deneyi İtalya’ da bulunan Gran Sasso dağının altına bir yeraltı laboratuvarında
kurulmuştur. Deneyde kullanılan nötrino demeti ise Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde
üretilmektedir. Üretilen bu demet 17GeV ortalama enerjiye sahip olacak şekilde algılayıcının
bulunduğu Gran Sasso bölgesine yönlendirilmektedir. Yüksüz olduğu için elektromanyetik etkileşim
yapmayan müon nötrinosu, doğrultusunda herhangi bir sapma olmadan 732 km’lik bu yolculuğu 2.4
ms’de tamamlamaktadır. Demet belirli aralıklarla algılayıcıya yönlendirimekte ve meydana gelen
etkileşimler kaydedilmektedir.
Bu projede 13 ülkeden yaklaşık 200 kadar bilim insanı görev almıştır. OPERA Algılayıcısı
2007 yılında test denemelerini gerçekleştirmiş ve 2008-2012 yılları arasında aktif olarak çalışarak
veri alımını tamamlanmıştır. Elde edilen sonuçlar nötrino fiziğine önemli katkılarda bulunmuş ve
gelecekteki nötrino deneylerin tasarlanmasında yol gösterici olmuştur.
Anahtar Kelimeler: OPERA, Tau, Muon

Opera Experiment
The OPERA (Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus) experiment is an
oscillation experiment designed to observe tau neutrino oscillation of the muon neutrino in the
appearance mode. Neutrino oscillations and interactions, which are very difficult to observe, are
made possible by this experiment, and the most important difference from other experiments is
observation in the appearance mode. Observation in the appearance mode; is based on the principle
of τ lepton detection in loaded ντ interactions. For the determination of tau lepton with short life
span, nuclear emulsion films with high spatial resolution together with lead constitute the target
and main dedector. Thanks to emulsion films, the path followed by charged particles formed in
neutrino interactions can be followed and a three-dimensional image of the interferences is formed
in micrometric sensitivity.
The OPERA Experiment was established in an underground laboratory under the Gran Sasso
mountain in Italy. The neutrino beam used in the experiment is produced in the European Nuclear
Research Center. This beam produced is directed to the Gran Sasso region where the dedector is
located, with a mean energy of 17 GeV. The muon neutrino, which has no electromagnetic
interaction because it is unladen, completes this 732 km journey in 2.4 ms without any deviation
in direction. The bands are periodically interrogated and interactions are recorded.
About 200 scientists from 13 countries took part in this project. OPERA dedector carried
out test tests in 2007 and worked actively between 2008 and 2012 and data acquisition is
completed. The results have contributed significantly to neutrino physics and have been a guide in
the design of future neutrino experiments.
Keywords: OPERA, Tau, Muon
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Opera Deneyi'nde Veri Alımı ve Analiz
Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU, Ankara Üniversitesi, gunesc@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Ankara Üniversitesi, yilmazer@eng.ankara.edu.tr
OPERA (Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus) deneyi müon nötrinonun tau
nötrinoya salınımını görünür modda gözlemlemek amacıyla tasarlanmış uluslararası bir nötrino
deneyidir. İtalya’ da bulunan Gran Sasso dağının altına bir yeraltı laboratuvarında kurulmuş olan
OPERA Deneyi, 2007 yılında test denemeleri yapılmış ve 2008-2012 yılları arasında aktif olarak veri
alımını gerçekleştirmiştir. Veri alım sürecinde OPERA algılayıcısında kaydedilen nötrino
etkileşimleri, hedefin algılama parçası olan emülsiyon tabakalarına kaydedilmektedir. Olay
topolojileri ve kinematik hakkında bilgi edinmek için nükleer emülsiyon filmleri algılayıcıdan
çıkarılıp okunmaktadır. Amaç tau lepton gibi çok kısa ömürlü parçacıkların saptanması için
etkileşimlerin üç boyutlu görüntüsünü mikrometre duyarlılığında elde edilmeye çalışılması olduğu
için emülsiyon filmlerini taranması ve analiz edilmesi hassas ve ciddi bir prosedürdür. Deneyde veri
alımı öncelikle etkileşimin olduğu ECC birimlerin algılayıcıdan çıkarılmasıyla başlar sonrasında
değişebilen filmlerin taranması ve ECC birimlerin çeşitli tarama laboratuvarlarına gönderilmesi ile
devam eder ve taranan ve analizi biten birimlerin veritabanına kaydedilmesi ile tamamlanmaktadır.
Bu çalışmada 2008-2012 yıllarına ait olan OPERA Deneyi”nin verileri kullanılmıştır. Veriler
analiz edilmiş çeşitli seçimlerden geçirilerek öncelikle saf bir alt grup oluşturulmuştur. Bu veri
grubunda mikron altı uzaysal çözünürlüğe sahip emülsiyon filmlerinde meydana gelen etkileşimlerin
topolojileri ve oluşan hadron parçacıklarının çokluk dağılımları detaylı olarak analiz edilmiştir.
OPERA simülasyon yazılımı ile etkileşimlerin yeniden oluşturulması, yerinin tespit edilmesi ve
verimlerinin hesaplanması gerçekleştirilmiştir. Simülasyonda elde edilen yüklü hadron çoklukları
OPERA verisinden elde edilen çoklukla karşılaştırılmış ve sonuçlar çeşitli tablolar ve grafikler ile
sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar nötrino etkileşimlerinin daha net anlaşılması açısından önemli
katkılar sağlanmakta ve Monte-Carlo olay üreteçlerini ayarlamakta kullanılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: OPERA, ECC, birim, tau

Data Taking and Analysis in the OPERA Experiment
The OPERA (Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus) experiment is an
international neutrino experiment designed to observe the tonal neutrino oscillation of the muon
neutral in visible mode. The OPERA Experiment, which was established in an underground
laboratory under the Gran Sasso mountain in Italy, conducted test trials in 2007 and actively
received data from 2008-2012.Neutrinot interactions recorded in the OPERA sensor in the data
acquisition process are recorded in the emulsion layers, which are the target sensing moiety.
Nuclear emulsion films are removed from the sensor and read for information on event topology
and kinematics. Scanning and analyzing emulsion films is a sensitive and serious procedure, as the
goal is to try to obtain three-dimensional images of the interactions with micrometric sensitivity in
order to detect very short-lived particles such as tau lepton. In the experiment, data retrieval is
firstly performed by extracting ECC units from the sensor, interacting with each other, and then
sending the ECC units to various scanning laboratories and recording the scanned and analyzed units
in the database.
In this study, the data of OPERA Experiment belonging to the years 2008-2012 are used.
The data were analyzed through various selections and a pure subgroup was created first. In this
data group, the topologies of the interactions occurring in the emulsion films with submicron spatial
resolution and the multivariate distributions of the formed hadron particles are analyzed in detail.
With the OPERA simulation software, the interactions are reconstructed, the location is determined
and the yields are calculated. The number of loaded hadrons obtained in simulation is compared
with the majority obtained from OPERA data and the results are presented in various tables and
graphs.The results obtained provide significant contributions in terms of a clearer understanding of
neutrino interactions and can be used to tune Monte-Carlo event generators.
Keywords: OPERA, tau, ECC
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6. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Bilincine Yönelik Bilişsel Yapılarının Değişiminin
İncelenmesi: Kelime İlişkilendirme Testi
Hülya TAŞTEKİN, Yıldız Teknik Üniversitesi, tastekin.hulya@gmail.com
Aslı GÖRGÜLÜ ARI, Yıldız Teknik Üniversitesi, agorgulu@yildiz.edu.tr
Bayram COŞTU, Yıldız Teknik Üniversitesi, bcostu@yildiz.edu.tr
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin çevre farkındalığı
konusunda bilişsel yapılarını ortaya koymak, kavramsal değişim süreçlerini ve kavram yanılgılarını
tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma 6. sınıfta eğitim görmekte olan 30 öğrenciye,
TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde uygulanmıştır.
Seçilen öğrencilere altı gün boyunca çevre farkındalığı konusu ana başlığı altında çok sayıda etkinlik
temelli eğitim verilmiştir. Etkinliklerin öğrencilerin çevreye olan bilişsel farkındalıkları üzerindeki
değişimi inceleyebilmek için eğitimin başında ve sonunda araştırmacılar tarafından hazırlanan ve
sekiz anahtar kavram içeren kelime ilişkilendirme testleri (KİT) uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan
ön test – son test şeklindeki kelime ilişkilendirme testlerinden elde edilen frekans analizlerinden
yola çıkarak, öğrencilerin çevre eğitimi ve çevre farkındalığı konusunda bilişsel gelişimlerinde ciddi
farklılıklar bulunmuş, öğrencilerin belirlenen sekiz ana temadaki farklı kavram yanılgıları ortaya
çıkarılarak kavramsal değişim süreçleri incelenmiştir. Ayrıca kelime ilişkilendirme testlerinin
bilişsel yapıyı ortaya çıkarmada, kavramsal değişimi tespit etmede ve kavram yanılgılarını
belirlemede etkili bir teknik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda çevre
eğitimine yönelik olarak öğrencilerin kavramsal yanılgılarını ortadan kaldırma noktasında öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel yapı, Kavramsal değişim, Kavram yanılgısı, Kelime ilişkilendirme testi,
Çevre eğitimi.

Investigation of Change in Cognitive Structures of 6th Grade Students towards
Environmental Consciousness: Word Association Test
The purpose of this study is determining conceptual structures, examining process of
conceptual changes and revealing misconceptions of 6th grade students related to environment and
environmental consciousness. The study was carried out with 30 6th grade students within the scope
of TUBITAK 4004 Science and Society Projects in Yıldız Technical University. Students engaged in
many different activities related to environment and environmental consciousness during six days.
To examine the change in cognitive structures of students towards environmental concepts, a word
association test (WAT) prepared by researchers was implemented before and after the educational
process. According to frequency analysis of pre and post test results of WAT, significant progress
was found and some misconceptions were revealed related to eight main environmental themes as
well. Besides it can be inferred that WAT is an effective way of determining conceptual structures,
examining process of conceptual changes and revealing misconceptions. The results of study
presented extensively and in the line of the results suggestions were proposed to remove students’
misconceptions about environmental education.
Keywords: Conceptual structure, Conceptual change, Misconceptions, Word association test,
Environmental education.
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Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Dr. Zeynel Abidin YILMAZ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, z07yilmaz@gmail.com
Dr. Veli BATDI, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, veb_27@hotmail.com
Bu araştırmada, artırılmış gerçeklik (AG) teknolojisi kapsamında, fen eğitiminde zengin bir
multimedya içerik kullanımı ile atom modellerine yönelik ders işleyerek buna yönelik uygulamaları
öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirmek amaçlanmıştır. Verilerin toplanması
amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitiminde öğrenim
gören ve maksimum çeşitliliğe göre seçilen 2. sınıf öğretmen adayları tercih edilmiştir.
Araştırmacılar tarafından hazırlanan başarı testi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu katılımcılara
uygulanmıştır. Başarı testi analizleri, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desene uygun
yapılmıştır. Diğer yandan katılımcı görüşleri eylem araştırması desenine göre ve içerik analizine tabi
tutularak Maxqda-11 programıyla çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel sonuçları bağlamında,
hazırlanmış olan AG içeriğinin deney grubu öğretmen adaylarının akademik başarılarını olumlu
yönde etkilediği ( deney=12.80; kontrol=11.05; t=2.114, p<.05); nitel boyuttaki sonuçları
doğrultusunda ise AG’ın derse ilişkin pozitif tutum ve davranış geliştirmeyi sağladığı öğrenme
ortamını zenginleştirip kalıcı öğrenmeler sunduğu ve akranlarla etkileşimi arttırdığı anlaşılmıştır.
Bu araştırmanın, ülkemizde eğitim alanında çok az olan artırılmış gerçeklik yazılımıyla tasarlanmış
materyallere katkı sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca fen bilimlerinin temel yapı taşlarından biri
olan ve öğrencilerin soyut yapısından dolayı yapılandırmakta zorlandıkları ‘atom modelleri’
konusunda pek fazla çalışmalara rastlanılmamıştır. Dolayısıyla uygulanan bu teknolojik içeriğin
gelecekte yapılacak çalışmalara örnek niteliğinde olduğu ve öğretmen adaylarının AG uygulamaları
sayesinde, gerçek dünyadan kopmadan eş zamanlı olarak animasyonlarla veya simülasyonlarla
etkileşime geçebildikleri dikkat/ilgi çekici bir ortam oluştuğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, Fen eğitimi, Öğretmen adayı.

Augmented Reality Applications in Science Education
In this research, it is aimed to evaluate the views of prospective teachers on atomic models
by using a rich multimedia content in science education within the scope of the Augmented Reality
(AR) technology. In the collection of data, 2nd grade prospective teachers studying at Kilis 7 Aralık
University Muallim Rıfat Education Faculty the Department of Science Education were selected
according to the maximum variation sampling. The achievement test and the semi-structured
interview form prepared by the researchers were applied to the participants. Analyses of the
achievement test were carried out in accordance with pretest-posttest control-group experimental
design was used. On the other hand, the participants' views were analyzed by means of action
research design and content analysis was taken into consideration while analyzing their views by
Maxqda-11 program. In the context of the quantitative results of the research, it was found that
the content of AR influenced the academic success of the prospective teachers positively (
experimental=12.80; control=11.05; t=2.114, p<.05). Moreover, in terms of qualitative dimension,
it was understood that AR improved positive attitudes and behaviors towards lesson; provided
permanent learning and enhanced interaction with peers by enriching the learning environment. It
is thought therefore that this research will contribute to materials that are designed with the AR
software which is very little in the academic field in our country. In addition, there are not many
studies on 'atom models' which are one of the basic cornerstones of science and which students are
forced to construct because of their abstract structure. Therefore, it can be stated that this applied
technological content is an example to future researches and that prospective teachers can interact
with animations or simulations concurrently without being disconnected from the real world thanks
to AR applications.
Keywords: Augmented reality, Science education, Prospective teacher.
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Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarında Yer Alan Deney ve Etkinliklerin Bilimsel
Süreç Becerilerine Göre Analizi
Dr. Melis Arzu UYULGAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, melisarzucekci@gmail.com
Doç. Dr. Nalan AKKUZU, Dokuz Eylül Üniversitesi, nalan.akkuzu@gmail.com
Eğitim öğretim programlarının amacına uygun şekilde sürdürülebilmesi ve programın
gerektirdiği kazanımlara öğrencilerin ulaştırılabilmesi programın temel öğeleri olan öğretmenler ve
ders kitapları ile birebir ilişkilidir. Öğretmenlerin programda yer alan etkinlikleri
gerçekleştirebilmelerinde öğretmen ve öğrenciye rehber olan kazanımlara uygun hazırlanmış ders
kitaplarının kullanımı oldukça önemlidir. Fen bilimleri alanlarından biri olan Kimya dersinde
öğrencilerin kazanımları arasında bilimsel süreç becerileri de yer almaktadır. Bu nedenle verimli
bir Kimya öğretimi Kimya ders kitaplarında öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanmalarını ve
geliştirmelerini hedefleyecek deney ve etkinliklerin yer alması ile sağlanabilir. Bu araştırmanın
amacı, Ortaöğretim Kimya ders kitaplarında yer alan deney ve etkinliklerin ünitelere ilişkin
dağılımını incelemek ve bilimsel süreç becerileri açısından analizini gerçekleştirmektir. Milli Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim 9.,10.,11. ve 12. sınıf Kimya ders kitaplarının incelenmesinde betimsel
modellerden tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında doküman analizi uygulanmıştır.
Araştırmada 2017-2018 öğretim programına ait Kimya ders kitapları incelenmiştir. Veriler temel ve
bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerileri dikkate alınarak kodlanmış ve betimsel analiz yapılmıştır.
Araştırmada yapılan incelemeler sonucunda özellikle 9.sınıf Kimya ders kitabında yer alan
etkinliklerin sınırlı sayıda ve bilimsel süreç becerilerini kazandırma açısından yetersiz düzeyde
olduğu ortaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda elde edilen bulgular 9.sınıfta olduğu gibi diğer sınıfların
ders kitaplarında da deney ve etkinlik dağılımının ünitelere göre eşdeğer şekilde yapılmadığını ve
bazı ünitelerde bilimsel süreç becerilerini kazandırmaya yönelik hiçbir etkinliğin bulunmadığını
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimya ders kitabı, Ortaöğretim kimya programı, Bilimsel süreç becerileri,
Doküman analizi.

Analysis of the Experiments and Activities in Secondary School Chemistry
Textbooks by Science Process Skills
The sustainability of the education curriculum appropriately to its purpose and the
achievements of the students to the outcomes required by the curriculum are interrelated with the
teachers and textbooks which are the basis of the education program. The use of textbooks that
are tailored to the outcomes and are the guides for teachers and students is very important when
teachers perform activities in the program. Among the achievements of the students in Chemistry
course, which is one of the fields of Science, science process skills are also included. For this reason,
a productive Chemistry teaching can be achieved through the inclusion of experiments and
activities in Chemistry textbooks aimed at students acquiring and developing science process skills.
The aim of this research is to examine the distribution of the experiments and activities in
secondary Chemistry textbooks and to analyze them in terms of science process skills. In the
examination of the Ministry of National Education 9th, 10th, 11th and 12th grade Chemistry
textbooks; the descriptive survey model was used. Document analysis was applied during the
collection of data. In the study, Chemistry textbooks relating to the curriculum in 2017-2018
education terms were examined. The data were coded and descriptively analyzed by taking into
account the basic and integrated science process skills. As a result of the analysis, it was found out
that the activities in the 9th grade Chemistry textbook are in limited numbers and insufficient in
terms of acquiring science process skills. It has also been determined in other grade textbooks,
such as the 9th class, that the distribution of the experiment and activity is not equivalent to the
units and that there is no activity to gain science process skills in some units.
Keywords: Chemistry textbook, Secondary chemistry program, Science process skills, Document
analysis.
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İlkokul Öğrencilerinin Çevre ve Çevre Kirliliğine Yönelik Bilgi Durumları
Çiğdem GÜLEK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, cigdem.2645@hotmail.com
Muazzez BAYHAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, didembayhan19@gmail.com
Elif SAYIM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, elif.sym13@gmail.com
Berna AKÇA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bernaakca@windowslive.com
Çevre; insanların ve diğer canlıların karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik ve
sosyal bir ortamdır. Bir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır. Bu
ortamda sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bu sebeple insanlara
çevre bilinci kazandırılması gerekir. Bu bilincinin kazandırılmasında ilkokul çağı oldukça önemlidir.
Bu çalışmanın amacı ilkokul öğrencilerinin çevre kavramı ve çevre kirliliğine yönelik bilgi
durumlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla ili Menteşe ilçesinde bulunan 2 farklı
devlet okulunda öğrenim görmekte olan ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada
katılımcıların belirlenmesinde kolay ulaşılabilir olması bakımından 2 okul seçilmiş ve bu okullardaki
toplam 50 gönüllü öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği
çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak geliştirilen görüş
alma formu kullanılmıştır. Formda öğrencilerin cinsiyet ve yaş gibi bazı demografik özelliklerini
belirlemek amacıyla sorulan soruların bulunduğu bölüm haricinde araştırmanın amacına yönelik 5 açık
uçlu soru yer almaktadır.
Araştırma bulgularına göre ilkokul öğrencileri çevre kavramını en sık bitki, dağ, deniz, orman
gibi doğa unsurlarını kullanarak tanımlamışlardır. Bununla birlikte çevre kirliliğine insan faktörünün
doğrudan neden olduğuna dair görüş belirtmişlerdir. Öğrenciler çevreyi korumak için görevli kurum ve
kuruluşlara genel olarak belediye çalışanları ve çevre koruma kulübü cevaplarını vermişlerdir. Yine
okullarında çevreyi korumak için öğretmenlerinin sık sık uyarı yaptıkları ve geri dönüşüm kutularını
kullanmayı teşvik ettikleri öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi
kullanılarak analiz edilmiş ve kategorize edilerek sunulmuştur. Araştırma sonuçları ilgili literatür
kapsamında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre kirliliği, İlkokul, Öğrenci, Bilgi.

Information Studies on The Environment and Environmental Pollution of
Primary School Students

Environment; is a physical, biological and social environment in which people and other living
things interact. In other words, the environment is the environment or conditions in which an organism
exists. In this environment, a healthy life can only be maintained with a healthy environment. For this
reason, people need to gain environmental awareness. Primary school is very important for earning this
consciousness.
The purpose of this study is to determine the knowledge of the primary school students about
environmental concept and environmental pollution. The study group consists of primary and secondary
school students in two different public schools located in the Menteşe district of Muğla province. In the
study, 2 schools were selected in order to make it easier to identify the participants and a total of 50
volunteer students in these schools were selected. In the study in which the qualitative research
approach is adopted, as the data collection tool, the researchers used the opinion form developed by
searching the relevant literature. In the form there are 5 open-ended questions for the purpose of the
research except for the part where the students are asked to determine some demographic
characteristics such as gender and age. The obtained data were analyzed using content analysis and
categorized and presented. The results of the research were discussed in the related literature and some
suggestions were made.
According to the findings of the research, they answered the nature elements (animal, plant,
forest, mountain, sea etc.) and environmental pollution (garbage, vehicles, etc.) as the question 'What
is environment for you? Students stated that the consequences of environmental pollution are
deterioration of the natural environment (pollution of the air, bad smell, bad appearance of the
environment, etc.) and the end of life and illness. In order to protect the environment, pupils generally
provided municipal employees and environmental protection clubs with the answers to the institutions
and organizations in charge. The pupils expressed the activities to protect the environment in their
schools as being aroused by their teachers and having litter and recycling boxes.
Keywords: Environment, Environmental pollution, Primary school, Student, Information.
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OPERA Deneyinde Kısa Ömürlü Parçacıkların İncelenmesi
Mustafa KAMISCIOGLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,mustafakamiscioglu@metu.edu.tr
OPERA (Oscillation Project with Emulsion t-Racking Apparatus) deneyi 2008 ve 2012 yılları
arasında 5 yıllık fizik verisi toplamıştır. Bu deneyin amacıCERN’den gönderilen ve neredeyse saf
müon nötrinosu içeren demette, görünür modda τ nötrinosunu gözlemlemektir. τnötrinosuyüklü
akım etkileşiminin gözlemlenmesi üretilen τ leptonun bozunmasıyla birlikte bu parçacıkların
ECCbirimlerde bıraktığı izlerin analizi ve tespiti yoluyla yapılmaktadır. ECC birimler peşpeşe
yerleştirilmiş nükleer emülsiyon filmler ve kurşun plakalardan oluşmakta olup yüksek uzaysal
çözünürlüğe sahiptir. ECC birimler içerisinde nötrino etkileşim köşelerini tespit edebilmek için özel
bir prosedür izlenip kısa ömürlü parçacıkların (~1 mm içerisinde) gözlemlenmesi ve bu sonuçların
tılsımlı hadron çalışmalarında kullanımı sunulacaktır.
Nötrino etkileşimlerinde tılsım üretimi, geçmişte az sayıda deneyde çalışılmıştır. OPERA
deneyi, bu konuda nitelikli sonuçlar üretebilme potansiyeline sahiptir. Nötrino yüklü akımetkileşimlerinde, tılsım üretim oranının %5 kadar olduğu çeşitli ölçümlerle gösterilmiştir. Öte
yandan tılsım içeren hadronların kütlesi ve yarı ömrü τ leptonu ile benzer olup OPERA gibi salınım
deneylerinde temel arkafonu oluşturmaktadır. Tılsımlı hadronların oranlarının ölçülmesi, salınım
analizi için hesaplanan verimlilik ve arka fon miktarının doğru hesaplanmasını sağlayacaktır.
OPERA verilerin çoğunu Japonya’daki laboratuvarda elde etmesine rağmen bu veriler
tılsımlı hadron araştırmaları için analiz edilmemiştir. Bu çalışma kapsamında verilerin detaylı analizi
yapılmış tılsım içeren olaylar incelenmiştir sonucunda tılsım üretimi ve bozunum oranları
hesaplanacaktır. Bunların eğitim bilimlerinde kullanımından bahsedilecektir.
Keywords: Parçacık Fiziği, Nötrinolar, Bozunum.

Investigation of Short-lived Particles in OPERA Experiment
The Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus (OPERA) experiment has recorded
physics data for five years, from 2008 to 2012. The main goal of OPERA is to search for the
appearance of τ neutrinos in the CNGS, a pure muon neutrino beam from CERN to the Gran Sasso
laboratory in Italy. The τ neutrino CC interactions are identified through the detection of τ lepton
decays in the so-called Emulsion Cloud Chambers (ECC), made of passive lead plates interleaved
with nuclear emulsion films. The special procedures used to locate the neutrino interaction vertices
in ECC and to detect the decays of short-lived particles (within ~1 mm) are described and their
application to the search for charmed hadrons is presented.
The charmed hadron production in neutrino interactions have been studied by several
experiments but still more research is needed. In the OPERA experiment, charmed hadron
production can be studied in detail and important results can be reached. Up to now neutrino
induced charm production rate has been measured about 5% of neutrino charge-current
interactions, in previous experiments. In addition, charmed hadrons have masses and lifetimes
similar to those of the τ lepton and constitute one of the main background sources for oscillation
experiments like OPERA. Therefore, by measuring the production rate of charm, efficiency and
background rate can be calculated more accurately for oscillation analysis.
About half of the OPERA data has been analyzed for oscillation search in Japan. However
systematic charm search has not been done yet. In order to perform this study a new event selection
has been developed and used for charm decay candidates. Efficiency and background estimation
have been done by using Monte Carlo simulations. How these can be used in educational science
will be mentioned.
Keywords: Neutrino, Particle Physics, Decay.
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2000-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Fizik Eğitimi İle İlgili Yapılan
Tezlerin İçerik Analizi
Dr. Zeynel Abidin YILMAZ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, z07yilmaz@gmail.com
Bu çalışmada, ülkemizde 2000-2017 yılları arasında fizik eğitim ile ilgili yapılmış olan
lisansüstü tezlerin çeşitli yönleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Tezlerin incelenmesinde içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen bu tezler YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından fizik,
fizik eğitimi, fizik öğretimi gibi anahtar kelimeler kullanılarak ulaşılabilen tezler arasından
alınmıştır. Çalışmada fizik eğitimi ile ilgili ulaşılabilen 226 lisansüstü tez incelenmiştir. Verilerin
analizi sonuçlar yüzde ve frekans tabloları ile gösterilmiştir. İncelenen lisansüstü tezlerle ilgili
veriler incelediğinde özellikle 2004 yılından itibaren gözle görülür bir artış meydana gelmektedir.
Gerek yüksek lisans, gerekse doktora tezlerinde en fazla çalışılan konu kavram yanılgıları tespit ve
kavram yanılgılarını çeşitli yöntemlerle düzeltme yolları ilk sırayı aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca
örneklem bakımından incelendiğinde lisansüstü tezlerinde örneklem olarak en fazla ortaöğretim
öğrencileri olurken lisansüstü öğrencilerle yapılmış çok az çalışmaya rastlanmıştır. Veri toplama
aracı olarak en fazla başarı testleri, tutum testleri ve görüşmeler oluştururken alternatif
değerlendirme araçlarının çok az kullanıldığı tespit edilmiştir. İncelenen tezlerde sıklıkla çalışılan
alanlar bakımından incelendiğinde özellikle temel fizik konuları, elektrik, dinamik ve ışık ses
konuları oluştururken modern fizik, termodinamik ve astronomi konularına fazla yer verilmediği
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fizik eğitimi, İçerik analizi, Fizik öğretimi, Lisansüstü tezler.

The Content Analysis of The Graduate Theses in Physics Education in Turkey
between The Years 2000 and 2017
In this study, it was aimed to investigate the graduate theses in physics education in Turkey
between the years 2000 and 2017 in terms of different perspectives. The theses were analyzed
using content analysis. The theses were searched from the YOK National Thesis Center using some
keywords such as physics, physics education and physics teaching. In this study, 226 graduate theses
in physics education was analyzed. The results were presented as percent and frequency. The
results indicated that there was a considerable increase in the theses in physics education after
the year of 2004. It was found that the most common issue studied in the theses in both master’s
and doctoral degree in physics education was the identification of the misconceptions. In addition,
the results showed that graduate theses were usually conducted on secondary level students.
According to the results, the most common tests used in the theses was achievement tests, attitude
scales and interviews. It was found that alternative assessment tools were rarely used in the theses.
The most common topics studied in the thesis was that fundamental physics topics, electricity,
dynamic and, light and sound. In contrast to this, modern physics, thermodynamics and astronomy
were among the least studied topics.
Keywords: Physics education, Content analysis, The teaching of physics, Graduate thesis.
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Enerji Ünitesinde PLICKERS Uygulamasının 9.Sınıf Öğrencilerinin Ölçmeye
Karşı Tutumlarına Etkisi
Dr. Yılmaz KARA, Bartın Üniversitesi, yilmazkaankara@gmail.com
Berkay ŞAHİN, Bartın Üniversitesi, berkaysahinn74@gmail.com
Bu çalışmanın amacı, elektronik ölçme ve değerlendirme uygulamalarından Plickers’ın fizik
dersi enerji ünitesinde kullanılmasının öğrencilerin ölçmeye karşı tutumlarına etkisini incelemektir.
Araştırmada yarı deneysel yöntem benimsenmiştir. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında Bartın ili Amasra İlçesinde öğrenimlerine devam etmekte olan 9.sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Öğrencilerden 24’ü deney, diğer 24’ü ise kontrol grubuna atanmıştır. Uygulama
öncesinde geliştirilen ölçmeye karşı tutum ölçeği ön-test olarak katılımcılara uygulanmıştır. İş, güç
ve enerji; mekanik enerji; enerjinin korunumu ve enerji dönüşümü; verim ve enerji kaynakları alt
öğrenme başlıklarına ait beşer sorudan oluşan çoktan seçmeli bir Enerji Ünitesi Başarı Testi (EÜBT)
hazırlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanan test
deney grubu öğrencilerine her konu başlığının anlatımının ardından Plickers programı aracılığı ile
uygulanmıştır. Kontrol grubundaki öğrenciler ise her konu sonunda kendilerine verilen EÜBT’ni
kâğıt-kalem kullanarak tamamlamıştır. Test uygulamasının ardından ölçmeye karşı tutum ölçeği son
test olarak deney ve kontrol grubundaki öğrencilere tekrar uygulanmıştır. Ölçmeye karşı tutum
ölçeğinden elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
Analiz sonuçları deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine oranla ölçmeye karşı
tutumlarında daha olumlu bir tutum geliştiğini göstermiştir. Fizik gibi öğrencilerin öğrenme zorluğu
çektikleri ve sınav kaygısına sahip oldukları bilinen fen konularının öğretiminde ve değerlendirme
süreçlerinde Plickers gibi elektronik ölçme ve değerlendirme programlarının kullanılmasının
ölçmeye karşı tutumları üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünüldüğünde fen bilimleri öğretmenleri
tarafından benzer programların kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Plickers, Ölçme ve değerlendirme, Eğitimde teknoloji kullanımı, Fen eğitimi.

Effects of PLICKERS in Energy Units on the Attitudes of the 9th Grade Students
towards Measurement
The purpose of this study was to examine the effect of Plickers use in the physics course
for energy unit on students' attitudes towards measurement among one of the electronic
measurement and evaluation applications. A semi-experimental method has been adopted in the
research. The working group constitutes the 9th grade students who are continuing their education
in the province of Amasra in Bartın province in 2017-2018 academic year. 24 students were assigned
to the experiment group and 24 were assigned to the control group. The attitude scale developed
before the application was applied as a pre-test. A multiple-choice Energy Unit Achievement Test
(EÜBT) was prepared which is consisting of five questions pertaining to work, power and energy;
mechanical energy; conservation of energy and energy conversion; productivity and energy
resources sub-learning titles. After the completion of the validity and reliability studies, the EÜBT
was administered to the students in experimental group through the Plickers program after each
topic was explained. The students in the control group completed the EÜBT by using paper-pencil
which is given to them at the end of each topic. After the test application, the attitude scale was
re-applied to the students in the experimental and control groups as a final test. Statistical analysis
was performed by transferring the data obtained from the measurement attitude scale to the
computer environment. The results of the analysis showed that the experimental group had a more
positive attitude towards measuring the students than the control group students. The use of similar
programs by science teachers is suggested when it is considered that students like physics have a
positive influence on the attitudes of students using electronic measurement and evaluation
programs, such as Plickers, in teaching and evaluating science subjects that are difficult to learn
and are known to have test anxiety.
Keywords: Plickers, Measurement and evaluation, Use of technology in education, Science
education.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders İmecesi Uygulamaları Hakkındaki
Görüşlerinin Belirlenmesi
Dr. Yılmaz KARA, Bartın Üniversitesi, yilmazkaankara@gmail.com
Özge ŞEN, Bartın Üniversitesi, ozgesen94@gmail.com
Öğretmen adaylarının üniversitelerde aldığı eğitimin yanı sıra öğretmenlik uygulamaları
derslerinde de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak farklı yöntemleri kullanmaları bu süreci iyi
değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada fen bilimleri eğitimi lisans programında zorunlu bir
ders olarak yer alan özel öğretim yöntemleri dersi kapsamında gerçekleştirilen ders imecesi yöntemi
üzerine fen bilimleri öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması amaçlamıştır. Araştırma örnek olay
(durum) çalışması deseni benimsenerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu öğrenimlerine
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi programı 3.sınıfında devam eden ve özel
öğretim yöntemleri dersine kayıt olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Özel öğretim yöntemleri
dersi kapsamında fen bilimleri eğitimine özgü aktif öğrenme tekniklerini ders işlenişinde işe koşmak
isteyen öğretmen adaylarının sınıf içi sunum yapmaları sağlanmıştır. Ardından ders imecesi yöntemi
ile yapılan sunum değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarından yapılan değerlendirmeleri dikkate
alarak sunumlarını gözden geçirmeleri ve eleştiriler doğrultusunda düzenleyerek tekrarlamaları
istenmiştir. Ders imecesi uygulamalarının ardından 10 öğretmen adayı ile yürütülen yöntem
hakkında bir mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakat sonucu elde edilen veriler içerik analizine tabi
tutulmuştur. Analiz sonucunda ulaşılan bulgular tema, kavram ve başlıklar altında tablo haline
getirilerek sunulmuştur. Sonuç olarak öğretmen adayları ders imecesi yönteminin eleştiriye açık
olmayı gerektirdiğini, zorlayıcı ancak geliştirici bir süreç olduğunu ifade etmişlerdir. Ders işlenişi
konusunda kendilerini yenilemek ve geliştirmek üzere bir gözden geçirme olanağı sunan ders
imecesi uygulamalarının öğretmen adaylarının yanı sıra hizmet içi öğretmenler tarafından da zaman
zaman kullanılmasının faydalı olacağına inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ders imecesi, Öğretmen eğitimi, Fen eğitimi, Fen öğretimi.

Determination of the Opinions of the Science Teacher Candidates on Lesson
Study Implementations
In addition to the education that teacher candidates receive at universities, they also need
to use different methods that contribute to their professional development in their teaching
practices. In this study, it was aimed to take the opinions of the science teachers candidates on
the lesson study implementations during the special teaching course which is realized as a
compulsory course in the science education undergraduate program. The study was conducted by
adopting a case study research design. The study group constituted junior teacher candidates who
continue their education at Bartın University, Faculty of Education, Department of Science
Education 3rd grade and register for special teaching methods. Within the scope of special teaching
course, teacher-specific active learning techniques have been provided for in-class presentations
by prospective teachers who want to implement in the course work. Then, the presentation was
evaluated which made by lesson study technique. The prospective science teachers were required
to repeat their lesson presentations by taking into consideration the evaluations and organizing
them in the eyes of critics. An interview was conducted with 10 teacher candidates on
implementations that was followed by the lesson study application. The results obtained from the
interview were subjected to content analysis. As a result of the analysis, the findings were
presented in tabular form under the themes, concepts and titles. As a result, prospective teachers
have stated that the method of lesson study requires to be open to the criticism, they found it as
a challenging but developing process. It is believed that it would be beneficial to use lesson study
applications by in-service teachers, which provide an opportunity to overcome and improve
themselves in the process of teaching, from time to time, as well as from teacher candidates.
Keywords: Lesson work, Teacher education, Science education, Science education.
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Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal
Anlamalarına ve Araştırma Yapmaya Yönelik Motivasyonlarına Etkisi
Recep AKYEL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, akyelrecep@hotmail.com
Prof. Dr. Nurettin ŞAHİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nsahin@mu.edu.tr
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında proje grupları seçtikleri konularla ilgili bilgilere
ulaşabilmek için araştırmalar yaparak, bilimsel araştırma yapabilme becerileri kazanır ve yaşayarak
öğrenirler. Bu çalışmanın amacı proje tabanlı öğrenme yaklaşımımının ortaokul 8. sınıf
öğrencilerinin kavramsal anlama ve araştırma yapmaya yönelik motivasyonlarına etkisini
belirlemektir. Bu amaçla 8. Sınıf konularından biri olan “DNA ve Genetik Kod” konusu proje tabanlı
öğrenme yaklaşımı ile işlenmiştir. Araştırmada, tek gruplu öntest sontest yarı-deneysel desen
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 birinci döneminde izmir il merkezindeki bir
devlet ortaokulunda öğrenim gören 29 (19 kız, 10 erkek) sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.
Çalışma öncesi öğrenciler konunun proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile işleneceği konusunda
bilgilendirilmişlerdir. Uygulamaya başlamadan önce öğretmen tarafından öğrencilerin ilgi, yetenek
ve başarı düzeyleri dikkate alınarak 3-5 kişilik heterojen gruplar oluşturulmuştur. Öğrenciler
uygulama başlangıcından 2 hafta sonra gruplarıyla birlikte projelerini tamamlamışlardır.
Araştırmada Nicel verileri toplamak amacıyla Kavramsal Anlama Testi ve Araştırmaya Yönelik
Motivasyon Ölçeği öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Nicel veriler istatiksel olarak ilişkili
örneklem t-Testi ile analiz edilmiştir. Nitel veriler Proje Değerlendirme Formu, Grup Öz
Değerlendirme Formu ile toplanmış ve içerik analizi yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; proje
tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin kavramsal anlamaları ve araştırmaya yönelik
motivasyonları üzerinde sontest lehine anlamlı farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır. Öğrenciler
proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulamasına ilişkin olumlu görüşlere sahiptirler. Bununla birlikte,
yeterli düzeyde işbirlikli çalışamadıklarını grup değerlendirme formlarında belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, Kavramsal anlama, Motivasyon.

Effect of Project Based Learning Approach on 8th Grade Students’ Conceptual
Understanding and Motivation Toward Research
In the project-based learning approach, project groups study to get information about the
subjects they have chosen; gain the skills to do scientific research and learn by living. The purpose
of this study is to determine the effect of project-based learning approach on the motivation of
8th grade students’ conceptual understanding and motivation toward research. For this purpose,
“DNA and Genetic Code”, which is one of the 8th grade subjects, has been processed with projectbased learning approach. In the study, a single group pretest- posttest quasi-experimental design
was used. The study group consisted of 29 (19 girls, 10 boys) 8th grade students who attended a
state secondary school in the provincial center of Izmir in the first period of 2017-2018. Before the
study, students were informed about that the course would be taught with a project-based learning
approach. Prior to the practice, heterogeneous groups of 3-5 students were formed by the teacher
taking into consideration the level of interest, ability, and success of the students. The students
completed their projects together with their groups within the 2 weeks after the start of the
practice. In order to collect quantitative data in the research, Conceptual Understanding test and
Motivation toward Research scale were applied as pretest and posttest. The quantitative data were
analyzed by paired samples t-Test. The qualitative data were collected with the Project Evaluation
form, the Group Self-Evaluation Form and content analysis was performed. As a result of the
analysis of the data; it was found that the project-based learning approach produced statistically
significant differences in the students' conceptual understandings and motivation toward research
in favor of posttest. Students have positive opinions on the application of the project-based learning
approach. However, they have indicated in the group evaluation forms that they cannot work
cooperatively at a sufficient level.
Keywords: Project-based learning, Conceptual understanding, Motivation.
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Investigation of Pre- and In-Service Teachers’ Understanding and
Misconceptions of Atmospheric Environmental Issues Using Three-tier
Diagnostic Test
Dr. Sakip KAHRAMAN, Canakkale Onsekiz Mart University, kahramansakip@gmail.com
The scope of the study was to investigate whether there were differences in pre- and inservice teachers’ understanding of atmosphere-related environmental issues according to gender
and major and to identify their misconceptions about the subject matter. In this study, survey
method was used. The data were collected using The Atmosphere-related Environmental Problems
Diagnostic Test (AREPDiT) developed by Arslan, Cigdemoglu ve Moseley (2012). First the AREPDiT
was adapted into Turkish and the results indicated that the Turkish version of the AREPDiT could
be used as a valid and reliable instrument to measure both pre- and in-service teachers’
understanding of atmosphere-related environmental issues. The sample of the study consisted of
353 in-service teachers and 634 pre-service teachers. The data were analyzed descriptively and
statistically. The results of the three-way ANOVA revealed that males’ conceptual understanding
of atmospheric environmental issues was significantly higher than that of females. It was found
that science and social science teachers’ understanding of atmospheric environmental issues were
significantly higher than that of pre-service teachers with the same major while there was no a
significant difference between pre- and in-service primary school teachers’ understanding of
atmospheric environmental issues. In addition, the results indicated that pre- and in-service
teachers in all the majors had various misconceptions about atmosphere-related environmental
problems.
Keyword: Greenhouse effect, Global warming, Teacher, Three-tier diagnostic test, Misconception.
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DNA ve Genetik Kod Ünitesine Yönelik Quizbean Uygulamasının Öğrencilerin
Sınava Karşı Tutumlarına Etkisinin Belirlenmesi
Dr. Yılmaz KARA, Bartın Üniversitesi, yilmazkaankara@gmail.com
Bektaş Onur KOÇAK, Bartın Üniversitesi, yilmazkaankara@yahoo.com
Bu çalışma, elektronik ölçme ve değerlendirme uygulamalarından biri olan “Quizbean”
programının fen derslerinde kullanılmasının öğrencilerin sınava karşı tutumlarına olan etkisini
incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test ile
şekillenmiş yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bartın
ilinde bulunan MEB’e bağlı bir devlet okulunun sekizinci sınıfında öğrenimlerine devam eden 48
öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yer aldığı sınıflardan biri deney grubu diğeri ise kontrol
grubu olarak atanmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında sınava karşı tutum ölçeği deney ve
kontrol grubunda yer alan öğrencilerin tamamına ön ve son test olarak uygulanmıştır. Kontrol
grubunda bulunan öğrencilere DNA ve Genetik Kod ünitesi işlenirken her konu sonunda konu ile ilgili
çoktan seçmeli sorular klasik kâğıt kalem test şeklinde yöneltilmiştir. Deney grubunda yer alan
öğrenciler ise her konu sonunda kendilerine yönlendirilen soruları Quizbean programı aracılığı ile
cevaplamışlardır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından beşli Likert tipi ölçek şeklinde
geliştirilen “sınava karşı tutum ölçeği” kullanılarak toplanmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında
elde edilen veriler SPSS 21 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sınava karşı tutum ölçeğinden
elde edilen araştırma sonuçlarına bakıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu
gözlenmiştir. Yani farklı bir deyişle elektronik ölçme değerlendirme biçiminde yapılan sınavlara
karşı öğrencilerin daha olumlu tutum sergiledikleri anlaşılmaktadır. Elektronik ölçeme
değerlendirme uygulamaları ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının daha olumlu etkiler ortaya
çıkarma potansiyeline sahip olacağına inanılmaktadır. Benzer çalışmaların cinsiyet ve günlük
internet kullanım süresi gibi değişkenler gözetilerek gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Ölçme ve değerlendirme, Eğitim teknolojisi.

Determination of the Effect of QuizBean Application for DNA and Genetic
Code Unit on Students' Attitudes toward the Exam
This study was carried out to investigate the effect of the use of "QuizBean" program in
science courses on the students' attitude toward the test which is one of electronical measurement
and assessment applications. In the research, quasi-experimental design which is formed by pretest and post-test is used in quantitative research methods. The study was carried out with 48
students who continued their education in the eighth grade of a state school affiliated to MEB in
the province of Bartın in the academic year of 2017-2018. One of the classes in which the students
are placed is assigned to the experimental group and the other is assigned to the control group.
Attitudes towards exam scale was applied as pre- and post-test to all students in the experimental
and control group before and after the implementations. When the DNA and Genetic Code unit was
being processed for the students in the control group, multiple-choice questions related to the
subject at the end of each topic were directed through the classical paper-pencil test. The students
in the experiment group responded to the questions directed to them at the end of each topic
through the QuizBean program. The research data were collected by the researchers using the
"attitudes towards test scale" developed as a five-point Likert type scale. The data obtained within
the scope of the study were analyzed using the SPSS 21 program. When we look at the results of
the study on the attitudes towards test scale, it is observed that there is a significant difference in
favor of the experimental group. In other words, it is understood that the students have more
positive attitude towards examinations made in the form of electronic measurement evaluation. It
is believed that enriched learning environments with electronic measurement evaluation
applications will have potential to reveal more positive effects. It is thought that similar studies
can be carried out by considering variables such as gender and duration of daily internet use.
Keywords: Science education, Measurement and evaluation, Educational technology.
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Zeka Oyunları Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimi
Hakkındaki Görüşlerine Etkisi
Muhammed Ali SAVAŞ, Bartın Üniversitesi, mali.savas@gmail.com
Dr. Yılmaz KARA, Bartın Üniversitesi, yilmazkaankara@gmail.com
Öğrencilere sadece bilgi aktarmak, onların zihinsel kapasitelerinin, problem çözme
becerilerinin, düşünme becerileri ile birlikte problem çözümede farklı yöntemler oluşturma ve
kullanma becerilerinin geliştirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Zeka oyunları dersinin öğrencilerin
zihinsel becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışma zeka oyunları
eğitiminin, fen bilimleri öğretmen adaylarının fen eğitimi hakkındaki görüşlerine etkisini belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Çalışma Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde fen bilimleri eğitimi almakta
olan 3’üncü sınıf öğrencileri ile birlikte yürütülmüştür. Çalışmaya katılan katılımcıların 3’ü (%13,64)
erkek ve 19’u (%83,36) kadındır. Katılımcılara 2017-2018 güz döneminde zeka oyunları eğitimi
verilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenen çalışmada
araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu soruların yer aldığı form kullanılmıştır. Görüşme
formu eğitim öncesinde ve sonrasında uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Yöneltilen
sorularda katılımcıların hayatında en kalıcı eğitim etkinliğinin ne olduğu sorgulanmış, fen eğitiminin
gerçekleştirileceği ortam ile öğrenci ve öğretmen özellikleri ve değerlendirme aşamaları hakkındaki
düşüncelerinin ifade edilmesi istenilmiştir. Katılımcılar öğrencilerin istekli, meraklı, pratik düşünen
bireyler olması gerektiğini, uygulanacak ortamın öğrencinin derse karşı ilgisini arttırıcı yönde oması
gerektiğinin avantajları olacağını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin merak eden, araştıran, sorgulayan
ve kendini geliştiren bireyler olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcılar eğitim sonrasında
zeka oyunları kullanarak fen eğitimi yapılabileceğine yönelik konulardan bahsetmişlerdir. Zeka
oyunları eğitminin bakış açılarını genişlettiğini ve fen eğitiminde etkili olabileceğini belirtmişlerdir.
Sonuç olarak öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olduğu görülen zeka oyunlarına fen eğitiminde yer
verilmesi durumunda etkili olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Zeka oyunları, Eğitsel oyunlar.

The Impact of Intelligence Games Education on Science Teacher Candidates'
Views on Science Education
Only transferring knowledge to students is inadequate in developing their mental
capacities, problem solving skills, thinking skills, and the ability to create and using different
methods in problem solving. It is expressed that intelligence games are effective in the
development of mental skills of students. This study was conducted in order to determine the effect
of education of intelligence games on science education candidates' views on science education.
The study was conducted in conjunction with the 3rd grade students who are studying science at
Bartın University Faculty of Education. 3 participants (13.64%) were male and 19 (83.36%) were
female. Participants were trained in intelligence games during the fall semester of 2017-2018. In
this study adopting the case study of qualitative research methods, a form with open ended
questions developed by the researchers was used. The interview form was administered before and
after the training and the results were evaluated. The questions asked were asked what is the most
persistent educational activity in the participants' lives, the environment in which the science
education should be carried out, and the thoughts about student and teacher characteristics and
evaluation stages. Participants stated that students should be willing, curious, practical thinking
individuals, and that the environment in which they are to be implemented will have the advantages
of increasing the interest of the student in the course. They expressed that teachers should be
curious, inquiring, questioning and self-developing individuals. Participants talked about the issues
of science education using intelligence games after the training. They point out that intelligence
games expand educational perspectives and can be effective in science education. As a result, it is
thought that it will be effective if the intelligence games which are seen as positive effects on the
students are included in science education.
Keywords: Science education, Intelligence games, Educational games.
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Argümantasyon Destekli Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretim Uygulamaların
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Deney Tasarlamalarına Yansımaları
Tuğba ECEVİT, Hacettepe Üniversitesi, tubaecevit@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Fitnat KAPTAN, Hacettepe Üniversitesi, fitnat@hacettepe.edu.tr
Etkili fen bilimleri öğretmenlerinin nitelikleri arasında deneysel araştırmaları planlayabilme ve
güvenli bir şekilde yürütebilme becerilerine sahip olmaları yer almaktadır. Öğretmen adayları lisans
eğitimlerini tamamlamadan önce ilkokul ve ortaokul seviyelerinde yaptıracakları deneyleri kendilerinin bizzat
uygulamış olmaları fen bilimlerini daha etkin bir şekilde öğretmelerine yardımcı olacaktır. 21. yüzyıl
becerilerine sahip fen okuryazarı bireyler yetiştirebilmek için geleceğin öğretmeni olacak lisans öğrencilerinin
deney tasarlama becerilerinin ve özgüvenlerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu doğrultuda, 2016-2017 eğitimöğretim yılı güz döneminde fen bilimleri öğretmenliği lisans programında yer alan “Fen Okuryazarlığı” seçmeli
dersinde 14 hafta boyunca 38 öğretmen adayının argümantasyon destekli araştırma-sorgulamaya dayalı deney
tasarlamaları ve uygulamaları sağlanmıştır. Bu kapsamda, argümantasyon destekli araştırma-sorgulamaya
dayalı öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının deney tasarlamalarına yansımalarını belirlemek amacıyla
öğretmen adaylarının uygulama öncesi ve sonrası yapmış oldukları deney tasarlama çalışmaları tercih ettikleri
deney türü ve hangi becerileri kazandırmaya yönelik olduğu ile görüşleri ve öz-değerlendirmeleri incelenmiştir.
Bu araştırmada, karma yöntem desenlerinden “deneysel desen, nitel veri, içerik analizi” yöntemi
kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından uygulama öncesinde ve sonrasında “Sıvıda çözünmüş katı madde
miktarının kaynama noktasına etkisi” ile ilgili deney tasarlamaları ve tasarladıkları deneyleri değerlendirmeleri
istenmiştir. Öğretmen adayları uygulama öncesinde daha çok adım adım yönergelerin olduğu kapalı uçlu deney
tasarlarken uygulama sonrasında açık uçlu deneylere yönelim göstermişlerdir. Deney tasarlama çalışmaları
bilimsel süreç becerilerini kazandırma önünden incelediğinde, öğretmen adaylarının çoğu uygulama öncesinde
gözlem, ölçme, deney yapma, hipotez kurma ve verileri yorumlama becerilerine yer verdiği, uygulama
sonrasında ise bu beceriler yanında tahmin etme, yorum yapma, iletişim, değişkenleri belirleme, verileri tablo
ile sunma, verilerden grafik çizme becerilerini de geliştirici bölümler ekledikleri tespit edilmiştir. Öğretmen
adayları uygulama sonrasındaki deney tasarımlarının daha çok açık uçlu deneye yönelik olduğunu ve ekledikleri
bölümlerin öğrencilerin öğrenmelerine ve becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca
uygulama öncesinde deney tasarlarken yaşadıkları zorlukları uygulama sonrasında yaşamadıklarını, her hafta
kendi deneylerini tasarlama, yürütme ve rapor etmelerinin kendilerini geliştirdiğini ve kendilerini daha
deneyimli hissettiklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Fen öğretmen eğitimi, Deney tasarlama becerisi, Araştırma-sorgulamaya dayalı
öğrenme, Argümantasyona dayalı öğrenme.

Reflections of the Argumentation based Inquiry Teaching Practices on PreService Science Teachers’ Experimental Design
One of the desired characteristics of science teachers is to have the skills of designing experiments
and carrying out experiments in a safe way. If pre-service science teachers involve in the activities related to
the designing and implementing experiments during teacher training program in their future activities they
will be more effectively teaching science. It is important to develop experiman designing skils of pre-service
science teachers in order to educate science literate individuals with the necessary skills for the 21. century.
During the fall semester of 2016-2017 academic year 38 pre-service science teachers designed and
implemented experiments which the argumentation based inquiry teaching approach for 14 weeks. In order
to determined the reflection of argumentation based inquiry teaching practices on pre-service science teacher
investigated pre and post implementation pre-service science teacher' experimental design studies and
opinions. In this study, mixed method design "experimental design, qualitative data, content analysis" is used.
The participants were asked to design an experiment about “The effects of the amount of solid matter
dissolved in liquid” and to evaluate their experimental design. Before the implementation the participants
mostly designed closed experimental designs in which certain step by step and instructions were followed.
After the implementation their designs were much more open-ended. Concerning the acquisition of scientific
process skills most of before the implementation the participants employed the skills of observation,
measurement, experiment, developing hypothesis and discussion of the findings. After the implementation
the participants were found to use the same skills as well as the following skills: prediction, interpretation,
reporting the results, identifying the variables, presenting the findings through tables and developing graphics
based on the findings. After the implementation the participants reported that their experimental designs are
mostly open-ended and the additions they develeped are those which contribute to student learning and skill
acquisition. In addition, they reported that the difficulties they experienced before the implementation do
not occur after the implementation. They also stated that their skills to design, implement and report the
experiments have improved and that they feel themselves much more experienced in using these skills.
Keywords: Science teacher education, Inquiry based learning, Argumentation based learning, Experiment
desinging skill.
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Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Süreç Temelli Ölçme Değerlendirme Araçları
Kullanımının Tespiti
Öğr. Gör. Dr. Ulaş KUBAT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ulaskubat@mu.edu.tr
Öğrenme öğretme süreci sonunda kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediği veya ne
düzeyde gerçekleştiğini tespit etmek için ölçme-değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenme
öğretme sürecindeki bu ölçme ve değerlendirme gereksinimi eğitim sürecinin vazgeçilmez bir öğesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölçme-değerlendirme yaklaşımını alternatif ve geleneksel
yaklaşımlar olarak iki türlü değerlendirebiliriz. Diğer bir deyişle süreç odaklı veya sonuç odaklı
olarak nitelendirilebilir. Öğretim programının amaçlarının gerçekleşme düzeyinin belirlenmesinde
farklı türden değerlendirme yöntem ve araçlarından faydalınılanabilir. Geleneksel ölçme
değerlendirme araçları yanında proje, portfolyo, tanılayıcı dallanmış ağaç ve yapılandırılmış grid
gibi alternatif ölçme değerlendirme araçları kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı fen bilgisi
öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme aracı olarak hangi ölçme değerlendirme araçlarını
kullandıklarını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca araştırmanın diğer bir amacı da bu ölçme değerlendirme
araçlarını nasıl kullandıklarını belirlemektir. Bu amaçla yürütülen çalışma, nitel araştırma
paradigmasına uygun olarak tasarlanmış olup verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma gurubunu 2017-2018 öğretim yılında Muğla ili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
okullarda görev yapmakta olan 22 fen bilimleri öğretmeninden oluşturmaktadır. Çalışmada veri
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Literatür taraması
sonucunda Fen Bilimleri öğretmenleri ve öğretim üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yarı
yapılandırılmış görüşme formu soruları hazırlanmış, ve uygulamaya koyulmuştur. Araştırma
bulgularına göre fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme araçlarını çok az
kullandıkları daha çok geleneksel ölçme değerlendirme araçlarını kullandıkları ortaya çıkarılmıştır.
Görüşme yapılan öğretmenlerin çok azı tanılayıcı dallanmış ağaç ve projeyi kullandıklarını
belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri öğretmeni, Öğrenme öğretme süreci, Alternatif ölçme
değerlendirme araçları.

Determination of the Use of the Process Based Assesment Tools by Science
Teachers
At the end of the teaching-learning process, measurement-evaluation is needed to
determine whether the achievements are realized or not. This need for measurement and
evaluation in the learning teaching process comes as an indispensable element of the education
process. We can evaluate the measurement-evaluation approach in two ways as alternative and
traditional approaches. In other words, it can be defined as process-oriented or result-oriented.
Different types of assessment methods and tools can be used to determine the level of achievement
of the objectives of the curriculum. In addition to traditional assessment tools, alternative
assessment tools such as project, portfolio, diagnostic tree and structured grid can be used. The
aim of this study is to find out which measurement assessment tools are used by the science
teachers as alternative assessment tools. Another goal of the research is to determine how they
use these assessment tools. The study conducted for this purpose was designed in accordance with
the qualitative research paradigm and descriptive analysis was used in the analysis of the data. The
study group consists of 22 science teachers who are working in the schools affiliated to the Ministry
of National Education in Muğla province in 2017-2018 school year. Semi-structured interview form
was used as data collection tool in the study. As a result of the literature review, quasi-structured
interview form questions were prepared and put into practice in line with the views and suggestions
of science teachers and faculty members. Research findings show that science teachers use more
traditional assessment tools than traditional instruments. Very few of the teachers interviewed
stated that they used diagnostic tree and project.
Keywords: Science teacher, Learning-teaching process, Alternative assesment tools.
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Fen Bilgisi Sınıfları Teknolojik Koşullarının Fen Bilgisi Öğretmenleri Görüşleri
Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Öğr. Gör. Dr. Ulaş KUBAT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ulaskubat@mu.edu.tr
Geleneksel eğitimde temel bilgi kaynağı kitaplar iken, internet aracılığı ile dünyadaki birçok
bilgi kaynaklarına ulaşım yolu açılmıştır. İnternetin hızlı gelişimi geleneksel zaman ve mekân
kavramını değiştirerek istenilen anda bilgiye ulaşma olanağı ortaya çıkmıştır. Eğitimde teknoloji
kullanımı her ne kadar öğretmen ve öğrenciye büyük olanaklar sunsa da bunlardan yararlanmak için
gerekli bilgi ve beceriye sahip değilse, bu teknolojileri sınıf ortamında uygulamak çok zordur. Bu
çalışmanın amacı fen bilgisi sınıflarının teknolojik şartlarının fen bilgisi öğretmenleri görüşleri
doğrultusunda değerlendirilmesidir. Günümüzde öğrenme öğretme sürecinde öğretmenin birçok
rolü vardır. Öğretmenin hem teknoloji kullanma hem de teknolojiyi öğrenerek öğrencilerine
öğretmek gibi çok önemli bir görevi vardır. Öğretme sürecinde teknolojinin kullanılması ile
öğrenciler bilgisayar aracılığı ile bireysel olarak çalışabilecekleri ortam bulabilmektedir. Bu açıdan
bakıldığında uygun zaman ve mekânda sınıfta teknoloji kullanımı öğretmen ve öğrencinin işini
kolaylaştırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda amaçsal örneklem yönteminin kullanıldığı araştırmada
20 fen bilimleri öğretmeni çalışma gurubunu oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemine
göre tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış (Semi-structured interview form)
görüşme formu kullanılmıştır. Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik literatür taraması sonucunda
görüşme soruları hazırlanmıştır. Daha sonra fen Bilimleri öğretmenleri ve öğretim üyelerinin görüş
ve önerileri doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formu son hali verilerek uygulamaya
konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre bazı fen bilgisi sınıfları ve laboratuvarlarında bilgisayar,
internet, projeksiyon bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca görüşme yapılan fen bilgisi
öğretmenlerinin yarısı deney malzemelerinin temininde büyük sıkıntılar yaşadıklarını
vurgulamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi, Fen bilgisi öğretmeni, Teknolojik koşullar.

The Evaluation of Technological Conditions of the Science Classrooms
According to Science Teachers’ Opinion
While the main source of information in traditional education is books, access to many
information sources in the world has been opened via the internet. The rapid development of the
Internet has changed the concept of traditional time and space and the opportunity to reach the
desired information has emerged. The use of technology in education is very difficult to implement
in the classroom environment, provided that teachers and students offer great opportunities but
do not have the knowledge and skills to take advantage of them. The purpose of this study is to
evaluate the technological conditions of the science classes of interest according to the views of
science teachers. In today's learning-teaching process, the teacher has many roles. The teacher has
a very important task, such as using technology and learning technology to teach his students. With
the use of technology in the teaching process, students can find an environment where they can
work individually through computers. From this point of view, the use of technology in classrooms
at appropriate times and places facilitates the work of teachers and learners. For this purpose, 20
science teachers constitute the study group in the research using the objective sampling method.
Qualitative research method was used in the research. Semi-structured interview form was used as
a data collection tool. Interview questions were prepared as a result of literature search for
technology use in education. Then semi-structured interview form was put into final form in
accordance with the opinions and suggestions of science teachers and faculty members. According
to the results of the research, some science classes and laboratories did not have computer,
internet, projection. In addition, half of the interviewed science teachers emphasized that there
was great difficulty in providing the test materials.
Keywords: Science, Science teacher, Technological conditions.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Uygulamaları Sürecinde Eğitim
Ortamının Düzenlenmesine Yönelik Görüşleri
Öğr. Gör. Dr. Ulaş KUBAT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ulaskubat@mu.edu.tr
Okulların fiziki koşulları öğrencinin akademik başarısında oldukça önemlidir. Bu yönüyle
sınıf ortamının düzenlenmesi öğrenme sürecinde oldukça önemlidir. Sınıf ortamın düzenlenmesinde
iyi aydınlatılmış, iyi ısınan, oturma sıraları rahat gibi değişkenlerin öneminin yanı sıra sınıf içinde
öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişimi de oldukça önemlidir. Diğer bir deyişle sınıf ortamı
düzenlenmesi, sadece fiziki düzenleme olmayıp, sınıf içi iletişimi ve etkileşimde olduğu
söylenebilir. Bu nedenle sınıfta demokratik bir sınıf ortamı oluşturulması öğrencinin kendisini rahat
bir şekilde ifade etmesine yardımcı edecektir. Böylelikle öğrenciler eleştirel düşünme ve üst düzey
düşünme becerileri kazanabilecektir. Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının okul
uygulamaları sırasında tespit ettikleri sınıf düzenlemesindeki eksiklileri ve bunlara yönelik
çözümlerin neler olabileceğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma gurubunu; 2017- 2018
eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği
bölümünde öğrenim görmekte olan 26 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin
kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Literatür taraması sonucu hazırlanan sorular uzman görüşü sonucu son hali verilerek uygulamam
konulmuştur. Görüşme formlarına ilişkin nitel verilerin analizinde içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıfların fiziki koşullarında bir çok eksiklikler tespit
edilmiştir. Fen bilgisi sınıf ve laboratuvarlarında deney masaları ve malzemeleri, malzeme
dolapları, okulun alt yapı, araç-gereç ve teknolojik koşullarında (bilgisayar, internet, projeksiyon)
eksiklikler olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca oturma düzeni olarak çoğunlukla sınıf tartışması ve
küçük grup aktiviteleri için uygun olmayan en geleneksel yöntem olan sıraların dizi halinde zemine
tutturulduğu düzen kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Öğrenciler ve öğretmenin yüz yüze birbiriyle
rahat iletişim kurabileceği U şeklinde sınıf düzenlenmesinin ise çok az kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi öğretmen adayı, Okul uygulaması, Eğitim ortamı düzenlemesi.

Organization of Educational Environment During School Practice in Views of
Pre-Service Science Teachers
The physical conditions of schools are very important to the academic success of the
student. In this respect, the arrangement of the classroom environment is very important in the
learning process. In the arrangement of the classroom environment, teacher-student and studentstudent communication is also very important in the classroom, as well as the importance of
variables such as well-illuminated, well-warming and comfortable seating. In other words, it can
be said that the arrangement of the classroom environment is not only physical arrangement but
also communication and interaction in the classroom. For this reason, establishing a democratic
classroom environment in the classroom will help the student to express himself comfortably. Thus,
students will gain critical thinking and high-level thinking skills. The aim of this study is to reveal
the deficiencies in the classroom regulation that pre-service science teachers have identified during
school practices and the solutions to them. Study group of study; In the academic year of 20172018, there are 26 teacher candidates who are studying in the Department of Science Education of
Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education. In this study using qualitative research method,
semi-structured interview form was used as data collection tool. The questions prepared after the
literature search were given final results after the expert opinion. Content analysis technique was
used in the analysis of qualitative data on interview forms. According to research findings, many
deficiencies were found in the physical conditions of the classes. In science classrooms and
laboratories, it has been found that there are deficiencies in experimental tables and materials,
material cabinets, school infrastructure, equipment and technological conditions (computer,
internet, projection). In addition, it has been found out that the most conventional method, which
is usually unsuitable for class discussion and small group activities, is to use the order in which the
rows are fixed to the floor in series. It has been found that the classroom arrangement is very rarely
used in the sense that students and teachers can communicate with each other in a face-to-face
manner.
Keywords: Pre-service science teacher, School practice, Organization environment.
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Klonlama Konusundaki Araştırma Sorgulama Etkinliklerinin İnformal
Muhakemeye Etkisi
Eda Ece KAVLAK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, edaece_kavlak15@erdogan.edu.tr
Dr. Bahadır NAMDAR, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, bahadir.namdar@erdogan.edu.tr
Fen okur yazarı bireylerin sosyobilimsel konular (SBKlar) hakkında karar verirken informal
muhakeme süreçlerine dahil olup kanıta dayalı argümanlar üretmeleri beklenmektedir. Bu nedenle
SBK hakkında karar verme süreçlerine dahil edilecek bireylerin konuyla ilgili alan bilgilerinin
artırılması bireylerin konuya daha da hakim olarak etkin karar vermelerini sağlayacağı söylenebilir.
Ancak alan yazına bakıldığında SBKlar hakkında öğretmen adaylarıyla yapılan ve SBK alan bilgisini
artırmaya yönelik az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmanın amacı sosyobilimsel bir konu olan
klonlama konusunda hazırlanmış olan ve araştırma sorgulama dayalı klonlama ünitesinin fen bilgisi
öğretmen adaylarının informal muhakemelerine etkisini incelemektir. Çalışmaya bir devlet
üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği programı 2. sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 21
öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma sorgulamaya dayalı klonlama etkinliklerinin olduğu
uygulamalar toplam 8 ders saati sürmüştür. Veriler öğrencilerin cevap vermesini gerektiren toplam
beş adet klonlamaya yönelik senaryonun olduğu açık uçlu soruların ön-test son-test olarak
uygulanması ile toplanmıştır. Verilerin analizi informal muhakeme örüntüleri rubriğine göre analiz
edilmiştir. Katılımcıların son-test rasyonel informal muhakemeyi daha çok kullandıkları, hayvan
hakları hakkında karar verirken daha çok duygusal informal muhakemeyi kullandıkları ve tedaviye
yönelik klonlanmaya yönelik olarak son testte tüm öğretmen adaylarının rasyonel muhakeme
kullandıkları görülmektedir. Genel olarak bakıldığında öğretmen adaylarının informal muhakeme
örüntülerini bir arada kullanmada zorlandıkları görülmektedir. Günlük yaşamın bir parçası olan bir
parçası olan sosyobilimsel konuların öğretiminde araştırma sorgulama etkinliklerinin kullanımı ve
informal muhakeme örüntülerinin karar verme sürecinde bütüncül bir şekilde kullanımının
öğretilmesi önerilmektedir
Anahtar Kelimeler: İnformal muhakeme, Araştırma sorgulama, Öğretmen adayları.

The Effect of Inquiry Activities on Cloning Subject on Informal Reasoning
Scientifically literate individuals are expected to be involved in the informal reasoning
process and produce arguments based on the evidence to make decisions on socioscientific issues
(SSI). For this reason, it can be said that increasing the information about the subjects related to
the SSI to be included in the decision-making processes will enable the individuals to make more
efficient and effective decisions about the issue. However, when looking at the literature, few
studies were conducted on teacher candidates about SSIs to increase SSI content knowledge. The
purpose of this study is to examine the effect of the inquiry based cloning unit, which is a socioscientific subject, on the informal reasoning of the science teacher candidates. A total of 21
teacher candidates from a state university studying in the second year of science teacher education
program participated in the study. Inquiry based cloning activities took a total of 8 lessons. The
data were collected by applying open-ended questions that included five scenarios as a pre-test
and post-test, which is a that students should respond to. The analysis of the data was conducted
by using the rubric of informal reasoning patterns. The participants used more rational informal
reasoning, more emotional informal reasoning when deciding on animal rights, and all teacher
candidates used rational reasoning in the final test for cloning for treatment purposes. In general,
it seems that teacher candidates have difficulty in using the informal reasoning patterns together.
It is suggested that the use of inquiry activities in the teaching of socioscientific subjects, which is
a part of everyday life, and the use of informal reasoning patterns in decision making process in a
holistic way.
Keywords: Informal reasoning, Inquiry, Preservice teachers
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Bağlam Temelli Yaklaşım Konusunda Yürütülen Tezlerin İncelenmesi:
Doküman Analizi Çalışması
Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, hsayvaci@gmail.com
Doç. Dr. Serkan SEVİM, Pamukkale Üniversitesi, ssevim@pau.edu.tr
Öğr. Gör. Gürhan BEBEK, Avrasya Üniversitesi, gurhan.bebek@avrasya.edu.tr
Sena KİBRİTÇİOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, senakibritcioglu@gmail.com
Eğitim – öğretim sürecinin günlük hayat ile entegrasyonun sağlanması gerekliliği düşüncesini
kendisine konu alanı olarak seçen bağlam temelli yaklaşımın uygulamaları ve etkileri konusunda
çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Ancak bu çalışmaların ne tür alanlarda yürütüldüğüne yönelik
tematik analizin yapıldığı çalışmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı bağlam
temelli yaklaşım konusunda yürütülmüş olan tezleri yıl, tür, konu, yaklaşım, model, örneklem, veri
toplama aracı ve sonuçlar şeklinde 7 farklı başlık altında incelemek ve bu konu alanında araştırma
yürütmeyi planlayan araştırmacılara yol göstermektir. Bu amaç doğrultusunda toplam 23 teze
ulaşılmış ve araştırma doküman analizi yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Bağlam temelli
yaklaşım konusunda yürütülmüş tezlerin % 39 (n=9) yüksek lisans % 61 (n=14) doktora türünde olduğu
ve yaklaşık % 65 (n=15) nicel yaklaşım, % 5 (n=1) nitel yaklaşım ve % 30 (n=7) karma yaklaşım ile
yürütüldüğü belirlenmiştir. Tüm çalışmalar göz önüne alındığında bağlam temelli öğretim yöntemi
konusuna yönelik çalışmaların bağlam temelli materyal tasarlama konusuna oranla daha yüksek bir
orana sahip olduğu ve yöntem başlığı altında deneysel araştırmalar temasına ait yarı deneysel
yöntemin ilk sırada geldiği görülmektedir. Örneklem seçim temasına yönelik olarak öğrencilerin
seçildiği tezlerin ağırlığının öğretmen adayları ve öğretmenlere oranla daha fazla olmasına bağlı
olarak bağlam temelli yaklaşım konusunda eğitim – öğretim sürecinin uygulayıcısı olan
öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sürece dâhil edildiği çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bağlam temelli yaklaşım, Tez inceleme, Doküman analizi.

The Investigation of Master Thesis and Dissertations on Context Based
Approach: A Document Analysis Study
Context based approach is based on idea that the necessity of integration of education training period with daily life. Various studies have been carried out about implementation of
context-based approach and affect of context-based approach. However, there have been no
studies on the thematic analysis of what areas these studies are conducted. This study aims at
analyzing postgraduate thesis and dissertations in the field of context based approach in terms of
several variables, and guiding future researchers who are planning to carry out studies in the
related topic. For this purpose, a total of 23 theses were reached and carried out using the research
document analysis method. It was determined that 39% (n=9) of the postgraduate thesis composed
of master thesis while 61% (n=14) of them were doctoral dissertation and it was concluded that 65%
of the studies (n=15) adopted quantitative approach while 5% of them (n=1) qualitative and 30% of
them (n=7) mixed type. When all studies are taken into consideration about context based
approach, theses on context based approach’s teaching are higher percentage than theses on
context based material design. Additionally, quasi experimental method is in first line which is
under the theme of experimental research. For the sample selection theme, theses carried out on
students are higher percentage than , theses carried out on teachers. In this context, it is suggested
to carry out studies carried out on teachers.
Keywords: Context based approach, Postgraduate thesis and dissertations, Document analysis.
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Kimya Öğretmen Adaylarının Organik Kimya Laboratuvarı Dersinde Akış
Diyagramlarının Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU, Balıkesir Üniversitesi, canan@balikesir.edu.tr
İlkay ERDURMAZLI, Balıkesir Üniversitesi, ilkayerdurmazli@hotmail.com
Betül KIZMAZ, Balıkesir Üniversitesi, kizmazbetul@hotmail.com
Şengül HEPÖZ, Balıkesir Üniversitesi, sengulhepoz@hotmail.com
Bir grafik düzenleyici türü olan akış diyagramları, laboratuarda öğrencilerin anlamalarını
geliştirmek ve düşüncelerini düzenlemelerine katkıda bulunmak amacıyla kullanılabilir. Akış
diyagramı bir olayın aşamalarının sıralanması ile öğrencilerin bilgileri organize etmesine ve
yorumlamasına yardımcı olur. Akış diyagramları aynı zamanda bir süreçteki deneysel stratejiyi ve
takip edilmesi gereken işlem basamaklarını göstermek amacıyla da kullanılır. Organik Kimya
Laboratuvarı I dersi, lisans kimya ve kimya öğretmenliği programlarının önemli laboratuvar
derslerinden biridir. Bu çalışmada, Organik Kimya Laboratuarı I dersi kapsamında organik kimya
deneylerinin akış diyagramı ile gerçekleştirilmesine yönelik kimya öğretmen adaylarının
düşüncelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma, Organik Kimya Laboratuvarı-I dersi alan 13’ü
kız, 9’u erkek toplam 22 kimya öğretmen adayı ile dokuz hafta içinde gerçekleştirilmiştir. Kimya
öğretmen adayları 7 adet deney için 7 tane akış diyagramı hazırlayarak Organik Laboratuvar
derslerinde bunları kullanarak deneylerini yapmışlardır. Öğrencilere öncelikle akış diyagramına
yönelik bir eğitim verilmiş ve diyagramı nasıl hazırlayacakları açıklamışlardır. Araştırmacılar
tarafından kimya öğretmen adaylarının deneylerdeki akış diyagramı kullanımı hakkındaki görüşlerini
belirlemek için 10 sorudan oluşan bir anket geliştirilmiştir. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir.
Çalışma sonunda kimya öğretmen adaylarının neredeyse tamamının Organik Kimya laboratuvarında
akış diyagramı kullanımını yaralı bulmuştur. Öğretmen adaylarının çoğunun akış diyagramlarının
zaman yönetimi için uygun olduğunu ve hepsinin organik kimya laboratuvarında akış diyagramlarının
kullanımını önerdiğini belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimya öğretmen adayları, Akış diyagramı, Organik Kimya Laboratuvarı.

Investigation of Prospective Chemistry Teachers' Views About Flow Diagram
Usage in Organic Chemistry Laboratory
The flow diagrams, a type of graphic organizer, can be used to help students improve their
understanding of the laboratory and contribute to the organization of their thinking. A flow diagram
helps students to organize and interpret information by sequencing the stages of an event. Flow
diagrams are also used to demonstrate the experimental strategy and the steps to be followed in a
procedure. Organic Chemistry Laboratory I is one of the important laboratory courses of
undergraduate chemistry and chemistry teaching programs. In this study, it was aimed to
investigate that the prospective chemistry students' thoughts about performing the organic
chemistry experiments with flow diagram in the context of Organic Chemistry Laboratory I course.
22 Organic Chemistry Laboratory-I course students, 13 of whom were girls and 9 were men,
participated in the study and the flow diagram instruction was fulfilled within nine weeks. The
prospective chemistry teachers constructed seven flow diagrams for seven experiments and used
them during laboratory instruction. Firstly, students are given training on the flow diagram and
explained how to prepare the diagram. A questionnaire with 10 questions was developed by
researchers to obtain the views of prospective chemistry teachers’ views on the use of flow
diagrams in experiments. The qualitative data were analysed through content analysis. At the end
of the study, nearly all of the prospective chemistry teachers found that the flow diagram usage in
Organic Chemistry laboratory was useful. It has been determined that most of the teacher
candidates are suitable for time management of flow diagrams and that they recommend the use
of flow diagrams in the organic chemistry laboratory.
Keywords: Prospective chemistry teachers, Flow diagram, Organic chemistry laboratory.
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Farklı Seviyedeki Kimya Öğretmen Adaylarının Elektrokimya Kavramları ile
ilgili Kavramalarının Karşılaştırması
Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU, Balıkesir Üniversitesi, canan@balikesir.edu.tr
Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU, Balıkesir Üniversitesi, nnuri@balikesir.edu.tr
Elektrokimya, kimya öğretmenliği programındaki derslerden biri olup Orta öğretim kimya
derslerinde de bir ünite olarak yer almaktadır. Bu durum kimya öğretmen adaylarının
elektrokimyanın temel kavramlarını öğrenmesinin çok önemli olduğunu göstermektedir. Diğer
taraftan, çalışmalar hem Orta öğretim öğrencilerinin hem de kimya öğretmen adaylarının
elektrokimyasal konuları anlamada güçlük çektiklerini ve bazı önemli yanlış kavramalara sahip
olduklarını göstermiştir. Elektrokimyada yer alan piller, korozyon ve elektroliz gibi konuların önemli
bir kısmı günlük hayatta karşımıza çıksa da, bu konuları açıklamada birçok soyut kavram kullanılır.
Bunun yanında elektrokimya konularında formüller ve matematiksel eşitlikler kullanılarak soruların
çözülmesi de gerekir. Öğrencilerin elektrokimya kavramlarını anlamada problem yaşamasının
nedeni olarak bunlar gösterilebilir. Elektrokimya dersi alan 19 kişilik bir kimya öğretmen adayı
grubuna (5.sınıf) 18 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir elektrokimya testi daha önce ön çalışma
olarak uygulanmış ve değerlendirilmişti. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının önemli yanlış
kavramalara sahip olduğu belirlenmişti. Benzer sonuçlara aynı fakültenin elektrokimya dersi almış
farklı sınıflarında da ulaşılıp ulaşılmayacağından hareketle, bu çalışmada iki farklı sınıf için de
uygulama yapılarak 3 sınıfın sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada, Eğitim Fakültesi kimya
öğretmenliği programının 5. sınıfına devam eden 19, 4. Sınıfına devam eden 13 ve 3. Sınıfına devam
eden 19 olmak üzere toplam 51 öğrenci yer almaktadır. Daha önce geçerlilik ve güvenirlik çalışması
yapılmış elektrokimya testi, elektroliz sırasında meydana gelen reaksiyonlar, elektrolitik ve voltaik
hücreler arasındaki farklar, volta hücrelerinde iyon hareketleri, voltaik hücrelerdeki kutuplar,
voltaik hücre reaksiyonları gibi beş kavramsal kategoriden oluşmaktadır. Çalışma sonunda öğretmen
adayları gruplarının sonuçlarında önemli derece benzerlik olduğu ve kavramaları ile ilgili sorunların
ortak olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kimya öğretmen adayları, Kavrama, Elektrokimya.

A Comparative Study: Conceptions about Electrochemical Concepts of
Prospective Chemistry Teachers at Different Levels

The electrochemistry course is one of the courses in the chemistry teacher program and a
unit for electrochemistry subjects is also included in the chemistry courses in secondary education.
This situation shows that it is very important for chemistry teacher candidates to learn the basic
concepts of electrochemistry. On the other hand research studies have shown that both secondary
school students and prospective chemistry teachers have difficulty in understanding the
electrochemical concepts and hold some important misconceptions in electrochemistry. Although
many of the subjects such as batteries, corrosion and electrolysis in electrochemistry are
confronted in daily life, many abstract concepts are used to explain these issues. Besides, it is also
necessary to solve the questions by using formulas and mathematical equations in electrochemical
subjects. These can be cited as the basis for the problem of the students' understanding of
electrochemical concepts. An electrochemistry test consisting of 18 multiple-choice questions was
applied and evaluated as a preliminary study for a group of 19 chemistry teachers (5th grade) who
took an electrochemistry course. At the end of the study, it was determined that prospective
teachers had important misconceptions. Since similar results could be achieved in different classes
of electrochemistry in the same faculty, the results of the three classes were compared in this
study by applying to two different classes. There are a total of 51 students in the study, 19 in the
5th grade, 13 in the 4th grade and 19 in the 3rd grade in the Faculty of Education chemistry teacher
education program. The electrochemical test, which validity and reliability had previously been
performed, consists of five conceptual categories such as reactions occurring during electrolysis,
differences between electrolytic and voltaic cells, ion movements in voltaic cells, polarities in
voltaic cells, voltaic cell reactions. At the end of the study, it was concluded that there are
important similarities in the results of the groups of teacher candidates and common problems
related to conceptions. The implications for teaching and learning were provided at the end of the
study.
Keywords: Prospective chemistry teachers, Conception, Electrochemistry.
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Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Durumlarına İlişkin Bir
Araştırma
Osman MUTLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mutluosman@gmail.com
Doç. Dr. Güliz AYDIN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gulizaydin@mu.edu.tr
Ülkemizde bilişim teknolojilerinin kullanımındaki hızlı artış, eğitimi de etkilemektedir.
FATİH projesi kapsamında, öncelikle liselerde, daha sonra ise ortaokullarda sınıflara akıllı tahtaların
ve internet bağlantılarının kurulması planlanmıştır. Muğla ili, Menteşe ilçesinde 2016-2017 eğitimöğretim yılı başında bütün devlet ortaokullarına akıllı tahtaların kurulumları tamamlanmış, 20172018 yılında ise okullardaki sınıflara yüksek hızlı internet bağlantısı sağlanmıştır.
Bu çalışmada, Fen Bilimleri öğretmenlerinin, derslerinde eğitim teknolojilerini kullanım
durumları araştırılmış; öğretmenlerin, eğitim teknolojilerini nasıl ve ne amaçla kullandıkları
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması
kullanılmıştır. Durum çalışması, belli bir zaman aralığında gerçek yaşamdaki bir durumun gözlem,
görüşme vb. çoklu bilgi kaynaklarıyla detaylı bilgi toplanarak derinlemesine betimlenmesi olarak
ifade edilmiştir (Creswell, 2013). Araştırmada sosyo-ekonomik durumu ve akademik başarısı farklı
üç ortaokuldan toplam altı fen bilimleri öğretmeni ile çalışılmıştır. Öğretmenlerin eğitim
teknolojilerini kullanım durumlarını belirleyebilmek için iki hafta boyunca Fen Bilimleri derslerine
girilerek, her bir öğretmen için gözlem protokolüne uygun şeklide dört saat gözlem yapılmıştır.
Gözlem aşaması tamamlandıktan sonra, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde görev yapmakta olan
dört öğretim üyesinden (üçü Fen Bilgisi eğitimcisi, biri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitimcisi)
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme sorularına ilişkin uzman görüşleri alınmıştır. Görüşme
sorularının örneklem dışından iki Fen Bilimleri öğretmenine pilot uygulaması yapılmış ve yarı
yapılandırılmış görüşmenin son hali oluşturulmuştur. Bu araştırmada elde edilen veriler, nitel veri
analiz yöntemlerinden içerik analizi ve doküman analizi yoluyla çözümlenecektir. Bulgular,
araştırma soruları temel alınarak yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Eğitim teknolojileri, Teknoloji kullanımı.

An Investigation related to Science Teachers' Uses of Educational Technology
The rapid increase in the use of information technology in our country also affects
education. Within the scope of the FATIH project, it was planned to install smart boards and to
provide internet connection in middle schools and in high schools. At the beginning of 2016-2017
academic year, the installation of smart boards was completed in all public middle schools in Mugla
province and in 2017-2018 high speed internet connection was provided to the classes in the middle
schools.
In this study, science teachers' use of educational technology in classrooms was
investigated; It was aimed to determine how teachers use educational technology and for what
purposes do the teachers generally use educational technology in class. In the study, case study
was used from qualitative research methods. Case study relies on observations, interviews and
document analysis within a certain time period, and detailed information is collected from multiple
sources (Creswell, 2013). In the study, participants (six science teachers) were selected from three
schools that have different socio-economic status and academic achievement. In order to
determine status of the teachers' use of educational Technologies, four hours observation was
conducted for each teacher. According to observation protocol, observations were completed in
two weeks. After the observation phase was completed, with the help of given feedbacks about
interview questions from the experts who are faculty members working at Muğla Sıtkı Koçman
University (three of them are from Department of Science Education and the other is from
Computer Education and Instructional Technology) necessary arrangements had been made. Then,
the interview questions were piloted to two science teachers and as a result, the semi-structured
interview questions were finalized. The data obtained in this research will be analyzed through
content analysis and document analysis from qualitative data analysis methods. The findings will
be interpreted on the basis of research questions.
Keywords: Science education, Educational technology, Use of technology.
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Ters Yüz Sınıf Yaklaşımının Fen Bilimleri Derslerinde Uygulanmasına Yönelik
Öğretmen Görüşleri
Osman MUTLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mutluosman@gmail.com
Doç. Dr. Güliz AYDIN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gulizaydin@mu.edu.tr
Son yıllarda teknolojide gerçekleşen değişimler ve teknolojinin yaygınlaşması, teknoloji
tabanlı yeni yaklaşımların uygulanması için uygun ortamın oluşmasını sağlamıştır. Dünyada 2007
yılında kullanılmaya başlanan ters yüz sınıf yaklaşımı (Flipped Classroom), teknoloji tabanlı ve
öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır. Sınıfta-ders sırasında öğrenilen konuların derse
gelmeden önce çevirim içi olarak genellikle ev ödevi olarak öğrenildiği, sınıf içerisinde ise uygulama
ve etkinliklerin yapıldığı bir öğrenme yöntemi olarak tanımlanan (Turan, 2015) bu yaklaşımın, Fen
Bilimleri derslerinde nasıl uygulanacağına ilişkin öğretmen görüşleri, ileride yapılacak uygulamalara
yol gösterici olacaktır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması
kullanılmıştır. Durum çalışmasında, çoklu veri kaynakları (gözlem, görüşme vb.) kullanılarak
derinlemesine araştırma yapılır. Muğla ili Menteşe ilçesindeki Fen Bilimleri öğretmenlerine, ters yüz
sınıf yaklaşımına ilişkin 90 dakikalık uygulamalı bir eğitim verildikten sonra, öğretmenlerin ters yüz
sınıf yaklaşımı hakkındaki görüş ve düşünceleri alınmıştır. Araştırma için gözlem aşaması
tamamlandıktan sonra hazırlanan görüşme soruları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde görev
yapmakta olan dört öğretim üyesinden uzman görüşleri alınarak düzenlenmiştir. İki Fen Bilimleri
öğretmeniyle pilot uygulama yapıldıktan sonra, örneklemde bulunan altı öğretmen ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi ile
çözümlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır. Alan yazında, ters yüz sınıf yaklaşımının Fen Bilimleri
derslerinde kullanımına yönelik çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmadan elde edilen verilerin, konuya
ilişkin Fen eğitimi araştırmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ters yüz sınıf, Fen eğitimi, Öğretmen görüşleri.

Teacher's Views on The Use of Flipped Classroom Approach in Science Classes
Recent advances in technology and the increased use of technology have made it possible
to design a suitable environment for implementing new technology-based approaches. The Flipped
Classroom which is a technology-based, student-centered learning approach has begun to be used
in 2007 in the world. Flipped classroom is defined as a learning method which lectures are supplied
online outside the classroom as a homework before the lesson while the learning activities and
practices are completed inside the classroom. Teachers' views on how to implement this approach
in science classes may guide future practices.
In this research, case study was chosen to conduct from qualitative research methods. Case
study accumulate multiple forms of data like interviews, observations. It is used to investigate an
event or a set of related events in-depth. After giving a 90-minute practical training on the flipped
classroom to the science teachers in the Menteşe district of Muğla province, Teacher's Views and
thoughts about the flipped classroom were noted.
After the completion of the observation phase, the interview questions were prepared for
the research . With the help of feedbacks about interview questions from the experts who are
faculty members working at Muğla Sıtkı Koçman University, necessary arrangements had been
made. After, a pilot study had been conducted with two science teachers, interviews were
conducted with six teachers in the sample. The obtained data were analyzed by content analysis
from qualitative data analysis methods and the findings were interpreted.
In literature, studies on the use of the flipped classroom approach in the science courses
are insufficient. The data obtained from this study are thought to contribute to future science
education research.
Keywords: Flipped Classroom, Science education, Teacher's views.
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10. Sınıf Öğrencilerin İyonik ve Kovalent Bağlanma ile ilgili Bilgi Yapılarının
İncelenmesi
Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU, Balıkesir Üniversitesi, canan@balikesir.edu.tr
Sibel GÜNTER, Balıkesir Üniversitesi, sibel-gunter@hotmail.com
Aysun YURTSEVEN, Balıkesir Üniversitesi, aysunyrtsvn5@gmail.com
Öğrencilerin uzun dönemli hafızada hiyerarşik olarak depolanan bilgiler, öğrencilerin bilgi
yapılarını temsil eder. Öğrencilerin bilişsel yapılarının ortaya çıkarılması, öğretim öncesinde
öğrenenlerin bir konu hakkında ne bildiklerini anlamak için oldukça önemlidir. Ayrıca öğrencilerin
bilişsel yapısını görmek, konunun daha önceki öğretiminde öğrencilerin ne öğrendiklerini anlamada
da önemlidir. İyonik ve Kovalent Bağlanma, ortaöğretim programının temel konularından olup aynı
zamanda birçok konunun öğrenimi için temel oluşturur. Ortaokul derslerinde de öğretilen iyonik ve
kovalent bağlanma konusunda her düzeydeki öğrenci grubunun öğrenme güçlüğü ve yanlış
kavramalara sahip olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaların çoğu çoktan seçmeli testler ile
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 10. Sınıf öğrencilerinin “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler”
ünitesinin öğretiminin sonrasında, öğrencilerin iyonik ve kovalent bağlanma ile ilgili bilişsel
yapılarının kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada
onuncu sınıfta öğrenim gören 120 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan
KİT ilk araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. KİT’in anahtar kelimelerinin seçilmesi için önce
Ortaöğretim programında yer alan fiziksel ve kimyasal değişmeler konusu incelenmiştir. KİT 10
anahtar kavramadan oluşmakta olup bunlar arasında iyonik bağ, kovalent bağ, iyon, elektron,
elektrostatik etkileşim ve enerji gibi kavramalar yer almaktadır. Çalışma sonunda, iyonik bağ ve
kovalent bağ ile ilgili alan yazında belirtilen önemli yanlış kavrama ilişkileri bulunması yanında
öğrencilerin bazı kavramaları doğru şekilde ilişkilendirdiği de belirlenmiştir. Diğer taraftan enerji
ve birim hücre kavramlarının diğer kavramalarla çok uygun şekilde ilişkilendirilmediği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İyonik bağlanma, Kovalent bağlanma, 10. sınıf öğrencileri.

Investigation of 10th Grade Students’ Knowledge Structure concerning Ionic
and Covalent Bonding
The information stored hierarchically in the students' long-term memory represents the
knowledge structures of the students. The discovery of knowledge structures of students is very
important to understand what learners know about a subject before instruction. Also, seeing the
knowledge structure of students is also important to understand what students learn in their
previous teaching. Ionic and covalent bonding are the fundamental topics of the secondary school
curriculum, and at the same time, it is the basis for learning of many subjects. It has been
determined that the student group at all levels has a learning difficulties and misconceptions about
the ionic and covalent bonding taught in middle school classes. Most of these studies have been
conducted with multiple-choice tests. In this study, it was aimed to determine the 10th grade
students' knowledge structures related to ionic and covalent attachment of students after the
instruction of "Interactions between Chemical Types" using word association test (WAT). The study
collected data from 120 students in the tenth grade. The WAT used as data collection tool was
developed by the first researcher. In order to select the key words of the WAT, the topic of physical
and chemical changes in the secondary curriculum has been examined first. WAT consists of 10
stimulus words, including concepts such as ionic bond, covalent bond, ion, electron, electrostatic
interaction and energy. At the end of the study, it was determined that students had some
important misconceptions related to the ionic bond and covalent bond placed in the literature, as
well as correctly associating some concepts with the students. On the other hand, the result is that
the concepts of energy and unit cells are not very appropriately associated with other concepts.
Keywords: Ionic bonding, Covalent bonding, 10th Grade Students’.
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Bağlam Temelli Fen Öğrenme: İklim ve Hava Hareketleri Örneği
Recep AKYEL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, akyelrecep@hotmail.com
Doç. Dr. Güliz AYDIN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gulizaydin@gmail.com
Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerine yönelik bağlam temelli öğrenme etkinlikleri
geliştirmek ve bu etkinliklerin öğrencilerin “İklim ve Hava Hareketleri” konusunu öğrenmelerine
etkisini ortaya koymaktır. Fen Bilimleri dersinde yer alan Coğrafya ilişkili bir konuda iklim bilimiiklim bilimci vb. kavramlara dikkat çekmek için bu etkinlik gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tek
gruplu ön test-son test modeli kullanılmıştır. Etkinlik uygulaması, İzmir ili Karabağlar ilçesindeki bir
ortaokulda 30 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle öğrencilere “İklim ve Hava
Hareketleri Açık Uçlu Sorular” ön test olarak uygulanmıştır. REACT stratejisine dayalı bağlam
temelli öğrenme uygulamaları, Fen Bilimleri Öğretim Programında önerildiği gibi 6 ders saati
sürmüştür. REACT stratejisinin ilişkilendirme basamağında bir hikayeyle derse giriş yapılmış ve
öğrencilerin dikkati çekilerek var olan bilgileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İkinci basamak olan
tecrübe etmede, öğrenciler gruplar halinde deneysel etkinlikler yapmışlardır. Üçüncü basamak olan
uygulamada, öğrenciler öğrendiklerini problem çözerek uygulamışlardır. Dördüncü basamak olan
işbirliği basamağında öğrenciler gruplar halinde gazete haberlerinden derlenen gerçek senaryolar
üzerinde çalışmışlardır. Beşinci basmak olan transfer etmede ise öğrencilerin derste öğrendiklerini
yeni durumlara transfer etmeleri istenmiştir. Daha sonra öğrencilere “İklim ve Hava Hareketleri
Açık Uçlu Sorular” son test olarak uygulanmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen nitel veriler
nicelleştirilerek analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, bağlam temelli yaklaşımın REACT
stratejisine dayalı uygulamaların, öğrencilerin “İklim ve Hava Hareketleri” konusunu öğrenmeleri
üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Başka Fen konu ve kavramlarına ilişkin de benzer
uygulamalar yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Bağlam temelli öğrenme, REACT stratejisi, Fen eğitimi, İklim ve hava
olayları.

Context Based Science Learning: “Climate and Air Movements” Example
The aim of this study is to develop context-based learning activities for 8th grade students
and to indicate that their effectiveness in learning about ""Climate and Air Movements"". This
activity was held to pay attention to concepts such as climatology, climatologist which are
geography-related subjects in science course. A single group pre-test-post test model was used in
the study. The practice was conducted with 30 students in a public middle school in Karabaglar
district of Izmir province. In the scope of the study, "" Open Ended Questions About Climate and Air
Movements "" were applied to students as a pre-test. Context based learning practices based on the
REACT strategy lasted 6 hours, as suggested in the Science Curriculum. In the Relating step of the
REACT strategy, the lesson was started with a story, the attention of the students was drawn and
the existing knowledge was tried to be revealed. With Experiencing as a second step, students
made experimental activities in groups. In the third step Applying, students applied what they
learned by solving the problem. In the fourth step, Cooperating phase, the students worked on real
scenarios compiled from the newspaper news in groups. In the fifth edition, Transferring phase,
students are asked to transfer what they have learned to new situations. Later, "Open Ended
Questions About Climate and Air Movements " was applied as a post-test to the students. Qualitative
data from open-ended questions were analyzed quantitatively. As a result of the study, it has been
found that applications based on the REACT strategy of the context-based approach have positive
effects on students' learning of ""Climate and Air Movements"". Similar applications can be made
about other Science subjects and concepts.
Keywords: Context based learning, REACT strategy, Science education, Climate and air
movements.
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Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Hakkındaki
Farkındalıkları
Meltem TEKELİOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, meltemtekeli1993@hotmail.com
Prof. Dr. Nurettin ŞAHİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nsahin@mu.edu.tr
Fen Bilimleri Öğretim Programı, bilim ve teknolojik yetkinliklerle bütünleşmiş, feni
matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirerek problemlere disiplinlerarası bakış açısıyla
yaklaşan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, nanobilim ve nanoteknoloji sağlıktan
tekstile, bilişim ve iletişim teknolojilerinden yeni malzemelerin geliştirilmesine kadar birçok alanda
hızla gelişen bir bilim dalıdır. Nanoteknolojinin disiplinlerarası yapısı ve tüm bilim dallarının nano
ölçekte buluşması, yeni çalışma alanlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yeni alanlar,
nanoteknoloji araştırmalarını ve eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Ortaokul öğrencilerinin nanobilim ve nanoteknoloji hakkındaki farkındalıklarını belirlemeyi
amaçlayan bu araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 7. sınıf öğrencileri,
örneklemini ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı ortaokullar arasından rasgele seçilen yedi okulda öğrenim görmekte olan ve ankete cevap
veren 607 (306 kız, 301 erkek) yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 5’li
Likert tipinde 20 maddeden oluşan “Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalık Anketi” kullanılmıştır.
Bu çalışmada, anketin Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.93 olarak bulunmuştur.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin nanobilim ve nanoteknolojiye ilişkin
farkındalıklarının orta düzeyde (M= 46.3, SD=16.4) olduğu sonucuna varılmıştır.
21. yüzyılın endüstriyel devrimi olarak adlandırılan nanoteknolojinin yakalanabilmesi ancak
nitelikli insan gücü ile mümkün olacaktır. Hizmet içi eğitim programlarıyla öğretmenlerin, örnek
etkinlik veya projelerle öğretmen adaylarının nanobilim ve nanoteknoloji hakkındaki bilgileri
arttırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Nanobilim ve nanoteknoloji, 7. Sınıf öğrencileri, Farkındalık, Fen eğitimi.

Seventh Grade Students' Awareness about Nanoscience and Nanotechnology
The Science Curriculum aims to train individuals who are integrated with science and
technological competencies and approach problems with an interdisciplinary point of view by
integrating the science with mathematics, technology, and engineering. In this context,
nanoscience and nanotechnology are a rapidly developing field of science ranging from medical
healthcare to textiles, information and communication technologies to the development of new
materials. The interdisciplinary nature of nanotechnology, and the convergence of all science
branches at the nanoscale provided the emergence of new fields of study. These new areas reveal
the need for nanotechnology research and education. In this research which aiming to determine
middle school students awareness about nanoscience and nanotechnology, the descriptive method
was used. The universe of the research was composed of 7th grade students and the sample of the
study consist of 607 (306 girls, 301 boys) 7th grade students who were educated in the second
period of 2017-2018 educational year and responding to the questionnaire, from seven randomly
chosen schools among the secondary schools affiliated to Mugla provincial Directorate of National
Education. A 20-item Likert-type "Nanoscience and Nanotechnology Awareness Questionnaire" was
used as a data collection tool. In this study, Cronbach's alpha internal consistency coefficient of
the questionnaire items was found to be 0.93. According to findings from the research, it was
concluded that the students had a moderate (M= 46.3, SD=16.4) awareness about nanoscience and
nanotechnology. Nanotechnology, called the industrial revolution of the 21st century, can only be
achieved with qualified manpower. Through in-service training programs for teachers' and sample
activities or projects for student teachers knowledge about nanoscience and nanotechnology should
be enhanced.
Keywords: Nanoscience and nanotechnology, 7th grade students, Awareness, Science education.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Öz-Yeterlik
Algıları
Dr. Mehmet ERKOL, Afyon Kocatepe Üniversitesi, merkol@aku.edu.tr
Ömer ERBASAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, omererbasan20@gmail.com
Prof. Dr. Ersin KIVRAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ekivrak@aku.edu.tr
Bilim ve teknolojinin insan ve toplum hayatında her geçen gün daha fazla yer tuttuğu
bilinmektedir. Bu nedenle toplumu oluşturan bireylerden, yeni bilgi ve teknolojileri kavrayabilen,
amacına uygun kullanabilen yani Fen ve Teknoloji okuryazarı bireyler olmaları beklenilmektedir.
Bu beklentinin gerçekleştirilebilmesi için okullara ve dolayısıyla öğretmenlere büyük görevler
düşmektedir. Öğretmenlerimizin Fen ve Teknoloji okuryazarı olmaları kadar, konuyla ilgili özyeterlik algılarının da yeterli düzeyde olması, öğrencilerini Fen ve Teknoloji okuryazarı olarak
yetiştirebilmeleri açısından oldukça önemlidir.
Bu araştırma, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığı öz-yeterlik
algılarını çeşitli değişkenler açısından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma tarama modelinde
yapılmış betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim
gören, 57’si erkek ve 175’i kız olmak üzere toplamda 232 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın
verileri, Caymaz (2008) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz Yeterlik
Algısı Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Beşli likert tipi 33 maddeden oluşan ölçeğin güvenirlik
katsayısı Ω=0,95 bulunmuştur. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20,0 paket programı ile analiz
edilmiştir. Ortalamaların karşılaştırılmasında normallik koşulu sağlandığı için ilişkisiz örneklemler
t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı
Öz-Yeterlik Algılarının yeterli düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının
öz yeterlik düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken, sınıf düzeylerine göre anlamlı
farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen ve teknoloji okuryazarlığı, Öz-yeterlik, Fen bilgisi öğretmen adayları.

Science and Technology Literacy Self-Efficacy Perceptions of Science Teacher
Candidates
It is known that science and technology are more and more involved in human and
community life.For this reason, it is expected that the individuals who constitute the society should
be able to comprehend new information and technologies, use them appropriately for the purpose,
in short, be Science and Technology literate individuals.To fulfill this expectation, the schools and
therefore the teachers have great responsibilities.It is very important for teachers to have a
sufficient level of self-efficacy perceptions as well as science and technology literacy as well as to
be able to educate their students literate science and technology.
This research was conducted in order to determine science and technology literacy selfefficacy perceptions of Science Teacher candidates in terms of various variables. The study is a
descriptive study made on the screening model.The sample of the study consists of 232 students,
57 of whom are male and 175 of whom are girls, who are studying in the first, second, third and
fourth grades of AfyonKocatepe University Faculty of Education Science Education Department.The
data of the study were collected by ""Self-Efficacy Perception Scale Related to Science and
Technology Literacy"" developed by Caymaz (2008).The scale consists of 33 items with 5 likert
type.The data obtained in the study were analyzed by SPSS 20.0 package program.Independent
Samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used because normality condition
was provided in the comparison of the averages.
As a result of the research, it was concluded that Science and Technology Literacy SelfEfficacy Perceptions of Science Teacher Candidates are at a sufficient level. Moreover, it was
determined that the teacher candidates' self-efficacy levels did not show any significant difference
according to sex but there were significant differences according to the class levels.
Keywords: Science and technology literacy, Self-Efficacy, Science teacher candidates.
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Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine FeTeMM
Etkinliklerinin Etkisi

Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR, Amasya Üniversitesi, safak.ulucinar@amasya.edu.tr
Ferhat OZAN, Milli Eğitim Bakanlığı, ferhatozanferhatozan@gmail.com

Bilginin önem kazandığı çağımızda öğrencilerin bilimsel okuryazar olmaları, bilimsel bilgiyi
anlamaları ve araştıran-sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu gerekçelerle
yeniden düzenlenen Fen Bilimleri dersi öğretim programına Fen Teknoloji Matematik Mühendislik
(FeTeMM) eğitimine yönelik kazanımları eklenmiştir. Bu araştırmanın amacı FeTeMM eğitiminin ortaokul
öğrencilerinin bilimin doğasının anlayışlarına etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada, ön test- son
test eşleştirilmiş kontrol gruplu yarı deneysel yöntem uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
Amasya ilindeki bir devlet okulunda öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Deney ve kontrol
gruplarında on kişiden oluşmaktadır. Fen Bilimleri dersinde "Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme" ünitesi
deney grubunda geliştirilen FeTeMM etkinlikleri ile kontrol grubunda geleneksel yaklaşım ile öğretim
yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Lederman ve Ko (2004) tarafından geliştirilen VNOS- E (Views of
Nature of Science Elementary Level) formu kullanılmıştır. Veri analizinde öğrencilerin açık uçlu sorulara
verdikleri cevaplar tam doğru 3,5 kısmen doğru 1, boş ve yanlış cevaplar 0 olarak değerlendirilmiştir.
Kodllayıcı tutarlılığı 0,8 olarak bulunmuştur. Veriler SPSS 18,0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma
öncesinde deney ve kontrol grubu öntest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney
grubunun aritmetik ortalaması 4,15 ve kontrol grubununki 3,05 sıra ortalamaları sırasıyla 12,10 ve
8,90'dir. FeTeMM etkinlikleri ile yapılan öğretim sonrasında deney grubu öğrencilerinin bilimin doğasıyla
ilgili görüşlerinde değişimin daha fazla olduğu bulunmuştur. Deney grubu son test aritmetik ortalaması
10,20 ve kontrol grubununki 3,65 sıra ortalamaları sırasıyla 13,80 ve 7,20'dir. Aradaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Deney grubunda ön-son test arasındaki fark anlamlıyken, kontrol
grubunda farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur. FeTeMM yaklaşımı öğrencilerin bilimin ve bilimsel bilginin
özelliklerini anlamalarında, bilim adamlarının çalışmaları ve bilimsel bilgi yapısı hakkındaki görüşlerinin
gelişmesinde etkilidir. Ortaokul öğrencilerinin farklı konularda FeTeMM etkinliklerine katılımlarının
sağlanması, bu tür etkinliklerin bilimin doğası konusu entegre edilerek çoğaltılması ve öğretmenlere
uygulamaları için rehber materyaller geliştirilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, FeTeMM etkinlikleri, Bilimin doğası.

The Effect Of STEM Activities On The Secondary School Students Opinions
About Nature Of Science
Today, ıts aimed to train individuals to be aware of ınquiry and to understand scientific
knowledge and to be scientific literacy. For these reasons, STEM activities were integrated into revised
science curriculum in 2017. The aim of this research is to determine the effect of stem activities on the
secondary School Students opinions about nature of science. In this research, quasy experimental design
with pre-post test control group was used. The study group of the research consists of 5th grade
secondary school students attending to public schools in Amasya. Experimental and control groups
include ten students each. For the experimental group, developed STEM activities were used for the unit
"Measurement of Force and Fiction" whereas the control group was taught through traditional approach.
As a data collection tool VNOS- E (Views of Nature of Science Elementary Level) form developed by
Lederman and Ko (2004) was used. In the analysis of data, the answers of the students for the open
ended questions were evaluated as full true 3,5, partially true 1 and false / unswered 0. The coding
consistency was found as 0,8. The data was analysed by using SPSS 18,0 programme. Before the research
there is no difference between the pre test scores of both groups. The arithmetic mean of experimental
group is 4,15 and the control group is 3,05; the rank mean of groups is 12,10 and 8,90 respectively. It
was seen that there was a big change in the opinion of the experimental group about the nature of
science. The arithmetic mean of experimental group for the post test is 10,20 and control group is 3,65;
the rank mean is 13,80 and 7,20 respectively. It was found out that the statistical difference between
them was meaninful. In experimental group there was meaningful difference between pre and post test
scores whereas there was no meaningful difference in the control group. STEM approach is effective in
the development of the understanding of the students on science and the scientific knowledge, the
studies of the academic people and the sturcture of scientific knowledge. It is suggested that the
studenst should participate in STEM activities on different subjects, to increase number of these
activities integrated nature of science and guidance materials should be developed for the teachers to
apply them in their teaching sessions.
Keywords: Science education, STEM activities, Nature of science.
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Fen Bilgisi Dersinde Öğretmenlerin Karşılaştıkları İlginç Sorular ve
Öğretmenlerin Bu Sorulara Cevap Verebilme Durumları
Dr. Murat OKUR, Cumhuriyet Üniversitesi, okurmurat55@hotmail.com
Dr. Mustafa ÜREY, Karadeniz Teknik Üniversitesi, murey01@gmail.com
Son yapılan değişiklerle birlikte, fen bilgisi öğretim programının analitik düşünme, eleştirel
düşünme, yaratıcı düşünme ve inovasyon (yenilikçi düşünme) gibi üst düzey düşünme becerilerine
odaklandığı görülmektedir. “Düşünme” eylemini yerine getirmenin ilk ve en önemli basamağı “soru
sormak” tır. Öğrenme, bireyin zihninin öğrenmeye açık olduğu anlarda ve özellikle merak ettiği ve karşı
karşıya kaldığı sorulara cevap bulmaya çalıştığı durumlarda daha anlamlı ve hızlı gerçekleşmektedir. Fen
bilimleri açısından bu durum çok daha önemlidir. Fen, doğayı anlamlandırma çabası olup, fenne ait
bilgiler merak ve beraberinde soru sorma ile meydana gelir. Bu anlamda öğrencilerin zihinlerinde oluşan
sorular ve bu sorulara aldıkları tatminkâr cevaplar önem kazanmaktadır. Sorduğu soruya tatminkâr bir
cevap alan öğrenci, bir üst düzeyde yeni sorular sormaya başlar ve bununla birlikte sorgulama ve
araştırma becerisi gelişir. Bu durum akademik anlamda öğrencinin gelişimine katkı sağlarken, fen bilgisi
dersine karşı olumlu tutum geliştirmesine de yardımcı olur.
Yapılan çalışmanın amacı ilkokul ve ortaokul fen bilgisi derslerinde öğrenciler tarafından sorulan
ilginç soruları tespit etmek ve bu sorular karşısında öğretmenlerin cevap verebilme düzeylerini
belirlemektir. Bu amaç kapsamında “survey (alan taraması) yöntemi” kullanılmıştır. Araştırma sürecinde
68’i sınıf öğretmeni ve 51’i fen bilgisi öğretmeni olmak üzere toplam 119 öğretmen çalışmaya katılmıştır.
Çalışma kapsamında, sınıf (n=5) ve fen bilgisi (n=5) öğretmenleri ile “mülakat” çalışması yürütülmüş ve
fen bilgisi dersinde öğrenciler tarafından sorulan ilginç sorular belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen
soruların her biri “anket” maddesine dönüştürülerek sınıf (n=63) ve fen bilgisi (n=46) öğretmenlerinden
bu sorulara cevap vermeleri istenmiştir. Elde edilen cevaplar araştırmacılar tarafından analiz edilerek
derecelendirilmiş ve öğretmenlerin ilgili sorulara yönelik bilgi düzeyleri frekans ve yüzde değerleri
kullanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma sonunda, özellikle sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi
dersinde ortaya çıkan sorulara tatminkâr cevaplar veremediği, fen bilgisi öğretmenlerinin ise soruların
geneline cevap vermelerine rağmen alan bilgilerinin istenilen düzeyde olmadığı ve fen bilgileri ile güncel
yaşam arasında ilişki kurmakta sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi dersi, Öğretmen, İlginç sorular.

Interesting Questions that Teachers Come Across in Science Lesson and the
Cases that Teachers’ Able To Respond These Questions
Along with recent changes, the science curriculum seems to focus on high-level thinking skills such as
analytical thinking, critical thinking, creative thinking and innovation (innovative thinking). The first and most
important step in fulfilling the ""Thinking"" action is ""asking questions"". Learning occurs more meaningfully
and quickly when the individuals’ minds are open to learning and especially when they are curious and try to
find answers to the questions they are facing. This case is much more important in terms of science. Science
is an effort to make sense of nature, and information about science comes to mind with curiosity and asking
questions. In this sense, the questions that students have in their minds and the satisfactory answers to these
questions become important. The student who receives a satisfactory answer to the question, he/she asks
starts to ask new questions at a higher level and through this the ability of inquiry and research develops. This
case contributes to the development of the student in an academic sense, it also helps to develop a positive
attitude towards the science lesson.
The aim of this study is to determine the interesting questions asked by the students in primary and
secondary school science lessons and to determine the level of the teachers' ability to respond to these
questions. Within the scope of this purpose ""survey (field scanning) method"" was used. In the research
process, a total of 119 teachers; 68 of which are primary school teachers and 51 of which are science teachers,
participated in the study. In the scope of the study, an ""interview"" study was conducted with primary school
teachers (n =5) and science teachers (n=5) and interesting questions asked by the students in the science class
were tried to be determined. Each of the obtained questions was transformed into ""questionnaire"" and
primary school teachers (n = 63) and science teachers (n = 46) were asked to answer these questions. The
responses obtained were analyzed and graded by the researchers and the level of knowledge of the teachers
related to the questions was tried to be determined using frequency and percentage values. At the end of the
study, it was determined that primary school teachers were not able to give satisfactory answers to the
questions that emerged in the science lessons, the science teachers responded to the questions in general but
the field knowledge was not at the desired level and they had difficulties in establishing a relationship between
science knowledge and daily life.
Keywords: Science teacher, Teacher, Interesting questions.
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Mobil Teknolojilerin Laboratuvar Ortamında Kullanımına Yönelik 5e Modeline
Uygun Öğrenci Ve Öğretmen Rehber Materyali Geliştirme Çalışması:
İndüksiyon Akımı Deneyi Örneği
Dr. Murat OKUR, Cumhuriyet Üniversitesi, okurmurat55@hotmail.com
Dr. Mustafa ÜREY, Karadeniz Teknik Üniversitesi, murey01@gmail.com
FATİH projesi çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında 09.03.2009
tarihinde imzalanan “Bilgisayar Destekli Eğitim İşbirliği Protokolü” çerçevesinde “1750 adet Bilişim
Teknolojileri Destekli Fen Laboratuarı Kurulması İşi” olarak isimlendirilen ve 81 ilde toplam 1473
okula toplam 1750 adet fen laboratuarı kurulması projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından mobil teknoloji ile bütünleşik sensörler olarak adlandırdığımız NOVA 5000 deney setleri
alınmıştır. Yapılan araştırmada, bu deney setlerinin birçoğunun kutusunun dahi açılmadığı,
öğretmenlerin bu teknolojik deney setlerinden haberleri olmadığı ve laboratuvarlarda atıl durumda
bulunduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, mobil teknoloji ile bütünleşik sensörlerin
laboratuvar ortamında kullanılmasına yönelik 5E modeline göre öğrenci ve öğretmen rehber
materyali geliştirmektir. Yapılan bu çalışma ile mobil teknolojik aletlerin etkili ve verimli
kullanılmasına yönelik yapılandırmacı kuramın 5E modelinin aşamaları dikkate alınarak indüksiyon
akımı deneyi ile ilgili materyal geliştirilmiştir. Ölçümlerin sensörler aracılığı ile yapıldığı, deneye
ait grafiklerin otomatik olarak yazılım üzerinden mobil teknolojik bilgisayara aktarıldığı ve bu
sayede öğrencilerin deneyin yapım aşamasından çok deney sonuçlarının yorumlanarak
değerlendirilmesine zaman ayırdığı bir ortam oluşturulmuştur. Geliştirilen bu rehber materyalin
karşılaştırılmalı olarak uygulanabilirliğine ve diğer deneyler içinde benzer rehber materyallerin
tasarlanmasına odaklanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: NOVA 5000, Mobil teknoloji, 5E modeli.

A Study for Developıng Student and Teacher Guıde Materıal Suıtable for 5e
Model for Use of Mobıle Technologıes in Laboratory Settıng: Inductıon Current
Experıment Sample
Within the framework of FATİH project, 1751 science laboratories establishment project
named as "1750 Science Technology Laboratory Supported by Informatics Technologies" project,
which was signed between Ministry of Transport and Ministry of Transport on 09.03.2009 NOVA 5000
experiment sets, which we call sensors integrated with mobile technology, have been acquired. In
the study, it was determined that many boxes of these test sets even did not open, that teachers
had no knowledge of these sets of technological experiments and they were idle in the labs. The
aim of this study is to develop student and teacher guide material according to 5E model for use of
mobile technology integrated sensors in the laboratory setting. With this study, materials related
to the Inductıon Current Experiment were developed considering the phases of the 5E model of the
Constructivist Theory for effective and efficient use of mobile technological devices.The
measurements were conducted via sensors, the graphs of the experiments were automatically
transferred to the mobile technological computer via software, and an environment was created in
which students spared time measuring and evaluating the results of the experiment rather than the
conducting phase of the experiment. It is possible to focus on the contrastive applicability of this
guide material developed and the design of similar guide materials in other experiments.
Keywords: Nova 5000, Mobile technology, 5E model.
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Öğrenme Güçlüğü Çeken Öğrenciler ve Fen Öğretimi
Arş. Gör. Yasemin BÜYÜKŞAHİN, Bartın Üniversitesi, ybuyuksahin@bartin.edu.tr
Fatma Yelda ERDİNÇ, Milli Eğitim Bakanlığı, serdinc35@hotmail.com
Dr. Yılmaz KARA, Bartın Üniversitesi, ykara@bartin.edu.tr
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, aysederyaisik@gmail.com
Gelişmiş ülkeler eğitimde kalite seviyelerini artırmak için çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar.
Öğretim yöntemlerini düzenleme, öğrenme ortamlarını düzenleme, eğiticilerin eğitimi bu girişimlerin
başında gelmektedir. Eğitimde kalitenin çıktısı öğrencilerin istendik seviyelere gelebilmesidir. Bu
nedenle eğitim alan her çocukta kendine has bir gelişim beklenir. Her öğrencinin öğrenme sistemi
birbirinden farklı işler. Öğrenme işi yapılandırma olarak düşünüldüğünde her öğrencinin kendi yapısını
inşa etme biçimi ayrı olacaktır. Bunlardan kimi işini büyük bir motivasyonla zamanında tamamlarken,
kimisi de destek beklemektedir. Diğerlerinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyan çocuklar öğrenme
güçlüğü çeken öğrenciler olarak sınıflandırılmaktadırlar. Farklı seviyelerde güçlük yaşayan çocuklardan
kimi bazı özel öğretim kurumlarınca eğitime tabi tutulurlar. Hafif düzeyde zorluk çeken, derslere olan
motivasyon eksikliği yüzünden arkada kalmış çocukların kimisi de öğrenme güçlüğü olanların
sınıflandırmasına alınabilir. Bu çocuklar aslında herhangi bir rehberlik merkezinden tanı konmamış fakat
öğretmenlerce derse karşı ilgisizliği kanıksanmış olanlardır. Bu araştırmada arkalarda kalan bu çocukların
fen eğitimine bakışları izlenmeye çalışılmıştır. Bu öğrencilerin seçiminde okulda görev yapan
öğretmenlerin fikirleri alınmıştır. Bu nedenle amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Öğrencilerin
kağıt, kalem ve çeşitli materyallere olumsuz bakışları çalışmanın nicel olarak değil; onlarla rahat iletişim
sağlanabilecek nitel bir çalışma olarak tasarlanmasına yol açmıştır. Nitel araştırmanın derinlemesine bilgi
edinme sansı veren veri toplama araçlarından gözlem ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılarca
oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu öğrencilere yine araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.
Görüşmelerin güvenirliğini tehdit edebilecek her husus önceden düşünülmüş ve gerekli tedbirler
alınmıştır. Kolay ulaşılabilirliği açısından araştırmacılardan birinin görev yaptığı okulda tespit edilen ve
gönüllü olan öğrenciler katılımcı grup olarak belirlenmiştir. Ortalama 45 er dakikalık görüşmeler yazıya
dökülerek içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma analiz aşamasında olup sonuçlar sunumda
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme güçlüğü, Fen öğretimi, Öğrenci görüşleri.

Students with Learning Disabilities and Science Education
Developed countries are involved in a variety of initiatives to improve quality levels in education.
Arranging teaching methods, organizing learning environments, training of trainers is one of these initiatives.
The output of the qualification in the education is that the students can come to the desired levels. For this
reason, each child who is trained expects a unique development. Each student's learning system works
differently. When learning is considered as structuring, the way each student builds their own structure will
be different. Some of them complete their work with great motivation in time, while others are waiting for
their support. Children who need more support than others are classified as students with learning disabilities.
Some of the children with different levels of difficulty are trained by some private education institutions.
Some children with mild difficulty who are left behind due to lack of motivation for classes can be taken to
the classification of those with learning disabilities. These children are not actually diagnosed at any guidance
center but are teachers who have been shown to be indifferent to the lesson. In this research, it was tried to
observe the view of these children in science education. The opinions of the teachers who worked at the
school were taken in the selection of these students. For this reason, the purposeful sampling method has
been preferred. It is not only quantitatively that students study negatively on paper, pens and various
materials; has led them to design them as a qualitative work that can provide comfortable communication
with them. Observation and interview techniques were used in the data collection tools that give the
qualitative research opportunity to get in-depth knowledge. The semi-structured interview form created by
the researchers was applied to the students by the researchers again. Everything that could threaten the
credibility of the talks has been considered and necessary precautions have been taken. For the sake of easy
accessibility, the students who were identified and volunteered at the school where one of the researchers
worked was identified as the participant group. Approximately 45 minute minutes interviews were poured into
the article and subjected to content analysis. The study is in the analysis phase and the results will be
evaluated in the presentation.
Keywords: Learning disability, Science teaching, Student views.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Özelliklerinin
Belirlenmesi Çalışması: Bartın Örneklemi
Arş. Gör. Bekir GÜLER, Bartın Üniversitesi, bekirgulr@gmail.com
Gülşah KAHVECİOĞLU, Bartın Üniversitesi, glsh.5594@gmail.com
Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR, Bartın Üniversitesi, aylacetin@gmail.com
Girişimcilik başkalarının göremediği fırsatları görüp, kendine güvenip risk alarak bir
girişimde bulunma faaliyetidir. Günümüzde öğrencilere kazandırılması gereken becerilerin başında
girişimci özellikleri yer almaktadır. Öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarının girişimcilik
konusunda herhangi bir teorik altyapı ve pratikte uygulama konusunda bir bilgiye sahip olmadıkları
düşünüldüğünde öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının girişimcilik özelliklerini kapsayan öğretim
programındaki kazanımları anlama ve aktarmada problem yasayabilecekleri söylenebilir. Bu çalışma
bir durum çalışması olup çalışmada öğretmen adaylarının girişimcilik özelliklerini incelemek
amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 yıllarında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği programında eğitim gören 1. 2. 3. ve 4. sınıftaki öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Deveci ve Çepni (2014)’nin geliştirmiş olduğu girişimcilik
ölçeği kullanılmıştır. Girişimcilik ölçeğinde risk alma, fırsatları görme, kendine güven, duygusal
zekâ ve yenilikçi olma olarak 5 alt ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde Fen
Bilimleri Öğretmen adaylarının girişimcilik becerilerinin üst düzeyde olduğu sınıflar arasında
herhangi bir farklılığa rastlanmadığı görülmüştür. Bu sonuç, Fen bilgisi öğretmen adaylarının
alanının getirileri kapsamında daha girişken, daha aktif, teknolojiye ve yeniliklere açık olduğu
şeklinde yorumlanabilir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının sahip oldukları yüksek girişimcilik
algılarını değerlendirebilecekleri fırsatlar oluşturulması ve diğer öğretmenlik programlarında
öğretimlerine devam eden öğretmen adaylarının girişimcilik becerilerinin belirlenmesine yönelik
çalışmalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Öğretmen eğitimi, Fen eğitimi.

Determination of Entrepreneurship Characteristics for Science Teacher
Candidates: Bartın Sample
Entrepreneurship is the act of seeing opportunities that others can not see, taking selfreliance and taking risks. Entrepreneurial features are at the forefront of the skills that need to be
gained to students today. When we think that our teachers and prospective teachers do not have
any theoretical background about entrepreneurship and practice in practice, it can be said that
teachers and prospective teachers can have problems in understanding and communicating the
achievements in the curriculum which includes entrepreneurial characteristics. This study is a case
study and it is aimed to examine the entrepreneurship characteristics of the teacher candidates.
The sample of the research is composed of teacher candidates in the 1st, 2nd, 3rd and 4th class
who are educated in Bartın University Science Education Science Education Program between 20152016. Entrepreneurship scale developed by Deveci and Çepni (2014) was used as data collection
tool. 5 subscales were used as entrepreneurship scale, risk taking, opportunities, self confidence,
emotional intelligence and innovation. When the data obtained are analyzed, it is seen that there
is no difference between the classes where the science teachers' entrepreneurship skills are at a
high level. This result can be interpreted as being open to more active, more active, technological
and innovative aspects of the field of science teacher candidate candidates. As a result, it is found
out that there is a need to create opportunities for teacher candidates to evaluate their high
entrepreneurial perceptions and to study the entrepreneurial skills of teacher candidates who
continue their education in other teaching programs.
Keywords: Entrepreneurship, Teacher education, Science education.
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Üniversite Öğrencilerinin Su Kullanımı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Prof. Dr. Ersin KIVRAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ekivrak@aku.edu.tr
Ömer ERBASAN, Milli Eğitim Bakanlığı, omererbasan20@gmail.com
Dr. Mehmet ERKOL, Afyon Kocatepe Üniversitesi, merkol@aku.edu.tr
Dünyamızın dörtte üçü su kütlesiyle kaplıdır. Su kütleleri okyanuslar, denizler, göller,
nehirler, yeraltı suları ve buzullarda bulunmaktadır. Dünyamızdaki suların %97si tuzlu su, %3’ünü
tatlı sular oluşturmaktadır. İnsanlar tatlı suların sadece %1’ine ulaşma imkânına sahiptir.
Günümüzde suların tarımsal, endüstriyel ve evsel atıklarla kirletilmesi, su kaynaklarımızın bilinçli
kullanılmasını daha da önemli hale getirmiştir.
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin su kullanımı tutumlarını çeşitli değişkenler (cinsiyet
ve öğrenim görülen bölüm) açısından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma tarama modelinde
yapılmış betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim,
İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinde öğrenim gören, 52’si erkek ve
109’u kız olmak üzere toplamda 161 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Yıldız
Fevzioğlu, Akpınar, Ünal Çoban, Capellaro ve Ergin (2010) tarafından geliştirilen “Su Kullanımı
Tutum Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Beşli likert tipi 12 maddeden oluşan ölçeğin güvenirlik
katsayısı Ω=0,82 bulunmuştur. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20,0 paket programı ile analiz
edilmiştir. Ortalamaların karşılaştırılmasında normallik koşulu sağlanamadığı için Mann-Whitney U
testi ile Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda öğrencilerin su kullanımına yönelik tutumlarının yüksek düzeyde
olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin su kullanımına yönelik tutumları ölçeğin genelinde ve alt
boyutlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken, öğrenim görülen alana göre ölçeğin
tamamında ve su tasarrufu alt boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Su kullanımı tutum, Su tasarrufu, Üniversite öğrencileri.

Investigation of Water Use Attitudes of University Students in Terms of
Different Variables
Four quarters of our world is covered by water. Water bodies are found in oceans, seas,
lakes, rivers, underground waters and icebergs. Ninety-seven percent of the water in the world is
salty, three percent is fresh. People have the opportunity to reach only 1% of these fresh waters.
Today, the pollution of waters with agricultural, industrial and domestic wastes has made the
conscious use of our water resources even more important.
This research was conducted in order to determine the students' attitudes towards water
use in terms of various variables (gender and department of education). The study is a descriptive
study made on the screening model. The sample of the study is composed of 161 students, 52 of
whom are male and 109 of whom are female, in Afyon Kocatepe University Education, Economics
and Administrative Sciences, Science and Literature and Engineering Faculties. The data of the
study were collected by means of ""Water Use Attitude Scale"" developed by Yıldız Fevzioglu,
Akpınar, Ünal Çoban, Capellaro and Ergin (2010). The data obtained in the study were analyzed by
SPSS 20.0 package program. Because of normality was not achieved in the comparison of the
averages,the Mann-Whitney U test and the Kruskall-Wallis H test were used
As a result of the research, it was determined that students' attitudes towards water use
were high. The attitudes of students towards water use did not show any significant difference
according to sex. But the students' attitudes towards water use are significantly different according
to the area of study.
Keywords: Water use attitude, Saving on water, University students.
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Öğrencilerin Fen Bilimleri Konularına Yönelik İlgilerinin Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi*
Ela Şefika KARALAR, Milli Eğitim Bakanlığı, ela_erten@mynet.com
Dr. Yusuf SÜLÜN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, syusuf@mu.edu.tr
Öğrencilerin fen bilimleri konularına yönelik ilgileri, fen bilimleri başarısını, ders seçimini
ve kariyer seçimini etkileyebilmektedir. Bu nedenle son zamanlarda, eğitim alanında yapılan ilgi
araştırmalarının önemi giderek artmaktadır. Ancak ülkemizde öğrencilerin fen bilimlerine yönelik
tutumlarını ve motivasyonlarını belirlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verildiği, öğrencilerin fen
bilimleri konularına yönelik ilgilerinin ise yeterince dikkate alınmadığı görülmektedir. Bu çalışmada,
ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri konularına yönelik ilgilerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülen araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı
bahar döneminde Muğla ili, Ula ilçesinde bulunan 4 ortaokulda öğrenimine devam eden 516
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla, Demografik Bilgi
Formu ile Fen Konularına Yönelik İlgi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici
istatistikler, t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Kruskal-Wallis H-Testi, Kay-Kare Testi,
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Testi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi Testi
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin fen bilimleri
konularına yönelik ilgi puanları arasında, cinsiyete, okul türüne, sınıf düzeyine, öğrencilerin
babalarının eğitim durumuna, İnternet erişimine sahip olmaya ve fen dersine ilişkin zorluk algısına
göre anlamlı farklılık olduğu; öğrencilerin annelerinin eğitim duruma göre ise anlamlı farklılık
olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin fen bilimleri konularına yönelik
ilgilerinin azaldığı; fen bilimleri konularına yönelik ilgi ile fen bilimleri ders başarısı arasında olumlu
yönde bir ilişki olduğu ve fen bilimleri konularına yönelik ilginin, fen bilimleri ders başarısının
önemli bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, ilgi, fen bilimleri konularına yönelik ilgi, ortaokul öğrencileri

Examining Middle School Students’ Interests on Science Subjects Regarding
Different Variables
The students' interest on science subjects can affect the success of science, course choice
and career pursuit. In recent years, researches regarding interest on science subjects in education
have been increasing remarkably. It is seen that although the emphasis is on the attitudes and
motivations of the students towards the sciences in our country, students' interests are not
sufficiently taken into account. In this study, it is aimed to examine interest of middle school
students on science subjects in terms of various variables. The research was carried out in the
descriptive survey model with the participation of 516 students who were attending in secondary
schools in the province of Ula, Muğla in the spring term of 2015-2016 academic year. In order to
collect data for the research, Demographic Information Form and Interest Scale for Science
Subjects were used. Descriptive statistics, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), KruskalWallis H-Test, Chi-Square Test, Pearson Moments Correlation Test and Simple Linear Regression
Analysis Test were used in the analysis of the data. As the result of data analysis, it was found that
there was a significant difference among students' interest mean scores on science subjects,
gender, school type, grade level, educational status of the fathers, internet access and difficulty
with science lessons. It was determined that there was no significant difference on educational
status of the mothers. In addition, as the class level increases, students' interest on science subjects
decreases. Moreover, it has been remarked that there is a positive relationship between the
interest on science subjects and science achievement, and that interest on science subjects is an
important predictor of science success.
Keywords: Science, interest, interest in science subjects, middle school students
* Bu çalışma birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında, aynı isimle hazırladığı yüksek lisans tezinden
üretilmiştir ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından 15/228 proje numarası ile desteklenmiştir.
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İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Temel Yaşam Becerilerine Yönelik Veli Görüşlerinin
Değerlendirilmesi

Yıldıray AYDIN, Uludağ Üniversitesi, yildirayaydin48@gmail.com
Prof. Dr. Aynur OKSAL, Uludağ Üniversitesi, aynuroksal@yahoo.com
Arş. Gör. Mehmet SOYUÇOK, Uludağ Üniversitesi, mehmetsoyucok1@gmail.com
Öğretim programlarında, bireyin gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkları dikkate
alınmakta ve öğrencilerin bilgi, davranış, beceri ve değer öğretiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
Okullarda öğrencilerin beceri gelişiminin desteklenmesi sürecinde de, öğretim programlarında yer
alan kazanımlar üzerinden öğretim planlanmakta ve uygulanmaktadır. Okullardaki beceri
öğretiminin amacı çocuğu hayata hazırlamaktır. Bu süreç okulöncesi eğitim almayanöğrenciler için
ilkokulda başlamaktadır. İlkokulda çocuğu hayata hazırlayan derslerin başında Hayat Bilgisi
gelmektedir. 2018 yılında güncellenen Hayat Bilgisi dersi öğretim programında da öğrencilerin
kazanması istenilen 23 farklı temel yaşam becerisi bulunmaktadır. Bu becerilerin öğretiminde
hangilerinindaha gerekli olduğu, nasıl öğretileceği ve hangi kazanımlarla ilişkili olduğu bilgisine yer
verilmemiştir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, veli görüşlerine göre Hayat Bilgisi Dersi Öğretim
Programında yer alan becerilerden çocuklar için hangilerinin öncelikli temel yaşam becerisi olarak
görüldüğünün ve bu yaşam becerilerinin gelişimin desteklenmesine yönelik yapılan uygulamaların
neler olduğunun belirlenmesidir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama
aracıoluşturulmadanönce Hayat Bilgisi dersi alan araştırması yapılmış, 2018 yılında güncellenen
öğretim programı incelenmiş ve bunadayalı olarak görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan
görüşme formu sınıf öğretmenliği alan uzmanının görüşüne sunulmuş, revize edilerek son şekli
verilmiştir. Veri toplama aracı google form üzerinde hazırlanmış, bu formun velilere ulaşmasında
da ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri aracı olmuş ve velilere görüşme formları wattsApp
üzerinden ulaştırılmıştır. Bir grup verilerin toplanması sürecinde ise, görüşme formlarının çıktısı
alınmış, öğrencilerle velilere ulaştırılmış, dönen formlar değerlendirilmeye alınmıştır. Verilerin
çözümlenmesi içerik analiziyle yapılmaktadır. Sonuçlar kongrede sunulmak üzere
raporlaştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Beceri, Hayat bilgisi, Veli.

The Evaluation of the Parents’ Views Regarding the Primary School Life
Sciences Lesson Fundamental Life Skills

Within the curriculums the developmental features and individualistic differences of the
individual is taken into consideration and it is aimed to provide students to have information,
attitude, skill and value education. Within the process of supporting the skill development of the
students the training is planned and applied considering the acquisitions included in the
curriculums. The purpose of the skills education at school is to prepare the student for life. This
process starts in primary school for the students who did not attend preschool education. Life
Sciences lesson is the leading one among the lessons that prepare students for life. Within the
curriculum of the Life Sciences lesson updated in 2018, 23 different fundamental life skills supposed
to be acquired by the students are involved. In the training of these, which of them are more
necessary, how they will be taught and which acquisitions they are related with are not mentioned.
Therefore,the aimof this study is to determine which of the skills, included in the Life Sciences
Lesson Curriculum, are considered as prior fundamental life skills for children according to the
views of the parents and what are the applications carried out regarding the support for these life
skills. In the research study, qualitative research method was used. Before constituting the data
gathering instrument, literature review about Life Sciences was carried out, the curriculum
updated in 2018 was investigated and interview form was prepared based on this. The interview
formprepared was presented to an expert ofprimary school teacher department and it was given
its last form after being revised. The data collectioninstrumentwas prepared on Google form;
primary school teachers, who work in primary schools, were the mediators making these forms
access the parents and the interview forms were accessed to the parents on WhatsApp. Within the
process of gathering a group of data the interview forms were printed out, they were handed to
the students and the parents, the returned forms were evaluated. Content analysis method was
used in the data analysis process. The results are reported to be presented in congress.
Keywords: Skill, Life sciences, Parent.
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Dizi Filmlerin İlkokul Öğrencileri Üzerinde Etkileri
Dr. Alper KAŞKAYA, Erzincan Üniversitesi, alperkaskaya@gmail.com
Feyza ÇAVUŞOĞLU, Erzincan Üniversitesi, cavusofglufeyzaa@gmail.com
Dr. Esma KURU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, esmakuru@ksu.edu.tr
En çok kullanılan medya aracı olarak bilinen televizyon, her yaş grubuna hitap etmekte ve
özellikle çocukları etkilemektedir. Televizyon aracılığıyla çok erken yaşta tanışan çocuklar bu
tanışmadan olumlu olduğu kadar olumsuz da etkilenmektedir. Çocukların çoğu algılama düzeyleri
gereği, televizyonda gördükleri programların gerçek olduğunu sanmaktadır. Bu onların ya giderek
gerçek yaşamdan kopmalarını ya da gerçekle karşılaştıklarında düş kırıklıkları yaşamlarına neden
olmaktadır. Çocukların televizyon izlemek için gösterdikleri belirli nedenler izledikleri program
türleri ve bu programlar hakkında ne düşündükleri ile ilgilidir. Televizyon dünyası her yaşa hitap
ettiği için çocuk kendine uygun olmayan, yetişkinler için yapılan programlardan genellikle olumsuz
etkilenir. Çocuklar hayal ürünü ile gerçek arasındaki farkı çoğu kez yetişkinler kadar kolay biçimde
algılayamadıklarından, televizyon karşısında yetişkinlere oranla daha korunmasız durumdadırlar.
Televizyon programları içerisinden fazlaca yer alan özellikle yetişkinler için yapılan ve çocukların
da fazlaca izlediği diziler; gerek konuları ile gerek dizi karakterleriyle rol model olarak çocukları
fazlasıyla etkilemektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı dizilerin ilkokul öğrencileri üzerindeki
etkisini belirlemektir. Veri toplamak amacıyla ölçek geliştirme sürecinde literatür taraması
ardından 100 ilkokul 4. Sınıf öğrencisiyle görüşülmüş veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerden
madde havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra alanında uzman kişilere inceletilerek maddeler yeniden
düzenlenmiştir. Ölçeğin son hali ilkokul öğrencilerine ön uygulama amacı ile uygulanarak ve
maddelerden anlaşılmayan kısımlar yeniden düzenlenecektir. Bu aşamalar doğrultusunda ölçeğe son
hali verilecektir. Ölçeğin deneme uygulamasından elde edilen veriler SPSS programına girilmesi,
yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), iç tutarlılık katsayılarının
hesaplanarak güvenirliğe ilişkin kestirimlerde bulunması ve araştırmanın raporlaştırılması
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul Öğrencisi, Medya, Televizyon, Dizi.

Effects of Television Series Films on Primary School Students
TV which is known as commonly used media tool addresses all get groups and especially
affects children. Children who meet with TV in early age are affected both positively and
negatively. Most of them as a matter of their perception level believe that TV programs are real.
This situation causes their breaking off the real life or disappointment when they face with the
reality. Children’s significant reasons for watching TV is related with programme types which they
watch and their thoughts about those programs. Because TV world addresses all age groups, a child
is generally affected negatively from adult programs which are unsuitable for him/her. Moreover,
they are more defenseless than adults when watching TV because they cannot perceive the
difference between fiction and reality easily as adults can do. TV series which are mostly appearing
in TV programs, especially made for adults and watched by children affect them by both their
subjects and actors/ actress as role model. Accordingly, aim of this study is detection effects of TV
series on primary school students. To collect datas, during scale development process, after
literature search, 100 students from 4th grade primary school were interviewed and achieved datas.
From these datas, item pool was created. These items were reformulated by researched by
specialists in their fields. The final state of the scale will be applied on primary school students as
pre application and misunderstood parts will be reformulated. According to these stages, final form
will be given to the scale. It is planned that the datas provided from application of the scale will
be recorded to SPSS system, Exploratory Factor Analysis (AFA) and Confirmatory Factor Analysis
will be made to indicate form validity, reliability will be prophesied by calculating internal
coefficient of consistence and the research will be reported.
Keywords: Primary School, Media Television, Series Films.
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2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Sanat ve Estetik
Arş. Gör. Ali Haydar AKARSU, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, alihaydar.akarsu@erdogan.edu.tr
Doç. Dr. Ayşegül Oğuz NAMDAR, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, aysegul.oguz@erdogan.edu.tr
Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi (N.C.S.S.) yaptığı tanımlama ile sosyal bilgiler dersini;
vatandaşlık yeterlikleri kazandırmak için sanat, edebiyat ve sosyal bilimlerin disiplinler arası bir
yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan bir çalışma alanı olarak tanımlamaktadır. Bu Tanımdan da
anlaşılasağı üzere, sosyal bilgiler dersi önce sanat ve edebiyat, daha sonra da diğer sosyal bilimlerin
konularını içeren kapsamlı bir ders olma özelliği taşımaktadır. Sosyal-leş-me kavramlarını içerisinde
bulunduran ve sosyal beceriler kazandırmayı amaçlayan sosyal bilgiler öğretim proğramının sanat
içerikli temalardan beslenmesi oldukça önemlidir. 2017 yılında yenilenen sosyal bilgiler öğretim
programı; yaratıcı düşünebilen, özgün davranışlar geliştirebilen, somut ve sezgisel düşünenebilen,
insani tarafı gelişmiş, estetik bakış edinebilen, manevi hisler oluşturabilen, duygularını iyi ifade
edebilen, motivasyonu yüksek, hayatını farklılıklarla zenginleştirebilen, iyiye ve güzele yüzü dönük,
mutlu ve hayal gücü gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Toplumun şekillenmesi ve
çağdaşlaşması bu hedeflerin en iyi biçimde yerine getirilmesi ile yakından ilişkilidir. Bu sebeple
araştırma kapsamında, yenilenen 2017 sosyal bilgiler öğretim programında yukarıda belirtilen
özellikleri geliştirmede olmazsa olmaz olan sanat ve estetiğin yeri ve önemi incelenmiştir. Sanat ve
estetik ile ilgili bazı kavramların öğretim programı içerisinde kullanılma durum ve şekli
incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma kapsamında, doküman incelemesi yöntemiyle yapılmıştır.
Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, sosyal bilgiler öğretim
programında 2017 yılında yapılan değişiklikle, sanatsal ve estetik unsurların öğrencilerin
düzeylerine uygun şekilde eğitime dâhil edilmek istendiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Öğretim programı, Sanat, Estetik.

Arts and Aesthetics in 2017 Social Studies Curriculum
National Council for the Social Studies (N.C.S.S) defined social studies course as study area
that integrate arts, literature and social studies based on interdisciplinary approach to gain
citizenship qualifications. As inferred from the definition, social studies course is a comprehensive
lecture that integrate arts and literature first, and then contains topics from social studies. Social
studies education program which contains socialization concept and aims to gain students social
skills is quite important to be nourished from themes about arts. Social studies education program
that was renewed in 2017 aims to make students gain critical thinking skills, develop genuine
behaviors, think tangible and intuitional, develop humanistic aspects, gain aesthetic point of view,
develop spiritual senses, express feelings, have high motivation, enrich differences of life, face up
to what is good and beautiful, be happy and developed imagination. Configuration and
modernization of the society is closely linked to successfully performing these aims. For this reason,
the importance of arts and aesthetics in renewed social studies education program in 2017 which
is necessary to develop these qualifications is investigated in the present study. The present study
investigated some of the concepts related to arts and aesthetics in social studies curriculum. The
present study was conducted by investigating documents based on qualitative research. Results
showed that with the conducted changes in social studies education program in 2017, elements of
arts and aesthetics were desired to be appropriately integrated in the education based on students’
levels.
Keywords: Social studies, Curriculum, Art, Aesthetics.
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Sosyal Bilgiler Öğretimi Için Bir Etkinlik Önerisi: Geç Olmadan
Maide ŞAMLIOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, m.samlioglu0@gmail.com
Dr. Mustafa GİRGİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mgirgin@mu.edu.tr
Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretim programında yer alan 4. sınıf “insanlar, yerler ve
çevreler ünitesinde yer alan “Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur” ve
“Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar” kazanımları ile 5. Sınıf “insanlar, yerler ve
çevreler ünitesinde yer alan “Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük
yaşantısından örnekler vererek açıklar”, “Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum
nedenlerini sorgular”, Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar” ve 5 sınıf
“etkin vatandaşlık ünitesinde yer alan “Çevresindeki toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların
karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir” kazanımlarına yönelik olarak bir etkinlik
örneği sunulmuştur. Etkinlik ile söz konusu kazanımlar dışında değerler çalışkanlık, dayanışma,
duyarlılık, sevgi, saygı, sorumluluk, tasarruf değerleri ile iletişim, iş birliği ve problem çözme
becerilerinin kazandırılmasına yönelik katkılar sağlanması da amaçlanmıştır. Etkinlikte ağırlıklı
olarak istasyon tekniği kullanılmıştır. Etkinlik 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin
güneyinde yer alan bir il merkezindeki bir devlet ortaokulunda uygulanmıştır. Etkinlik 80 dakikalık
bir süre içerisinde uygulanmıştır. Etkinlik sonucunda öğrencilerden bir öz değerlendirme formu
doldurmaları istenmiştir. Bu formlardan elde edilen sonuçlar öğrencilerin hedeflenen kazanımları
önemli ölçüde kazandıklarını göstermektedir. Ayrıca öğrenciler aktif katılımlarını sağladığı için
etkinliği çok beğendiklerini de ifade etmişlerdir
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, İstasyon tekniği, Etkinlik.

A Proposal of Activity for Social Studies Teaching: Before It’s Late
In this study contributing to the educational attainments of “he/she can make inferences
about geographical features of the place he/she lives” and “he/she makes necessary preparations
for natural disasters” which are parts of 4th grade curriculum; and educational attainments of “
he/she can explain effects of the climate in the place he/she lives on the daily life by giving
examples”, “he/she questions reasons for the emergence of environmental problems and
disasters”, “he/she can explains effects of natural disasters on social life by giving examples”, and
“he/she can connect social needs around his/her environment to the establishments which serve
to meet those needs” which are parts of the 5th grade curriculum has been aimed. Additionally the
activity aims to contribute to acquisition of values such as diligence, affection, solidarity, respect,
responsibility, and saving; and skills such as communication, cooperation, problem solving as well.
In the activity, the station technique was used predominantly. Activities were applied in a state
secondary school in the 2017-2018 academic year, a province central district located in southern
Turkey. The activity was implemented within a period of 80 minutes. At the end of the activity,
students were asked to complete a self-assessment form. The results from these forms show that
students have gained significant gains in targeted achievements. They also stated that they were
very interested in the activity because it provided active participation.
Keywords: Social studies, Station technic, Learning activity.
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Harita Etkinliklerinde Dijital Gelişmeler
Dr. Mustafa GİRGİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, mirgin@msn.com
Bir öğrenme-öğretme aracı olarak haritalar başta konum ve yer bilgisi olmak üzere
isimlendirmek ve yerler arasında ilişkilendirme yapmak için kullanılır. Mekânsal içerikli derslerde
sıkça kullanılan haritalar teknolojik gelişmeler nedeniyle evrim geçirmiştir. Fakat haritalarda
meydana gelen gelişmeler öğrenme etkinliklerinde aynı şekilde olmamıştır. Bunda okul ve
dersliklerinde duvarları kaplayan baskılı haritaların ağırlığının sürmesi öğretmen yetiştirme
anlayışının etkisi yüzünden yenilikler harita uygulamalarında aynı gelişmeyi sağlayamamıştır. Bu
çalışmada geleneksel harita etkinliklerinden yola çıkarak dijital harita etkinliklerine geçişte
yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Dijital harita kullanımının her düzeyde giderek arttığı günümüzde
etkinlikleri dijitalleştirme yolları, dijital harita sağlayıcıları ve kullanıcılarının örnek çalışmalarıyla
gösterilecektir. Tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada geleneksel haritaların önemini
yitirme nedeni; dijital haritaların öğrenme çıktılarını sağlama durumu ve dijital harita etkinliklerini
nasıl yapılacağı gibi üç stratejik soruya cevap aranmıştır. Sağladığı sayısız öğrenme çıktısıyla harita
uygulamalarının geldiği nokta Coğrafya dersleriyle sınırlı değildir. Boş zamanlarını çevrimiçi oyunla
geçirenlerin önemli bir kısmı tekli ya da çoklu olarak Geoquessr gibi oyunları milyonlarca kez
oynamaktadır. Yer bulma ve tahmin etme oyunlarını oynayanların büyük bir kısmı derslerde işlenen
konuları destekleyen oyunlar sayesinde eğlenceli bir öğrenmeye vurgu yapmışlardır. Gerçekten de
dijital haritalarla yapılacak uygulamaların bir kısmı oyun niteliğinde olacak ve öğrencilere zevkli bir
öğrenme sağlayacaktır. Özellikle kendi haritalarını yapabilmeleri kâğıt baskı haritalarla olacak bir
şey değildir. Bunları sağlamak için eskiden beri yaygın olan harita etkinlik ve uygulamaları arasında
yer alan ölçek, mesafe, alan hesaplama çalışmaları dijital haritalarda çok daha fonksiyonel olarak
yapılabilir. Aynı şekilde koordinat bulma, konum belirleme, konum sıralama ve ilişkilendirmeleri
dijital ortamda oyun formatında çok daha pratik olarak sağlamak mümkündür. Yerel saat hesapları,
harita büyütme-küçültme gibi uygulamalar karşılaştırmalı olarak yapılabilir. Farklı koordinatların
ortak özelliklerini bulmaya dayanan oyunlar sayesinde bir harita ya da atlas kullanarak elde
edilemeyecek çıktılar sağlanır. Öğrenci tarafından çizilecek yüzlerce gezi rotasını karşılaştırmak
mümkün olacak ve yukarıda sözü edilen tüm hesaplamalar çok daha kolay bir şekilde yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Ders, Harita, Dijital harita, Etkinlik.

Digital Developments in Map Activities
As a learning-teaching tool, maps are used primarily to name and relate locations, including
location and location information. Maps that are frequently used in courses with spatial content have
evolved due to technological developments. But the developments that took place in the mappings were
not the same in the learning activities. This is because the weight of the printed maps covering the walls
of the schools and classrooms has not been improved due to the influence of the teacher education
concept. This study will focus on the problems of transitioning from traditional map events to digital
map events. Today, as the use of digital maps continues to grow at all levels, the ways of digitizing
events will be illustrated by digital map providers and example work of users. By using survey method,
this study investigates three strategic questions; the reason for losing the significance of traditional
maps, the situation of providing learning outputs of digital maps, and how to do digital map activities.
With the myriad of learning outcomes provided, the point of map applications is not limited to Geography
lessons. An important part of people who play online games in their spare time as single or with others
are playing games like Geoquessr millions of times. The majority of those who play games for finding
and guessing places emphasize fun learning through games that support the subjects in the lessons.
Indeed, some of the applications that will be made with digital maps will be playable and will provide
enjoyable learning to the students. Especially they can print their own maps digitally which is not
something to be done with paper printing maps. Scale, distance and area computation studies, which
are among the map activities and applications that have been widely used to provide them, can be made
much more functional in digital maps. In the same way it is possible to find coordinates, position,
position, and associations in the digital format much more practically in game format. Applications such
as local time calculations, map enlargement-reduction can be done comparatively. Games based on
finding common features of different coordinates provide output that cannot be achieved using a map
or atlas. It will be possible to compare hundreds of trips to be drawn by the student and all the
calculations mentioned above will be made much easier.
Keywords: Geography, Course, Map, Digital map, Activity,
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Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın Medya Okuryazarlığı Açısından
İncelenmesi
Dr. Ayşegül TURAL, Bartın Üniversitesi, atural@bartin.edu.tr
Dr. Burcu DUMAN, Bartın Üniversitesi, bduman@bartin.edu.tr
Sosyal bilgiler, bilim ve teknoloji alanındaki değişimlere, güncel olaylara duyarlı, bilinçli ve
etkili vatandaşlar yetiştirilmesi sürecini destekleyen, çok yönlü, disiplinler arası bir derstir.
Günümüzde sosyal bilgiler dersi kapsamında medya okuryazarlığı konusu da önem kazanmıştır.
Medyanın doğru ve etkili kullanımı, sosyal bilgiler dersi içerisinde etkin, aktif vatandaş yetiştirilmesi
amacı bakımından da dikkate değer bir husustur. Sosyal bilgiler dersinin yapı, içerik ve amaçları
bakımından medya okuryazarlığını etkili şekilde bireylere kazandırabilmesi gerekli görülmektedir.
Sosyal bilgiler öğretim programları, zaman zaman eğitimdeki yenileşme ve değişim ihtiyaçları
doğrultusunda revize edilmiştir. En son güncellenen sosyal bilgiler programı da güncel haliyle medya
okuryazarlığı açısından ele alınacaktır. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretim programının
medya okuryazarlığı açısından incelenmesidir. Sosyal bilgiler öğretim programının medya
okuryazarlığı çerçevesinde incelenmesinin öngören bu araştırma betimsel bir çalışmadır.
Araştırmanın veri toplama süreci boyunca, elde edilebilecek veriler doküman inceleme ile
toplanacak ve veriler, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile çözümlenecektir.
Araştırma sürecinde, sosyal bilgiler bağlamında medya okuryazarlığı kavramını incelemek, medya
okuryazarlığı kavramının kazandırılmasına yönelik var olan etkinlik ve uygulamaları görebilmenin
yanında, ilgili alan literatürüne de katkı sağlayacağı düşünüldüğünden çalışmanın önemli olduğuna
inanılmaktadır. Çalışmanın veri toplama ve verilerin analiz süreci devam etmektedir. Bu nedenle
araştırmadan elde edilecek bulgulara ilişkin, sonuç, tartışma ve ilgili önerilere çalışmanın tam
metninde yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Medya okuryazarlığı, Sosyal bilgiler.

Examination of Social Studies Curriculum in terms of Media Literacy
It is a multidisciplinary, interdisciplinary profession that supports the processes of social
studies, technology and technology change, and the process of educating conscious and influential
citizens who are sensitive to current events. Today, media literacy is important in social studies.
The correct and effective use of the media in order to train active and active citizens in the social
studies course is a remarkable matter. It is necessary for the social studies course to be able to
effectively acquire media literacy in terms of structure, content and aims for the individual. The
social studies curriculum has been reviewed from time to time in accordance with the need for
innovation and change in education. The latest updated social studies program will also be
considered in the light of media literacy. The purpose of this research is to examine the social
studies curriculum in terms of media literacy. This research is a descriptive study of the social
studies curriculum in the context of media literacy. In the data collection process of the research,
the obtained data will be collected by examination and the data will be analyzed by document
analysis of qualitative research methods. It is thought that in the research process, the concept of
media literacy is examined in the context of social studies and it is believed that it contributes to
the related field writings and that existing activities and practices will be seen. To reach the
concept of media literacy. The process of collecting data and analyzing data is still in process. This
will include the findings in the exact text of the results and work on relevant suggestions for findings
that are obtained without working.
Keywords: Education, Media literacy, Social studies.
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Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın Girişimcilik Becerisi Açısından
İncelenmesi
Dr. Burcu DUMAN, Bartın Üniversitesi, bduman@bartin.edu.tr
Dr. Ayşegül TURAL, Bartın Üniversitesi, atural@bartin.edu.tr
Sosyal bilgiler dersleri, bireysel ve toplumsal gelişimi destekleyen, aktif katılıma ve
girişimciliğe açık bir derstir. Son yıllarda eğitim ortamlarından beklenen daha aktif, daha bilinçli,
daha üretken, yaratıcı bireyler yetiştirilmesidir. Bu bağlamda öğrenme ortamlarının da gerek okul
içi gerekse okul dışı süreçler olmak üzere daha esnek ve zengin bir yapıya kavuşturulması için
çalışılmaktadır. Sosyal bilgiler disiplinler arası yapısı ile güncel konulara ve gelişmelere duyarlı bir
derstir. Bu açıdan sosyal bilgeler derisinin zengin içeriğinin etkili kullanımı ve bireylere aktarımı
oldukça önemli görülmektedir. Bireylerin ilgili dersin öğretim süreci içinde olabildiğince aktif ve
çok yönlü olmasında, kuşkusuz en önemli sorumluluk öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenlerin
etkili bir sosyal bilgiler öğretim süreci ve ortamı oluşturulması hususunda rolü ve misyonu özellikle
günümüz eğitim dünyasında üzerinde durulan önemli bir konudur. Öğretmenlerin sosyal bilgiler
dersinin yürütürken bireylere kazandırması beklenen beceriler de bulunmaktadır. Son yıllarda
gelişen ve değişen dünyaya uyumlu olarak daha girişimci bireylerin yetişmesi ve toplumsal yaşantıya
katılması istenmektedir. Bu nedenle bireylere öğrenme süreci içinde öğretim programlarının
etkililiği de vurgulanmaktadır. Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretim programını girişimcilik
becerisi açısından incelenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanılacağı bu araştırma sürecinde
veriler, doküman inceleme ile toplanacak ve doküman analizi ile analiz edilerek raporlanacaktır.
Bu yapısı itibariyle araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın veri toplama süreci devam
ettiğinden elde edilecek bulgulara ilişkin sonuç ve öneriler tam metinde paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Beceri, Girişimcilik, Sosyal bilgiler.

Examination of Social Studies Curriculum in terms of Entrepreneurship Skills
Social studies courses are an open-minded, open to active participation and
entrepreneurship, supporting individual and social development. More educated, more conscious,
more productive, creative individuals are expected from the educational environment in recent
years. In this context, efforts are being made to bring learning environments to a more flexible and
rich structure, both in-school and out-of-school processes. Social studies is an interdisciplinary text
that is sensitive to current issues and developments. In this respect, the effective use of the rich
content of the social welfare field and the transfer to the individuals are seen as very important.
While individuals are as active and multifaceted as possible within the teaching process, the most
important responsibility is undoubtedly the teachers. The role and mission of teachers in
establishing an effective social studies teaching process and environment is an important issue that
is particularly emphasized in today's educational world. There are also skills that teachers are
expected to earn for social studies courses while they are running. In recent years, in accordance
with the developing and changing world, more entrepreneurial individuals are required to be
trained and participate in social life. For this reason, it is also emphasized that the effectiveness
of teaching programs for individuals in learning process. The aim of this research is to examine the
social studies curriculum in terms of entrepreneurial skills. The qualitative research method will
be used in this research process, the document will be collected by examination and analyzed by
document analysis and reported. As a result of this structure, research is a descriptive study.
Results and suggestions regarding findings that will be obtained as the survey continues to collect
data will be shared in full text.
Keywords: Skill, Entrepreneurship, Social studies.
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müzelerin Değer Aktarımındaki Rolüne
İlişkin Görüşleri
Dr. Ayşegül TURAL, Bartın Üniversitesi, atural@bartin.edu.tr
Sosyal bilgiler, geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir köprü görevi gören disiplinler arası
bir derstir. Sosyal bilgiler dersinin kültür aktarımındaki rolü dolayısıyla, bireysel ve toplumsal
değerlerin kazanımı ve gelecek nesillere aktarımı konusundaki yeri de önemlidir. Son yıllarda sosyal
bilgiler dersi içinde okul içi eğitim sürecine ek olarak okul dışı eğitim süreçleri de dikkat
çekmektedir. Bu bağlamda en çok öne çıkan yapılar müzelerdir. Müzeler, günümüz eğitim anlayışı
içerisinde bireylerin eğitim-öğretim süreçlerinde katılımcılığını destekleyen kültürel zenginlikler
olarak görülmektedir. Müzeler, içerikleri bakımından kuruluş amaçlarına bağlı olarak çeşitlilik
gösterebilmektedir. Müze eğitimi de Sosyal bilgiler dersi içinde bireysel ve toplumsal ilerlemeler
açısından önemle vurgulanmaktadır. Sosyal bilgiler derslerinin okul dışı eğitim basamağında önemli
bir boyutu oluşturan müzeler, kültürler arası değer aktarımı konusunda son yıllarda tartışılan
yapılardır. Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının müzelerin değer
aktarımındaki rolüne ilişkin görüşlerini ortaya koyabilmektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın
sonuçlarının alan literatürüne atkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın veri toplama
sürecinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarına araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formu uygulanacaktır. Görüşme formu ile toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenecek
ve raporlaştırılacaktır. Araştırma boyunca nitel araştırma yöntemleri olgu bilim deseninden
yararlanılacaktır. Bu yönüyle çalışma betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın veri toplama süreci
devam ettiğinden, sonuç, tartışma ve öneriler, çalışmanın tam metininde yer alacaktır.
Anahtar Kelimeler: Değer, Müze, Sosyal bilgiler.

Social Studies Teacher Candidate’ Views on the Role of Museums in Value
Transfer
Social studies is an interdisciplinary profession that serves as a bridge between past,
present and future. Because of the role of social studies course in the transfer of culture, the
importance of acquiring individual and social values and transferring to future generations is also
important. In recent years, in addition to the in-school education process, social education courses
have also attracted attention. In this context, the most prominent constructions are feasible. Müller
is seen as cultural riches that support the participation of individuals in education-training
processes within the understanding of today's education. The mirrors can vary in their content
depending on the purpose of the establishment. Museum education is also emphasized in social
studies course in terms of individual and social progress. Cultivators who have formed an important
dimension in the social education curriculum at the out-of-school level have been discussing in
recent years about the transfer of values between cultures. The aim of this research is to be able
to reveal the views of social studies teacher candidates on the role of the museum in the transfer
of value. For this purpose, it is thought that the results of the research will provide a leverage to
the literature. Semi-structured interview form prepared by the researcher will be applied to social
studies teacher candidates during the data collection process of the research. The data collected
with the interview form will be analyzed and analyzed by content analysis. Throughout the
research, qualitative research methods will be utilized from the phenomenological design. This
direction is a descriptive study. As the data collection process of the research continues, results,
discussions and suggestions will be included in the full text of the work.
Keywords: Value, Museum, Social studies.
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Türkiyede’ki Sosyal Bilgiler ve Tarih Ders Kitaplarında Türk Macar İlişkileri
Doç. Dr. Beytullah KAYA, Sabahattin Zaim Üniversitesi, beytullah.kaya@izu.edu.tr
Doç. Dr. Zafer TANGÜLÜ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, zafertangulu@mu.edu.tr
Sosyal bilgiler ve tarih ders kitapları içerisinde yer alan başka ülkelerle ilgili konuların
işlenişi, öğrencilerin o ülkelere yönelik olumlu veya olumsuz algı geliştirmelerine sebep
olabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sosyal bilgiler ve tarih ders kitaplarında Türk-Macar
ilişkilerinin nasıl işlendiğini ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılarak doküman
incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen
farklı kademelerdeki ders kitapları amaçlı örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi;
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış, ortaokullarda okutulan 7. Sınıf Sosyal
Bilgiler, 8. Sınıf TC. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarıyla, liselerde okutulan 9. ve 10.
Sınıf Tarih, 11. Sınıf 11. Sınıf TC. İnkılâp Tarihi ve 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitapları
olarak seçilmiştir. Bu ders kitapları Türk Macaristan ilişkilerine yer verdikleri için seçilmiştir.
Elde edilen bulgular ışığında Türkiye’de ortaokul ve lise seviyesinde değişik sınıflardaki tarih
ders kitaplarında ve Türkiye Macaristan ilişkileri hakkında konuların yer aldığı bulgusuna
ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre Sınıf seviyesinin yükselmesine paralel olarak ders kitaplarında
yer verilme durumunun arttığı, büyük oranda yalnızca siyasal konuların işlendiği ortaya çıkmaktadır.
Ders kitaplarında devletlerarasındaki savaşlar ya da siyasal olaylar anlatılırken sosyal, kültürel veya
ekonomik alandaki ilişkilere yer verilmediği belirlenmiştir. Ders kitaplarında Türk Macar ilişkileri
sadece siyasal konular açısından ele alınarak incelenmiştir. Bu bağlamda konuların kültürel olayları
da kapsayacak şekilde işlenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Tarih, ders kitapları, Türkiye Macaristan ilişkileri.

Hungarian Turkish Relations in Social Studies and History Textbook in Turkey
The processing of topics related to other countries in social studies and history textbooks
can lead to positive or negative perceptions of students towards those countries.
The purpose of this study is to reveal how Turkish-Hungarian relations in social studies and
history textbooks in Turkey are treated. It is conducted through a survey model which employs
document analysis method. Textbooks at different levels recommended by the Ministry of Education
in Turkey are defined as sample. The sample of the research consists of 7th grade social studies
and 8th grade TR. History of Revolution and Kemalism textbooks which are taught in secondary
schools, and 9th and 10th Grade History textbooks, 11th Grade TR. Revolution History and 12th
Class Contemporary Turkish and World History textbooks which are taught in high schools. These
textbooks were chosen because they included Turkish Hungarian relations.
In the light of the findings a conclusion has been reached that textbooks in different grades
in both middle school and high school levels contain subjects about Turkish Hungarian relationships.
According to the obtained results, parallel to the rise of the class level, it is revealed that the
inclusion of the related subjects in the textbooks is increasing, and only the political subjects are
being processed at large. While the textbooks describe the wars or political events among states,
it is determined that there are no social, cultural or economic relations.. In the textbooks, Turkish
Hungarian associations were examined only in terms of political topics.. In this context, it may be
suggested that topics be processed to include cultural events.
Keywords: Social studies, History, Textbooks, Turkey Hungary relations.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumları İle Okuma
Sürecindeki Bilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
İmra TAÇ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, imra.tac@hotmail.com
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ssidekli@gmail.com
Okuma becerisi iyi bir okuyucu olmanın temelini oluşturmakla birlikte, okuma işinin etkili
ve okunanların verimli olabilmesi için öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması gerekir.
Okuma alışkanlığının etkili kazandırılabilmesi için de okuma sürecinin dikkatli ve etkili yönetilmesi
gerekir. Öğrenci okuma eylemine yönelik olumsuz bir tutum içinde ise okuma alışkanlığı kazanamaz.
Bilinçli birer okuyucu olmanın temelinin stratejik okumaların yapılması sağlar. Stratejik yapılan
okumalar, okuma eylemini daha anlamlı kılmakla birlikte okuma sorunlarının üstesinden gelmeyi de
kolaylaştırmaktadır. Araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumları ile
okuma sürecindeki bilişsel farkındalıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma
grubunu Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan
toplam 280 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yapılmış olan araştırmanın veri toplama araçlarının iki
ölçek oluşturmaktadır. Ölçeklerden biri Susar Kırmızı (2012) tarafından oluşturulmuş ‘Öğretmen
Adaylarının Kitap okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek üç alt boyuttan
oluşmakta ve 5’li likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri .95 olarak belirlenmiştir. Bir
diğer ölçek Karatay (2009) tarafından oluşturulmuş ‘Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Ölçeği’
dir. Kullanılmış olan ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır ve 5’li likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach
Alpha değeri üniversite düzeyi için .85 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde korelasyon
analizine başvurulmuş, yapılan işlemlerde SPSS 20 paket programı AMOS 23 paket programı
kullanılmıştır. Bulgular sonucunda okumaya yönelik tutum ile bilişsel farkındalık arasındaki ilişkiyi
belirlemek amacıyla oluşturulan modelin uyumunun iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okuma, Okuma alışkanlığı, Okuma stratejileri, Uyum, AMOS.

Information Relationship Between Primary Teacher Candidates And
Determination Of Cognitive Differences In Reading Process
Reading skills should be the basis of being a good reader, and reading habits should be
taught to students in order that reading is effective and readings are productive. In order for
reading habits to be effective, the reading process must be managed carefully and effectively. If
the student is in a negative attitude towards the reading act, he can not gain reading habit. The
basis of being a conscious reader is providing strategic readings. Strategic readings make reading
comprehension more meaningful and also facilitate coming from above reading problems.The aim
of the research is to determine the relationship between the attitudes of the primary school
teachers towards reading and the cognitive awareness of the reading process. The study group of
study constitutes a total of 280 teacher candidates who are studying in the Menteşe district of
Muğla in the academic year of 2017-2018. The data collection tools of the research that has been
done constitute two scales. One of the scales was An Attitude Scale Towards Teacher Candidates’
Reading Habit ‘developed by Susar Kırmızı (2012). The scale consists of three sub-dimensions and
is of the likert type of 5. The Cronbach's Alpha value of your scale was .95. Another scale is the ‘A
Metacognitive Awareness Inventory Of Reading Strategies ' developed by Karatay (2009). The scale
used consists of three sub-dimensions and is of the likert type of 5. The Cronbach Alpha score for
the scale was .85 for the university level. Correlation analysis was used in the analysis of the data,
and AMOS 23 package program of SPSS 20 package program was used in the transactions. As a result
of the findings, it was determined that the compatibility between the attitude towards reading and
the cognitive awareness was good.
Keywords: Reading, Reading habits, Reading strategies, Adaptation, AMOS.
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Türkiye’de Sınıf Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Dr. Gülenaz SELÇUK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, atacahmet2007@gmail.com
Yunus Emre KELEŞ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, yemrekeles@yandex.com
Üniversiteler bilimsel araştırma yapmak, bilgi üretmek ve yeni buluşların ortaya çıkarılmasına ortam
sağlamak gibi önemli işlevlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu açıdan üniversitelerdeki lisansüstü eğitim
çalışmaları, özellikle bilimsel bilgi üretimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı
Türkiye’de “Sınıf Yönetimi” alanında tamamlanmış lisansüstü tezlerini incelemektir. Çalışma, nitel bir
araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme
yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez tarama
merkezinde 218 tane sınıf yönetimi alanında lisansüstü teze ulaşılmıştır. 218 lisansüstü tezden 192 tanesi
yüksek lisans, 26 tanesi doktora tezidir. Bu tezlerden erişime açık olan 18 doktora ve 144 yüksek lisans olmak
üzere toplamda 162 tane tez incelenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından
çalışmanın amacına yönelik bir “Tez İnceleme Formu” geliştirilmiştir. Bu bağlamda 1996-2017 yılları arasında
yazılan sınıf yönetimi alanındaki erişime açık olan tüm lisansüstü tezleri çeşitli açılardan gruplandırılmıştır.
İncelenen tezlerin bağlı bulundukları enstitülere, yıllara, yapıldığı üniversitelere, işlenen temalara, çalışma
gruplarına, kullandıkları veri toplama araçlarına, araştırma modellerine ve yazım dillerine göre genel
değerlendirmeleri yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans (f)’tan yararlanılmış ve bulgular grafikler
üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen bulgulara göre en fazla tez 2006-2016 yılları arasında tamamlanmış ve
Yeditepe Üniversitesi sınıf yönetimi alanında tamamlanan tez sayısıyla (25) Türkiye üniversiteleri içinde birinci
sırada yer almaktadır. Sınıf yönetimi alanında tamamlanan lisansüstü tezlerin konularının daha çok sınıf
yönetimi beceri ve yeterlikleri, sınıf yönetimi stratejileri, sınıf yönetiminde fiziksel ortam, sınıf yönetimi
yaklaşımları, sınıf yönetiminde öz-yeterlik inancı, sınıf yönetimi profilleri, sınıf yönetiminde sosyal ağ
uygulaması, sınıf yönetiminde karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışları ve disiplin sorunları ile ilgili olduğu
görülmüştür. Tezlerde ağırlıklı olarak nicel yöntemler tercih edilirken son yıllarda nitel ve karma yönteme de
dayalı tezlerin sayılarının arttığı görülmektedir. Ayrıca veri toplama aracı olarak en çok ölçekler kullanılmıştır.
Bunun yanında araştırmaların büyük çoğunluğu temel eğitim kademesinde gerçekleştirilirken, orta öğretim ve
yükseköğrenim kademesinde daha sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, Lisansüstü tezler, Sınıf yönetimi araştırmaları.

Investigation of Graduate Thesis in the Classroom Management Area in Turkey
Universities are home to important functions such as conducting scientific research, producing
information, and providing an environment for the discovery of new findings. In this respect, postgraduate
education studies in universities are of great importance, especially in terms of scientific knowledge
production. The aim of this research is to examine completed postgraduate thesis in the field "Classroom
Management" in Turkey. The study is a qualitative research and data had been collected by means of a
document review. The criterion sampling, which is one of the sampling methods for research purposes, is
determined as the sampling method. In the thesis screening center of the Higher Education Council (YÖK), 218
postgraduate dissertations in the field of classroom management were reached. Of the 218 graduate
dissertations, 192 are masters and 26 are doctoral dissertations. A total of 162 dissertations, including 18
doctoral and 144 master dissertations, which are open to access from these dissertations, have been examined.
A "Thesis Review Form" has been developed for the purpose of studying the dissertations by the researchers.
In this context, all postgraduate dissertations in the field of classroom management, written between 1996
and 2017, are grouped in various aspects. The dissertations examined were evaluated according to their
institutions, years, universities, subject themes, working groups, data collection tools, research models and
spelling languages. In analyzing the data, frequency (f) was used and the findings were shown on the graphs.
According to the findings, the most dissertations were completed between the years 2006-2016 and Yeditepe
University is in first place among the university in the classroom management field with the number of
dissertations completed (25) in Turkey. Postgraduate these in this field are mostly about classroom
management skills, classroom management strategies, physical environment in classroom management,
classroom management approaches, self-efficacy belief in classroom management, classroom management
profiles, social networking practice in classroom management, unwanted students in classroom management
behaviors and disciplinary problems. While quantitative methods are preferred mainly in the dissertations,
the number of thesis based on qualitative and mixed method seems to increase in recent years. In addition,
most scales were used as data collection tools. In addition, while the vast majority of research has been
carried out at the level of basic education, a limited number of studies have been conducted at secondary and
tertiary levels.
Keywords: Classroom management, Graduate theses, Classroom management researches.
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Teknoloji Entegrasyonunun Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik
Tutumlarına Etkisi
Doç. Dr. Devrim ÜZEL, Balıkesir Üniversitesi, duzel@balikesir.edu.tr
Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR, Balıkesir Üniversitesi, smert@balikesir.edu.tr
Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki
teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla
duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır. Bu prensiplerden yola
çıkarak çözümü oluştururken başarı faktörleri 5 temel esasa dayandırılmıştır: Erişilebilirlik, Verimlilik
Eşitlik (fırsat eşitliği), Ölçülebilirlik, Kalite. Bu sistemle sınıf yönetimi kullanılarak, öğretmen-öğrenci
etkileşimli tahta-tablet etkileşimini sağlamak, bilgi edinme/öğrenme süreçleri daha etkin kullanmak,
sınıf yönetimi ile öğretmen, sınıf içi üretilen materyalleri öğrencileri ile paylaşabilmek, ödev
gönderebilmek, öğrencilerinin sınıf içerisinde öğrenme düzeylerini daha kontrollü olarak ölçebilmek
hedeflenmiştir. Böylelikle çağın gerektirdiği eğitim anlayışına uygun teknolojinin entegre edildiği bir
öğretim ortamının hazırlanması amaçlanmıştır. Burada teknolojinin entegre edildiği bir öğrenme
ortamıyla kastedilen FATİH projesi kapsamında okullarda bulunan akıllı tahtaların eğitimde etkin bir
biçimde kullanımıdır. Gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı ise teknolojinin entegre edildiği sınıf
ortamının; genel olarak öğrenciler tarafından zor ve sevilmeyen bir ders olarak görülen matematik
dersinin öğrenme-öğrenme sürecinde, öğrencilerin derse yönelik tutumlarına etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma, bir il merkezinde öğrenim gören 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri üzerinde nicel
araştırma yaklaşımı ile yürütülmüştür. Veriler toplanmadan önce öğretmenlerle görüşmeler yapılarak
teknolojiyi derse entegre eden ve etmeyen sınıflar belirlenmiştir. Veriler ÖNAL tarafından geliştirilen 22
maddelik, 4 faktörlü (ilgi, kaygı, gereklilik ve çalışma) ve Cronbach Alpha katsayısı 0.90 olan matematiğe
yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Veriler analiz edildiğinde; öğrencilerin tutum puanları arasında
ölçeğin 3 faktörü (ilgi, kaygı ve gereklilik) ile ilgili teknolojinin entegre edildiği sınıflarda öğrenim gören
öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu; ancak 4. faktör olan çalışma faktöründe ise öğrencilerin tutum
puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji entegrasyonu, Öğrenci, Tutum, Matematik eğitimi.

Impact of Technology Integration on Students' Attitudes towards Mathematics
Lesson
FATİH Project in Education, has been started for effective use the tools of information
technology in lessons to be addressed to more sensory organs in the process of learning and teaching in
order to provide equal opportunity in education and training and to improve the technology in our
schools. Based on these principles, while creating the solution success factors are based on 5 basic
essays: Accessibility, Efficiency, Equality (opportunity equity), Measurability, Quality. By using classroom
management with this system, it was aimed to ensure teacher-student interaction board-tablet
interaction, to use information acquisition / learning processes more effectively, classroom management
and teacher, to share materials produced in class with their students, to send homework and to measure
the learning levels of students in the class more controlled. Therefore, the preparation of a teaching
environment which is integrated with the technology that is appropriate to the education was intented.
Here, a learning environment in which technology is integrated means, is the effective use of smart
boards in schools for education within the scope of FATIH project. The purpose of this study which was
carried out is, aiming to determine the effect of the classroom environment in which the technology is
integrated on the students on the attitudes towards the course in the learning-teaching process of the
mathematics course which is regarded as a difficult and disliked course by the students in general. The
research was conducted with a quantitative research approach on 5-6-7 and 8th grade students studying
at a provincial center. Before the data were collected, interviews were held with the teachers and the
classes that integrate the technology into the course and the classes that do not integrate have been
identified. The data were collected by 22 items, 4 factors (interest, anxiety, necessity and study)
developed by ÖNAL and with attitude scale towards mathematics with Cronbach Alpha coefficient of
0.90. When the data are analyzed, it was seen that there was a significant difference in favor of the
students who were in the classrooms where the technology related to the 3 factors of the scale (interest,
anxiety and necessity) was integrated among the attitude scores of the students but about the 4th factor,
the study factor results have been reached that there is no significant difference between students'
attitude scores.
Keywords: Technology integration, Students, Attitude, Mathematics education..
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Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine
Yönelik Tutumları
Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR, Balıkesir Üniversitesi, smert@balikesir.edu.tr
Doç. Dr. Devrim ÜZEL, Balıkesir Üniversitesi, duzel@balikesir.edu.tr
Günümüzde eğitimi etkileyen en önemli unsurlardan biri öğretim teknolojilerinde meydana gelen
gelişmelerdir. Öğretim teknolojisi kavramı ise; belirlenmiş hedefler uyarınca, daha etkili bir öğretim elde
etmek için, öğrenme ve iletişim konusundaki araştırmaların ve ayrıca insan kaynakları ve diğer kaynakların
beraber kullanılmasıyla tüm öğrenme/öğretme sürecinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesidir. Kısaca; öğretmen, kitap, yazı tahtası yanında öğretimsel amaçlar için kullanılabilecek
kitle iletişim araçlarıdır. Öğretim teknolojileri; öğretmen ve öğrencilere kolaylıklar sağlama ile beraber etkili
ve kalıcı öğrenmeye önemli katkılar getirmektedir. Bu durum öğretmen eğitimini etkilemiş ve öğretmen
yetiştiren programlardaki öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin artmasına neden olmuştur. Çünkü
öğretmenler sınıflarında bilgiyi aktaran veya öğrenmeye rehberlik eden kişiler olarak göz önüne alındığında
öğretim programlarında yer alan kazanımlara öğrencileri ulaştırabilmek için gerekli strateji, yöntem-teknik ve
materyallerin kullanımını sağlayacak olan kişilerdir. Öğretmenlik mesleğine yönelik derslerden biri gerek
eğitim fakültelerinin ders programlarında gerekse öğretmenlik sertifikası programında tüm bilim dalları için
zorunlu olan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersidir. Bu ders çerçevesince öğretmen adaylarına,
sorumlu olacakları öğretim alanıyla ilgili öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal geliştirme becerileri
kazandırılması hedeflenmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki öğretmen adaylarının meslek yaşamlarında söz
konusu derste edinecekleri kazanımları kullanma durumları bu derse karşı gösterecekleri tutumla orantılı
olması beklenen bir durumdur. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının ÖTMT
dersine yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırma, bir eğitim fakültesinde öğrenim gören lisans ve formasyon
öğrencileri üzerinde nicel araştırma yaklaşımı ile yürütülmüştür. Veriler Mert Uyangör ve Karaca-Ece
tarafından geliştirilen ÖTMT dersi tutum ölçeği ile toplanmıştır. Tutum ölçeği ön-son test olarak uygulanmıştır.
Verilen analiz edildiğinde; öğretim yarıyılı sonunda her iki gruptaki yer alan öğrencilerin derse yönelik tutum
puanlarında bir artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca; eğitim fakültesi öğrencilerinin tutum puanlarının
formasyon öğrencilerine göre daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, Öğretmen adayları, Tutum, Matematik
eğitimi.

Teacher Candidates' Attitudes towards Teaching Technologies and Material
Design Course
One of the most important factors affecting education today is developments in instructional
technology. The concept of instructional technology is to design, implement and evaluate the whole learning
and teaching process with a systematic approach by using learning and communication research and also
human resources and other resources together to achieve a more effective teaching in accordance with
established goals. Briefly; it is the mass media which can be used for instructional purposes in addition to the
teacher, book and writing board. Instructional technology brings important contributions to effective and
lasting learning at the same time as providing convenience to teachers and students. This situation has
affected teacher education and led to an increase in the number of lessons in the teaching profession in
teacher education programs. Because when teachers are considered as those who transfer knowledge or guide
learning in their class, they are the people which will provide the necessary strategy, method, technique and
materials to make students reach to the gains in their teaching programs. One of the courses for the teaching
profession is the Instructional Technology and Material Design course, which is mandatory for the curricula of
the education faculties or for all branches of science in the teaching certificate program. Within the scope of
this course, it is aimed to teach the teacher candidates how to use the instructional technologies related to
the teaching area and to acquire the skills of material development. However, it should be noted that it is
expected that the prospective teachers' use of the achievements to be mentioned in their professional life is
proportional to the attitude they will show against this course. The purpose of this work carried out in this
context is to determine the attitudes of prospective teachers towards Instructional technology and material
design course (ITMD). The research was conducted with a quantitative research approach on the undergraduate
and graduate students studying at a faculty of education. The data were collected by ITMD course attitude
scale developed by Mert Uyganör and Karaca-Ece. Attitude scale was applied as pre and post-test. When the
data are analyzed, it was seen that the students in both groups had an increase in their attitude towards the
course at end of the academic semester. Also; it was concluded that attitude scores of Education Faculty
students were higher than those of formation students.
Keywords: Instructional technologies and material design, Teacher candidates, Attitude, Mathematics
education.
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Bilişsel Perspektif Altında Modelleme Döngüsü Çerçevesinde Öğrencilerin
Çözüm Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Arş. Gör. Dr. Ayşe TEKİN DEDE, Dokuz Eylül Üniversitesi, aaysetekinn@gmail.com
Son otuz yılda gittikçe önemi artan ve günümüzde neredeyse her ülkenin öğretim
programında yer alan matematiksel modelleme en genel anlamıyla günlük yaşamdan problemlerin
matematiksel modeller oluşturularak çözülmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreçte öğrencilerin
gerçek yaşam deneyimlerinden yola çıkarak mümkün olduğunca gerçekçi çözümlere ulaşması önem
taşımaktadır. Modelleme alanındaki çalışmalarda araştırmacılar benimsedikleri teorik çerçevelere
ve modelleme döngülerine dayalı olarak öğrencilerin bilişsel modelleme becerilerini ve çözüm
yaklaşımlarını incelemişlerdir. Bu çalışmada ise verilen bir modelleme probleminin çözüm
sürecindeki öğrenci yaklaşımlarının bilişsel perspektif altında modelleme döngüsü çerçevesinde
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın katılımcıları modelleme deneyimine sahip dört altıncı
sınıf öğrencisidir. Öğrenciler iki ders saati süresince modelleme probleminin çözümü üzerinde
çalışmışlar ve daha sonra çözümlerini sınıf arkadaşlarına sunmuşlardır. Modelleme problemi daire
şeklindeki bir yatakta yatan anne ve babanın arasındaki mesafenin hesaplanmasını
gerektirmektedir. Altıncı sınıf öğrencileri yalnızca çemberin elemanları ve özelliklerine ilişkin
bilgilerine dayalı olarak problemi çözmüşlerdir. Veriler öğrencilerin çözüm ve sunum sürecindeki
video kayıt transkriptleri ile çözüm kağıtlarından oluşmaktadır. Transkriptler ve çözüm kağıtları
bilişsel perspektif altında modelleme döngüsünün problemi anlama, sadeleştirme,
matematikselleştirme, matematiksel olarak çalışma, yorumlama ve doğrulama basamakları
kapsamında analiz edilerek öğrencilerin çözüm yaklaşımları belirlenmiştir. Analizler sonucunda
öğrencilerin orantısal akıl yürütmeyi kullanarak ve gerçek yaşam deneyimlerine dayalı varsayımlar
oluşturarak problemi sadeleştirmeye çalıştıkları görülmüştür. Söz konusu varsayımlara dayalı olarak
oluşturdukları matematiksel modelleri doğru bir şekilde çözmüşlerdir. Öğrenciler her ne kadar
modelleme deneyimine sahip olsalar da, çözümlerini gerçek yaşam bağlamında yorumlayamamışlar
ve doğrulamayı da yalnızca işlem hatalarının kontrolü olarak ele almışlardır.
Anahtar Kelimeler: Matematiksel modelleme, Modelleme döngüsü, Bilişsel perspektif.

Determination of Students' Solution Approaches in the Frame of Modeling
Cycle under Cognitive Perspective
Mathematical modeling, which has become increasingly important in the last three decades
and which is nowadays in the curriculum of almost every country, is a process which enables to
solve the problems from everyday life by constructing mathematical models. In this process, it is
important for the students to reach realistic solutions as much as possible from the real life
experiences. In the field of modeling, researchers have explored cognitive modeling skills and
solution approaches of students based on their theoretical frameworks and modeling cycles. In this
study, it is aimed to determine the student approaches in the solution process of a given modeling
problem within the framework of modeling cycle under the cognitive perspective. Participants of
the study are four sixth grade students with modeling experience. The students worked on the
solution of the modeling problem for two lessons and then presented their solutions to their
classmates. The modeling problem requires the calculation of the distance between the mother
and father lying on a round shaped bed. The sixth graders solved the problem solely based on
knowledge of the elements and properties of the circle. The data consist of the video recording
transcripts and solution papers in the solution and presentation process. The transcripts and
solution papers were analyzed in the context of the stages of understanding the problem,
simplifying, mathematizing, working mathematically, interpreting and validating within the
modeling cycle under the cognitive perspective, and the students’ solution approaches were
determined. As a result of the analysis, it was seen that the students tried to simplify the problem
by using proportional reasoning and by making assumptions based on their real life experiences.
They correctly solved the mathematical models they constructed based on these assumptions.
Although they had the modeling experience, they could not interpret their solutions in the context
of real life and considered validation only as a control of calculation mistakes.
Keywords: Mathematical modeling, Modeling cycle, Cognitive perspective.
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Teknoloji Destekli Yürütülen Üçgenler Konusunun Öğretim Sürecinden
Yansımalar: Kavram İmajı Örneği
Mehmet DEMİRER, Bülent Ecevit Üniversitesi, demirermehmat@gmail.com
Dr. Avni YILDIZ, Bülent Ecevit Üniversitesi, yildiz.avni@gmail.com
Eğitim hedeflerine uygun bireyleri yetiştirebilmek için bireyin sahip olduğu beynin cevherini
anlamak, nasıl çalıştığını ve öğrendiğini keşfetmek, eğitim sistemimizi, öğretim yöntem ve
tekniklerimizi, planlarımızı bu doğrultuda hazırlamak hedeflerimize ulaşmada bizlere yardımcı olacaktır.
Özelde de geometri öğretiminin öğrenciler tarafından anlaşılması konusunda var olan sorunların bir
kısmının tespiti, bu sorunların nerelerde yaşandığının anlaşılması ve giderilmesi için geometrideki kavram
imajlarının incelenmesi önemlidir. Nitekim ülkemizde geometri öğreniminde zorluklar yaşandığı
söylenebilir. Bu nedenle araştırmada, teknoloji destekli işlenen üçgenler konusunun öğrenim sürecinden
yansımalar sunularak öğrencilerin kavram imajları belirlenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda araştırma,
2017-2018 güz döneminde bir devlet okulunda gönüllü olarak araştırmaya katılan 20 tane 8.sınıf öğrencisi
ile yürütülmüştür. 10 ders saati süren çalışmada ilgili dersler, araştırmacının kendisinin öğretmenliğini
yaptığı sınıfta yürütülmüştür. Ders içerikleri öğrencilerin çok yönlü anlamlandırmalarının sağlanması
amacıyla zengin tutulmuş olup süreç esnasında hem konu ile ilgili materyaller, hem dinamik yazılımlar,
hem de MEB tarafından tasarlanan video içeriklerine yer verilmiştir. Bu araştırmada öğrencilerin
öğrenmeyi kavrayışları üzerine yoğunlaşan araştırmaların verilerinin analizinde kullanılan
fenomenografik yöntem kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda araştırmanın her aşamasının ayrıntılı şekilde
ifade edilmesi, verilerin kapsamlı ve doğru olarak toplanması geçerliliği ve güvenirliği artırır. Bu nedenle
araştırmanın her aşaması araştırmacı tarafından sürekli kayıt altına alınmıştır. Öğrenciler ders esnasında
4’er kişilik 5 gruba ayrılmış, etkinlikleri (materyal kullanımı, çalışma kağıtları, kavram haritası) grup
şeklinde yapmışlardır. Veriler gözlem, süreç esnasında araştırmacı tarafından alınan notlar, çalışma
kağıtları, kavram haritaları ve öğrencilerle yapılan mülakatlarla toplanmıştır. Analiz aşamasında ortaya
çıkan veriler ışığında, her bir kavram ile ilgili sorulara verilen cevaplar kodlanacaktır. Bu kodlar ilgili
literatürdeki tanımlar ve düzeyler referans alınarak sınıflandırılacaktır. Çalışmada veri analizi devam
etmekte olup genelde öğrencilerin kavramları öğrenmiş olmalarına rağmen kavram imajlarının istenilen
ölçüde zenginleşmediği sonucuna ulaşılması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kavram İmajı, Teknolojik Destekli Eğitim, Üçgenler.

Reflections from the Triangle Subject Supported by Technology: The Case of
Concept Image
Discovering the capacity of the students’ brain, understanding how it works and learns, and
organizing our education system (methods, techniques and plans) according to it can help us to train the
individuals appropriate to the the goals of the education. Particularly, studying the concept images in
geometry is of great importance to detect some of the problems that the students encounter in a
geometry lesson, and understand how we can solve these problems. In fact, it can be said that we have
some difficulties in geometry lessons in our country. Thus, in this study, by reflecting images from the
technology-assisted ‘triangle’ subject, students’ concept images are tried to be determined. Within this
context, this study was conducted with 20 students of the 8th grade studying in a public school during
2017-2018 fall semester. The lessons within the study are conducted within 10 course by the researcher.
For getting students to understand the subject of the lesson, the content of the lessons is enriched with
the subject materials, dynamic softwares, and the videos prepared by the Ministry of the Education. In
this study, phenomenographic instrument,used in the studies focused on how students grasp learning, is
applied. In qualitative studies, explaining the phases of the study in a detailed way, and collecting the
datas in an accurate and extensive way increases the reliability and validness of the studies. Therefore,
each stage of the study was recorded by the researcher. The students are divided into 5 groups consisting
of 4 individuals, then the exercises (the usage of the materials, worksheets, concept maps) are done by
the groups. The datas were collected from the observations, the notes taken in the process, worksheets,
concept maps and the interviews of the students. In the light of the data analyis, the answers of each
questions given for the images will be coded. These codes are categorized according to the levels and
the descriptions of the literature. While the datas are being analyzed, it is expected to come to a
conclusion that concepts images will not be enriched at a desired level though the students learn the
concepts.
Keywords: Concept Image, Technology Based Education, Triangles.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

188

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Geometrik Düşünme Alışkanlıkları Bağlamında Dokuzuncu Sınıf Bir Matematik
Ders Kitabının İncelenmesi
Zeynep Bahar ERŞEN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, zbersen@aku.edu.tr
Fatih KARAKUŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, fkarakus@aku.edu.tr
Düşünme alışkanlığı, bireylerin bir problemi çözüm sürecinde onu nasıl çözeceğine karar
vermesinde etkili olan düşünme yaklaşımıdır (Costa ve Kallick, 2000). Geometrik düşünme
alışkanlığı ise; bireyin bir geometri problemiyle karşılaştığında, problemi çözmeye yönelik sahip
olduğu repertuar şeklinde tanımlanabilir. Geometrik düşünme alışkanlığı kavramı literatüre
Goldenberg (1996) in Habits of Mind: As an Organizer for the Curriculum isimli çalışmasıyla girmiştir.
Bu çalışmada geometrik düşünme alışkanlığına sahip olan bireylerin özellikleri sıralansa da;
geometrik düşünme alışkanlıklarının en kapsamlı biçimde ele alındığı araştırma; Driscoll, Wing
DiMatteo, Nikula ve Egan (2007) tarafından bir proje sonucunda ortaya konmuş Fostering Geometric
Thinking: A Guide for Teachers, Grades 5-10 başlıklı çalışmadır. Driscoll ve diğerleri (2007)
geometrik düşünme alışkanlığına sahip olan bireylerin dört temel alışkanlığı olduğunu
belirtmektedir. Bu alışkanlıklar; ilişkilendirme alışkanlığı (reasoning with relationships), geometrik
fikirlerin genelleştirilmesi alışkanlığı (generalizing geometric ideas), değişmezleri araştırma
alışkanlığı (investigating invariants) ve keşfetme ve yansıtma alışkanlığıdır (balancing exploration
and reflection).
Öğrencilerin geometrik başarılarını etkileyen en önemli faktörün öğretmen, olduğu
düşünülürse; öğretmenin derste kullandığı ders kitapları önem arz etmektedir. Bu nedenle,
matematik ders kitabında yer alan soruların, problemlerin, alıştırmaların geometrik düşünme
alışkanlıkları boyutunda incelenmesinin; geometrideki başarısızlığın gerekçelerinin belirlenmesinde
alanyazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada veriler, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi
tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, 9. sınıf matematik ders
kitabının geometri konularını içeren ünite sorularının; öğrencilerin genellikle ilişkilendirme ve
keşfetme ve yansıtma alışkanlıklarını kullanmalarını gerektiren türde sorular olduklarını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Geometrik düşünme, Geometrik düşünme alışkanlıkları, Matematik ders
kitabı.

Examination of a Ninth Grade Mathematics Textbook in the Context of
Geometric Habits of Mind
Habits of mind is a thinking approach that is effective in deciding how individuals will solve
a problem in the solution process (Costa and Kallick, 2000). Geometric habits of mind can be
defined as a repertoire that the individual has to solve the problem when he / she confronts with
a geometry problem. The concept of geometric habits of mind have been introduced in the
literature by Goldenberg (1996) in his work Habits of Mind: As an Organizer for the Curriculum. In
this study, even if the characteristics of individuals with geometric habits of mind are involved, the
study of geometric habits of mind in the most comprehensive way; Driscoll, Fingering Geometric
Thinking: A Guide for Teachers, Grades 5-10 by Wing DiMatteo, Nikula and Egan (2007). Driscoll et
al. (2007) state that individuals with geometric habits of mind are the four basic habits; reasoning
with relationships, generalizing geometric ideas, investigating invariants and balancing exploration
and reflection.
If it is thought that the most important factor affecting the geometric success of the
students is the teacher; the textbooks which the teachers use are important. Therefore, by
examining the questions, problems and exercises in the mathematics textbook in terms of
geometric habits of mind, it is thought that it will contribute to the determination of the reasons
for the failure in geometry.
In this study, data were collected from qualitative research data collection methods using
documental analysis method. Findings obtained from the research, questions involving the
geometry topics of the 9th grade mathematics textbook show that students are often asked to use
“reasoning with relationships” and “balancing exploration and reflection” habits.
Keywords: Geometrical thinking, Geometric habits of mind, Mathematics textbook.
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Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Eş Küplerden Oluşan
Geometrik Yapıları İnşa Etme ve Çizme Becerilerinin İncelenmesi
Ebru DURGUT, Bartın Üniversitesi, melike-ebru@hotmail.com
Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi, gokkurtburcin@gmail.com
Dr. Emrullah ERDEM, Adıyaman Üniversitesi, eerdem@outlook.com
Nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim sisteminde, öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi
bütünlüğünün önemli olduğu söylenebilir. Etkili bir öğretme ve öğrenme ortamının oluşturulmasında, öğretmenlerin
rolü büyüktür. Bu bakımdan sınıf ortamında öğrenme-öğretme sürecinin sağlıklı bir şekilde oluşabilmesi için
öğretmenlerin alana yönelik kavramları iyi bilmeleri ve bu bilgilerini sınıf içi uygulamalarına yansıtmaları
gerekmektedir. Özellikle de öğrencilerin zorlandıkları geometri konularında öğretmenlerin güçlü alan bilgisine sahip
olmaları önem arz etmektedir. Çünkü geometri, matematiğin önemli bir öğrenme alanıdır ve ilkokul matematiğinde
de önemli bir yeri vardır. Geometri başarısında zihinsel yeteneğin bir parçası olarak kabul edilen uzamsal yetenekler
birçok araştırmacı tarafından üzerinde durulan bir konu olmuştur. Uzamsal yetenek ile matematik başarısı arasında
sıkı bir ilişki vardır. Öğrencilerin uzamsal düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü uzamsal
düşünme becerisi, geometrik dünyayı anlamak, yorumlamak ve ayırt etmek için gereklidir. Bu doğrultuda,
öğretmenlerin öğrencilere uzamsal düşünebilme becerilerini kazandırabilmeleri için kendilerinin uzamsal düşünme
ve uzamsal ilişkileri keşfetme becerilerine sahip olmalarının önemli olduğu söylenebilir. Bu kapsamda, araştırmada
sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eş küplerden oluşan yapıların farklı yönlerini çizme becerileri ile farklı
yönlerden görünümü verilen yapıları inşa etme becerileri incelenmiştir. Çalışmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitimöğretim yılında Batı Karadeniz Bölgesi’nin farklı devlet ilkokullarında aktif olarak görev yapan 6 sınıf öğretmeni ve
Bartın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı’nın son sınıfında öğrenim gören 7 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Çalışmada nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, sekiz açık uçlu
sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Bu formda yer alan ilk dört sorunun içeriği, eş küplerden oluşan
yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizmeye yönelik iken; geriye kalan dört sorunun içeriği de farklı yönlerden
görünümü verilen yapıları inşa etmeye yöneliktir. Çalışma bulguları, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle
toplanmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara
göre, katılımcıların genellikle yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizmede çok zorlanmadıkları ortaya çıkmıştır.
Görünümler detaylı incelendiğinde, öğretmen adaylarının genelde üstten ve önden görünümü çizmede diğer
görünümlere kıyasla daha az sorun yaşadıkları, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun da üstten görünümü çizmede
sıkıntı yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların farklı yönlerden görünümleri verilen yapıları inşa etmede oldukça
zorluk yaşadıkları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Öğretmen adayı, Geometri yapıları inşa etme, Geometrik yapıları çizme,
Uzamsal düşünebilme becerisi.

Examination of Primary School Teachers' and Prospective Teachers' Skills of
Building and Drawing Geometric Structures of Composed Equal Cubes
It is important that teachers should require information integrity in the education system which aims to
raise qualified individuals. Teachers have a big role in creating an effective learn-teach environment. Thus, teachers
need to know the notions related to their own domains and reflect this knowledge into in-class practises. Especially,
teacher should have strong and sufficient information about geometry subjects, in which students have difficulty,
since Geometry is an significant part of Mathematics and has an importance in Primary School Mathematics. Spatial
skill, regarded as a part of mental ability for success in Geometry, is a topic emphasized by researches. There is a
close correlation between spatial skill and success in mathematics. Spatial thinking ability of students should be
improved because spatial thinking ability is required to comprehend the geometrical world, interpret and distinguish.
Therefore, that teacher should have spatial thinking ability and exploring spatial relation skill is important for that
students can obtain spatial thinking skills. In this context, in this study, primary school teachers’ and prospective
teachers skills of drawing geometric structures of composed equal cubes whose appearences from different directions
are given, and building structures whose appearences from different directions are given is examined. Participants
of this study are 6 primary school teachers working in different state school in the Wester Blacksea Region actively
and 7 prospective teachers studying at last grade in Bartın University Primary School Teacher Program. In the study,
method of case study based on qualitative approach is used. The interview form consists of eight open-ended
questions is used as a means to collect data. While the context of first four questions in this form is related to
drawing appearences of geometric structures of composed equal cubes from different directions, others’ context is
related to building geometric structures of composed equal cubes whose appearances from different directions are
given. Findings of the research are collected by semi-constructed interview technic. Context analysis technich is
used to analyze datas. According to findings found at the end of the research, that participants generally do not
have difficulty in drawing structures different appearances from different directions is emerged. When appearances
are observed detailedly, that prospective teachers’ generally have less trouble in drawing appearances from up and
down than other directions and most of the teachers have difficulty in drawing appearances from up is seen. Also,
that participants have big difficulty in building geometric structures whose appearances from different directions
are given is emerged.
Keywords: Primary school teacher, Prospective teacher, Building geometric structures, Drawing geometric
structures, Spatial thinking ability
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Öğretmen Adaylarının Fonksiyonların Grafiklerini Çizebilme Becerilerinin
İncelenmesi: Bir Durum Çalışması
Tuba ADIGÜZEL, Bartın Üniversitesi, tubaadiguzel@windowslive.com
Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi, gokkurtburcin@gmail.com
Bu çalışmanın amacı, dördüncü sınıf matematik öğretmeni adaylarının fonksiyonların
grafiklerini çizme becerilerini incelemektir. Bu kapsamda bazı özel fonksiyonların grafikleri ele
alınmıştır. Çalışmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz döneminde bir devlet
üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programının 4. Sınıfında öğrenim görmekte olan
37 (31 kız, 6 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 21 açık
uçlu sorudan oluşan Fonksiyonların Grafiklerini Çizme Formu (FGÇF) kullanılmıştır. Formda yer alan
soruların içeriği polinom fonksiyonu, trigonometrik fonksiyon, işaret fonksiyon, rasyonel fonksiyon,
tam kısım fonksiyon, üstel fonksiyon vb. ile ilgilidir. Araştırmada durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmanın güvenirliği için birden fazla veri toplama aracı kullanılmış, öğretmen
adaylarının yazılı açıklamaları yanında, adayların FGÇF’ye verdikleri cevapları üzerinden bireysel
görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının genelde polinom fonksiyonlarının
grafiklerini çizmede yeterli oldukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının çoğunun trigonometrik
fonksiyonların grafiklerini çizerken zorlandıkları ve ters trigonometrik fonksiyonların grafiklerini
çizemedikleri tespit edilmiştir. Yapılan görüşmelerde, adaylar bu fonksiyonların grafiklerini
çizmede zorlanmalarının nedeni olarak, alan bilgilerinin yetersiz oluşunu göstermişlerdir. Ters
trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizememelerinin altında yatan sebep olarak trigonometri
konusunu bilmemelerini dile getirmişlerdir. Diğer fonksiyonların grafiklerini çizme konusunda ise
adayların çoğunun grafikleri eksik ya da hatalı çizdikleri ortaya çıkmıştır. Özellikle bazı adayların
karekök fonksiyonunda görüntü kümesini dikkate almadıkları, grafiği y ekseninin sadece artı
bölgesinde çizmesi gerekirken, eksi bölgesinde de çizerek hataya düştükleri görülmüştür. Bu
durumun sebebi olarak, adaylar konuyu hatırlayamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda
araştırmada adayların fonksiyonların grafiklerini çizme konusunda alan bilgilerinin gelişimine
yönelik önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, Fonksiyon, Fonksiyonların grafikleri, Öğretmen adayı.

An Examination of Prospective Teachers' Skills of Drawing Functions Graphics:
A Case Study
The aim of this study is to examine the fourth grade prospective mathematics teachers skills of
drawing function graphics. In this context, some special functions graphics are considered. Participants
of the study consist of 37 (31 female, 6 male) prospectives teachers, studying in the fourth grade of
Elementary Mathematics Teaching Programme of state university for fall period in 2017-2018 educational
year. In this study the Form for Drawing Graphics for Functions (FDGF ) that consist of 21 open ended
questions as a vehicle for gathering data. The content of the questions in the form is about polinom
function, rational function, signum function etc… In this study, case study method is used. More than
one vehicle for gathering data are used for he reliability of this study and in addition to individual
interviews are made from the answers of the form that given by the prospective teaches to FDGF.
Qualitative daha analysis techniques are used for analysing of the data. According to the results of this
study, it has been seen that the prospective teachers are efficient in generally drawing graphics of
polinom functions. It has been determined that most of the prospective teachers have difficult in drawing
the graphics of trigonometric functions and they can not draw the graphics of inverse trigonometric
functions. In the interviews, prospective teachers indicate that the reason of their difficulties in drawing
these functions was their being insufficient in the content knowledge of prospective teachers. It has
been found that most of the prospective teachers draw the graphics insufficient or incorrect in subject
of drawing graphics of other functions. It is seen that especially some prospective teachers make mistake
in drawing graphics in negative area, whereas they must draw graphics of y axis in only positive area and
they don’t take consideration the image set in square root function. As the reason of this result,
prospective teachers explain that they can’t remember the subject. In this context, some suggestions
are included in the study for developing content knowledge about prospective teachers’ skills of drawing
functions graphics.
Keywords: Mathematics teaching, Functions, Functions graphics, Prospective teacher.
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Matematik Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Sürecinde Bilgi Türlerini
Kullanma Becerileri
Ahmet ÖZTÜRK, Bartın Üniversitesi, ahmetozturk087@gmail.com
Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi, gokkurtburcin@gmail.com
Dr. Neslihan USTA, Bartın Üniversitesi, neslihanusta74@gmail.com
Problem çözme becerisi, bireylerin karşılaştıkları problemler karşısında etkili çözümler
üretebilmeleri için sahip olmalara gereken bir yetenektir. Problem çözmenin matematik öğretim
programlarının merkezinde olması, bu konuya matematik eğitimcilerinin ayrı bir önem vermesine neden
olmuştur. Çünkü matematiksel bilgiyi anlama ve bu bilgiler arasındaki ilişkiyi oluşturma, problem çözme
sürecinde meydana gelmektedir. Problem çözme matematik öğretiminin önemli bir parçası olduğundan
dolayı eğitimciler, bu süreci etkileyen faktörleri belirleme yoluna gitmişlerdir. Bu faktörlerden bir tanesi
de bu süreçte kullanılan bilgi türleridir. Bunlar; anlam bilgisi, şematik bilgi, stratejik bilgi ve işlemsel
bilgi şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu bağlamda, bu çalışmada öğretmen adaylarının problem çözme
sürecinde bilgi türlerini kullanma becerileri incelenmiştir. Bu çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz
döneminde Bartın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıfta öğrenim gören 5 öğretmen
adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri
toplama aracı olarak, dört açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma bulguları,
klinik mülakat yöntemi ile toplanmıştır. Uygulanan klinik mülakat sürecinde katılımcılardan izin alınarak,
veri kaybını önlemek için ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Katılımcıların yazılı cevapları ve yaptıkları
açıklamalar nitel olarak analiz edilmiştir. Ayrıca adayların bu bilgi türlerinde yeterlik düzeylerini tespit
etmek için belirlenen kodlar puanlandırılarak genel bir tablo sunulmuştur. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının çoğunun şematik bilgiyi diğer bilgi türlerine göre daha etkili
kullandıkları, şematik bilgi için gereken “problemin hangi tür problem olduğunu belirleme”,
“problemdeki verilerin şema için yeterli olduğunun farkında olma” “problemin çözümü için uygun şemayı
belirleme”, konusunda yeterli oldukları görülmektedir. Diğer taraftan adayların çoğunun stratejik bilgiyi
kullanma konusunda diğer bilgi türlerine kıyasla daha çok zorlandıkları özellikle problemin çözümü için
farklı stratejiler kullanma konusunda yetersiz oldukları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Problem çözme, Bilgi türleri, Klinik mülakat, Öğretmen adayı.

Prospective Mathematics Teachers’ Skills of Using Knowledge Types in the
Process of Problem Solving
Problem-solving skill is a talent that individuals need to possess in order to generate effective
solutions for the problems they face. The fact that problem-solving is in the center of mathematics curriculums
give rise to mathematics instructors to attach particular importance to this subject. Because understanding
the mathematical knowledge and establishing the relationship between the knowledge occurs in the process
of problem-solving. Due to the fact that problem solving is an important part of mathematics instruction,
educators resort to determining the factors that affect this process. One of these factors is the type of
knowledge used in this process. These are classified as; semantic knowledge, schematic knowledge, strategic
knowledge, operational knowledge. In this context, prospective teachers’ skills of using knowledge types in
the process of problem-solving have been examined in this study. This study has been conducted with 5
prospective teachers who are receiving education as senior students in Bartın University, Primary School
Mathematics Teaching, in the fall semester of 2017-2018 academic years. In the research, case study method
based on qualitative approach has been used. As data collection tool an interview form consists of four open
ending questions has been used. The study findings have been collected through the clinical interview method.
In the process of clinical interview application, permissions were taken from the participants and a voice
recorder was used to prevent data loss. The written answers of the participants and their explanations have
been analyzed in a qualitative way. In addition, a table has been presented by scoring the codes that are
identified to determine competency levels of the prospective teachers on these knowledge types. According
to the findings of the research it has been seen that majority of the prospective teachers use schematic
knowledge more effectively than other knowledge types and they are competent in “deciding on the type of
the problem”, “being aware that the data given in the problem is sufficient for a scheme” and “deciding on
an appropriate scheme for solving the problem” which are necessary for schematic knowledge. On the other
hand, it has been seen that prospective teachers have difficulties in using strategic knowledge in comparison
to the other knowledge types and they remain incapable particularly on using different strategies for problemsolving.
Keywords: Problem-solving, Knowledge types, Clinical interview, Prospective teacher.
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Lisansüstü Öğrenim Yapmakta Olan Matematik Öğretmenlerinin Bilimsel
Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları ve Bunlarla Baş Etme Stratejileri
Arş. Gör. Gülzade KARACI, Bülent Ecevit Üniversitesi, gulzade.karaci@beun.edu.tr
Avni YILDIZ, Bülent Ecevit Üniversitesi, avniyildiz@beun.edu.tr
Literatürde genellikle lisansüstü öğrencilerinin süreçte yaşadığı zorluklar ele alınmıştır. Oysa
araştırma konusunun belirlenmesinde, yürütülmesinde ve raporlaştırılmasında araştırmayı
gerçekleştirecek bireylerin yetenekleri de önemlidir. Bu bağlamda araştırma yapma kültürünün
lisansüstü öğrencilere kazandırılması ve bu esnada öğrencilerin bu yeteneklerini kullanmalarını
engelleyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle araştırmanın amacı, İlköğretim Matematik
Eğitimi programında yüksek lisans yapan matematik öğretmenlerinin bilimsel araştırma yapmaya yönelik
kaygılarını belirlemek ve bu kaygılarla baş etme stratejilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel
araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma
grubu, bir devlet üniversitesinde İlköğretim Matematik Eğitimi programında yüksek lisans yapmakta olan
3 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin hepsi yüksek lisans
öğrenimlerinde ders aşamasındadır fakat her biri zorunlu derslerden biri olan bilimsel araştırma
teknikleri ve etiğin tartışıldığı dersi almışlardır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemine göre
belirlenmiştir. Katılımcılar belirlenirken öğretmenlerin mesleklerindeki deneyim yılları göz önünde
bulundurulmuştur. Bu bağlamda katılımcılardan biri 0-2 yıl arası öğretmenlik deneyimine sahipken, diğer
bir katılımcının öğretmenlik deneyimi 2-4 yıl arasındadır. Son katılımcının öğretmenlik deneyimi ise 4-6
yıl arasındadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Mülakat
soruları geliştirilirken uzman görüşleri alınmıştır. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına
alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu amaçla elde edilen
transkriptler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenerek kodlanmış ve temalar oluşturulmuştur.
Araştırmacıların ortak ya da benzer olan temaları gözden geçirilerek araştırmaya konulmuştur. Yapılan
analizler sonucunda, deneyim yılı fark etmeksizin tüm katılımcıların bilimsel araştırma yapma konusunda
birtakım kaygılara sahip olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin genel olarak, yabancı dil öğrenimindeki
zorluklar ve sınıf içi uygulama yapılacağı zaman matematik konularını yetiştirememe kaygılarını yaşadığı
belirlenmiştir. Bunların yanında öğretmenlerin bu kaygılarla baş etmeye yönelik herhangi bir strateji
geliştirmek için çok fazla gayret göstermedikleri de söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü eğitim, Bilimsel araştırma, Araştırma kaygısı, Matematik öğretmeni.

The Anxiety Levels of Mathematics Teachers Who are Undergraduate Students
about Conducting Scientific Research and Their Coping Strategies
In the literature, the research generally focused on the difficulties of graduate students. However,
in the process of determining the research subject, conducting and reporting the research, the ability of the
individual is also important. In this respect, graduate students should acquire the principles of conducting a
research; and the precautions should be taken in order to overcome barriers which prevent students to use
their abilities. Therefore, the purpose of the current study was to investigate the anxiety levels of
mathematics teachers who were undergraduate students in Elementary Mathematics Education program, and
to find out their strategies to cope with their anxiety. The study was conducted by the use of case study which
is one of the qualitative techniques. The participants were 3 mathematics teachers who were graduate
students in Elementary Mathematics Education program in a public university. All of the participants were in
their first year in university, and they all completed the course in which research methods and ethics of
research were discussed. The participants were selected by the use of purposive sampling. The teachers’ years
of experience in their professions were considered when selecting the participants. One of the participants
had 0-2 years of experience, one of them had 2-4 years of experience, and the other one had 4-6 years of
experience. The data was collected by the use of semi-structured interviews. While preparing interview
questions, expert opinion was taken. The interviews were recorded via a voice recorder. The data was
analyzed by the use of content analysis. The transcripts of the interviews were examined separately by the
two researchers. After coding of the interviews, the researchers generated themes. The common or similar
themes of the two researchers were included in the study. The findings showed that each participant had
some levels of anxiety regardless of their years of experience. Generally, the teachers had difficulties with
learning a foreign language and they complained about time restriction while doing activities in class.
Moreover, the result showed that teachers did not spend much effort in order to develop a strategy to cope
with these challenges.
Keywords: Graduate education, Scientific research, Research anxiety, Mathematics teacher.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Orantısal Durumları Orantısal Olmayan
Durumlardan Ayırt Edebilmeleri
Arş. Gör. Gülzade KARACI, Bülent Ecevit Üniversitesi, gulzade.karaci@beun.edu.tr
Dr. Mutlu PİŞKİN TUNÇ, Bülent Ecevit Üniversitesi, mutluptunc@beun.edu.tr
Orantısal akıl yürütme, matematiksel akıl yürütmenin bir türüdür ve dünyadaki pek çok algı
orantısal kurallara göre işler ve çalışır. Orantısal durumların içerdiği çarpımsal ilişkileri
anlayabilmek ve bu ilişkileri toplamsal veya sabit ilişkilerden ayırt edebilmek orantısal akıl
yürütmenin en önemli özelliklerinden biridir. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni
adaylarının orantısal durumları orantısal olmayan durumlardan ayırt edebilme durumlarını
incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılının bahar döneminde Zonguldak
ilinde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde sınıf öğretmenliği programı üçüncü sınıflarında
öğrenim görmekte olan 48 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların 40 (%83)’ını kadın
öğretmen adayları oluştururken, 8 (%17)’ini erkek öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen
adaylarından oran ve orantı literatüründeki problemler derlenerek ve uyarlanarak hazırlanan yedi
problemi çözmeleri ve çözümlerini açıklamaları istenmiştir. Problemlerden beşi değişkenler
arasında orantısal ilişki olmayan yani sabit veya doğrusal ilişkiler olan problem durumlarını ifade
ederken, ikisi değişkenler arasında orantısal ilişki olan problem durumlarını ifade etmektedir. Sınıf
öğretmeni adaylarının yedi farklı problemi çözerken orantısal ilişkileri kullanıp kullanmadıklarını
tespit etmek için nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
bulguları, öğretmen adaylarının sabit ilişkiler içeren orantısal olmayan durumları orantısal
durumlardan ayırt edebilmekte zorlanmadıklarını göstermiştir. Fakat öğretmen adayları doğrusal
ama orantılı olmayan ilişkiler içeren problemleri orantılı bir ilişki varmış gibi içler dışlar çarpımı
gibi orantı problemlerinin çözümünde kullanılan stratejilerle çözmeye çalışmışlardır. Bu durum
öğretmen adaylarının bütün doğrusal ilişkilerin orantılı olduğuna dair bir kavram yanılgıları
olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, Oran ve orantı, Orantısal ilişkiler.

Pre-Service Elementary Teachers' Ability to Differentiate Proportional
Situations from Non-Proportional Situations
Proportional reasoning is a type of mathematical reasoning and most of the perceptions in
the world work according to proportional rules. The most important feature of proportional
reasoning is to be able to understand multiplicative relationships and to be able to differentiate
multiplicative relationship from additive relationship or constant relationship. In this context, the
purpose of the study was to investigate whether pre-service elementary teachers differentiate
proportional situations from non-proportional situations. The sample of the study was 48 preservice elementary teachers who were at third grade in a public university in Zonguldak province,
in spring semester of 2017-2018 academic year. 83 % of the participants were females whereas 17
% of them were males. The participants were asked to solve 7 problems which were prepared by
adapting problems in the related literature. In 5 of the problems, there was no proportional
relationship between the variables, that is, there was constant or linear relationship. In 2 problems,
there was proportional relationship between the variables. In analyzing the data, document analysis
technique which is a type qualitative research technique was used. The findings showed that preservice teachers did not have problems with distinguishing between proportional situations and
non-proportional situations which involve constant relationships. However, pre-service teachers
tried to solve problems which contained linear but non-proportional relationships, as if there was
a proportional relationship; and they used cross multiplication which is a technique to solve
proportional problems. This result indicated that pre-service teachers had a misconception that all
linear relationships are proportional.
Keywords: Pre-service teacher, Ratio and proportion, Proportional reasoning.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik
Algılarının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği
Arş. Gör. Gülzade KARACI, Bülent Ecevit Üniversitesi, gulzade.karaci@beun.edu.tr
Dr. Mutlu PİŞKİN TUNÇ, Bülent Ecevit Üniversitesi, mutluptunc@beun.edu.tr
Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarının görsel matematik okuryazarlığı hakkındaki
öz-yeterlik algılarının mezun olunan lise ve cinsiyet değişkenleri göz önünde bulundurularak
incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılının bahar yarıyılında Zonguldak
ilinde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde sınıf öğretmenliği programı dördüncü
sınıflarında öğrenim görmekte olan 92 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırma, nicel
araştırma tekniklerinden tarama modelinde olup betimsel bir nitelik taşımaktadır. Veri toplama
aracı olarak 37 maddeden oluşan 5’li Likert tipindeki “Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik
Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde bir istatistik paket
programından faydalanılmıştır. Bu verileri çözümlemede “aritmetik ortalama”, “yüzde” ve “
frekans” dağılımları ve Bağımsız Örneklemler için Faktöriyel ANOVA (Two-way ANOVA) testi
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda mezun olunan lise türüne göre öğretmen adaylarının
görsel matematik okuryazarlık algı puan ortalamalarının farklılaştığı saptanmıştır. Anadolu Lisesi
mezunu olan öğretmen adaylarının öz-yeterlik algı puan ortalaması (=4,44; S=0,101), diğer lise
türlerinden mezun olan öğretmen adaylarının ortalamasından (=4,01; S=0,106) daha yüksektir ve
bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Ancak, yapılan analizler sonucunda öğretmen
adaylarının görsel matematik okuryazarlık öz-yeterlik algı puan ortalamalarının cinsiyete göre
farklılaşmadığı saptanmıştır. Ayrıca cinsiyet ve mezun olunan lise türünün birlikte öğretmen
adaylarının görsel matematik okuryazarlık öz-yeterlik algı puan ortalamalarının üzerinde ortak
etkisinin olmadığı saptanmıştır. Genel olarak bakıldığında öğretmen adaylarının görsel matematik
okuryazarlık öz-yeterlik algılarının orta düzeyin üstünde olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Görsel matematik okuryazarlığı, Öz-yeterlik algısı, Öğretmen adayı.

An Investigation of Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service Elementary Teachers
about Visual Mathematical Literacy
The purpose of the study was to examine the self-efficacy beliefs of pre-service elementary
teachers about visual mathematical literacy in terms of gender and high school types from which
they graduated. The sample of the study consisted of 92 pre-service elementary teachers who were
at their last year of a public university in Zonguldak province, in spring semester of 2017-2018
academic year. The design of the study was descriptive research which is one of the quantitative
techniques. The data was collected by the use of a 5 point Likert scale called “Visual Mathematical
Literacy Self-Efficacy Belief Instrument” which contains 37 items. The data was analyzed by the
use of statistical software. In data analyzing, “arithmetical mean”, “percentage”, “frequency”,
and two-way ANOVA were used. The result showed that there was a statistically significant
difference in mean scores of pre-service teachers in terms of high school type on behalf of
participants graduated from Anatolian High School. However, there was no statistically significant
difference in mean scores of pre-service teachers in terms of gender. When gender and high school
type were considered together, there was no statistically significant difference in mean scores of
pre-service teachers. Generally, it can be concluded that pre-service teachers had over medium
levels of self-efficacy beliefs about visual mathematical literacy.
Keywords: Visual mathematical literacy, Self-efficacy belief, Pre-service teacher.
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Sınıf ve Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretme Kaygıları İle
Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Değerlendirilmesi
Dr. Necip BEYHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, necip.beyhan@gmail.com
İbrahim KARAŞAHİN, Milli Eğitim Bakanlığı, ibrahim_238@hotmail.com
Dr. Tuncay CANBULAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, tuncaycanbulat@gmail.com
Bu çalışmanın amacı; sınıf ve ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretme kaygıları
ile 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının hangi değişkenlerden etkilendiğini belirlemek ve
buna uygun öneriler sunmaktır. Bu araştırmada matematik kaygısının öğrenciler için cinsiyet, okulun
bulunduğu yerleşim yeri; öğretmenler için cinsiyet, mezun olunan okul türü, meslekteki kıdemi ve görev
yaptığı okulun bulunduğu yerleşim yerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırmanın
tarama modelinde yürütülmüş olup, veriler 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Manisa ili Soma ilçesinde
bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilkokul ve ortaokullarda okuyan 4. ve 5. sınıf
öğrencileri ile onların sınıf ve ortaokul matematik öğretmenlerinden elde edilmiştir.
Araştırmada öğretmenlerin matematik öğretme kaygıları Peker (2006) tarafından geliştirilen
“Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Ölçeği” ile ve öğrencilerin matematik kaygıları ise; Bindak (2005)
tarafından geliştirilen “İlköğretim Öğrencileri Matematik Kaygı Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma
verilerinin analizi SPSS v.22 paket programı ile yapılmış olup parametrik olmayan istatistiki teknikler
kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygıları “hiç bir zaman”
düzeyinde olup, 4. sınıftan 5. sınıfa kaygı düzeyinin anlamlı derecede yükseldiği belirlenmiştir.
Öğrencilerin cinsiyete ve yaşanılan yerleşim yerine göre kaygı düzeyleri arasında anlamlı farklılaşma
yoktur. Sınıf ve ortaokul matematik öğretmenlerinin kaygı düzeyi “kesinlikle katılmıyorum” düzeyinde
olup aralarında anlamlı farklılaşma yoktur. Diğer değişkenlere göre de öğretmenlerin kaygı düzeyleri
arasında anlamlı farklılaşma bulunmamıştır.
Araştırmanın ilkokulun dört yıla indirilmesiyle beşinci sınıfta branş öğretmeniyle karşılaşan
öğrencilerin matematik kaygı düzeyini belirlemesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Farklı
derslerde benzer araştırmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematik kaygısı, İlköğretim, Matematik öğretimi.

Assessment of Mathematics Anxieties of Students with Classroom and Middle
School Mathematics Teachers' Mathematics Teaching Concerns
The purpose of this study is; To determine the mathematical teaching anxieties of classroom and
middle school mathematics teachers and to determine which variables are influenced by the mathematical
knowledge concerns of the 4th and 5th grade students and to present suggestions accordingly. In this study,
it was investigated whether math anxiety differed according to students' gender, place of residence of the
school, gender for the teachers, kind of the school, occupational seniority and place of residence or not. The
research was carried out in a screening model and the data were obtained from 4th and 5th grade students
who attended formal and private primary and secondary schools affiliated to the Ministry of National Education
in the conty of Soma in Manisa Province in 2017-2018 academic year and their class and secondary school
teachers.
In the researches, the teachers' concerns about teaching mathematics were evaluated with
""Mathematics Teaching Anxiety Scale"" developed by Peker (2006) and mathematics worries of students was
obtained with the ""Primary School Students Mathematics Anxiety Scale"" developed by Bindak (2005). Analysis
of the research data was made with SPSS v.22 packet program and nonparametric statistical techniques were
used.
According to the results of the research, the math anxieties of the 4th and 5th grade students were
at the level of ""never"" and it was determined that the anxiety level increased significantly from the 4th grade
to the 5th grade. There is no significant difference between students' anxiety levels according to their gender
and place of residence. The anxiety level of the classroom teachers and the middle school mathematic
teachers is at the level of ""I absolutely disagree"" and there is no significant difference between them.
According to other variables, there was no significant difference between teachers' level of anxiety. It is
thought that the research is important in terms of determining the mathematics anxiety level of the students
who meet branch teachers in the 5th grade after 4 years primary school. It is recommended that similar studies
be conducted in different courses.
Keywords: Mathematical anxiety, Primary education, Mathematics teaching.
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Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Argümantasyondan Yararlanmalarına
İlişkin Görüşleri
Arş. Gör. Dr. Ayşe TEKİN DEDE, Dokuz Eylül Üniversitesi, aaysetekinn@gmail.com
Matematik eğitimi araştırmaları son zamanlarda bireysel öğrenmeden sosyal bağlamda
öğrenmeye doğru değişim göstermeye başlamıştır. Çalışmalarda sınıf içinde öğrencilerin aktif bir şekilde
kendilerinin ve birbirlerinin düşüncelerini sorguladıkları, bu esnada etkili açıklamalar ve
gerekçelendirmeler yaptıkları, kimi zaman düşünceleri çürüterek kimi zaman da düşünceleri
destekleyerek ortak kararlara vardıkları tartışmalar ön plana çıkmaktadır. Bu tartışmalar, en basit
anlamıyla işbirliği içerisindeki bireylerin ortaya attığı iddiaların geçerliğini sağlamak için birlikte
çalışması olarak tanımlanan argümantasyon sürecine işaret etmektedir. Argümantasyon sürecinde
öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Uluslararası matematik eğitimi alanında argümantasyon
sürecine ilişkin birçok çalışma olmasına rağmen ulusal alanda bu çalışmaların sınırlı olduğu görülmekte
hatta öğretmen rollerinin hiç ele alınmamış olduğu dikkat çekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada
öncelikle bir hizmet içi seminer kapsamında öğretmenlerin derslerinde argümantasyondan
yararlanmaları ve argümantasyon süreci hakkında farkındalık kazanmaları hedeflenmiştir. Çalışmanın
amacı seminer sonrasında öğretmenlerin derslerinde öğrencilerinin argüman oluşturmalarını sağlayacak
bir ortam sunup sunmadıkları, argümantasyon sürecinde öğrenci tartışmalarını destekleme şekilleri ile
öğrenci ve öğretmen eylemlerinin neler olduğu hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın
katılımcıları, İzmir ilinde görev yapmakta olan ve öğretmenlerin matematik öğretme bilgilerinin
geliştirilmesinin amaçlandığı proje çalışmalarına gönüllü olarak katılım gösteren on yedi ortaokul ve on
bir lise matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri yazılı görüş formları aracılığıyla
toplanmıştır. İçerik analizi yoluyla veri analiz sürecinin devam ettiği bu çalışmanın öngörülen bulguları
şu şekildedir: Öğretmenler, farklı çözümleri tartışmada, bilgilerin kalıcılığını sağlamada, açıklama ve
gerekçelendirme istemede argümantasyondan yararlanırken bu süreçte soru sorma ve soru sordurma gibi
farklı yolları kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenler ise zamanın kısıtlı olması, sınıfın
kalabalık olması, akademik başarının düşüklüğü gibi sebeplerle öğrencilerinin argüman oluşturmalarına
olanak veremediklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler rehberlik ederek, düşünceleri dinleyerek, motive
ederek, soru sorarak, birden fazla çözüm isteyerek, açıklama ve gerekçelendirme isteyerek, meydan
okumayı sağlatarak vb. şekillerde öğrencilerinin argümanlarını desteklediklerini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, Matematik öğretmeni, Hizmet içi seminer, Öğretmen görüşü.

Views of Mathematics Teachers on the Use of Argumentation in Their Lessons
Mathematics education research has recently begun to change from individual learning to learning in
social context. In the studies, discussions in which students actively question their own and each other's
thoughts, present effective explanations and justifications at the same time, and reach common decisions
sometimes by refuting and sometimes by supporting their thoughts are come to the forefront. These
discussions, point to the process of argumentation, which is defined, in the simplest terms, as working together
to ensure the validity of claims made by the individuals in the co-operation. Teachers have important roles in
the process of argumentation. Although there are many studies on the argumentation process in the field of
international mathematics education, it is noteworthy that these studies are limited in the national field and
even the role of teachers is not taken into account. In this context, in this study, it is first aimed that teachers
should take advantage of argumentation in their lessons and gain awareness about the argumentation process
in the course of an in-service seminar. The purpose of the study is to determine the teachers’ views on whether
they provide students with an environment in which to construct an argument during their lessons, how they
support student discussions during the argumentation process, and what the student and teacher actions are.
Participants of the study consist of seventeen middle school and eleven high school mathematics teachers who
are working in Izmir and who are volunteered to participate in the project works aimed at developing teachers'
mathematics teaching knowledge. The data of the study was collected through written view forms. The
predicted findings of this study, which is continuing the data analysis process through content analysis, are as
follows: The teachers used argumentation in discussing on different solutions, enabling persistence of the
knowledge, asking for explanation and justification, and stated that they used different ways such as
questioning and having students to question in this process. Some teachers pointed out that they could not
enable their students to construct an argument due to reasons such as limited time, crowded class, and low
academic achievement. The teachers stated that they support their students’ arguments by guiding them,
listening to their thoughts, motivating them, asking questions, asking for more than one solution, asking for
explanation and justification, enabling challenging, and etc.
Keywords: Argumentation, Mathematics teacher, In-service seminar, Teacher view.
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Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Pedagoji Alan Bilgisi İle Bilgi
İletişim Teknolojileri’ne Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Tuba DAĞLI, Balıkesir Üniversitesi, tuba_dagli@hotmail.com.tr
Doç. Dr. Devrim ÜZEL, Balıkesir Üniversitesi, duzel@balikesir.edu.tr
Dünyada bilimsel, teknolojik, toplumsal vb. alanlarda hızlı değişimlerin yaşanması eğitim
alanında da değişimi zorunlu kıldığı gibi öğrenme-öğretme anlayışında yeni gelişmeleri de beraberinde
getirmektedir. Özellikle bilginin daha kolay ulaşılabildiği günümüzde, bilgiye ulaşmanın, bilgiyi direk
vermekten daha önemli olduğu yadsınamaz. Öğretmen eğitim sisteminin insan gücü kaynağı olmakla
beraber bireylere öğrenecekleri deneyimleri ve ortamları sunan kişidir. Bu bağlamda öğretmenlerin
niteliği ve sahip olması gereken yeterlik alanları, bu alanlar arasındaki ilişki ve ilgili yeterliklerin
kazandırılması eğitim öğretim faaliyetinin başarıya ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde
öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve özel alan yeterlikleri kapsamında öğretmenlerin sahip olması
gereken yeterlikler belirlenmiştir. Bu yeterlikler kapsamında öğretmenlerden ders planlarında bilgi
iletişim teknolojilerini (BİT) kullanmaları, materyal hazırlarken teknolojiden yararlanmaları, öğrencilerin
ihtiyaçları doğrultusunda öğretim stratejilerini destekleyen teknolojileri kullanmaları gibi performans
göstergeleri ile teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB)'ne sahip olmaları da beklenmektedir. Bu
bağlamda teknoloji ve bilgi iletişimini daha etkili kullanmak adına bu konuyla ilgili çalışmalara ağırlık
verilmektedir. Araştırmanın bu iki beceriyi birlikte ele alması itibariyle öğretmen yetiştirme
programlarına ışık tutması beklenmektedir. Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim matematik ve lise
matematik öğretmen adaylarının teknoloji pedagoji alan bilgisi ile bilgi iletişim teknolojilerine yönelik
tutumlarını belirlemektir. Bu çalışmada eğitim fakültesinde öğrenim gören matematik öğretmen
adaylarının TPAB’lerini ve BİT’e yönelik tutumlarını belirlemek üzere betimsel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016- 2017 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi
matematik öğretmenliği ve ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencisi 300 kişi oluşturmaktadır. Veriler
analiz edildiğinde ilköğretim matematik ve lise matematik öğretmen adaylarının TPAB ve BİT’e yönelik
tutumlarına %70 düzeyinde katılıyorum ve/veya tamamen katılıyorum ifadesini kullandıkları
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi iletişim teknolojileri, Öğretmen adayları, Teknolojik pedagojik alan bilgisi.

Determining Situation of Mathematics Teacher Candidates at Technological
Pedagogical Content Knowledge and Attitudes of Information Communication
Technologies
To come true rapid changes in scientific, technological, social, etc. areas in the world as well as that
necessitate change in educational area too, bring with new developments in learning-teaching understanding.
Nowadays reaching to information is more important than giving information directly. Although teacher is the
person who presents experiences and ambiences which students will learn. In this context, qualifications of
teachers and proficiency areas which teachers need to have, relationship between these areas and redound
related proficiencies have a major place in that educational activities accomplish. In extent general
proficiencies of teaching profession and private area proficiencies, proficiencies which teachers need to have
are determined in our country. In extent these proficiencies, teachers use information communication
technologies (ICT) in their teaching plans, draw on technology when they prepare materials, have
technological pedagogical content knowledge (TPACK) with perfomance indicators like to use technologies
which support teaching strategies in line with the requirements of students are expected. In this context,
works about this issue to use technology and information communication more effectively are concentrated
on. With the research tackled these two abilities, it bring light to teacher education programs is expected.
The main aim of this research is to determine the situation of elemantary school mathematics teacher and
high school mathematics teacher candidates at TPACK and the attitudes of information communication
technologies. In this work, descriptive survey model was used to determine attitudes of mathematics teacher
candidates which have studied in faculty of education aimed at ICT and their TPACK. Examples of research
are created by 300 teacher candidates which is mathematics teaching and elementary school mathematics
teaching students in Balıkesir University at 2016-17 academic year. When datas were analyzed, elemantary
school mathematics teacher and highschool mathematics teacher candidates used I agree and/or I totally
agree statement at a level of %70 to attitudes aimed at TPACK and ICT is determined.
Keywords: Information communication technologies, Teacher candidates, Technological pedagogical content
knowledge.
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Temel Matematiksel Kavramların Jestlerle Temsilleri
Ezgi ÖZLAV, Milli Eğitim Bakanlığı, ezgi.ozlav@gmail.com
Dr. Mustafa AKINCI, Bülent Ecevit Üniversitesi, mustafa.akinci@beun.edu.tr
Matematik öğretimi ve öğreniminde, matematiksel kavramlara ait işaretlerin önemli bir rolü
vardır. İşitme engelliler sınıfında da bu kavramlara ait jestlerle yapılan işaretlerin yadsınamaz bir yeri
vardır. İşitme engelliler sınıfında matematik öğretmenlerinin matematiksel terimlere ait kullandıkları
işaretleri tespit etmek ve bu işaretlerin birbirine ait benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak
çalışmamızın amacıdır. İşitme engelli öğrencilerle yapılan araştırmalar incelendiğinde ulusal ve
uluslararası yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu dil becerileri ve okuma yazma konularını içermektedir.
İşaret dilinin matematik öğretimde kullanılmasına dair çok az çalışma vardır. Bu kapsamda bu çalışma,
işitme engelli öğrencilere hizmet veren okullarda bulunan öğrencilere, bu kurumda çalışan matematik
öğretmenlerine ve matematik sembollere beden dilinde karşılık gelen sembollere ilgi duyan bireylerin
matematik öğretimine katkıda bulunma amacı taşımaktadır.
İşitme engelli okullarında çalışan matematik öğretmenlerinin sınıflarında kullandıkları temel
matematiksel kavramların, işaret dilinde nasıl gösterildiğini belirlemek amacıyla bu araştırmada nitel
yaklaşıma dayanan durum çalışması yöntemi ve nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri, kamera kaydı ile sağlanmıştır. Bu çalışma, 10 ortaokul ve lise
matematik öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Bu öğretmenleri belirleme aşamasında, amaçlı örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılardan 8 öğretmen kamera çekimlerine izin verirken, bir öğretmen yüzü
görünmemek kaydıyla izin vermiş bir öğretmen ise görüntü kaydının alınmasını istememiştir. Araştırma
sonunda toplanan veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.
Araştırmada sonucunda, “eşit” kavramının 4 farklı gösterimde, ’’kare’’ kavramının 2 farklı
gösterimde, “dikdörtgen” kavramının 4 farklı gösterimde, “açı” kavramının 4 farklı gösterimde,
“çarpma” kavramının 2 gösterimde, “bölme” kavramının 3 farklı gösterimde, “çıkarma” kavramının 2
farklı gösterimde, “toplama” kavramının 3 farklı gösterimde, “paralel” kavramının 3 farklı gösterimde,
“dik” kavramının 4 farklı gösterimde yapıldığı görülmüştür. Öğretmenlerle yapılan görüşme sonucunda,
çalışmaya katılan bütün öğretmenlerin, “matematiksel kavramların, işaret dilindeki standardizasyonunu
yani tek bir gösteriminin olmasına” yönelik olumlu görüş ve beklentiler içerisinde oldukları tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Temel matematiksel kavramlar, İşaret dili, Jest.

Representation of Basic Mathematical Terms by Means of Gestures
The signs with respect to mathematical terms have an important role in mathematics teaching and
learning. The objective of our study is ascertaining the signs being used by the mathematics teachers in the
class for hearing impaired students in order to represent the mathematical terms and revealing the similarities
and differences between such signs. There are very few studies regarding the usage of sign language in
mathematics teaching. Within this scope, this study aims for making contribution to the mathematics teaching
for the individuals who are interested in the students of hearing impaired schools, the teachers in such schools
and in the body language symbols corresponding to mathematical symbols.
The case study method based on qualitative approach and the structured interview technique among
qualitative research methods have been utilized in this research for the purpose of ascertaining how the basic
mathematical terms, being used in the classes for hearing impaired students by the mathematics teachers
working in the schools for hearing impaired, are being shown in the sign language. The research data have
been collected by means of camera recording. This study has been carried out with 10 junior high school and
high school teachers. The data collected at the end of the study have been analyzed by means of descriptive
analysis.
As a result of the research, it is observed that the term “equal” is represented in 4 different ways,
while the term “square” is represented in 2 different ways, the term “rectangle” is represented in 4 different
ways, the term “angle” is represented in 4 different ways, the term “multiplication” is represented in 2
different ways, the term “division” is represented in 3 different ways, the term “subtraction” is represented
in 2 different ways, the term “addition” is represented in 3 different ways, the term “parallel” is represented
in 3 different ways, the term “perpendicular” is represented in 4 different ways. As a result of the interviews
with teacher, it is established that all teachers agree and expect that “the mathematical terms must be
standardized in sign language, namely the mathematical terms must have a common representation in all sign
languages”. It is understood as a result of this study that the reason of different gestures being used for the
same terms by the mathematics teachers is the non-existence of a standard with respect to such signs.
Keywords: Basic mathematical terms, Sign language, Gesture.
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7. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Süreçlerinin İncelenmesi: Birinci
Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Örneği

Cemal Batuhan KÖKEN, Bartın Üniversitesi, batuhankoken74@gmail.com
Tuba ADIGÜZEL, Bartın Üniversitesi, tubaadiguzel@windowslive.com
Özlem ÇUBUKLUÖZ, Bartın Üniversitesi, ozlemcubukluoz@gmail.com
Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi,gokkurtburcin@gmail.com

Bu araştırmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerinin birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusunda
kurdukları problemlerin incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bartın ilinde
iki ortaokulda öğrenim görmekte olan toplam 27 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel yaklaşım yöntemlerinden
biri olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin problem kurma becerilerinin ve bu süreçte
yaşadıkları zorlukların nedenlerinin tespit edilmesi amaçlandığından bu yöntem tercih edilmiştir. Durum çalışması
yönteminin doğasına uygun olarak birden fazla veri toplama tekniği (gözlem, görüşme, katılımcıların yazılı
açıklamaları) kullanılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmacılar tarafından veri toplama aracı olarak iki tane serbest, iki
tane yapılandırılmış, üç tane de yarı yapılandırılmış problem kurma durumları olmak üzere toplam yedi problemden
oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Problemlerin oluşturulmasında, Stoyanova ve Ellerton (1996)’un sınıflandırması
dikkate alınmış, serbest problem kurma, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış olmak üzere üç farklı problem kurma
durumu ele alınmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin sınıf içinde farklı konularda problem kurma davranışları
gözlemlenmiştir. Bulguların analizinde nitel veri analizi teknikleri uygulanarak, veriler belirlenen temalar ve kodlar
çerçevesinde sınıflandırılarak sunulmuştur. Ayrıca katılımcıların yazılı cevaplarından doğrudan alıntılara yer
verilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin çoğunun serbest problem kurma sürecinde zorluk yaşamadıklarını ve
problem kurabildiklerini göstermektedir. Özellikle serbest problem kurmayla ilgili olan ikinci problemde, öğrencilerin
çoğu, ‘konuyla ilgili çözülebilir matematik problemi’ kodunda problem kurabilmişlerdir. Diğer taraftan yarı
yapılandırılmış problem kurma durumuna yönelik altıncı problemde, az sayıda öğrenci ‘konuyla ilgili çözülebilir
matematik problemi’ kodunda problem kurabilmiştir. Yapılandırılmış problem kurma sürecinde ise öğrencilerin büyük
bir çoğunluğunun oldukça zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili olarak bazı öğrencilerin yapılandırılmış
probleme dikkat etmeden verilen problem durumunda işlemleri dikkate almadıkları, sadece cevaba yönelik problem
kurdukları tespit edilmiştir. Bunun neticesinde öğrencilerin yapılandırılmış problemleri yarı yapılandırılmış problem
kurma sürecindeki gibi düşünerek problem kurma eyleminde buldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sınıf içi gözlem
verileri de öğrencilerin çoğunun yapılandırılmış problem kurma sürecinde zorlandıklarını göstermiştir. Öğrencilerin
bu süreçte yaşadıkları zorlukların sebepleri olarak, konunun içeriği, problem türü, ön bilgi eksikliği, sonucu doğru
bulmaya çalışma vb. nedenler öne sürdükleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, Problem kurma, Ortaokul.

Examination of 7th Grade Students’ Processes of Problem Posing: Example of
First Degree Equations in One Unknown
The aim of this study is to examine that 7th grade students’ processes of problem posing about first
degree equations in one unknown. The participants of the study consist of 27 students in total in two secondary
schools in Bartın in 2017-2018 education year. In the study, case study method which is one of the qualitative
approach methods is used. The reason why this method was used is because it is aimed to identify the students’
abilities in problem posing and the reasons of the difficulties. Expediently to the nature of the case study
method more than one data gathering technique (observation, interview, the written explanations of the
participants) was used. In this context, in order to obtain data an interview form of seven problems in total
consisting of 2 free, 2 structured and 3 semi-structured problem posing situations was used. While forming the
problems Stoyanova ve Ellerton’s (1996) classification was taken into consideration three different situations
of problem posing as free problem posing, semi-structured posing and structured posing. Besides students’
behaviors of problem posing on different subjects were observed in the classroom. In analyzing the findings
qualitative data analysis techniques were applied and the data were presented as classified in the frame of
themes and codes. Besides direct quotations from the participants written answers were included. The results
of the study reveals that most of the students do not have difficulty in the process of problem posing and that
they can pose problems. Especially in the second problem about free problem posing most students could pose
problems in the code of ‘solvable mathematics problem about the subject.’ On the other hand, in the 6th
problem about semi- structured problem situation very few students could pose a problem in the code of
‘solvable mathematics problem about the subject.’ In the structured problem posing process it was observed
that most of the students had difficulty. In relation to that it was identified that in the situation of given
problem some students without paying attention to the structured problem did not take the operations into
consideration. As a result of it was observed that the students attempted to pose problems thinking the
structured problems as in the process of semi- structured problem posing. The observation data of the students
in the class also proved that most students had difficulty in structured problem posing process. As the reason
of the difficulty that the students had in this process they have come up with the reasons like content of
subject, problem type, lack of preliminary knowledge, trying to find out the right result etc.
Keywords: Mathematics teaching, First degree equation in one unknown, Problem posing, Secondary school.
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Modelleme Problemi Çözümündeki Argümantasyon Sürecinde Kullanılan
Gerekçeler

Arş. Gör. Dr. Ayşe TEKİN DEDE, Dokuz Eylül Üniversitesi, ayse.tekin@deu.edu.tr

Hem literatürdeki çalışmalarda hem de PISA ve TIMSS uygulamalarında, öğrencilerin
matematiği günlük yaşama transfer etmede sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu transferi
sağlamak için, öğrencilerin matematiksel modelleme uygulamaları üzerinde çalışmaları
önerilmektedir. Matematiksel modelleme gerçek yaşamdan bir problem durumunun matematiksel
olarak ifade edilmesini, bu matematiksel problemin çözülmesini ve çözümden elde edilen
sonuçların gerçek yaşam durumu içerisinde yorumlanmasını ve doğrulanmasını gerektiren bir süreç
olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin grup çalışması gerçekleştirmeleri ve bu esnada
sorgulama yaparak grup elemanları arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmak suretiyle ortak bir
karara varmaya çalışmaları gerekmektedir. Bu süreç argümantasyon sürecine işaret etmektedir.
Argümantasyon birden fazla kişinin matematiksel bir iddiada bulundukları ve bu iddiayı desteklemek
için kanıtlar sundukları bir süreçtir ve öğrencilerin iddianın belirsizliğini azaltmak ya da yok etmek
için gerekçeler sunmaları gerekmektedir. Literatürdeki çalışmalardan birinde bir matematik
sınıfındaki argümantasyon sürecinde matematiksel bilgi, doğrulama, dışsal doğrulama, yorumlama,
örüntüler, yöntem, hesaplama, görsel, biçimlendirilmemiş matematiksel bilgi ve verilen bilgi olmak
üzere on farklı gerekçe türü olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmada modelleme problemlerinin
çözüm sürecinde öğrencilerin oluşturdukları argümanlardaki gerekçelerin içeriklerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçla farklı modelleme problemi uygulamalarındaki öğrenci çözüm
yaklaşımları incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrenciler verilerin geçerliği konusunda
fazladan kanıta ihtiyaç duyduklarında gerekçelerden yararlandıkları görülmüştür. Matematiksel
model oluşturmak için kullandıkları varsayımları belirlerken gerçek yaşama uygun olacak biçimde
gerekçeler sunmuşlardır. Bu gerekçeler yoluyla problemi sadeleştirerek var olan belirsizlikleri
azaltmayı amaçlamışlardır. Kullanılan gerekçelerin yalnızca matematik alanına değil modelleme
alanına da bağlı olduğu dikkat çekmiştir. Söz konusu sonuçlar çerçevesinde modelleme alanına özgü
gerekçe türlerinin ortaya çıkabileceği öngörüldüğünden, daha fazla modelleme uygulaması yoluyla
bu gerekçelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, Matematiksel modelleme, Modelleme süreci, Gerekçe.

Warrants Used in the Argumentation Process during Modeling Problem
Solution
Both in the literature studies and in the PISA and TIMSS applications, it turns out that students
have problems in transferring mathematics to everyday life. In order to ensure this transfer, it is
recommended that students work on mathematical modeling applications. Mathematical modeling is
defined as a process that requires a mathematical expression of a problem situation from real life,
solving this mathematical problem, and requiring the interpretation and validation of the results
obtained from the solution. In this process, it is necessary for students to work in groups and to try to
make a common decision by solving disagreements between group members by questioning during this
process. This process points to argumentation. Argumentation is a process in which more than one person
has a mathematical claim and presents evidence to support this claim, and students are required to
provide warrants for reducing or resolving the ambiguity of the claim. One of the studies in the literature
states that there are ten different types of warrants in the process of argumentation in a mathematical
class, including mathematical knowledge, validation, external validation, interpretation, pattern,
method, calculation, visual, unformalized mathematical knowledge and given information. In this study,
it is aimed to examine the contents of the warrants in the arguments of the students in the solution
process of modeling problems. For this purpose, student solution approaches in different modeling
problems were examined. As a result of the data analysis, it was seen that the students benefited from
the warrants when they needed additional evidence about the validity of the data. While making the
assumptions they used to create a mathematical model, they provided warrants which were appropriate
to the real life. By these warrants, they aimed to reduce the existed uncertainties by simplifying the
problem. It was pointed out that the warrants used were not only related to mathematics but also to
modeling field. Since it is predicted that the types of warrants specific to the field of modeling can occur
in the context of the mentioned results, it is suggested that these warrants should be determined and
classified by realizing more modeling applications.
Keywords: Argumentation, Mathematical modeling, Modeling process, Warrant.
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Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarına İlişkin Açıklamaları: “Sayılar ve
İşlemler Öğrenme Alanı”
Cemal Batuhan KÖKEN, Bartın Üniversitesi, batuhankoken74@gmail.com
Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi, gokkurtburcin@gmail.com
Bu araştırmanın amacı, sınıf ve ortaokul matematik öğretmeni adaylarının sayılar ve
işlemler öğrenme alanındaki kavram yanılgılarıyla ilgili açıklamalarının incelenmesidir. Bu çalışma,
2016-2017 eğitim öğretim yılı bir devlet üniversitesinde öğrenim gören üçüncü sınıf öğretmen
adayları (10 sınıf öğretmeni ve 10 ortaokul matematik öğretmeni adayı) ile yürütülmüştür. Bu
araştırmada nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede veri
toplama aracı olarak Gökkurt-Özdemir, Bayraktar ve Yılmaz (2017)’ın görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşme formunda altı açık uçlu soru olup, sorular senaryo biçiminde hazırlanmıştır. Soruların
içeriği öğrencilerin genellikle kavram yanılgısına düştükleri doğal sayılar, ondalık gösterim ve
kesirler konu başlıkları halinde oluşturulmuştur. Bu kapsamda, formda doğal sayılar konusuyla ilgili
iki soru, ondalık gösterim konusuyla ilgili bir soru ve kesirler konusuyla ilgili üç soru yer almaktadır.
Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve ses kaydına alınmıştır.
Verilerin analizinde ise nitel veri analizi teknikleri kullanılmıştır. Bu kapsamda katılımcıların kavram
yanılgılarına ilişkin verdikleri cevaplarda Dollard’ın (2011) kodlarına ilaveten ‘yanlış’ ve ‘boş’
kodları eklenmiştir. Çalışmanın sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının çoğunun birinci, dördüncü
ve beşinci soruda ‘güçlü’ kategorisinde cevap verdikleri görülmüştür. Matematik öğretmeni
adaylarının ise çoğunlukla birinci, üçüncü ve dördüncü soruda ‘güçlü’ kategorisinde cevap verdikleri
tespit edilmiştir. Genel olarak tüm sorular değerlendirildiğinde, her iki bölümde öğrenim gören
öğretmen adaylarının büyük bir kısmının kesirlerde çıkarma işleminin alan modeli üzerinde
gösterilmesiyle ilgili altıncı soruda kavram yanılgısına sahip oldukları dolayısıyla kavram yanılgılarını
bulmada ve nedenlerini açıklamada yetersiz kaldıkları görülmüştür. Bu soruda öğretmen adaylarının
çoğu, kesirlerle çıkarma işleminin alan modelini, toplama işlemindeki gibi iki ayrı model üzerinde
göstermeye çalışmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Sayılar ve işlemler, Sınıf öğretmeni adayı, Matematik öğretmeni adayı,
Kavram yanılgısı.

The Explanations of Prospective Teachers About Misconceptions: “The
Numbers and Operations Learning Area”
The aim of this study is to examine of prospective primary and middle school mathematics
teachers’ explanations about misconceptions on the numbers and operations learning area. This
study is carried out with the third grade prospective teachers (10 prospective primary school
teachers and 10 middle school mathematics teachers) in a state university in the 2016-2017
education year. In this study, case study method based on qualitative approach is used. Within this
framework in order to obtain data Gökkurt-Özdemir, Bayraktar and Yılmaz (2017)’s interview form
was used. In the interview form there are six open-ended questions which are prepared as a
scenario. The questions involve the subjects that generally students have misconception on natural
numbers decimal notation and fractions. In this context, there are two questions about natural
numbers, one question about decimal notation and three about fractions. The data of this study
were collected by semi-structured interview technique and recorded audio. In analyzing the data
qualitative data analyzing techniques were used. In addition to Dollard (2011)’s codes in the
participants answers on misconception also ‘false’ and ‘empty’ codes were added. As a result of
the study it was observed that most prospective primary school teachers answered the first, fourth
and fifth questions in the ‘strong’ category. Besides prospective mathematics teachers answered
the first, third and fourth questions in the ‘strong’ category. Generally, when all questions are
evaluated, most of the both department’s prospective teachers who responded incorrectly had
misconceptions about the sixth question about the showing of subtraction with fractions on the
field model, and therefore they were insufficient in finding these misconceptions and explaining
the reasons. In this question, most of the prospective teachers tried to show the field model of the
subtraction with fractions just like in addition on two different models.
Keywords: Numbers and operations, Prospective primary school teachers, Prospective
mathematics teachers, Misconception.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

202

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Farklı Problem Kurma Durumlarına
İlişkin Performanslarının İncelenmesi: Prizma Konusu

Cemal Batuhan KÖKEN, Bartın Üniversitesi, batuhankoken74@gmail.com
Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi, gokkurtburcin@gmail.com

Bu araştırmanın amacı ortaokul matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının prizmalarla
ilgili kurdukları problemlerin incelenmesidir. Bu çalışma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bir devlet
üniversitesinin son sınıfında öğrenim gören 8 matematik öğretmeni adayı ve 8 ortaokul matematik
öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.
Bu doğrultuda, araştırmacılar tarafından literatür de dikkate alınarak iki tane serbest, iki tane yarı
yapılandırılmış, iki tane de yapılandırılmış problem olmak üzere toplam altı problemden oluşan görüşme
formu hazırlanmıştır. Veri toplama aracında Stoyanova ve Ellerton (1996)’un sınıflandırılması dikkate
alınarak problemler yapılandırılmamış (serbest problem kurma), yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış
problem kurma olmak üzere üç kategoride ele alınmıştır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği ile toplanmıştır. Çalışmada ilk aşamada katılımcılardan prizma konusunda farklı durumlara ilişkin
problem kurmaları istenmiştir. Sonrasında katılımcılardan verdikleri cevaplara ilişkin yaklaşık 20-30
dakikalık bireysel görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde ise nitel veri analizi teknikleri
kullanılmıştır. Ayrıca bulguların değerlendirilmesinde, bireylerin düşüncelerini olduğu gibi yansıtmada
etkili olduğu için görüşme verilerinden ve öğrenci cevaplarından doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
Çalışma sonucunda ortaokul matematik öğretmenlerinin yapılandırılmış problem kurmayla ilgili olan
üçüncü problemde diğer problemlere oranla daha çok zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların bu
problemle ilgili genellikle ‘konuya ilişkin matematik problemi değil’ ve ‘boş’ kategorilerinde cevap
verdikleri görülmüştür. Diğer taraftan öğretmen adaylarının çoğu, benzer şekilde en çok üçüncü
problemde zorluk yaşamışlar ve genel olarak ‘matematik problemi değil/yanlış matematik problemi’,
‘konuya ilişkin matematik problemi değil’ ve ‘boş’ kategorilerinde cevap vermişlerdir. Çoğu katılımcının
serbest problem kurmayla ilgili olan birinci ve ikinci problemde ön bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar
yaptıkları ve matematiksel alan bilgilerinin eksik olduğu ortaya çıkmıştır. Yarı yapılandırılmış problem
kurmayla ilgili olan iki problemde ise öğretmenlerin çoğunun ‘konuyla ilgili çözülebilir matematik
problemi’ kategorisinde cevap verdikleri, öğretmen adaylarının ise farklı kategorilerin her birinde cevap
verdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Prizma, Problem kurma, Matematik öğretimi, Öğretmenler, Öğretmen adayları.

Investigation of the Teachers and Prospective Teachers’ Performances in
Different Problem Posing Situations: The Subject of Prism
The aim of this study is to examine the problems that middle school mathematics teachers and
prospective teachers in different problem posing situations. This study was carried out with 8 senior
prospective mathematics teachers in a state university in 2017-2018 education year and 8 middle school
mathematics teachers. In the study case study method based on qualitative approach was used. Accordingly,
with taking the literature into consideration the study prepared an interview form consisting of totally 6
problems; 2 free, 2 semi-structured, 2 structured problem posing situations. In the collection of data,
Stoyanova and Ellerton’s (1996) was classification taken into consideration . The problems were expressed in
3 categories as non-structured (free problem posing) semi-structured and structured problem posing. The data
of the study were gathered by semi-structured interview technique. In the first step, the participants were
asked to pose problems about different situations on the prism subject. There after the participants were
interviewed individually about their own answers for about 20-30 minutes. In analyzing the data, qualitative
data analysis techniques were used. Besides in the evaluation of the facts since it is effective to reflect the
individuals’ ideas as are direct quotations from interview data and students’ answers are also included. At the
end of the study it is understood that middle school mathematics teachers have much more difficult with the
third problem which is about structured problem posing rather than the other problems. It has been seen that
the participants state either ‘not a mathematics problem about the subject’ or ‘empty’ category. On the other
hand, the majority of the prospective teachers similarly have more difficulty in the third problem and generally
give the answer ‘not a mathematics problem/wrong mathematics problem’, ‘not a mathematics problem about
the subject’ or ‘empty’ category. It came up that most participants did wrong on the first and second problem
about free problem posing because of lack of prior knowledge and that they do not know enough about
mathematical content knowledge. On the other hand, in the two problems about semi-structured problem
posing it is confirmed that most of the teachers gave the answer in ‘solvable mathematics problem about the
subject’ category and that prospective teachers gave different answers in each of different categories.
Keywords: Prism, Problem posing, Mathematics teaching, Teachers, Prospective teachers.
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Formation of Mathematical Stories
Dr. Tuğba UYGUN, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, tugba.uygun@alanya.edu.tr
Dr. Arzu ÇEVİK, Bartın Üniversitesi, acevik@bartin.edu.tr
In almost every culture, stories that reflect that culture and its people are found. In this
respect, it is one of the common means of communication used by human beings, and many people
may like to tell a story or listen. Since education is a process in which culture and interaction take
an important place, the use of the stories in education has become inevitable over time. In this
respect, in the current study, the connection of stories with mathematics as one of the difficult
lessons for the students was focused on because the mathematical concepts could become more
attractive and concrete. Therefore, the purpose of the current study was to examine the
mathematical stories. 60 preservice middle school mathematics teachers (PMSMT) participated in
the study. They were conducted the instructional sequence about stories guided by an academician
having the doctorate degree in the field of Turkish education and mathematical misconceptions by
the academician in mathematics education. After the instructional sequence, they selected a
misconception about a mathematical concept and formed the story about it. Moreover, interviews
were made with the participants about the process of the formation of mathematical stories. Their
stories and interviews were analyzed by the content analysis technique by the researchers. The
categories and themes were formed based on Turkish and mathematics contexts. Also, their stories
were scored by a rubric formed by the researchers. The findings related to the mathematical stories
of the PMSMT were documented by tables and direct quotations. To conclude, the mathematical
stories could be beneficial to remove the misconceptions of the students, to make the
mathematical concepts more concrete and funny for the students, to improve Turkish language
skills, to connect Turkish and mathematics lessons and to provide opportunities to the teachers
focusing on the concept and student learning process.
Anahtar Kelimeler: Mathematics, Preservice teacher, Stories, Turkish.
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Dokuzuncu Sınıf Bir Matematik Ders Kitabının Geometrik Düşünme
Alışkanlıkları Bağlamında İncelenmesi
Zeynep Bahar ERŞEN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, zbahar.ozdogan@hotmail.com
Fatih KARAKUŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, fkarakus@aku.edu.tr
Düşünme alışkanlığı, bireylerin bir problemi çözüm sürecinde onu nasıl çözeceğine karar
vermesinde etkili olan düşünme yaklaşımıdır (Costa ve Kallick, 2000). Geometrik düşünme
alışkanlığı ise; bireyin bir geometri problemiyle karşılaştığında, problemi çözmeye yönelik sahip
olduğu repertuar şeklinde tanımlanabilir. Geometrik düşünme alışkanlığı kavramı literatüre
Goldenberg (1996) in Habits of Mind: As an Organizer for the Curriculum isimli çalışmasıyla girmiştir.
Bu çalışmada geometrik düşünme alışkanlığına sahip olan bireylerin özellikleri sıralansa da;
geometrik düşünme alışkanlıklarının en kapsamlı biçimde ele alındığı araştırma; Driscoll, Wing
DiMatteo, Nikula ve Egan (2007) tarafından bir proje sonucunda ortaya konmuş Fostering Geometric
Thinking: A Guide for Teachers, Grades 5-10 başlıklı çalışmadır. Driscoll ve diğerleri (2007)
geometrik düşünme alışkanlığına sahip olan bireylerin dört temel alışkanlığı olduğunu
belirtmektedir. Bu alışkanlıklar; ilişkilendirme alışkanlığı (reasoning with relationships), geometrik
fikirlerin genelleştirilmesi alışkanlığı (generalizing geometric ideas), değişmezleri araştırma
alışkanlığı (investigating invariants) ve keşfetme ve yansıtma alışkanlığıdır (balancing exploration
and reflection).
Öğrencilerin geometrik başarılarını etkileyen en önemli faktörün öğretmen, olduğu
düşünülürse; öğretmenin derste kullandığı ders kitapları önem arz etmektedir. Bu nedenle,
matematik ders kitabında yer alan soruların, problemlerin, alıştırmaların geometrik düşünme
alışkanlıkları boyutunda incelenmesinin; geometrideki başarısızlığın gerekçelerinin belirlenmesinde
alanyazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada veriler, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi
tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, 9. sınıf matematik ders
kitabının geometri konularını içeren ünite sorularının; öğrencilerin genellikle ilişkilendirme ve
keşfetme ve yansıtma alışkanlıklarını kullanmalarını gerektiren türde sorular olduklarını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Geometrik düşünme, Geometrik düşünme alışkanlıkları, Matematik ders
kitabı.

Examination of a 9th Grade Mathematics Textbook in the Context of
Geometric Habits of Mind
Habits of mind is a thinking approach that is effective in deciding how individuals will solve
a problem in the solution process (Costa and Kallick, 2000). Geometric habits of mind can be
defined as a repertoire that the individual has to solve the problem when he / she confronts with
a geometry problem. The concept of geometric habits of mind have been introduced in the
literature by Goldenberg (1996) in his work Habits of Mind: As an Organizer for the Curriculum. In
this study, even if the characteristics of individuals with geometric habits of mind are involved, the
study of geometric habits of mind in the most comprehensive way; Driscoll, Fingering Geometric
Thinking: A Guide for Teachers, Grades 5-10 by Wing DiMatteo, Nikula and Egan (2007). Driscoll et
al. (2007) state that individuals with geometric habits of mind are the four basic habits; reasoning
with relationships, generalizing geometric ideas, investigating invariants and balancing exploration
and reflection.
If it is thought that the most important factor affecting the geometric success of the
students is the teacher; the textbooks that the teacher uses are important. Therefore, by examining
the questions, problems and exercises in the mathematics textbook in terms of geometric habits of
mind, it is thought that it will contribute to the determination of the reasons for the failure in
geometry.
In this study, data were collected from qualitative research data collection methods using
documental analysis method. Findings obtained from the research, questions involving the
geometry topics of the 9th grade mathematics textbook show that students are often asked to use
“reasoning with relationships” and “balancing exploration and reflection” habits.
Keywords: Geometric thinking, Geometric habits of mind, Mathematics textbook.
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Öğretmen Adaylarının Antik Yunan Matematiğinden Modern Matematiğe
Uzanan Yolculukta Yer Alan Önemli Matematikçiler Hakkındaki Bilgileri
Prof. Dr. Soner DURMUŞ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi sonerdurmusq@gmail.com
Arş. Gör. Nazan MERSİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, nazan09gunduz@gmail.com
Matematik tarihi, matematiğin geçmişten günümüze, birçok medeniyetin, konunun ve
kişinin birikimi olarak nasıl geliştiğini gösteren bir bilimdir. Matematik tarihinde, matematiğe katkı
sağlamış çok sayıda önemli matematikçi yer almıştır. Bu matematikçilerin gerek hayatlarından bir
parçanın gerekse matematiğe bırakmış oldukları izlerin, ortaokul öğrencilerinin matematik
derslerini anlamalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bunun için ise matematik
öğretmenlerinin, öncelikli olarak tarihteki ünlü matematikçiler hakkında yeterli bilgiye sahip
olmaları önemli görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen
adaylarının, matematik tarihinde ilk kişisel çalışmalarına rastladığımız Yunan Matematiği’nden
günümüze kadar olan süreçte yaşayan önemli matematikçiler hakkındaki bilgi düzeylerini ortaya
çıkarmak ve 14 haftalık matematik tarihi dersi sonucunda bu bilgi düzeylerindeki değişimi
incelemektir. Çalışma tek gruplu deneysel desenli bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemi 30
matematik öğretmen adayından oluşmaktadır. Örneklem seçiminde uygun örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından, on dört haftalık deneysel çalışmanın öncesinde ve
sonrasında 27 matematikçi hakkında ne bildikleri yazılı bir form aracılığıyla toplanmıştır. Söz konusu
matematikçiler Thales, Pythagoras, Euclid, Eratosthenes, Ptolemy, Heron, Diophantus, LiuHui,
Brahmagupta, Al Khwarizmi, Khayyam, Cardano, Fermat, Pascal, Newton, Leibniz, Bernoulli, Euler,
Fourier, Gauss, Cauchy, Labachevsky, Abel, Hilbert ve Ramanujan şeklindedir. Toplanan veriler için
içerik analizi yapılacaktır.Öğretmen adaylarının vermiş oldukları cevaplar deney öncesi ve sonrası
ayrı olmak üzere, her matematikçi için belli kategoriler altında toplanarak tablolaştırılacaktır.
Çalışmanın sonuçlarının matematik tarihinin matematik derslerine entegre edilerek ele alınmasının
öğrencilerin öğrenmelerini desteklemesi açısından önemli olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematik tarihi, Ünlü matematikçiler, Matematik öğretmen adayı.

Teacher Candidates Information about the Important Mathematicians on the
Journey From Ancient Greek Mathematics to Modern Mathematics
The history of mathematics is a science that shows how your mathematics has developed
from the past to the present day, the history of many civilizations, the subject and the person. In
the history of mathematics, there are many important mathematicians who have contributed to
mathematics. The traces that these mathematicians have left a part of their life to mathematics
are thought to contribute to the understanding of middle school students' mathematics courses.
For this, it seems important that mathematics teachers should have enough knowledge about
famous mathematicians in history. In this context, the aim of this study is to reveal the knowledge
levels of prospective mathematics teachers about important mathematicians living in the process
of the Greek Mathematics, which we encountered in their first personal work in the history of
mathematics, and to examine the change in these knowledge levels as a result of 14 weeks of
mathematics history lesson. The study is a one-group experimental design study. The sample of the
study consists of 30 mathematics teacher candidates. Appropriate sampling method was used in
the selection of the sample. Teacher candidates gathered before and after fourteen weeks of
experimental work through a written form of what they knew about the 27 mathematicians. The
mathematicians of Thales, Pythagoras, Euclid, Eratosthenes, Ptolemy, Heron, Diophantus, LiuHui,
Brahmagupta, Al Khwarizmi, Khayyam, Cardano, Fermat, Pascal, Newton, Leibniz, Bernoulli, Euler,
Fourier, Gauss, Cauchy, Labachevsky, Abel, It's Hilbert and Ramanian. Content analysis for the
collected data will be made. The answers given by the teacher candidates will be grouped under
certain categories for each mathematician, separately before and after the experiment. Integrating
mathematical history of the results of the study into mathematics courses is thought to be
important in supporting students' learning.
Keywords: History of mathematics, Famous mathematicians, Mathematics teacher candidate.
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8. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Konusundaki Yeterliklerinin
İncelenmesi

Tuba ADIGÜZEL, Bartın Üniversitesi, tubaadiguzel@windowslive.com
Cemal Batuhan KÖKEN, Bartın Üniversitesi, batuhankoken74@gmail.com
Özlem ÇUBUKLUÖZ, Bartın Üniversitesi, ozlemcubukluoz@gmail.com
Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi, gokkurtburcin@gmail.com

Matematiğin günlük hayatla ilişkisini görebildiğimiz alt öğrenme alanlarından biri ötelemeyansıma-dönme gibi konuları içeren dönüşüm geometrisidir. Dönüşüm geometrisi, farklı eksenler
etrafında döndürmeyle oluşan geometrik şekilleri inceler ve öğrencilerin uzamsal düşünme becerilerini
geliştirmeye yardımcı olur. Bu araştırmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisinin
uygulaması olan öteleme-yansıma-dönme gibi konularındaki yeterliklerini incelemektir. Çalışmanın
katılımcılarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz döneminde Bartın ilinde bir devlet ortaokulunda
öğrenim görmekte olan 26 (11 kız, 15 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada özel durum çalışması
yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 9 açık uçlu sorudan oluşan form
kullanılmıştır. Formdaki soruların içeriği döndürme, yansıma ve öteleme konusuyla ilgili olup, her konuda
üçer soru yer almaktadır. Çalışma bulguları, öğrencilerin yazılı açıklamalarından ve bunlar arasından
seçilen 6 öğrenci ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilmiştir. Uygulama süresi bir ders saati ile
sınırlı olup, öğrencilerden çizimlerini noktalı kâğıt üzerinde yapmaları istenmiştir. Uygulama sonrası
sorularda zorluk yaşayan öğrenciler arasından 6 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak,
öğrencilere yaşadıkları zorlukların nedenleri sorulmuştur. Verilerin analizinde nitel veri analizi teknikleri
kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin öteleme-yansıma-dönme konusundaki yeterlik düzeylerini tespit etmek
için kodlar, Gürbüz ve Durmuş (2009)’un dereceli puanlama anahtarına göre puanlandırılarak nicel veriler
sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre, bazı öğrencilerin dönüşüm geometrisi
konusunda eksik ya da hatalı bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin genellikle dönme
konusunda zorluklar yaşadıkları, dönme ile yansımayı birbirine karıştırdıkları gözlemlenmiştir. Yansıma
konusunda ise öğrencilerin bazılarının x ve y eksenini karıştırdıklarından dolayı hatalar yaptıkları
görülmüştür. Öğrencilerin dönüşüm geometrisi konusunda yeterlik düzeyleri incelendiğinde, ötelemeyle
ilgili sorulardan aldıkları puanların dönme ve yansımaya göre daha yüksek olduğu ancak bu puanların
dağılımının kısmen yeterli ya da yetersiz kodunda yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda
araştırmacılara öğrencilerin dönüşüm geometrisi konusundaki yeterliklerinin gelişimine yönelik
çalışmalar yapmaları önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dönüşüm geometrisi, Dönme, Yansıma, Öteleme, Öğrenci.

Examination of 8th Grade Students’ Competencies on Transformation
Geometry
One of the sub-learning areas that we can see the relation between mathematics and daily life within is
transformation geometry that includes translation-reflection-rotation. Transformation geometry examines the
geometric figures which are composed through rotation around different axes and helps students to improve their
spatial reasoning skills. The purpose of this study is to examine the competencies of eighth-grade students on
subjects as translation-reflection-rotation which are transformation geometry applications. The participants of the
study consist of 26 students (11 female, 15 male) who receive education in a public secondary school in the province
of Bartın in the academic year of 2017-2018. In the study, the special case study method was used. As a data
collection tool, a form consists of 9 open-ended questions was used in the study. The content of the questions in the
form are related to the subject of translation-reflection-rotation and each subject possesses three questions. The
study findings were obtained through written explanations of students and interviews held with 6 students chosen
among those. The application period was one hour and students were asked to give their drawings on a square grid.
After the application, semi-structured interviews have been conducted with 6 students who had difficulties in
answering the questions and they were asked about the reasons for the difficulties. In the analysis of the data,
qualitative data analysis techniques were used. In addition, a general table has been presented with qualitative data
in order to determine the competency levels of students on translation-reflection-rotation subject by scoring the
codes according to Gürbüz and Durmuş’s (2009) an analytical scoring key. According to the findings, it has been
determined that some students have deficient or incorrect information in the subject of transformation geometry.
It has been observed that students have difficulties mainly in the subject of rotation and confuse rotation with
reflection. In the subject of reflection, it has been seen that some students make mistakes as they confuse x-axis
with the y-axis. When the competency levels of students have been examined, it has been seen that the scores that
they obtained from translation are higher than rotation and reflection yet these the distribution of these scores
intensified on the codes of partially sufficient and insufficient. In this context, it has been suggested for researchers
to conduct studies towards improving students’ competencies in transformation geometry.
Keywords: Transformation geometry, Translation, Reflection, Rotation, Student.
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Matematik Öğretmeni Adaylarının Fonksiyonların Tanım ve Görüntü
Kümelerine Yönelik Anlamaları
Zeynep Bahar ERŞEN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, zbahar.ozdogan@hotmail.com
Nimet AKIN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, npancaroglu@aku.edu.tr
Fatih KARAKUŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, fkarakus@aku.edu.tr
Fonksiyon, matematiğin en önemli kavramlarından biri olup; matematik öğretim
programları içerisinde geniş ve önemli bir yere sahiptir. Fonksiyon kavramı için farklı tanımlar
yapılabilir. Fonksiyon, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki olarak düşünülebilir. Bununla
birlikte fonksiyon tanım kümesindeki her elemanı görüntü kümesinin bir ve yalnız bir elemanına
eşleyen özel bir bağıntıdır. Görüldüğü gibi fonksiyon kavramı bir çok alt kavramı barındırdığından;
öğrencilerin anlamada güçlük çektikleri ve kavram yanılgısına sahip oldukları konulardan biridir.
Nitekim, yapılan araştırmalar lise düzeyinden üniversite düzeyine kadar öğrencilerin fonksiyonlar
konusunda sıkıntı yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bu konulardan biri de fonksiyonlardaki tanım
ve görüntü kümelerine yöneliktir.
Öğrencilerin fonksiyona yönelik anlamalarının oluşumunda öğretmenlerin bu konuya yönelik
vermiş oldukları fonksiyon eğitimi oldukça önemlidir. O halde öncelikli olarak öğretmen adaylarının
fonksiyon kavramına yönelik doğru ve zengin kavram imajlarına sahip olmaları ya da fonksiyonları
kavramsal öğrenmiş olmaları gerekir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, matematik öğretmeni
adaylarının fonksiyonlardaki tanım ve görüntü kümelerine yönelik anlamalarını oraya koymaktır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Ege bölgesindeki
bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim
gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, özel
fonksiyonların yer aldığı açık uçlu sorulardan oluşan bir testtir. Verilerin analizi süreci devam
ettiğinden elde edilen bulgular ve sonuçlar çalışmanın tam metni içerisinde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonlar, Anlama, Tanım kümesi, Görüntü kümesi.

Pre-Service Mathematics Teachers’ Understanding towards Domain and Range
of Functions
Function is one of the most important concepts of mathematics; has a vast and important
place in mathematics teaching programmes. The concept of function can be defined differently. A
function can be thought of as the relationship between two or more variables. And a function is a
rule which relates the values of one variable quantity to the values of another variable quantity,
and does so in such a way that the value of the second variable quantity is uniquely determined by
the value of the first variable quantity. As is seen, since the concept of function contains many
sub-concepts; the students have difficulties and the misconceptions. As a matter of fact, the
researches revealed that the students from the high school level to the university have problems
about the functions. One of these topics is to the domain and range of functions.
Functional training is very important in the formation of students' functional understanding.
So, firstly, the preservice mathematics teachers have to have right and rich concept images of the
concept of function, or have conceptual learning of the functions. In this context, the aim of the
present study is to determine the pre-service mathematics teachers’ understanding towards domain
and range of functions.
The working group of the study constitutes preservice teachers who are educated in the
elementary mathematics teacher education program of a state university in the Aegean region
during the 2017-2018 academic year spring semester. As a data collection tool in the research, a
test consisting of open-ended questions with specific functions was used. As the analysis of the
data continues, the findings will be presented in full text of the study.
Keywords: Functions, Understanding, Domain, Range.
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Matematik Tarihi Matematik Eğitimine Nasıl Entegre Edilebilir?
Arş. Gör. Nazan MERSİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, nazan09gunduz@gmail.com
Prof. Dr. Soner DURMUŞ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, sonerdurmus@gmail.com
Matematik tarihinin matematik eğitimine entegre edilmesinin gerekliliği uzun süredir tartışılan
konular arasında olmuştur. Matematik tarihinin matematik eğitimine neden entegre edilmesi gerektiği ile
ilgili çeşitli görüşler ortaya atılmış olup beş ortak neden üzerinde görüş birliği sağlanmıştır. Bu nedenler;
a) matematik tarihinin matematiğin öğretimini kolaylaştırması, b) matematiğin doğasına yönelik görüşleri
geliştirilmesi, c) öğretmenlerin eğitimsel olarak gelişmesini sağlaması ve onlara pedagojik repertuar
sağlaması, d) matematiğe yönelik duyuşsal yatkınlık geliştirmesi ve e) matematiğin kültürel ve insan
çabasının ürünü olduğuna dair takdir gösterilmesi şeklindedir. Buradan hareketle matematik tarihinin
gerek öğrencilerin gerekse öğretmenlerin matematiksel gelişimlerine katkı sağlaması matematik tarihinin
matematik derslerinde yer bulmasının önemini gösteren sebepler arasındadır. Peki matematik tarihi
matematik eğitimine nasıl entegre edilebilir? Bu sorunun cevabı olarak farklı çalışmalarda farklı sonuçlar
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı matematik tarihinin, matematik eğitimine nasıl
entegre edilebileceğine dair ileri sürülen çeşitli görüşelri derleyerek bütüncül bir bakış açısı yansıtmaktır.
Çalışma yöntemsel olarak kuramsal bir çalışma olup daha önceden yapılmış araştırmalar ve çalışmalar
çerçevesinde mantıksal çözümlemeler yapılacaktır. Matematik tarihinin matematik eğitimine nasıl
entegre edilebileceği eleştirel bir gözle incelenecek, bu yöntemlerden birisi ile örnek uygulama
hazırlanacaktır. Derlenen sonuçların, matematik tarihi ile ilgili araştırmalar yapan eğitimcilere ve
matematik tarihini matematik derslerinde araç olarak yararlanmak isteyen öğretmenlere faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematik tarihi, Matematik eğitimi, Entegrasyon.

How May History of Mathematics be Integrated in Mathematics Education?
The necessity of integrating the history of mathematics into the mathematics education has long been
debated. Various views have been raised about why the history of mathematics should be integrated into
mathematics education and five common reasons have been agreed upon. These reasons; a) to facilitate
teaching mathematics of the history of mathematics, b) to develop the views of the nature of mathematics, c)
to ensure that the teachers develop educationally and provide them with pedagogical repertoire, d) to develop
affective awareness of mathematics and e) to appreciate mathematics as a product of cultural and human
endeavor . From this point of view, it is one of the reasons why the history of mathematics is important for the
students to contribute to the mathematical development of the teachers as well as for the importance of the
history of mathematics in mathematics courses. How, then, can the history of mathematics be integrated into
mathematics education? Different results have emerged in different studies as an answer to this problem. In
this context, the aim of this study is to reflect a holistic viewpoint by compiling various opinions put forward
on how mathematics history can be integrated into mathematics education.The study is a theoretical work and
logical analysis will be done within the framework of previous researches and studies. How to integrate the
history of mathematics into mathematics education will be critically examined and a sample application will
be prepared with one of these methods. It is believed that the results gathered will be useful for educators
conducting research on the history of mathematics and for teachers who want to use mathematics history as a
tool in mathematics lessons.The general aim of the research is to determine primary school teachers’
experiences concerning the students starting primary school grade one with knowledge to read and write. The
sub-questions of the research was designed as below:
1. How do primary school teachers make sense of the phenomenon “SPKRW”?
2. What are primary school teachers’ experiences concering the students SPKRW?
3. What do primary school teachers think about class adaptation process experienced by the students
SPKRW?
4. How do primary school teachers perceive these students’ parents’ expectation from elementary
reading and writing course?
In the research, descriptive phenomenology that is a type of phenomenology from the qualitative
designs was carried out. Depending on requirement of phenomenology the participants to experience the
phenomenon, the data was compiled from 6 primary school teachers based on the criteria that teachers must
have taught the students SPKRW. The data was compiled by means of semi-structured interviews, and the data
of primary interviews was analysed via thematic analysis. Through theoretical sampling, the researchers are
on the decision process concerning secondary interviews and with which participants interviews will be
conducted.
Keywords: History of mathematics, Mathematics education, Integration.
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İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının
İncelenmesi
Ceren DURAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ceren.duran.9@hotmail.com
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ssidekli@gmail.com
Arş. Gör. Alper YORULMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, alperyorulmaz07@gmail.com
Günümüzde problem çözme ve karar verme yetenekleri gelişmiş bireylere olan ihtiyaç arttığı için
matematik eğitimi önem kazanmıştır. Matematik eğitimi bireyde problem çözme ve eleştirel düşünmeyi
geliştirecek olan bilgi, anlayış, tutum, beceri ve değerleri kazandırmayı amaçlar. Matematik eğitiminin
etkili olabilmesi için öğrenen kişinin derse karşı tutumunun belirlenmesi, bilinmesi gerekir. Öğrencinin
derse karşı tutumu olumlu bir şekilde olursa öğrencinin ilgi ve isteği artacağından başarılı olacaktır.
Matematik dersinde öğretmenler tarafından konuların öğrencilere etkinlik temelli dersler ile
verilmektedir. Öğrencilerin matematik ile ilgili yapılan etkinliklere yaklaşımlarına ilişkin tutumlarını
belirlemek dersin amacına ulaşması için gereklidir. Araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin
matematik etkinliklerine yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın alt
problemleri; ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutumları ile cinsiyet,
eğitim gördükleri yer, anne ve baba eğitim durumları, anne ve baba mesleği, okul öncesi eğitim alma
durumu, matematik sınav notu arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada
betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz
döneminde il merkezinde ve köyde öğrenim görmekte olan 170 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Matematik Etkinlikleri Tutum Ölçeği kullanılmıştır.
Matematik Etkinlikleri Tutum Ölçeği, Ocak ve Dönmez (2010) tarafından geliştirilmiş olup 19 maddeden
oluşmaktadır. Ölçekte, güven, ilgi ve bağımsızlık olmak üzere üç boyut yer almaktadır. Ölçek öğrencilerin
seviyelerine uygun olarak 3’lü likert olarak hazırlanmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı orjinalinde .91,
uygulamada ise .92 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde betimsel analizler ve fark analizleri
yapılmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik
tutumlarının yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca matematik etkinliklerine ilişkin tutum ile
matematik sınav notu arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Matematik etkinlikleri, Tutum, İlkokul, Öğrenci.

Investigation of the Elementary School Fourth Grade Students’ Attitudes towards
Math Activities
Mathematics education has gained importance because of the increased need for individuals with
advanced problem solving and decision making skills in today’s world. Mathematics education aims to impart
knowledge, understanding, attitudes, skills and values that will develop problem solving and critical thinking
in the individual. In order for mathematics education to be effective, it is necessary to determine and learn
the attitude of the learner towards the course. If the attitude of the learner towards the course is positive,
he/she will be successful because his/her interest and desire will increase. In math classes, the subjects are
taught to students by using activity-based approach. It is necessary to determine the attitudes of students
towards the math activities for the objectives of the math course to be achieved. The purpose of the current
study is to determine the elementary school fourth grade students’ attitudes towards math activities. To this
end, the research problem of the study was constructed as follows; “Do the elementary school fourth grade
students’ attitudes towards math activities vary significantly depending on gender, the place where they are
educated, mother and father’s education levels, mother and father’s jobs, the state of having taken pre-school
education and math exam grade. The study employed the descriptive survey model. The study group of the
current research is comprised of 170 elementary school fourth grade students attending elementary schools
located in urban and rural districts in the fall term of 2017-2018 school year. As the data collection tools, a
personal information form and the Math Activities Attitude Scale were used. The Math Activities Attitude Scale
was developed by Ocak and Dönmez (2010) and has 19 items. The scale has three dimensions that are trust,
interest and independence. The scale was prepared as a three-point Likert scale. The reliability coefficient of
the scale was found to be .91 and it was found to be .92 in the current study. In the analysis of the collected
data, descriptive analyses and difference analyses were used. As a result of the study, it was found that the
elementary school fourth grade students’ attitudes towards math activities are high. Moreover, a significant
correlation was found between the attitude towards math activities and math exam grade.
Keywords: Math activities, Attitude, Elementary school, Student.
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İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Örüntüleri Genellemede Kullandıkları
Stratejilerin Belirlenmesi
Arş. Gör. Alper YORULMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, alperyorulmaz@mu.edu.tr
Uzm. Hümeyra UYSAL, Milli Eğitim Bakanlığı, humeyrauysal11@gmail.com
Örüntü sayı, şekil gibi matematiksel nesnelerin düzenli ve kurallı olarak sıralanmasıdır.
Matematiksel bilgilerin ve kavramların anlaşılması sürecinde örüntüler önemlidir. Özellikle küçük
çocuklarda örüntülerin kullanımı, sayma, karşılaştırma yapma, sınıflama, ölçme, sembolize etme
ve tahmin gibi beceri ve bilgilerini geliştirir. Ayrıca cebirin gelişimi için örüntüler bir ön koşuldur
ve temeldir. Öğrencilerin cebire ilişkin olumlu gelişimleri için örüntülerle ilgili deneyim yaşamaları
gerekir. Bu deneyimler sonucunda öğrenci genelleme yapabilmeyi kazanır. Genelleme,
matematiksel iletişimin sağlanmasında merkezi bir konumda olup matematiksel bilginin
gelişmesinde önemlidir. Örüntüler öğrencilerin genelleme yapmalarında ilk adımdır. Bundan dolayı
öğrencilerin örüntüleri nasıl genelledikleri ve bu süreci nasıl gerçekleştirdiklerinin bilinmesi cebir
gelişimi açısından önemlidir. Buradan hareketle araştırmanın amacı ilkokul üçüncü sınıf
öğrencilerinin örüntüleri genellemede kullandıkları stratejileri belirlemektir. Bu amaçtan hareketle
araştırmada ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri şekil örüntülerinin kurallarını nasıl bulduklarına cevap
aranmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu ilkokula giden ve iletişime açık olan on öğrenci oluşturmaktadır.
Öğrencilerin seçilmesinde sınıf öğretmenlerinin görüşleri dikkate alınmıştır. Verilerin toplanması
matematik eğitiminde sıklıkla kullanılan klinik görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin
toplanması aşamasında örüntü soruları içeren klinik görüşme soruları hazırlanmıştır. Ayrıca
öğrencilerin örüntü sorularına ilişkin düşünme süreçlerini ortaya çıkarmak amacıyla öğrencilere
yöneltilecek sözel sorular hazırlanmıştır. Araştırmacılar tarafından her öğrenci bireysel olarak
görüşme sürecine dahil edilmiş olup öğrencilerin verdikleri cevaplar kayıt altına alınmıştır. Elde
edilen veriler yazılı hale getirilmiştir. Literatür doğrultusunda hazırlanan kavramsal çerçeve dikkate
alınarak temalar oluşturulmaktadır. Verilerin analizine ilişkin süreç devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Örüntü, Genelleme, Strateji, Üçüncü sınıf.

Determination of the Strategies used by Elementary School Third-grade
Students to Generalize Patterns
The pattern refers to regular and orderly sequencing of mathematical objects such as
number and figure. Patterns are important in the process of understanding mathematical
knowledge and concepts. Especially in young children, the use of patterns improves skills and
knowledge such as counting, comparing, classifying, measuring, symbolizing and predicting.
Patterns are also a pre-requisite and a basis for the development of algebra. Students must have
experience with patterns for the positive development of algebra. As a result of these experiences,
the student gains the ability to generalize. Generalization is the key to mathematical
communication and is important in the development of mathematical knowledge. Patterns are the
first step of generalization. It is therefore important to determine how students generalize patterns
and how they do this in terms of the development of algebra. In this regard, the purpose of the
current study is to determine the strategies used by elementary school third graders to generalize
patterns. To this end, an answer was sought to the question of how elementary school third graders
find the rules behind figural patterns. The study employed the case study method, one of the
quantitative research methods. The study group of the current research is comprised of ten
students attending an elementary school and open to communication. In the selection of the
students, their classroom teacher’s opinions were also considered. The data of the study were
collected by using the clinic interview technique widely used in math education. In this connection,
the clinic interview questions including pattern questions were prepared. Moreover, verbal
questions were also prepared to elicit the students’ thinking processes about the pattern questions.
Each student was individually interviewed by the researcher and the interviews were recorded.
Then the recorded data were transcribed. Themes were constructed considering the theoretical
framework prepared in line with the relevant literature. The data analysis is still in progress.
Keywords: Elementary school, Generalization, Pattern, Strategy, Third grade
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Matematik Ders Kitapları İle İlgili Lisansüstü Tezler ve Makalelerin İncelenmesi
Dr. Aysun Nüket ELÇİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, aysunnuketelci@hotmail.com
Dr. Semiha KULA ÜNVER, Dokuz Eylül Üniversitesi, semiha.deu@gmail.com
Matematik öğretiminde öğretim materyali olarak ders kitapları öğrencilerin ve
öğretmenlerin vazgeçemedikleri bir kaynak olmaya devam etmektedir. Ders kitapları, pek çok yeni
yaklaşım, öğretim yöntem ve tekniği denenirken her zaman en çok kullanılan ders materyali
olmaktadır. Bu araştırmanın amacı matematik ders kitapları ile ilgili lisansüstü tezleri ve makaleleri
incelemektir. Çalışma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır.
Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme ile
belirlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez tarama merkezinde 1998-2018 yılları arasında
yapılan matematik ders kitapları alanında 25 tane lisansüstü teze ulaşılmıştır. 25 lisansüstü tezden
23 tanesi yüksek lisans, 2 tanesi doktora tezidir. Bu tezlerden erişime açık olan 23 yüksek lisans
tezi incelenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına
yönelik bir “Tez İnceleme Formu” yardımıyla bazı değişkenlere göre incelenmiştir. TÜBİTAK
ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda
barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunan DergiPark’da yapılan tarama sonucunda
ulaşılan 2005-2018 yılları arasında yayınlanmış 17 makale incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından
hazırlanan “Makale İnceleme Formu” yardımıyla makaleler bazı değişkenlere göre incelenmiştir.
Veri analizi süreci devam etmekte olup nihai sonuçlar sempozyumda sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Matematik Ders Kitapları, Lisansüstü Tezler, Makaleler.

Review of Postgraduate Theses and Articles on Mathematics Textbooks
Textbooks as teaching material in mathematics teaching continue to be a resource that
students and teachers cannot give up. Textbooks are always the most used course material when
trying out many new approaches, teaching methods and techniques. The aim of this research is to
examine postgraduate dissertations and articles on mathematics textbooks. The study was a
qualitative research and collected by means of a document review. The sample of the study was
determined by sampling, which is one of the purposeful sampling methods. At the thesis screening
center of the Council of Higher Education (YÖK) 25 graduate students were reached in the field of
mathematics textbooks made between 1998-2018. Of the 25 graduate theses, 23 are graduate and
2 are doctoral theses. From these theses, 23 masters thesis open to access are examined. It was
examined by some variables with the help of a "Thesis Review Form" aimed at studying the theses
by the researchers. TUBITAK ULAKBIM under the roof, hosting electronic media for academic
journals published in Turkey and editorial process management service offering were published
between 2005-2018 years reached 17 article DergiPark' held on scan results were examined. With
the help of the "Article Review Form" prepared by the researchers, the articles were examined
according to some variables. The data analysis process is ongoing and final results will be presented
at the symposium.
Keywords: Mathematics Textbooks, Postgraduate Thesis, Articles.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Çözmede Problemi Anlama Becerilerinin
İncelenmesi
Dr. Aysun Nüket ELÇİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, aysunnuketelci@hotmail.com
Problem çözme becerisi, insanların tüm hayatı boyunca edinmesi gereken becerilerden bir
tanesidir. Matematik dersinin temel konularından biri olan problem çözme öğrencilerin matematiğe
karşı olumlu tutum geliştirmesinde de önemli bir konudur. Polya’nın da belirttiği gibi problemi
anlamak, problem çözmenin ilk aşamasıdır. Çoğu zaman öğrenciler problemi tam olarak
anlayamadıkları için problemi çözememekte ya da yanlış çözmektedir. Problem çözme becerisi,
ilkokul yıllarında sınıf öğretmenleri tarafından kazandırılmaktadır. Bu bağlamda sınıf öğretmeni
adaylarının problem çözmede problemi anlama becerileri önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın
amacı, problem çözmeyi öğrencilere ilk öğretecek sınıf öğretmeni adaylarının problem çözerken
problemi anlama durumlarını ortaya koymaktır. Çalışma, nitel bir araştırma olup veriler doküman
incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Bu çalışmanın verileri sınıf öğretmeni adaylarının problem
çözmede problemi anlama becerilerini ortaya koymak için yazılı kâğıtlarından derlenmiştir. 100
sınıf öğretmeni adayına Temel Matematik Dersi kapsamında sınavlarda sorulmuş üç problem
seçilmiştir. Soruların değerlendirilmesi içerik analizi ile yapılmıştır. Veri analizi süreci devam
etmekte olup nihai sonuçlar sempozyumda sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayları, Problem çözme, Problemi anlama.

Examination of the Understanding the Problems Skills of the Pre-Service
Teacher on Problem Solving
Problem solving skills are one of the skills that people need to acquire throughout their
lives. It is also an important issue for problem-solving students, who are one of the basic subjects
of mathematics course, to develop a positive attitude towards mathematics. As Polya points out,
understanding the problem is the first step in problem solving. Often the students cannot solve the
problem or solve it wrongly, because they cannot fully understand the problem. Problem solving
skills are gained by primary school teachers in elementary school years. In this context, the ability
to understand the problem on problem solving of primary school teacher candidate is gaining
importance. The purpose of this study is to reveal the problem-understanding situations of primary
school teacher candidate who will first teach the problem-solving students. The study was a
qualitative research and collected by means of a document review. The data of this study were
compiled from written papers to show the ability of primary school teacher candidate to understand
the problem on problem solving. Within the scope of the Basic Mathematics Lesson, three questions
were asked in the examination for 105 primary school teacher candidate. The evaluation of the
questions was done by content analysis. The data analysis process is ongoing and final results will
be presented at the symposium.
Keywords: Primary school teacher candidate, Understanding problem, Problem solving.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE OKULA HAZIRLIK
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5 Yaş Çocuk Resimlerinde Trafik
Tuba SARIÇİÇEK, Gazi Üniversitesi, tugbasaricicek07@gmail.com
Doç. Dr. Hatice BEKİR, Gazi Üniversitesi, hsimsekbekir@gmail.com
Çocuğun içinde bulunduğu çevrenin çocuğu hayata hazırlar nitelikte uyaranlar bakımından
zengin olması çocuğun gelişiminin desteklenmesinde önem arz etmektedir. Çocuğun içinde
bulunduğu çevrede sıklıkla rastladığı durumlardan biri de trafik olgusudur. Çevrenin trafik ışığı ve
işaret levhaları yönünden uyaranlarının az ya da fazla olması çocuğun trafik deneyimi kazanmasını
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çocuklar trafikteki doğru ya da yanlış tutum ve
davranışları ilk olarak ebeveynlerini rol model alarak öğrenirler. Ebeveynler çocuklarda trafik
bilincinin oluşmasında önemli bir role sahiptir. Bu çalışma trafik ışığı ve işareti yönünden uyaranların
az olduğu bir çevrede yaşayan çocukların trafik konusunda bilinçlenmesi, o çocukların zaman
içerisinde uyaranların fazla olduğu ortamlara gittiklerinde trafik kurallarına duyarlı bireyler olarak
trafikte yer almalarının sağlaması, ayrıca çocukların yakın çevrelerindeki ebeveyn ve okul öncesi
öğretmenlerinin de konuya dikkatlerinin çekilmiş olması bakımından Şırnak ili Silopi ilçesine bağlı
bir köyde bulunan ilkokulun anasınıfına devam eden çocukların trafik algılarının belirlenmesi
amacıyla tasarlanmıştır.
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, amaçlı çalışma grubu belirleme yöntemlerinden benzeşik yöntem ile seçilen Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak ili Silopi ilçesine bağlı bir köyde bulunan tek ilkokulun anasınıfına
devam eden 17 çocuk oluşturmuştur. Analizinde nitel veri analizlerinden betimsel ve içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda katılımcılardan 15 çocuğun (5 kız ve 10 erkek) resimlerinde trafik
öğelerinden taşıt kategorisine giren figürlere rastlanırken 2 çocuğun çizdiği resimde taşıt
kategorisine ait figürlere rastlanmamıştır. Resimlerinde trafik öğelerinden trafik lambası
kategorisine 9 (3 kız ve 6 erkek) çocuk yer vermiştir. Trafik öğelerinden durak kategorisini resmeden
1 erkek çocuk, insan kategorisini resmeden ise 7 çocuk (6 erkek ve 1 kız) olduğu görülmüştür.
Resmedilen insan figürlerinden 1’i trafikte erkek sürücü, 6’sı ise yaya rolündedir. Dokuz çocuğun (8
erkek ve 1 kız) trafik kuralları kategorisine ilişkin figürlere resimlerinde yer verdiği ve görüş beyan
ettiği, 6 çocuğun ise resimlerinde trafik kurallarına ilişkin figürlere yer vermedikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Resim, Trafik.

Traffic in Five Year Old Children’s Drawings
A child’s environment which is rich in stimuli that can prepare the child for life is of great
importance for the child’s development. One of the situations that children frequently encounter in
their environment is traffic. The environment’s having less or more stimuli of traffic lights or signs may
affect the child’s traffic experience in a positive or negative way. Children learn right or wrong attitudes
or behaviors in traffic by taking their parents as role models. Parents have a significant role in the
development of traffic awareness in children. This study is designed to raise awareness in children who
live in an environment where there is less number of traffic lights and signs, to ensure that these children
become responsible individuals towards traffic rules when they get into an environment with many
stimuli, and to draw the attention of parents and pre-school teachers in their inner circle to this issue.
The study was conducted in the nursery class of a primary school in Silopi district of Şırnak to define
children’s perception of traffic. In the research, phenomenology approach as a qualitative research
design was used. The study group consisted of 17 nursery class students of the only primary school
attached to Ministry of National Education in a village in Şırnak’s Silopi district. The group was selected
through homogeneous method of purposeful sampling. As a result of the study, in the drawings of 15
children (5 girls, 10 boys) figures of vehicles as traffic elements were seen, and in two children’s
drawings no figure of a traffic element was seen. In their drawings, nine children (3 girls, 6 boys) included
traffic lights as traffic elements. It was seen that one boy drew a bus stop and seven children (6 boys, 1
girl) drew people. Among the people category, one was a male driver, and six were pedestrians. Nine
children (8 boys, 1 girl) included and expressed opinion on the category of figures of traffic rules. It was
also seen that six children did not include any figures of traffic rules in their drawings.
Keywords: Children, Drawing, Traffic.
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Okul Öncesi Eğitiminde Önemli Bir Parametre: Eğitim Ortamları
Yrd. Doç. Dr. Ayhan BABAROĞLU, Hitit Üniversitesi, ayhanbabaroglu@hitit.edu.tr
Amaç: UNİCEF kaliteli eğitimin beş temel boyutunun olduğunu bildirmiştir. Bu beş temel
unsurdan biri de eğitim ortamlarıdır. Özellikle çocuğun ilk eğitimini almaya başladığı ve eğitimin
ilk ve en önemli aşaması olarak kabul edilen okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim ortamları son
derece kritik bir öneme sahiptir. Okul öncesi eğitimin çocuk üstünde uzun ve kısa dönem etkileri
vardır ve bu etkiler bireyin tüm yaşamı boyunca devam etmektedir. Okul öncesi dönem çocuğun
yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönemdir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında
ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.
Konunun önemine binaen, bu çalışmada erken çocukluk dönemindeki eğitim ortamları ve bu
ortamların çocuğun gelişimi ve öğrenmeleri üzerindeki etkilerine değinilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılmıştır.
Doküman incelemesi, çalışılacak konular ile ilgili olarak yazılı ve basılı belgelerin analizini içerir.
Konuyla ilgili olarak ülkemizdeki yasal kriterlerin ne olduğu incelenmiş ayrıca daha önceki
çalışmalar taranarak var olan durum belirlenmeye çalışılmış. Yurt dışı çalışmaları da incelenerek
geniş bir perspektif sunulmaya çalışılmıştır.
Bulgular: Çalışma sonucunda ülkemizde okul öncesi eğitim kurumları için belirlenmiş
standartların var olduğu görülmüştür. Ancak okul öncesi eğitim kurumları incelendiğinde hem
yapısal ve hem de işlevsel boyutta kalitesinin arzu edilen düzeyin çok altında bulunduğu, bu
kurumların bina ve yapı özelliklerinin belirlenmiş ölçütlere tam olarak uymadığı ve okullar arasında
farklılıkların olduğu yani bir standardın olmadığı görülmüştür. Çocukların öğrenmeye en açık
oldukları bu dönemde, kurumların pek çoğunun çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel
ihtiyaçlarını karşılayamadığı görülmektedir.
Sonuç: Nitelikli bir okul öncesi eğitim iyi planlanmış ve hazırlanmış bir eğitim programı ve
hem de iyi düzenlenmiş bir eğitim ortamı ile mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Eğitim ortamları, Eğitim.

An Important Parameter in Preschool Education: Educational Environments
Abstract: UNICEF has specified five main aspects for high quality education. One of these
main elements is the educational environment. Educational environments hold an especially critical
importance in preschool education, which is considered as the first and most important stage of
education. Preschool education has long and short term effects on children, which continue
throughout their life. Preschool education is a period that entails high learning potential for the
children. Children growing in suitable physical, social environment conditions along with an
environment of healthy display rapid and successful development. Based on the importance of the
subject, this study aims at examining the preschool educational environments and their effects on
child development and learning.
Method: Document review, which is a qualitative research method, is used in this study.
Document analysis, involves analysis of written and published documents on the study subject. The
legal criteria on the subject in our country are examined and the existing situation is determined
based on review of previous studies. To provide a broad perspective, international studies are also
examined.
Findings: The study revealed that there are standards set for preschool education
institutions in our country. However, upon examination of both the structural and functional aspect
of preschool education institutions, it is seen that the quality is far below the desired level,
characteristics of buildings and structures of these structures are not in full conformity with the
criteria and there are differences among schools, i.e. there is no set standard. It is found that the
institutions cannot fulfil the social, emotional, mental and physical needs of most children in this
period, in which children are open to learning the most.
Conclusion: A high quality preschool education is possible with a well planned and prepared
education program and well organized educational environments.
Keywords: Preschool education, Educational environments, Education.
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ile
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Prof. Dr. Rengin ZEMBAT, Marmara Üniversitesi, rzembat@marmara.edu.tr
Arş. Gör. Hilal YILMAZ, Marmara Üniversitesi, hilal.yilmaz@marmara.edu.tr
Arş. Gör. Gülşen İLÇİ KÜSMÜŞ, Marmara Üniversitesi, gulsen.ilci@marmara.edu.tr
Yansıtıcı düşünme, “herhangi bir düşünce ya da bilginin, onun temelini oluşturan etmenler ve
ortaya çıkarabileceği sonuçları göz önünde bulundurarak derinlemesine ele almaktır”. Öğretmen
adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimi içinde olmaları onların etkili birer öğretmen olmalarını
sağlayacaktır. Öğretmen adaylarının sahip olduğu kişisel özelliklerin mesleğe yönelik tutumları ile ilişkili
olduğu yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir. Bu araştırmada da, okul öncesi öğretmen adaylarının
yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca, okul öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumları demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, mezun olunan lise türü, sınıf düzeyi,
öğretmenlik deneyimi) göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, okul
öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 20172018 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ili, Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda
öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4. Sınıf toplam 176 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama araçları olarak okul öncesi öğretmen adaylarının demografik bilgilerine
ulaşmak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerini belirlemek
amacıyla “Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği” ve öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, okul öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık
gösterirken öğretmenlik deneyimine göre farklılaşma tespit edilmemiştir. Öğretmen adaylarının yansıtıcı
düşünme eğilimleri lise türüne göre farklılık göstermezken mesleğe yönelik tutumları lise türüne göre
anlamlı farklılık göstermektedir. Son olarak okul öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme
eğilimleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında yüksek düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmen adayları, Yansıtıcı düşünme eğilimi, Mesleğe yönelik tutum.

Analizing of the Relationship Between Preservice Preschool Teachers’
Reflective Thinking Tendency and Attitudes Towards Teaching Profession
Reflective thinking is "to take an in-depth look at any thought or knowledge, taking into account
the factors that underlie it and the consequences it may bring". Preservice teachers should be inclined
to reflectively think that they are effective teachers. It has been found through studies that the personal
characteristics of preservice teachers are related to their attitudes toward the profession. The aim of
this research is to analyze the relationship between preservice preschool teachers’ reflective thinking
tendency and attitudes towards teaching profession and also to examine preservice teachers’ reflective
thinking tendency and attitudes towards teaching profession in terms of some variables (gender, age,
graduated high school type, grade level, teaching experince). The research, carried out with survey
method, put into practice in Marmara University. Study group consists of 176 preservice preschool
teachers who study at Marmara University during academic year of 2017-2018. As data collection tools,
“Personal Information Form” developed by researcher, “Reflective Thinking Tendency Scale” and also
“Attitude Scale of Teaching Profession” were used in the study. The scales were given to the preservice
teachers in the study group and the preservice teachers’ were taken after completing the scales. As a
result of the research, there were no differences according to the teaching experience, as the preservice
preschool teachers’ attitudes towards reflective thinking and attitudes towards teaching profession
differed significantly according to gender, age and grade level variables. Preservice teachers’ attitudes
toward reflective thinking differ significantly from those of graduated high school type, while attitudes
toward occupation differ significantly from those of high school. Finally, it has been determined that
there is a high positive correlation between the reflective thinking tendencies of preservice preschool
teachers and their attitudes towards the teaching profession.
Keywords: Preservice preschool teachers, Reflective thinking tendency, Attitudes towards teaching
profession.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

217

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

İngiltere’deki Türk Çocuklarının Anlattıkları Hikâyelerdeki Coğrafi Terimler
Öğr. Gör. Selcen AYDOGAN, Adnan Menderes Üniversitesi, selcenaydogan@gmail.com
Prof. Dr. Sultan BAYSAN, Adnan Menderes Üniversitesi, sbaysan@adu.edu.tr
Çocuklar doğal gelişim süreci içerisinde dünya ile kendisi arasındaki ilişkiyi incelemeye başlar;
çevrelerini tanımaya çalışırlar. Günlük gözlemleriyle dünya ile insan arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu;
çevrenin nasıl değiştiğini; o yerin özelliklerine göre havanın nasıl farklılaştığını; o yerde yaşayan insanlar
ve özelliklerini anlamaya başlarlar. İşte bu şekilde, çocuklar oyunları ve deneyimleri yoluyla ileri
dönemlerde öğrenecekleri coğrafi bilgilerin temellerini atmış olurlar. Bu araştırmanın amacı İngiltere’de
yaşayan Türk çocuklarının gözlemlerinden çıkan coğrafi terimlerin neler olduğunu tespit etmektir. Bu
amaç doğrultusunda 8 kız 6 erkek olmak üzere 14 Türkçe ve İngilizce konuşan iki dilli çocuğa bir hikâyenin
resimleri gösterilerek, çocuklardan kendi hikâyelerini anlatması istenmiştir. Hikâyeler ses kayıt cihazına
kayıt edilmiş ve bire bir yazılmıştır. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Çocukların
hikâyelerinde doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların anlattıkları hikâyelerden
coğrafi kodların yer aldığı 7 kategori belirlenmiştir. Bunlar Dünya, yerşekilleri, iklim, bitki örtüsü,
hidrografya, karada yaşayan/mış canlılar ve suda yaşayan canlılar kategorileridir. “Dünya” temasında
yer (f:25), Güneş (f:6) gündüz (f:4), gece (f:2), Dünya (f:2), ülke (f:2), kıta (f:2); “yerşekilleri” temasında
dağ (f:13), tepe (f:2), “iklim” temasında çöl (f:14), sıcak hava (f:11), buz (f:8), soğuk hava (f:6), hava
(f:5), kar (f:2); “bitki örtüsü” temasında ağaç (f:22), orman (f:15), çiçek (f:14) ve ot (f:1); “hidrografya”
temasında nehir (f:17), deniz (f:14), okyanus (f:2), göl (f:2); “karada yaşayan/mış canlılar” temasında
aslan (f:34), kuş (f:29), yılan (f:24), kutup ayısı (f:23), keçi (f:13), deve (f:13), tilki (f:9), dinozor (f:6),
kedi (f:5), kaplumbağa (f:5), sincap (f:3), geyik (f:2), karınca (f:2), puma (f:2), “suda yaşayan canlılar”
temasında balık (f:53), balina (f:20), yunus. (f:7), ahtapot (f:1), timsah (f:19), ördek (f:11), pelikan
(f:1); gibi coğrafi terimleri kullandıkları tespit edilmiştir. Küçük örnekleme karşın, çocukların erken
dönemlerinde gözlemler sayesinde birçok coğrafi terim kazanabileceği söylenebilir, bu nedenle eğer
yardım edilirse gelecek eğitimlerinde verilecek coğrafi anlayışa hazır olabilirler.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya, İngiltere’deki Türk çocukları, Coğrafi terimler.

Geographical Terms in the Stories of Turkish Children in England
Children begin to examine the relationship between the world within themselves and their
natural development process; they try to recognize their surroundings. They then begin to understand
through their daily observations the meanings of what is the relationship between the world and people;
how the natural environment changes; how the weather differs according to the characteristics of the
place. In this way, the children through their games and experiences will have the early basis for their
geographic knowledge that they will gain in the future. The purpose of this research is to determine
what the geographical terms are in the observations of the Turkish children living in England. For this
purpose, 14 Turkish and English speaking bilingual children, i.e. 8 girls and 6 boys, were asked to tell
their stories out of showing pictures of a story. The stories were recorded and written individually word
by word. This research is a qualitative research model. Documentary analysis was applied for the
children's stories revealed. As a result of the research, 7 categories, in which the geographical codes are
included in the stories of the children, were revealed. These categories are ‘the world’, ‘landforms’,
‘climate’, ‘vegetation’, ‘hydrography’, ‘land living creatures’ and ‘aquatic life’. The stories that the
children told about in the first category of the "world" revealed the codes of ‘the place’ (f: 25), ‘the
Sun’ (f: 6), ‘day’ (f: 4), ‘night’ (f: 2), ‘the Earth’ (f: 2), ‘country’ (f: 2), ‘continent’ (f: 2). In the
‘landforms category it revealed ‘mountain’ (f: 13) and ‘hill’ (f: 2); in the ‘climate’ category (f: 6), the
terms of ‘desert’ (f:14), ‘hot weather’ (f: 11), ‘ice’ (f:8), ‘cold weather’ (f: 6), weather (f: 5), ‘snow’
(f: 2). It was found in the ‘hydrography’ category that the geographical terms of the‘river’ (f: 17), ‘the
sea’ (f: 14), ‘the ocean’ (f: 2), the ‘lake’ (f: 2). The category of the ‘vegetation’ included the terms of
‘tree’ (f: 22), ‘forest’ (f: 15), ‘flower’ (f: 14) and ‘grass’ (f: 1). The category of the ‘land living creatures’
are included ‘lion’ (f: 34), ‘bird’ (f: 29), ‘snake’ (f: 24), ‘polar bear’ (f: 23), ‘goat’ (f: 13), ‘camel’ (f:
13), ‘fox’ (f: 9), ‘dinosaur’ (f: 6), ‘cat’ (f: 5), ‘turtle’ (f: 5), ‘squirrel’ (f: 3), ‘deer’ (f: 2), ‘ant’ (f: 2)
and ‘puma’ (f: 2). In the last category of ‘aquatic life’ the ‘fish’ (f: 53), ‘whale’ (f: 20), ‘crocodile’ (f:
19), ‘dolphin’ (f: 7) were revealed. Thus, it may be said that, despite the small sample, children can
gain many geographical terms through their observations in their early childhood, therefore if helped
they may be ready for future geographical understandings.
Keywords: Geography, Turkish children in England, Geographical terms.
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Okul Öncesi Çocuklarının Emojilere Yükledikleri Anlamların İncelenmesi
Öğr. Gör. Selcen AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, selcenaydogan@gmail.com
Dr. Gülnur AYDIN, Adnan Menderes Üniversitesi, gulaydin25@hotmail.com
Toplumsal bir varlık olan insan için iletişim, yazılı, sözlü veya görsel olarak
yapılandırılabilen karmaşık bir süreci içerse de hayatın vazgeçilemez bir parçasıdır. Sözsel içerik,
gramatik yapı ve sözü destekleyen görsel ipuçları gibi bileşenler iletişimin etkililiğini
belirlemektedir. Postür (duruş), jest ve mimikler (kafa-el-kol-bacak hareketleri, yüz ifadeleri,
bakışlar, vb.), giyim, bakım ve makyaj, ses tonu, konuşma hızı ve hatta kullanılan aksesuarlar bile
sözel olmayan anlam ayırt edicilerdir. Nitekim bu ayırt ediş, küçük bir farkı değil, iletişimin yaklaşık
%60’ını oluşturmaktadır. Dijital çağla birlikte internet ve sosyal medya etkileşimleri, iletişimin yeni
bir yolunu ve boyutunu daha ortaya koymuştur. Yüzyüze iletişimin yerini anlık yazışmalardan oluşan
bir mesajlaşma sisteminin alması, sözel olmayan ipuçlarından yoksunluğu da beraberinde
getirmiştir. Bu yoksunluğun giderilmesi için, emoji olarak adlandırılan ve bu tür yazışmalara
eklenebilen duygu-durum, araç gereç, bitki-hayvan, yiyecek-içecek, nesne vb. görselleri
geliştirilmiştir. Dijital çağ; cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar aracılığıyla yetişkinler kadar
çocukları da hakimiyeti altına almıştır. Genellikle ödev yapmak, oyun oynamak, sosyal medya
etkileşimlerinde bulunmak için bu teknolojilere yönelen kuşağın yerini artık okul öncesi dönemde,
okuma yazma bilmese bile emojilere anlam yükleyip kullanabilen çocuklar almaya başlamıştır. Bu
araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların emojilere (yüz ifadeleri) yükledikleri
anlamları ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 60-72 ay arasında okul öncesi eğitimi alan
toplam 115 çocuk araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından
oluşturulan “Okul Öncesi Çocukları İçin Emoji Anlam Algısı Formu”na kaydedilmek üzere her bir
çocukla tek tek yapılan bireysel görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerde uzman görüşleri
alınarak yaşa uygun 15 yüz ifadesinin belirlendiği formdaki emojileri gösteren “emoji kartları”
çocuklara gösterilerek “Bu yüz ne yapıyor? Sence neden.......?” soruları sorulmuş, çocukların
verdikleri cevaplar elle kaydedilmiştir. Araştırma sonucunda, çocukların gülen yüz ve kızgın yüz gibi
bazı emojileri anlamlandırmalarında birlik sağlandığı, bazılarını ise birbirlerinden çok farklı
anlamlandırdıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, Çocuk, Emoji, Algı.

Investigation of Preschool Children Attributes Towards Emojis
For a person as a social entity, communication is an indispensable part of life, even if it
entails a complex process that can either be structured as written, verbal or visual form.
Components such as verbal content, grammatical structure and visual cues that support vocabulary
determine the effectiveness of communication. Stance, gestures and facial expression, clothing,
care and make-up, voice, speed of speech and even accessories used have distinguishable nonverbal meanings. This distinction is not a small; it accounts for about % 60 of communication.
Internet and social media interactions of today have revealed a new method and dimension of
communication. Face-to-face communication was replaced by a messaging system that enables
instant correspondence. These methods consequently eradicated the non-verbal cues. In order to
overcome this shortcoming, emojis have been introduced, and these can be added to such
correspondences in the form of emotions, tools, plants-animals, food-beverages, objects etc.
Mobile phones, tablets, and computers dominated childrens lives as it has done to adults. Even in
the pre-school period, children are able to make sense of emojis, even if they are illiterate. The
aim of this research is to reveal the attributes of preschool children towards Emojis. Participants
are 115 children aged between 60-72 months. The data of the study were recorded in the "Emoji
Perception Form for Preschool Children" developed by researchers. The data were collected
through individual interviews with each child. The "emoji cards" with 15 face expressions are shown
to children. The researchers then asked questions such as: "What is this face doing? and Why?” .
Answers to those questions were manually recorded. As a result of the research, it has been
determined that the children are in consesnsus in the meaning of some emotions such as smiling
and angry faces. It has also been found that children attribute different meanings to various emojis.
Keywords: Preschool children, Child, Emoji, Perception.
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Okul Öncesi Eğitim Programında Yaratıcı Dramanın Yeri ve Önemi
Nurdan UDÜL, Milli Eğitim Bakanlığı, nurdan_udul@hotmail.com
Doç. Dr. Ayşegül OĞUZ NAMDAR, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, aysegul.oguz@erdogan.edu.tr
2013 yılında hazırlanan “gelişimsel”, “sarmal” ve “eklektik” bir yapıda olan okul öncesi
eğitim programları okul öncesi dönem çocuklarına, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri; beden,
zihin ve duygu gelişimlerini sağlayabilecek; iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlayabilecek; yaparak
ve yaşayarak öğrenebilecek; sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma
ve paylaşma gibi değerleri kazanabilecek; kendilerinin ve başkalarının duygularını fark edebilecek;
hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilecek; kendilerini sosyal çevreye ait hissedebilecek
yaşantılar sunmayı hedeflediği okul öncesi eğitim programının temel ilke ve amaçlarına bakıldığında
görülmektedir. Okul öncesi eğitimin ve yaratıcı drama eğitiminin temel ilke ve amaçları göz önünde
bulundurulduğunda benzer hedeflere ulaşmayı istediği görülmektedir. Bu bakımdan okul öncesi
eğitim programında yaratıcı dramanın ne kadar ne nasıl yer aldığının incelenmesine gereksinim
duyulmuştur. Bu araştırma nitel araştırma kapsamında doküman analizi yöntemi kullanılarak
yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından okul öncesi eğitim programında yaratıcı drama ile ilgili
olabilecek kavramlar ve ifadeler bulunmuş, kod ve frekans tabloları hazırlanarak içerik analizi ile
analiz edilmiştir. Okul öncesi eğitim programında yaratıcı drama ile ilgili olabilecek kavramlar
(Oyun, yaratıcı, drama, rol, oyuncak, canlandırma, dramatik oyun, doğaçlama, dramatizasyon,
tiyatro, dramatik, rol oynama, benzetim, rol yapma vd.) temel alınarak incelendiğinde programda
yaratıcı dramaya yeteri kadar yer verilmediği fark edilmiştir. Yaratıcı drama eğitiminin içeriği ele
alındığında üç aşamadan oluştuğu ve bu aşamaların oyun temelli ısınma hazırlık aşaması,
canlandırma ve doğaçlama temelli canlandırma aşaması ve süreç odaklı değerlendirme aşaması
olduğu görülür. Okul öncesi eğitim programında yaratıcı dramanın ısınma hazırlık aşamasına hizmet
edici olarak “Oyun” kavramı ele alınırken, canlandırma aşamasına hizmet edici olarak
“Canlandırma” ve “Doğaçlama” kavramlarının ele alındığı görülmüştür. Okul öncesi düzeyine ilişkin
hazırlanacak olan programlarda yaratıcı dramanın daha fazla yer alması öneriler arasında yer
almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Eğitim programı, Yaratıcı drama.

The Place and Importance of Creative Drama in Preschool Education Program
Pre-school education programs, which are "developmental", "spiral" and "eclectic", prepared in
2013, are designed to give children in preschool years the opportunity to express themselves freely;
develop body, mind and emotion; they will be able to make good habits; learn by doing and living; gain
values such as love, respect, collaboration, responsibility, tolerance, cooperation, solidarity and sharing;
they will notice their own and others' feelings; improve their imagination and creativity; it is seen when
we look at the basic principles and aims of the pre-school education program that aims to present the
experiences that can feel them belong to the social environment. It seems that if pre-school education
and creative drama education are taken into consideration the basic principles and aims, it seems that
they want to reach similar goals. In this regard, it was necessary to examine how and how much creative
drama took place in the pre-school education program. This research was conducted using qualitative
research document analysis method. Concepts and expressions that could be related to creative drama
were found by the researchers in the pre-school education program and code and frequency tables were
prepared and analyzed by content analysis. When it is examined based on concepts that may be related
to creative drama in pre-school education program (play, creative, drama, role, toy, animation,
dramatic play, improvisation, dramatization, theater, dramatic, role playing, simulating, role playing
etc.), it was noticed that there was not adequate place set for creative drama. Considering the content
of creative drama education, it is seen that the stages are composed of three stages and these stages
are game-based warm-up preparation stage, animation and improvisation-based animation stage and
process-oriented evaluation stage. In the pre-school education program, the concepts of "Enactment"
and "Improvisation" have been dealt with as a service to the enactment stage, while the concept of
"Game" has been handled as a service to the warm-up preparatory phase of creative drama. Among the
implications is to give more space to creative drama in the programs to be prepared for the preschool
level.
Keywords: Preschool, Education program, Creative drama.
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Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğal Çevreye Yönelik Davranışlarla İlgili
Algılarının Resimli Öykü Kitapları Yoluyla İncelenmesi

Arş. Gör. Dr. Burcu ÇABUK, Ankara Üniversitesi, cabuk@education.ankara.edu.tr
Arş. Gör. Nergiz TEKE, Bartın Üniversitesi, nergizteke42@gmail.com
Arş. Gör. Tuğba BAŞ, Bartın Üniversitesi, tugbakarakoc32@gmail.com

Çocukların doğal çevreye yönelik algıları, çocukların model aldıkları ilk kişiler olan aile bireyleri
tarafından şekillenmeye başlayıp, diğer sosyal çevreler olan okul, öğretmen, akran ve toplum tarafından
oluşturulmaktadır. Küçük çocukların hayatlarında önemli bir yere sahip olan resimli öykü kitaplarındaki
karakterler ve bu karakterlerin davranışlarının model alınabileceği ve yeni öğrenmeler gerçekleştirilirken etkili
olabileceği düşünülmektedir. Resimli öykü kitapları, çocukların doğal çevreye yönelik algılarını oluşturmada
etkili olmalarının yanı sıra çocukların var olan algılarını belirlemede de kullanılabilir. Resimli öykü kitaplarının
bu önemli özellikleri göz önünde bulundurularak bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının resimli
öykü kitaplarındaki görsellerde yer alan doğal çevreye yönelik davranışlarla ilgili algılarının incelenmesi olarak
belirlenmiştir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması ile modellendirilmiştir. Araştırma
grubu, kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla belirlenen bir bağımsız anaokulunda yer alan bir sınıfta okul öncesi
öğrenimine devam eden 60-66 aylık 14 çocuktan oluşmaktadır. Bu araştırmada, doğal çevreye yönelik olumlu
davranışları içeren 4 ve olumsuz davranışları içeren 4 olmak üzere toplam 8 resimli öykü kitabında yer alan
görseller, araştırmacıların ortak kararı ile belirlenmiştir. Seçilen 8 kitapta yer alan görseller kullanılarak
çocuklarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, çocukların doğal çevreye yönelik davranışlara ilişkin
algılarıyla ilgili sözel ifadeleri ses kaydına alınmıştır. Görüşmeler öncesinde, nitel araştırmalara uygun biçimde,
araştırmada kullanılan yarı-yapılandırılmış görüşme formu üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
yapılmıştır. Ses kayıtları, yazıya aktarıldıktan sonra tümevarımsal içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve
çocukların doğal çevreye yönelik davranışlarla ilgili algıları temalandırılmıştır. Araştırmada, çocukların,
görsellerdeki karakterlerin doğal çevreye yönelik olumlu veya olumsuz davranışlarını fark ettikleri, canlılara
değer verdikleri, canlıların yaşama hakkının bilincinde oldukları, doğaya zarar verilmemesi gerektiğine
inandıkları, canlıların yaşamsal rollerinin farkında oldukları, canlıların yaşamdaki sürdürülebilir etkilerinin
önemini bildikleri ve doğayı tüm bileşenleriyle korumak için çözüm önerileri getirdikleri sonuçlarına
ulaşılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, çocukların, genel olarak, olumlu doğal çevre algısı geliştirdikleri
belirlenmiştir. Araştırmada, elde edilen bulgular ışığında okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik resimli öykü
kitapları yazarlarına ve resimleyenlere, ebeveynlere, öğretmenlere ve araştırmacılara önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Resimli öykü kitabı, Görsel, Çevreye yönelik davranış, Doğal çevre algısı.

Examining the Perceptions of Preschool Children About Natural Environment
Behaviors via Picture Storybooks
Perceptions of children about the natural environment are shaped by family members, the first people
they model, and are formed by other social environments such as school, teacher, peer and society. It is
thought that the characters and these characters’ behaviors in the picture storybooks, which have an
important place in the lives of young children, can be effective when they can model and learn new ones.
Also, picture story books are tools that can be used to make sense of children's existing perceptions as well as
to determine children's perception of the natural environment. Considering these important characteristics of
picture story books, this research aims to examine children’s perception about natural environment behaviors
given by the illustrations in the picture storybooks. In this study, case study, which is one of the qualitative
methods were used. The study group consisted of 14 children, who are 60-66 month-old, attending to a class
in an independent kindergarten, determined through convenience sampling. Illustrations of the picture
storybooks contained 8 books, which have 4 positive and 4 negative natural environment behaviors are
determined by the consensus of the researchers. Semi-structured interviews with the children were made on
the illustrations in 8 books were selected and while these interviews the verbal expressions related to the
children's perceptions about behaviors towards the natural environment were recorded. Before the interviews,
validity and reliability studies were conducted on the semi-structured interview form used in line with
qualitative research. After writing the voice recordings out, they were analyzed by inductive content analysis
method and the perceptions of children about behaviors towards the natural environment were categorized.
In this research, the results showed that children are aware of the characters’ positive or negative behaviors
towards the natural environment given in the illustrations, are caring the living organisms, have consciousness
to living organisms’ rights to live, believe that nature should not be harmed, are mindful of living organisms’
vital role in life, have conscious that living things have life sustaining effects and have create solutions to
protect nature with all components. When results evaluated, it is determined that children, generally, develop
positive natural environmental perceptions. In the light of this research, suggestions were given to writers and
illustrators who prepared books for preschoolers, parents, teachers and researchers.
Keywords: Preschool, Picture storybook, Illustration, Behaviors toward environment, Perceived natural
environment
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Soru Sorma Stratejilerinin Çocuklarının Düşünme
Becerilerinin Geliştirilmesi Açısından İncelenmesi
Zübeyde DOĞAN ALTUN, Dokuz Eylül Üniversitesi, zubeyded@yahoo.com
Dr. Deniz EKİNCİ VURAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, denizekincivural@gmail.com
Merve AY, Dokuz Eylül Üniversitesi, mervoay@gmail.com
Okul öncesi döneminin çocuğun zihinsel gelişimi açısından önemi bilinmektedir.
Çocuklarının ilerideki yaşamların da bilgi çağının gerektirdiği düşünme becerilerine sahip olması,
ve kendi ve yaşadıkları toplum için doğru kararlar alabilesi için gerekli eğitimin erken çocukluk
döneminde başlaması önemlidir. Okul öncesi eğitiminin sağlayacağı eğitim fırsatlarıyla çocuğun
düşünme becerilerini geliştirmede katkısı tartışmasız büyük olacaktır. Sınıf ortamı, yapılan
aktiviteler, ve de öğretmen ve akranlarıyla etkileşim çocuğun farklı düşünme becerilerini
kullanmasına ve dolayısıyla geliştirmesine olanak sağlayacaktır. Düşünme becerilerinin
geliştirilmesinde öğretmenlerin soru sorma stratejileri etkili olmaktadır. Cevabı önceden bilinen,
kapalı uçlu sorular yerine çocuğun konu üzerinde derinlemesine düşünmesine olanak sağlayan ya da
birden fazla doğru cevabı olabilecek soruların sorulmasının çocukların düşünme becerileri kullanma
açısından etkin olabileceği araştırmalarda görülmektedir. Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin
soru sorma stratejilerini anlamak amacıyla yapılmıştır. İzmir iline bağlı devlet okullarında çalışan
45 öğretmen bu çalışmaya katılmıştır. Çalışmanın veri toplama aracı olarak önceden oluşturulmuş
5 farklı varsayımsal durum örnekleri öğretmenlere yazılı olarak verilmiş ve kendilerinden bu
varyasıyımsal durumlarda hangi konulardan konuşacakları ve hangi tür sorular soracaklarını
belirtmeleri istenmiştir. Varsayımsal durumlar, araştırmacılar ve de sınıfta aktif olarak çalışan iki
öğretmenden görüş alınarak oluşturulmuştur. Verilerin analizi sürecinde, soru sorma stratejileri
alan yazıma dayandırılarak sınıflandırılmıştır. Veri analizi iki araştırmacı tarafından yapılmıştır.
Araştırmanın okul öncesi sınıflarında etkili eğitim stratejileri geliştirilmesi açısından önemli olduğu
düşünülmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, kongre sunumu sürecinde katılımcılarla
paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, Öğretmenlerin soru sorma stratejileri, Okul öncesi
dönemi düşünme becerileri.

Early Childhood Teachers’ Questioning Practicess; Developing Young
Children’s Thinking Skills
Early childhood is an important period in children’s cognitive development. Education can
prepare children for the future in a way that they can have appropriate thinking skills to adapt the
changing world and be a good decision makers. Early childhood education can offer a classroom
environment in which children have opportunities to interact with their teachers and peers so that
they can practice and have change to improve their thinking skills. Literature points out teachers
questioning strategies as a one of the vital strategy in children’s thinking skills development.
Teachers who use open ended questions give children chance to articulate their thoughts, be able
to communicate their ideas. The purpose of the study is to understand teachers’ use of questions
to promote children’s thinking skills. 45 early childhood teachers who work in public schools in
İzmir participated in this study. Questionnaire with the five hypothetical classroom situations were
presented to teachers and asked them to write what they can talk about and what kind of questions
they may ask in those situations. The hypothetical classroom situations were created by asking two
researchers and two classroom teachers as experts. The data were analyzed by two researcher
based on relative research literature. The results of the study will be discussed in the conference.
Keywords: Early childhood education, Teacher questions, Thinking skills.
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Resimli Çocuk Kitaplarının Görselini Kullanarak Ve Kullanmayarak
Okunmasının 60-72 Ay Çocukların Yaratıcılıkları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Fatma YÜCEL DİNÇ, Hacettepe Üniversitesi, fatma.yucel.fy@gmail.com
Şeyda İNCE SEZER, Hacettepe Üniversitesi, seyda.gul.34@hotmail.com
Her bir çocuk kendine ait özellikleriyle diğer bireylerden farklılık göstererek toplumda kendine
bir yer edinir. Bireysel farklılıkları, durumları yorumlamaları, bakış açıları, kendilerini ifade biçimleri,
problem çözme stratejileri ve öğrenme stilleri çocuktan çocuğa değişmekte olup, çocukların
yaratıcılıklarına etki etmektedir. The UK National Advisory Committees Raporu’na göre hayal ve düşünce
gücü, belirli bir hedef ve kazanım ve son olarak da hedefle örtüşen özgünlük, yaratıcılığı şekillendiren
öncelikli unsurlar olarak saptanmıştır. 5-6 yaş çocukları için görsel içermeyen hikaye kitapları bulmak
oldukça zor bir durumdur. Bu çocuklar henüz okuma-yazma eğitimi almadıkları için kitaplar kendilerine
okulda genellikle yetişkinler tarafından okunmaktadır. Hedeflenen araştırmada; çocuklara hikaye
kitapları okurken kullandığımız görseller, çocukların bu resimleri gözlemleyerek ve kopyalayarak
yaratıcılıklarının sönmesine veya sınırlandırılmasına mı yoksa görseller çocukların görsel düşünme
becerilerini güçlendirip çocukların yaratıcılıklarını daha fazla desteklemesine mi neden olduğu
araştırılacaktır. Araştırma 60-72 ay arasında değişen toplam 32 okul öncesi çocuğu ile 5 adet görsel
açıdan zengin çocuk kitabı kullanılarak yapılacaktır. Yapılacak çalışma deneysel bir çalışma olup
çalışmanın katılımcıları özel bir anaokulunda bulunan iki sınıftaki çocukların rastgele 16 şar kişilik
gruplara ayrılması ile kontrol ve deney grupları oluşturularak yapılacaktır. Kontrol grubuna kitaptaki
görselleri kullanmadan bir uygulayıcı tarafından kitap okunması deney grubuna ise kitaplardaki görseller
(resimlemeler) kullanılarak aynı uygulayıcı tarafından kitap okunması hedeflenmektedir. İki gruptan da
dinledikleri kitaptan anladıklarını ve düşündüklerini resmetmeleri istenecektir.Bulgular, iki grubun da
resimleri incelenerek çocukların her birinin çizdiği resmin kitabın konusu ile ilgili olup olmadığı,
çocukların çizimlerde detay figürlerine yer verip vermediği, çizimlerdeki detay figürlerinin sayısı ve
çocukların çizdikleri resme kendinden bir şeyler katıp katmadığı olmak üzere 4 ana kategori altında iki
gruptaki çocukların resimlerine puanlamalar verilerek yaratıcılıkları değerlendirilecektir. Her iki grubun
çizdikleri resimlerden aldıkları yaratıcılık puanları toplanarak yaratıcılık üzerinde görselliğin etkisine
bakılacaktır. Veriler iki araştırmacı tarafından betimsel olarak analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Okul öncesi dönem, Resimli çocuk kitapları.

Examination of the Effects of Reading Illustrated Children Books by Using or
not Using Illustrations on Creativity to 60-72 Months Children
Each child has his/her own features which differ from individual to individual in the society.
Individual differences, intrepreting situations, point of views, expression of themselves, problem solving
strategies and teaching styles can be different from child to child. So, all of them affect creativity.
According to report of The UK National Advisory Committees, power of thinking and imagination, a
particular target and acquisition and lastly originality are seen basic elements which shape the
creativity. Providing not illustrated books for children is difficult. 5-6 years children in Turkey do not
have literacy education to read the book by themselves in the preschools. For this reason, generally
adults read books to children. In the targeted research, whether the illustrations which are in the books
can be the reason decreasing and limiting the level of creativity as copying the pictures or illustrations
can be the reason strengthening the visual thinking skills for increasing the level of creativity are
investigated. The research will be done with 60-72 months 32 private preschool children. 5 visually
enriched children books will be used. In this research, experimental design will be used. The participants
of the study will be control and experimental two groups which each will include sixteen children. The
researcher will read the books to control group without using illustrations. The same researcher will read
the books to experimental group with using illustrations in the books. Each group will draw what they
understand and think from the books. Results for each two groups will be evaluated after the
examination of the drawn pictures by the children in four main categories which are whether pictures
are related to the theme of the book or not, children detail the figures on the pictures or not, the
numbers of detailed figures, and children reflect their emotions or their own thoughts to the pictures or
not. Drawn pictures of the children will be scored. So creativity points from the drawn pictures for each
group will be added. Thus effects of illustration will be examined. Datas will be done as descriptive
analysis by two researches.
Keywords: Creativity, Early childhood education, Illustrated children books.
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
Dr. Rıdvan KETE, Dokuz Eylül Üniversitesi, ridvan.kete@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Semra ERTEM, Dokuz Eylül Üniversitesi, semra.ertem@deu.edu.tr
Günlük yaşantımızın içinde istenmeyen olaylarla sık sık karşılaşmaktayız. İsteğimiz dışında
gelişen bu olaylar, insan yaşamında öldüren veya sakat bırakan birçok kaza olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu şekilde ortaya çıkan hastalık veya kazalarda insanı en çok öldüren veya sakat bırakan nedenler
incelendiğinde, bilgisizlik, telaş ve ilk yarım saat içinde yeterli ve doğru şekilde ilkyardım etkinliği
gerçekleştirilememesidir.
Toplumsal yaşamda, ilkyardım olayı genellikle acil tedavi ile karşılaştırılmaktadır. Çeşitli
kaynaklar incelendiğinde ilk yardım; herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık
görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar kazazedenin hayatının kurtarılması veya durumunun daha
kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla, çevre imkanları doğrultusunda, ilaçsız yapılan uygulamalardır.
Buna karşılık acil tedavi ise, konunun uzmanı olan kişilerce gerekli donanımla kazazede veya hastaya
yapılan müdahale şeklidir.
Bu bağlamda bu araştırma; en çok ilkyardım bilgisine ihtiyacı olan okulöncesi öğrencilerinin,
hayatının bir parçası olan öğretmenlerinin ilkyardım bilgi düzeyinin yeterliliği önem kazanmaktadır. Okul
Öncesi öğretmen adaylarının ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu
araştırma tanımlayıcı araştırma modelidir. Burada gözlemlere dayanarak yeni bir bulgu oluşturmaya
çalışılmıştır.
Araştırmanın evreni, DEÜ-Buca Eğitim Fakültesi Okul öncesi anabilim dalı öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılabildiği ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 160 öğrenci
aynı zamanda örneklemi de meydana getirmektedir. Veri toplamak için; öğrencilerin demografik
özelliklerini belirlemeye yarayan “Kişisel Bilgi Formu” ve öğrencilerin ilk yardım bilgilerini ortaya
çıkaracak “İlk Yardım Bilgi Düzeyi Ölçme Formu” kullanıldı. Bu ölçekler daha önce güvenirlikleri yapılarak
uygulandı. Araştırmada elde edilen veriler SPSS hazır paket programında değerlendirildi. Değişkenlere
göre istatiksel analizleri yapıldı. Ortaya çıkan frekans ve yüzdeleri tablolar oluşturularak yorumlandı.
Araştırma sonucunda; Okul öncesi öğretmen adaylarının, ilk yardımla ilgili farklı konulardaki bilgi
düzeyleri ile cinsiyet, anne ve babalarının eğitim durumları, daha önce ilkyardım eğitimi veya kursu alma
durumları arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Öğretmen adayı, İlkyardım, Değişkenler, Yeterlilik.

Investigation of First Aid Knowledge Levels of Preschool Teacher Candidates
We often encounter unwanted events in our daily lives. These events, which develop outside of our
will, are confronted by many accidents that kill or mutilate in human life. When the causes that kill or cripple
the person most often occur in diseases or accidents that arise in this way are examined, ignorance, haste,
and first aid activity within the first half hour can not be achieved adequately and correctly.
In social life, first aid is usually compared with emergency treatment. When various sources are
examined, first aid; are drug-free practices in the direction of the environment, in order to prevent the
survival of the survivors or the deterioration of their condition until they are assisted by a health-care worker
in a situation where the accident or life-threatening situation occurs. Emergency treatment, on the other
hand, is an intervention in the victim or the patient with necessary equipment for the specialists of the
subject.
In this context, this research; the sufficiency of the first aid knowledge level of the teachers, who
are part of the life of the preschoolers, who need the first aid information is gaining importance. This research
is a descriptive research model designed to determine the knowledge levels of pre-primary teacher candidates
on first aid. Here, based on observations, we tried to create a new finding.
The universe of the research is the DEU-Buca Education Faculty preschool teacher candidates. A total
of 160 students, all of whom are able to reach the universe and agree to participate in the research, are also
bringing the sample to the stage. To collect data; ""Personal Information Form"" to determine the demographic
characteristics of students and ""First Aid Information Level Measurement Form"" to reveal first aid information
of students were used. These scales were applied with reliability. The data obtained in the study were
evaluated in the SPSS ready package program. Statistical analysis was performed according to variables. The
resulting frequencies and percentages were interpreted by creating tables.
As a result of the research; The relationship between the knowledge levels of preschool teacher
candidates on different topics with respect to first aid, gender, educational status of their parents, and first
aid training or taking courses were found statistically significant.
Keywords: Preschool, Teacher candidate, First aid, Variables, Competence.
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Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Kitapla Tanışması: Kütüphane Çalışması Örneği
Dr. Deniz EKİNCİ VURAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, denizekincivural@gmail.com
Dr. Zübeyde DOĞAN ALTUN, Dokuz Eylül Üniversitesi, zubeyded@yahoo.com
Okul öncesi dönem tüm alışkanlıklar için olduğu gibi kitap okuma alışkanlığının kazanımı
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde önce ailede daha sonrada okulda çocuğa kitap ile
ilgili etkinlikler yapılması çocuğun kitaba ve okumaya karşı tutumunda etkili olacaktır. Özellikle
düşük sosyo-ekonomik yeterliliğe sahip ailelerde kitap seçimi ve temini zor olabilir. Ancak kolaylıkla
kitap temin edebileceğimiz yerlerin başında kütüphanelerin geldiği unutulmamalıdır. Başta aileler
ve öğretmenlerin kütüphaneler ile buluşturulması, kütüphanelerin işlevsel olarak kullanımının
sağlanması çocukların erken dönemden itibaren okuma alışkanlığı geliştirmelerine katkı
sağlayacaktır. Bu görüşlerden hareketle çalışmanın amacı okul öncesi çağda çocuğu olan annelere
kütüphane ve kitap hakkında bilgi vererek çocuklarına kitap okuma bilincini geliştirmelerine
yardımcı olmaktır. Çalışmaya 5 yaş grubu okul öncesi eğitim alan 20 çocuk anneleri ve öğretmenleri
dahil edilmiştir. Araştırma sürecinde annelere kütüphanede eğitim verilmiş ve çocuklar kütüphane
faaliyetlerine katılmışlardır. Daha sonra süreç 1 ay boyunca ev ve okul aktiviteleri ile
desteklenmiştir. Çalışma öncesi ve sonrasında öğretmen ve annelerin görüşleri alınarak
değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere ilişkin sonuçların kongrede tartışılması
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, Kitap okuma, Kütüphane.

Introducings books to the Young Chıldren: The Case of Library
Early childhood period is an important time for developing many lifelong habits like book
reading. In childhood period, the families and the schools have important role in introducing books
to the children and promoting their willingness to read. However many low income families may
not have adequate book collections in their homes. The library is a place that low income families
can access to the reading materials without any cost. The cooperation among the families, the
teachers and libraries is important to get children become familiar with books so that they can
develop a reading habit. This study aim to make children familiar with books and promote their
readings habits by training mothers at the library. The participants of this study were twenty 5years-old children and their mothers and teachers. During the study, the mothers were trained
about the book reading activities and selecting age appropriate books to their children and children
allowed to participate in different kind of activities at the library. Fallowing that, home and
classroom activities organized for a month. The mothers and teachers interviewed before and after
the study in order to understand their thoughts about this library experiences. The findings,
conclusions and suggestions will be discussed in details at the conference.
Keywords: Preschool education, Reading book, Library.
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Montessori Eğitimi İle Müfreedat Temelli Eğitimin Okul Öncesi Çocukların
Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Dr. Süleyman Erkam SULAK, Ordu Üniversitesi, erkamsulak@gmail.com
Ayşe Semiha DURMUŞ, Liberum Montessori Akademia, semihadurmus@hotmail.com
Erken çocukluk döneminde verilen eğitimle çocuğun sosyal yönden bazı becerileri
kazanması ve bu becerileri davranışlarına yansıtması gerekmektedir. Sosyal beceriler biri de sosyal
problem çözme becerileridir. Bu beceri, çocuğun hayatında karşılaştığı problemleri çözmek için
kullandığı düşünme süreçleri olarak ifade edilmektedir. Sosyal problem çözme becerisi, çocuğun
iletişim, empati becerilerini etkilemekte ve sorumluluk duygusunu geliştirmektedir. Son derece
önemli olan bu becerinin temelleri özellikle okul öncesi dönemde atılmaktadır. Erken çocukluk
dönemine yönelik yapılan araştırmalar yeni öğretim yaklaşımlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu
yaklaşımlardan biri olan Montessori yöntemi, ülkemizde ve dünyada birçok okul öncesi kurumda
uygulanmaktadır. Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman,
istedikleri yerde çalışırlar. Dolayısıyla Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir
çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan,
kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır. Çocuk bu yöntem sayesinde özgür
bir ortamda sosyalleşecektir. Bu araştırmanın amacı, Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi
çocuklarının sosyal problem çözme becerileri karşılaştırmaktır. Tarama modeli ile gerçekleştirilen
araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde Montessori eğitimi
veren bir okul öncesi kurumunda öğrenim gören 20 öğrenci ve Ordu ilinde müfredat temelli eğitim
yapan bir okul öncesi kurumunda öğrenim gören 20 öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kayılı ve Arı (2015) tarafından geliştirilen
“Wally Sosyal Problem Çözme Testi”kullanılmıştır. Bu test, öğrencilerin gösterilen resimlere
verdikleri tepkiler ve cevaplar üzerinden puanlanmaktadır. Elde edilen bulgular ışığında müfredat
temelli eğitim gören öğrencilerle, Montessori eğitimi alan öğrencilerin sosyal problem çözme
becerileri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçları, Montessori eğitimi alan öğrencilerin Sosyal
Problem Çözme Becerilerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, Sosyal problem çözme becerileri, Montessori.

Examination of the Effect of Pre-school Children on the Problem Solving Skills
of Montessori Education and Curriculum Based Education
Early childhood education requires the child to acquire some skills from the social side and
to reflect these skills in his behaviors. One of the social skill is social problem solving skills. This
skill is expressed as the process of thinking that the child uses to solve the problems he / she has
encountered in his / her life. Social problem solving skills affect the child's communication,
empathy skills and improve the sense of responsibility. The basis of this skill, which is extremely
important, is especially taken in preschool period. Early childhood research has provided new
teaching approaches. The Montessori method, one of these approaches, is being implemented in
many preschool institutions in our country and in the world. In Montessori schools, children work
where they want, where they want, when they want it. The essence of the Montessori method is
therefore a self-evolving method and system understanding that aims to define the freedom of
movement and activity in a way that the child can self-develop in a pre-prepared environment. The
child will socialize in a free environment thanks to this method. The aim of this research is to
compare social problem solving skills of pre-school children with and without Montessori education.
The study group of the research carried out with the screening model constitutes a total of 40
students, 20 students studying in a pre-school institution in Montessori in the province of Ankara in
2017-2018 academic year and 20 students studying in a pre-school institution in Curriculum-based
education in Ordu. The "Wally Social Problem Solving Test" developed by Kayı and Bee (2015) was
used as data collection tool in the research. This test scored students' reactions and responses to
the pictures shown. The social problem solving abilities of the students receiving curriculum-based
education and Montessori education were compared in the obtained findings. The results of the
research show that the students with Montessori education have higher Social Problem Solving
Skills.
Keywords: Pre-school education, Social problem solving skills, Montessori,
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Görüşleri
Merve AY, Dokuz Eylül Üniversitesi, 35merveay@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Zübeyde DOĞAN ALTUN, Dokuz Eylül Üniversitesi, zubeyded@yahoo.com
Sürdürülebilirlik, genel tanımıyla bir olgunun kendi varlığını devam ettirebilmesi, daimi olma
yeteneği gibi anlamlara gelmektedir. 1987 yılında Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu tarafından “Ortak
Geleceğimiz Brundtland Raporu” yayınlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, resmi olarak ilk kez bu raporda
“Günümüzdeki nesillerin ihtiyaçlarının gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden
karşılanması” olarak tanımlanmıştır. Küresel bağlamda kabul gören bu tanımda sürdürülebilirlik
sağlanması için gelecek nesillerin refahının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerine ulaşması için gereken en önemli unsur sürdürülebilir kalkınma
bilincine sahip bireylerin varlığıdır. Bireylerin sürdürülebilir kalkınma bilinci kazanması ise ancak eğitim
ile mümkündür. Sürdürülebilir kalkınmanın kalıcılığının sağlanması için ise sistemli bir “Sürdürülebilir
Kalkınma için Eğitime” ihtiyaç vardır. Birleşmiş Milletler 2005- 2014 yıllarını “Sürdürülebilir Kalkınma
için Eğitim On Yılı” olarak belirlemiştir. Ülkemizde Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının Türkiye temsilcisi
olan TÜRÇEV ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği içinde sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen eğitim
programları yürütmektedir. Yapılan çalışmaların varlığının artması ise sürdürülebilir kalkınma için
eğitimin gittikçe önem kazandığını göstermektedir. Okul öncesi eğitim insan davranışlarının, erken ve
bilinçli bir şekilde toplumsal yarar ve değerler gözetilerek şekillendirilmesine çok büyük katkı
sağlamaktadır. Okul öncesi dönemdeki gelişmelerin çocuğun sonraki yaşamına ve toplumun dönüşmesine
doğrudan etki ettiği kabul edilmektedir. Bu bağlamda, okul öncesi eğitim, sürdürülebilir kalkınma için
eğitimin temellerinin atılması açısından büyük bir önem teşkil etmektedir. Öğretmenlerin sürdürülebilir
kalkınma hakkındaki farkındalıkları ve düşünceleri, onların sınıf uygulamalarına yansıyacaktır.
Öğretmenlerin bilgi ve eğilimlerinin büyük bir bölümü üniversite eğitimleri sürecinde şekillenmektedir.
Bu nedenle, öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma hakkındaki görüşlerini anlamak, gerektiğinde
öğretmen eğitiminin yapılandırılmasında ve gerekli eğitimlerin planlanmasında etkili olacaktır.
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınmaya yönelik
farkındalıklarının incelenmesidir. Araştırmanın verileri, soruları araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 20172018 öğretim yılında okul öncesi öğretmenliği eğitimi lisans programına devam eden 4. Sınıftan 100
öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları ve tartışma kongrede ayrıntılı bir şekilde
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, Öğretmen eğitimi, Okul öncesi eğitimi, Sürdürülebilirlik.

Preschool Teacher Candidates’ Opinions Towards Sustainable Development
Sustainability is defined phenomenon can sustain its own existence or ability to be permanent.
The Brundtland Report: Our Common Future published in 1987 by the World Commission on Environment
and Development. In this report sustainable development, defined formally as “Sustainable development
is development that meets the needs of the present without compromising future generations own
needs”. This definition which is well-accepted in the global context, emphasizes that welfare of future
generations should be taken into consideration in order to achieve sustainability. The most important
element to achieve the goals of sustainable development is to have individuals who has an awareness of
sustainable development people can only acquire sustainable development awareness through
education. A systematic ""Education for Sustainable Development"" is needed to provide the permanence
of sustainable development. The United Nations stated 2004- 2015 as the Decade of Education for
Sustainable Development. In our country, TURCEV the Turkey representative of Foundation for
Environmental Education, applies several education programmes which targeted sustainable
development, in cooperation with the Ministry of Education. The increase of the studying on education
for sustainable development signifies its gaining importance. It is accepted in general that the preschool
years have a direct impact on the child's later life and therefore to be able to change the society in a
better way. In this context, preschool education is important to create society who understand the
sustainable development.
This study aimed to examine the awareness of preschool teacher candidates on sustainable
development. The data of the study are gathered by using the semi-structured interview form developed
by the researchers. The research is carried out with 100 students from the 4th grade in the
undergraduate program of pre-school teacher education in Dokuz Eylül University in the academic year
of 2017-2018. The findings and results will be discussed at the conference.
Keywords: Sustainable development, Teacher education, Preschool education, Sustainability.
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Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 5 Yaşındaki Suriyeli Ve Türk
Çocukların Mutluluk Kavramı Algılarının Resim Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Dr. Oya RAMAZAN, Marmara Üniversitesi, oramazan@marmara.edu.tr
Arş. Gör. Şeyma DEĞİRMENCİ, Marmara Üniversitesi, seyma.degirmenci@marmara.edu.tr
Arş. Gör. Hilal YILMAZ, Marmara Üniversitesi, hilal.yilmaz@marmara.edu.tr
Son yıllarda özellikle Suriye’de yaşanan iç karışıklık ve oluşan savaş ortamı, Türkiye’ye
yoğun bir göçün yaşanmasına neden olmuştur (Harunoğulları, 2016). Türkiye’deki Suriyeli
sığınmacıların yüzde 50’den fazlası çocuklardan oluşmaktadır (Çakırer Özservet ve Sirkeci,
2016).Çocuklar resim yoluyla duygularını yansıtabilirler ve olaylar hakkındaki his ve düşüncelerini
ifade edebilirler. Çocuğun yaptığı resimler onun iç dünyasının aynası olarak kabul edilmektedir
(Doğru, Turcan, Arslan ve Doğru, 2006). Bu sebeple okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5
yaşındaki Suriyeli ve Türk çocuklarınmutluluk kavramlarının yaptıkları resimler yoluyla incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ili okul
öncesi eğitim kurumuna devam eden 5 yaşındaki 10 kız ve 14 erkek olmak üzere toplam 24 Suriyeli
çocuk ile 10 kız ve 12 erkek olmak üzere toplam 22 Türk çocuktan oluşmaktadır. Nitel çalışma
yöntemiyle yapılan çalışmada serbest zaman etkinliği esnasında resim yapmak için uygun ortam
sağlandıktan sonra çocuğa A4 boyutunda beyaz bir resim kâğıdı ve boyalar verilmiştir. Çocuğa
“Mutluluk sence nedir? Bana resmini çizer misin?” yönergesi sorularak çizilen resimler uzmanlar
tarafından kodlanarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda mutluluk kavramına yönelik iki grubun da
kullandıkları renk ve sembollerde ortaklıklar görülürken, Suriyeli çocukların resimlerde
silme/düzeltme'yi daha fazla yaptığı, Türk çocuklarının resim ebatı ve konumlandırmayı daha
yüksek oranda başardığı görülmüştür. Ayrıca Suriyeli çocukların "mutluluk" kavramını ifade etmede
ev sembolünü daha sık kullanırken, Türk çocuklarının dış mekan sembollerini daha fazla tercih ettiği
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Göçmen çocuk, Resim analizi, Mutluluk kavramı.

An Analysis Of The Concept Of Happiness Concepts Of Syria And Turkish
Children Of 5 Years Against The Preschool Education Institution By Picture
Analysis Method
Especially the internal turmoil and the resulting climate of war in Syria in recent years, has
led to a massive migration to Turkey (Harunoğul in 2016). More than 50 percent of Syrian refugees
in Turkey consists of children (Çakırer Özservet and Sirkeci, 2016) reflects their feelings through
pictures containing children can express their feelings and events and thoughts about. The pictures
the child made are regarded as the same as his inner world (True, Turcan, Arslan and Doğru, 2006).
For this reason, it is aimed to examine the concepts of happiness of the Syrian and Turkish children
aged 5 years old who are going to pre-school education institutions through pictures. The study
group consisted of 22 Turkish children, 10 girls and 12 boys, 10 girls and 14 boys, totaling 24 at the
age of 5 years and continuing to the pre-school education institution in Istanbul during 2016-2017
education and training year. In the qualitative study method, the child was provided with A4 white
paper and paintings after the appropriate time for painting during the free time activity. "What
happiness is in your opinion? Can you draw it for me? "The pictures drawn by asking the direction
were coded by experts. As a result of the study, it was seen that while the two groups of the
concept of happiness had partnerships in the colors and symbols they used, Turkish children did
more in erasing / correcting pictures and Turkish children achieved higher image and positioning.
It has also been found that Turkish children prefer the outdoor symbols while the Syrian children
use the house symbol more frequently without expressing the concept of "happiness".
Keywords: Pre-school education, Immigrant children, Picture analysis, Happiness concept.
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Engellere Duyarlı Çocuklar Yetiştirme: Okul Öncesi Öğretmenleri
Deniz TEKİN ERSAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi deniztekinersan@mu.edu.tr
Seda ATA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sedaata@mu.edu.tr
"Kaynaştırmanın önemli bir amacı da engeli olan bireyler ile olmayanların uyum içinde bir
arada yaşayabilmesini sağlamaktır. Okul öncesi dönemde özel gereksinimi olan çocuklar ile
olmayanların bir arada kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile eğitim alması zorunludur.
Kaynaştırma erken yaşlarda başlamaktadır ve çocukların engeli olan bireylere olan tutumları ve
onlar hakkındaki görüşleri de bu yaşlarda oluşmaya başlamaktadır. Yetişkinlerin çocuklara bir
durumu nasıl yansıttıkları, çocukların o durum karşısındaki davranışları üstünde önemli bir etkiye
sahiptir. Özellikle sınıf içerisinde öğretmenlerin, çocukların sahip olduğu değerler ve tutumlar
üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu etki okul öncesi dönemde daha da önemli hale
gelmektedir. Pek çok araştırmada, özel gereksinime sahip olmayan çocukların öğretmenlerin
yaklaşımlarının önemi vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin engeli
olan bireylere yönelik farkındalığı çocuklarına aktarmaya yönelik görüşlerini belirlemektir.
Araştırma nitel bir çalışmadır. Çalışmada, yüz yüze yapılandırılmış görüşmeler ile veriler
toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan, beş adet
vignet içeren görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma katılımcılarını 20 okul öncesi öğretmeni
oluşturmuştur. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır ve katılımcılar uygun
örnekleme ile belirlenmişlerdir. Araştırmadan elde edilen veriler, betimsel analiz ile analiz
edilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul öncesi öğretmenlerinin olumlu tutumları aktarmaya
istekli oldukları bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, Okul öncesi, Öğretmenler, Tutum.

Raising Disability Sensitive Children: Preschool Teachers
An important goal of inclusion is to ensure that people with disability and without disability
can live together in harmony. It is obligatory that children with and witout special needs have
inclusion practices during the preschool period. Inclusion is beginning at an early age and the
attitudes of children towards people with disability and their views about them are beginning to
emerge at these ages. How adults reflect to a situation has an important influence on the behavior
of children in that situation. Especially in the classroom, teachers have a significant influence on
the values and attitudes that children have. This effect becomes even more important in the preschool period. The purpose of this study is to determine the pre-school teachers' views on
transferring the awareness of disability to their students. This is a qualitative study. In the study,
data were collected with face-to-face structured interviews. Interview forms with vignettes,
prepared by the researchers, were used as the data collection tool in the research. The research
participants were 20 pre-school teachers. Participation in the survey is based on volunterally and
participants are selected by convenient sampling. The data obtained from the study were analyzed
by descriptive analysis. According to research findings, pre-school teachers were found to be willing
to convey positive attitudes.
Keywords: Attitude, Inclusion, Preschool, Teachers.

Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından 17/220 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir.
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Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Soru Sorma Becerisinin
İncelenmesi
Dr. Erhan ALABAY, İstanbul Aydın Üniversitesi, erhanalabay@aydin.edu.tr
Arş. Gör. Yüksel KANTEKİN, İstanbul Aydın Üniversitesi, yuksekkantekin@aydin.edu.tr
Öğr. Gör. FATMA TAHTA, İstanbul Aydın Üniversitesi, fatmatahta@aydin.edu.tr
Bu araştırmanın amacı, çocuk gelişimi lisans programında öğrenim görmekte olan
öğrencilerin soru sorma becerisini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden
“temel nitel araştırma yöntemi” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bulunan
üç farklı üniversitede çocuk gelişimi bölümünde öğrenim gören toplam 218 üniversitesi öğrencisi
oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yapılandırılmış “Soru
Sorma Becerilerini Belirleme Formu” kullanılmıştır. Araştırmada çocuk gelişimi lisans
öğrencilerinden toplam 1124 soru alınmış olup, verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinde
yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, çocuk gelişimi lisans öğrencilerinin oluşturduğu tüm
sorularının %45,73’ünün bilgi basamağı, %25,89’u kavrama basamağı ve %15,66’sı uygulama
basamağına ait alt bilişsel düzey soruları olduğu tespit edilmiştir. Üst bilişsel düzey soru sorma
yüzdelerinin ise çok az olduğu ve tüm soruların %6,40’ının analiz basamağı, %3,65’inin sentez
basamağı ve %2,67’sinin ise uygulama basamağına ait sorular olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca
lisans öğrencilerinin sınıf ve genel akademik not ortalamasının alt veya üst bilişsel düzey soru sorma
oranlarını etkilemediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, Lisans öğrencisi, Soru sorma becerisi.

Investigation of Questioning Ability of Undergraduate Students in Child
Development Department
The aim of this research is to determine the ability of students who are studying in the
child development undergraduate program to ask questions. "Basic qualitative research method"
was used in the research. The sample of the research is composed of 218 universities students
studying in the child development department at three different universities in Istanbul. In the
study, structured "Questioning Skills Identification Form" prepared by the researchers was used. A
total of 1124 questions were received from undergraduate students in the research and the content
analysis technique was used in the analysis of the data. As a result of the study, it was determined
that 45.73% of all questions of the students who had undergone child development had knowledge
level, 25.89% of comprehension level and 15.66% of them were lower cognitive level questions of
application level. Upper cognitive level of questioning percentages was very low and 6.40% of all
questions were analyzed by stepping, 3.65% by synthetic step and 2.67% by application step.
Moreover, it was observed that the average grade and general academic grade of undergraduate
students did not affect the questioning rates of lower or upper cognitive level.
Keywords: Child development, Undergraduate, Questioning skills.
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE İSTİHDAM
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Tasarlanan Eğitsel Oyunların Değerlendirilmesine Yönelik Gözlem Formu
Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Tuğba SÖMEN, Kafkas Üniversitesi, tugbasomen@gmail.com
Dr. Nur AKCANCA, Kafkas Üniversitesi, nurkurtulu@hotmail.com
Değişen ve gelişen günümüz eğitim anlayışında geleneksel öğretim yaklaşımlarından ziyade
yeni öğretim yaklaşımları ve bu yaklaşımlar çerçevesinde kullanılabilecek alternatif öğretim
tekniklerine yer verilmeye başlanmıştır. Bu tekniklerden biri de eğitsel oyundur. Okul öncesi
dönemden, lisans hatta lisansüstü eğitime kadar her kademede sıklıkla yer verilen eğitsel oyunu
nasıl gözlemlemek ve değerlendirmek gerektiği önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı öğretim sürecinde tasarlanan eğitsel oyunların
değerlendirilmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir gözlem formu geliştirmektir. Gözlem formu
oluşturulurken, eğitsel oyunun uygulanması esnasında gözlenebilecek oyun yürütücüsünün
sergileyebileceği davranışlar tespit edilmiştir. Ortaya çıkan davranış listelerinin yanında, yürütücü
konumundaki öğretmene düşen görevler ve eğitsel oyunda bulunması gereken kriterler de dikkate
alınmıştır. Toplamda 36 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş, 11 uzman görüşüne sunulmuştur.
Araştırmanın amacı kapsamında uzmanlardan gerekli gördükleri durumlarda maddelerin
değiştirilmesi, düzeltilmesi veya çıkartılması ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istenerek, gözlem
formunun maddelerini “tam”, “çok”, “orta”, “az”, “hiç” şeklinde beşli Likert tipi değerlendirme
kriterlerine uygun olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Alınan uzman görüşlerinin tutarlılığını
ortaya koymak için ilk olarak SPSS’de intraclass korelasyon değerine bakılmış, bu değer 0,86 olarak
hesaplanmıştır. Değerlendirme kriterleri dikkate alınarak uzman görüşlerinin frekans ve yüzde
değerleri hesaplanmıştır. Bunun için kriter olarak uzmanların formda yer alan maddeleri
değerlendirirken %70’in üzerinde olumsuz görüş bildirdikleri 5 madde formdan çıkarılmıştır. Bunun
yanında alınan uzman görüşleri çerçevesinde maddelerle ilgili son düzeltmeler de yapılarak forma
son hali verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, öğretim sürecinde uygulanan eğitsel oyunların
değerlendirilmesine yönelik 31 maddelik geçerli ve güvenilir bir gözlem formu hazırlanmıştır.
Hazırlanan bu form ile tasarlanan eğitsel oyunların gözlenmesinde değerlendirme açısından ortaya
çıkabilecek sorunların önüne geçilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitsel oyun, Gözlem formu, Öğretmen adayı.

Observation Form Development for Assessment of Designed Educational
Games
With changes and development today, new teaching approaches and alternative teaching
techniques based on these new approaches are being used rather than the traditional approaches.
One of these techniques is educational games. Observing and assessing educational games from
preschool age to postgraduate education has been a frequently examined and important issue. In
this sense, the aim of the study is to develop a valid and reliable observation form for designed
educational games. In designing an observation form, the behaviors that a player might show during
an educational game were specified. In addition to these behavior lists, the tasks of teachers as
the game masters and criteria that should be in an education game were also considered. Thus, an
item pool including 36 items was composed and presented for expert opinion. Considering the goal
of the study, these experts were asked to change, edit or exclude items, and to rate the items
based on five Likert scale assessment criteria labeled: “Extremely”, “Very”, “Moderately”,
“Slightly” and “Not at all.” With the aim of ensuring consistency in the experts’ opinions, firstly
intraclass correlation values were checked with SPSS, and found to be 0.86. Considering the
assessment criteria, the frequency and percentage values of the experts’ opinions were measured.
Among the items, 5 items were excluded from the observation since they indicated more than 70%
negative opinion about these items. Additionally, the last form of the observation form was
designed following the last revisions based on the experts’ opinions. Thus, a 31-item reliable and
valid observation form for assessing educational games was composed. It is thought that the
possible challenges that can be encountered during observation of educational games can be
prevented with this observation form.
Keywords: Educational games, Observation form, Teacher candidates.
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Eğitim Fakültesi Mezunu Olacağım!... Ne İş Olsa Yaparım!?
Kısmet DELİVELİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, dkismet@mu.edu.tr
Tuğçe AR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, artugce96@gmail.com
Türkiye’de atama bekleyen öğretmenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. KPSS ile kadrolu
öğretmen olarak atanma imkânı bulamayan mezunlar farklı mesleklere yönelmektedir. Çok azı
‘üniversitede kalarak araştırma görevlisi’ olmayı başarırken, bir kısmı ‘sözleşmeli öğretmenlik, ücretli
öğretmenlik ve dershanelerde öğretmenlik’ yaparak geçici de olsa bir işe yerleşmektedir. Bir kısmı ise
öğretmenlik mesleği dışında, açılan sınavlara katılarak kadrolu memur (polis, gardiyan…) olarak
atanmaya razı olmaktadır. Bütünüyle açıkta kalanlar ise diploma dahi gerektirmeyen (kasaplık, çobanlık,
işçilik, şoförlük, pazarcılık, tezgâhtarlık...) geçici işler yaparak, aile bütçesine katkıda bulunmaktadır.
Bununla birlikte iş arasa da bulamayanlar da azımsanmayacak kadar çoktur. Dolayısıyla mezun
olduklarında, diplomalarına denk bir iş garantisinin olmaması ve basında çıkan ‘Atanamayan öğretmen
işçi/polis oldu. Atanamayan öğretmen fabrikada çalışırken öldü. Kasap/Çoban öğretmen...’ haberleri,
mezun olacakların/olanların gelecek konusunda ümitsizliğe kapılmalarına neden olmaktadır. Ayrıca
pedagojik formasyonla fakülte mezunlarına öğretmen olma hakkı tanınması da endişelerinin artmasına
neden olabilmektedir. Sonuç olarak Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve istihdamı konusunda arz ve talep
dengesizliği vardır. Bu sorun eğitim fakültesinden mezun olacakların/olanların kaygı düzeylerini
arttırmaktadır. Bu nedenle soruna acil çözümler üretilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla eğitim
fakültesinden mezun olacak/olan öğrencilerin atanmaya yönelik kaygı düzeyini ortaya koyacak çalışmalar
yapılması, bakanlığın harekete geçerek, kalıcı çözümler üretmesi bakımından önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesinde bir taraftan öğrenimlerine devam ederken, KPSS’ ye
hazırlanan son sınıf öğrencilerinin atanmaya yönelik kaygılarını ve kaygılanma nedenlerini anlamaya
çalışmaktır. Bu amaç için nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşımdan yararlanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde dördüncü sınıfta okuyan 23 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak destek
veren katılımcılara, 8 adet sorudan oluşan, yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Verilerin
analizinde ‘içerik analizi ve betimsel analiz’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların atanmaya
yönelik kaygılarının olduğu, kendilerini çaresiz, ümitsiz hissettikleri anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim fakültesi, Öğretmen adayı, Öğretmen istihdamı, Kaygı.

I Will Graduate from the Faculty of Education!... I Am Ready to Do Every Job!?
The number of teachers waiting to be assigned has been increased day after day. Teachers that
can not be assigned as permenant staff with KPSS, tend to seek different professions. While a minority
of them could achieved to be research assistant at the universities, some of them are employed
temporarily as ‘contractual teacher or fee-earning teacher or works in a private teaching institution.’
Another part of the unassigned teachers go in for examinations to work as a permenant state worker in
a different field like police or guardian. The ones that could not find these opportunities, works as
temporary employee (butcher, shepherd, worker, driver, stallholder, salesclerk etc.) to contribute their
family budget. After all, a considerable amount still could not find an employement. Hence when
graduated, graduates or seniors have desperation on their future due to the concerns about finding a
suitable position or news about “unassigned teachers being worker/police, unassigned teacher found
death in a factory, butcher/shepherd teacher”. Also concerns are increased with the enfranchisement
of the In addition. They can also cause anxiety for that the right to be teacher for any faculty graduates
with pedagogical formation. Eventually, there is a demand and supply gap between teacher education
and employement. This issue raises the concerns of the graduates and students of faculty of education
and this problem needs urgent problem solving. Hence, it is important to do researches revealing the
anxiety level of the faculty of education graduates and the ministry should take action in order to create
persistent solutions.
The aim of this research is to investigate the anxiety of students in faculty of education who are
also studying for KPSS and its reasons. Phenomenological approaches from qualitative research
techniques was used for this aim. The working group for this research is twenty three 2017-2018 senior
students of Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education. Volunteer participants were asked to fill
a semi-structured interview composed of eight questions. ‘Content analysis anddescriptive analysis’ was
used for the analysis of the obtained data. The results of this research revealed the anxiety of the
participants for being assigned and feeling helpless and desperate.
Keywords: Faculty of education, Teacher candidate, Teacher recruitment, anxiety.
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Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri
Arş. Gör. Sedat ALTINTAŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sedataltintas@mu.edu.tr
Arş. Gör. Alper YORULMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, alperyorulmaz@mu.edu.tr
Öğretmenlik uygulaması dersinin amacı, “öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine daha
iyi hazırlanmalarını, öğrenim süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik
mesleği ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde
kullanabilme yeterliliği kazanmalarını” sağlamaktır. Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adayının
yaptığı etkinlikler, uygulama öğretmeni ve öğretim elemanı tarafından değerlendirilmektedir.
Ancak, öğretmen adayının da kendi yaptığı etkinlikler üzerine yansıtıcı düşünüp öz değerlendirme
yapmasını sağlamak öğretmenlik uygulamasının verimliliğini artırabilir. Bu çalışmanın amacı
pedagojik formasyon eğitim almakta olan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine
yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının, öğretmenlik
uygulamasına yönelik beklentileri, uygulama sonunda beklentilerinin ne derece karşılandığı,
süreçte karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılında
bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi almakta olan farklı bölümlerden 50
öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması için iki farklı yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmenlik uygulaması dersinin ilk haftasında öğretmen adaylarına,
“Öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Uygulama
sonunda ise öğretmen adaylarından “Öğretmenlik uygulaması dersini genel olarak değerlendiriniz?
Derse yönelik beklentileriniz karşılandı mı? Uygulamanın sizlere katkıları neler oldu? Süreçte ne gibi
zorluklarla karşılaştınız ve nasıl çözüm ürettiniz? Öğretmenlik uygulaması dersine yönelik diğer
görüşleriniz nelerdir?” soruları yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir.
Çalışmanın veri toplama süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik uygulaması, Pedagojik formasyon, Öğretmen adayları.

The Opinions of Pre-Service Teachers in Pedagogic Formation Training about
Teaching Practice
The aim of Teaching Practice course is to ensure that “the pre-service teachers will be
prepared well for teaching profession and they will achieve competence to use the information,
abilities, attitudes and habits about world knowledge, special field education and teaching
profession in a real teaching environment. In teaching practice, their practice teachers and
instructors evaluate the activities pre-service teachers used. However, providing a pre-service
teacher to do a self-evaluation by thinking reflectively about the activities he/she used will
increase the productivity of teaching practice. In the study of qualitative research approach, it was
adopted. In the 2017-2018 education year, 50 teacher candidates from different departments who
are studying pedagogical formation at a state university participated in the study. Two different
semi-structured interview forms were used to collect the research data. In the first week of the
teaching practice course, the question was asked to the pre-service teachers, "What are your
expectations from the course of teaching practice?". At the end of the course, that question was
asked to the pre-service teachers, "Do you generally evaluate the teaching practice course? Have
you met your expectations for the course? What was the contribution of the practice to you? What
difficulties did you face in the process and how did you come up with a solution? What are your
other views on teaching practice?”. The obtained data were analyzed by content analysis. The data
collection process of the study is continuing.
Keywords: Teaching practice, Pedagogical formation, Pre-service teachers.
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Bir Meslek Olarak Sınıf Öğretmenliği Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Nitel Bir
Çalışma)
Dr. Oğuzhan KURU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, okuru82@gmail.com
Tuğba ÇAPAR, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, tugbacpr31@gmail.com
Bu araştırmada, eğitim fakültesinde farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören sınıf
öğretmenliği öğrencilerinin ve mesleği icra eden sınıf öğretmenlerinin mesleğe ilişkin ve sınıf
öğretmenliği lisans eğitimine ilişkin görüş ve düşünceleri tespit edilip değerlendirilmiştir.
Araştırmanın amacı, gelecek nesilleri yetiştiren, topluma yön veren bir meslek olan sınıf
öğretmenliğinin önemini ortaya koymak; aynı zamanda lisans eğitimi aşamasında ve mesleğin
başında iken öğrenci ve öğretmenlerin aldıkları eğitime ve icra ettikleri mesleğe ilişkin
düşüncelerini tespit etmektir.
Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin mesleğe ve aldıkları eğitime
ilişkin düşüncelerini ortaya koymaya yönelik bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum
çalışması; araştırma yöntemi olarak da içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği öğrencileri ve Kahramanmaraş il merkezinde görev yapmakta olan öğretmenler
oluşturmaktadır. Çalışma grubu tipik durum örneklemesi ile seçilmiş 73 sınıf öğretmeni ve 50 sınıf
öğretmenliği lisans öğrencisinden oluşmaktadır.
Araştırmada
veri
toplamak
amacıyla
araştırmacılar
tarafından
hazırlanmış
standartlaştırılmış açık uçlu görüşme soruları kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde sorulara
ilişkin kodlar oluşturulmuş ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Verilerin analizi devam etmekte olup araştırmanın sonuçlarına daha sonra yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Öğretmenlik mesleği

Classroom Teaching as an Occupation Views of Teachers and Students (A
Qualitative Study)
In this study, the views and thoughts of classroom teaching students receiving education at
the faculty of education in different grades and the teachers who are classroom teachers on this
occupation and classroom teaching undergraduate education have been determined and evaluated.
The purpose of the study is to put forward the importance of classroom teaching which is
an occupation that educates the future generations and guides the society and to determine the
views of students who are in the undergraduate phase and about to start this occupation and
teachers on the education they receive and the occupation they perform.
In this study which aims at presenting the views of classroom teachers and classroom
teaching undergraduate students on this occupation and the education they are receiving, the case
study method as one of the qualitative research methods and content analysis method as the
research method have been used. The study group of the study consists of the students of
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Education Classroom Teaching Department who
are receiving education in the 2017-2018 academic year and the teachers who are working in the
Kahramanmaraş city center. The study group consists of a total of 73 classroom teachers and 50
classroom teaching undergraduate students who have been selected through typical case sampling.
The standardized and open ended questions prepared by the researchers have been used
with the purpose of collecting data. Codes related to the questions have been formed for the
analysis of collected data and content analysis method has been used.
The analysis of data has not been completed yet and the results of the study will be
presented later on.
Keywords: Classroom teacher, Teaching occupation.
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Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitim Teknolojisi Kavramına İlişkin
Metaforik Algıları
Dr. Esma KURU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, esmakuru@ksu.edu.tr
Dr. Oğuzhan KURU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, okuru82@gmail.com
21. yüzyıl dijital çağ, milenyum çağı, yenilik çağı, gelişim çağı, olarak ifade edilmektedir.
Teknoloji artık günümüz dünyasına farklı anlamlar kazandırmakta, çağımızın misyonunu
değiştirmektedir. Gelişim ve değişimin her alanda olduğu gibi eğitim boyutunda da kendini
gösterdiğini görmekteyiz. İnsan öğrenmesinin çağın getirisi olan teknoloji odaklı eğitim süreci ile
daha etkili gerçekleştiği düşünüldüğünde “Eğitim teknolojisi” kavramın doğru bir şekilde
algılanmasının ve kullanılmasının önemi anlaşılmaktadır.
Yapılan araştırmada, eğitim fakültesinde farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören sınıf
öğretmenliği öğrencilerinin “eğitim teknolojisi” kavramına yönelik algıları tespit edilip
değerlendirilmiştir.
Araştırmanın amacı; insan yaşamının daha verimli hale getirilmesi adına eğitim - öğretim
hayatı için önemli olarak görülen “eğitim teknolojisi” kavramının pratikte nasıl bir anlam ifade
ettiğini, öğrenciler tarafından metaforik olarak nasıl algılandığını tespit etmektir.
Öğrencilerin “Eğitim Teknolojisi” kavramına ilişkin metaforik algılarının belirlemeye
çalışıldığı bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni, araştırma yöntemi olarak
ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim
yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören sınıf
öğretmenliği öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş olup
“Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi” almış olan 2, 3, 4. sınıf sınıf öğretmenliği
öğrencilerinden oluşmaktadır.
Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış açık uçlu formda yer alan “Eğitim
Teknolojisi………………gibidir, çünkü………………” sorusu ile elde edilmiştir. Toplanan verilerin analizi
devam etmekte olup araştırma sonuçlarına daha sonra yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Metafor, Eğitim Teknolojisi, Öğretmen adayı.

Metaphorical Perception of Classroom Teaching Students of the Concept of
Education Technology
21st century is defined as the digital, millennium, innovation and development age. Today,
technology attributes different meanings to our contemporary world and changes its mission. As in
all fields, development and change manifest themselves in the educational dimension as well. When
it is considered that human learning becomes more efficient with the technology oriented
education process, the importance of accurately perceiving and using the concept of ""education
technology"" is understood.
In this study, the perception of classroom teaching students receiving education at the
faculty of education from different grades of the concept of ""education technology"" have been
determined and evaluated.
The purpose of the study is to determine what kind of a meaning the concept of ""education
technology"" which is regarded as extremely important for eucational life to make human life more
productive, involves in practical terms and how it is perceived by the students metaphorically.
In this study in which the students' metaphorical perception of the concept of ""Education
Technology"" was attempted to be determined, the case study design as one of the qualitative
research designs and content analysis as the research method have been used. The study group of
the study consists of classroom teaching students receiving education in Kahramanmaraş Sütçü
İmam University, Faculty of Education in the 2017-2018 academic year. The study group has been
selected through the purposeful sampling method and consists of 2nd, 3rd and 4th year classroom
teaching students who have taken the ""Education Technologies and Material Design Course.""
The study data has been obtained through the question, ""Education Technology is like
................., because.............."" which has been included in the open ended form prepared by
the researchers. The analysis of the collected data has not been completed yet and the study results
will be presented later on.
Keywords: Metaphor, Education technology, Teacher candidate.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

236

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Öğretmenlerin Güçlü Hissettikleri Niteliklerine, Öğretmen Strateji Belgesine
ve Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemine Yönelik Görüşleri

Ali YAKAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aliyakar10@gmail.com
Dr. Halim SARICAOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hsaricaoglu@gmail.com
Arş. Gör. Orhan KAHYA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, okahya1@gmail.com

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin güçlü hissettikleri niteliklerine, öğretmen strateji
belgesine ve öğretmen performans değerlendirme sistemine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir.
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada
öğretmenlerin güçlü hissettikleri nitelikleri, 2017’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan öğretmen
strateji belgesi ve uzun yıllardır üzerinde tartışmalar yapılan öğretmen performans değerlendirme
sistemi ile ilgili görüşleri belirlenerek ortaya konmuştur. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında
Muğla’nın Menteşe ve Ula ilçelerinde görev yapmakta olan ilkokul sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul ile
lise branş öğretmenlerinin (yaklaşık 20 öğretmenin) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
öğretmenlerin güçlü hissettikleri niteliklerine, öğretmen strateji belgesine ve öğretmen performans
değerlendirme sistemine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda, çalışmaya katılan öğretmenler ile yapılan
görüşmelerde, kendilerinde güçlü hissettikleri nitelikler, MEB öğretmen strateji belgesi ve öğretmen
performans değerlendirme sistemi hakkındaki görüşlerini ortaya koymaları sağlanmıştır. Yapılan
görüşmelerin başında öğretmenlere görüşme formu tanıtılmış ve MEB öğretmen strateji belgesi ile
öğretmen performans değerlendirme sistemine ilişkin bilgiler verilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan
görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Üç tema altında
toplanan veriler, alt temalarla birlikte ele alınarak betimlenmiş, ilişkilendirilmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanıp analiz edilen verilerden elde edilen bulgulara göre;
öğretmenlerin güçlü hissettikleri nitelikleri çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte MEB öğretmen
strateji belgesinden haberdar olan öğretmen sayısının az olması dikkat çekmektedir. Bu belgenin
varlığından haberdar olan öğretmenler ise eğitim politikalarının her geçen gün ve sürekli olarak
değiştiğini öne sürerek 2017-2023 tarihleri arasını kapsayan bu belgenin, 2019’da, hatta 2018’de bile
işlevsel olmayabileceğini ifade etmektedir. Çalışmaya katılan öğretmenler, uzun vadeli eğitim
politikalarının ülkenin gerçekleri ile çelişebildiğini vurgulamaktadır. Öğretmen performans
değerlendirme sistemi hakkında ise öğretmenler, sistem değerlendirmesi bakımından ilk bakışta olumlu
göründüğünü, ancak amaca uygun şekilde işlemeyeceğini ve suistimale açık bir uygulama olduğunu ileri
sürmektedir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilerek çalışma
sonucunda belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen nitelikleri, Öğretmen strateji belgesi, Öğretmen performans
değerlendirme sistemi.

Teachers’ Views on Strong Teacher Qualifications, Teacher Strategy
Document of MoNE and Teacher Performance Evaluation System
The primary goal of this research is to describe strong teacher qualifications, teacher strategy
document and teacher performance evaluation system in teachers’ own words. Qualitative case study
methodology is conducted within the study. The participants of this study are 20 teachers working in
primary and secondary schools in Muğla province of Turkey. Data were collected through a semistructured interview form which was developed by the researchers. Most of the participant teachers
were interviewed in schools. Interview form was introduced and some information on teacher strategy
document and teacher performance evaluation were presented in the beginning of the interview.
Qualitative data was recorded and analyzed through descriptive analysis. There were three main themes
emerged. These themes were presented, related, and interpreted with the sub-themes of the study.
Findings of the study show that strong teacher qualifications vary according to participants. On the other
hand, most of the participant teachers are not currently following related documents, teacher strategy
document for this study, presented by MoNE. The ones who know about the document argue that
educational policies are changing very fast and constantly. They add that this strategy plan to be applied
from 2017 to 2023 will be legislated away and cease to have affect soon. Teachers also argue that long
term policy plans may contradict with the realities of the country. Participant teachers claim that
teacher performance evaluation system may be a good system for teacher evaluation as long as it is
carried out properly and expedient. Findings, results, and recommendations of the research were
discussed in detail.
Keywords: Teacher qualifications, Teacher strategy document, Teacher performance evaluation
system.
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İlkokuma Yazma Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerindeki
Yansımaları

Doç. Dr. Hüseyin ANILAN, Osmangazi Üniversitesi, hanilan@ogu.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN, Anadolu Üniversitesi, mgulteki@anadolu.edu.tr
Arş. Gör. Ecmel YAŞAR, Anadolu Üniversitesi, ecmelyasar@anadolu.edu.tr

Bilimsel yöntem ve teknikler aracılığıyla işlevsel okuma yazma becerisini öğrencilere kazandırmayı
amaçlayan bir ilkokuma yazma öğretim süreci, ancak ilkokuma yazma öğretimi (İYÖ) hakkında etkili eğitim
almış nitelikli bir sınıf öğretmeni tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarına işlevsel İYÖ
yöntem ve teknikleri Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı dahilinde yer alan İYÖ Dersi aracılığıyla
kazandırılmaktadır. Üç saat teorik olarak verilen bu ders; içeriksel ve süreçsel niteliği kadar öğretmen
adaylarının algılarındaki yansımaları açısından da ele alınmalıdır. Alınan eğitimin niteliği ne kadar iyi olsa da
öğretmen adaylarının derse ilişkin duygu, düşünce ve beklentilerinin o dersten alınacak verim ve elde edilen
bilgi-becerilerin mesleki yansımalarını doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan sınıf öğretmeni adaylarının İYÖ
Dersi’ne ilişkin ders öncesi, sırası ve sonrasındaki duygu, düşünce ve beklentilerinin deneyimlerine dayalı
olarak betimlenmesi ve bu boyutlar arasındaki değişimin ortaya çıkarılması önemli görülmektedir.
Araştırmanın genel amacı; İYÖ Dersi’ni alıyor olan sınıf öğretmeni adaylarının derse İlişkin algı ve
tutumlarındaki değişimi ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Öğretmen adayları İYÖ Dersi'ni nasıl deneyimlemektedirler?
2. Öğretmen adaylarının İYÖ Dersi’ne ilişkin duygu düşünce ve beklentilerinde hangi yönde nasıl
değişiklikler görülmüştür?
Araştırma temel nitel araştırmaya dayalı olarak desenlenmiştir. Katılımcıları 2017-2018 yılı güz
döneminde iki farklı eğitim fakültesinin Sınıf Öğretmenliği Programı üçüncü sınıfında eğitim gören öğretmen
adayları oluşturmuştur. Araştırmanın verileri öngörüş ve songörüş almaya dayalı açık uçlu anketler, gözlem
notları ve katılımcı günlükleri aracılığıyla toplanmıştır. Öğretmen adaylarının ders öncesi ve sonrasındaki
duygu, düşünce ve beklentilerinin ortaya çıkartılması için her iki fakültede de araştırmacılar tarafından
geliştirilen açık uçlu anketler kullanılmış, ders öncesi ve sonrasındaki değişimi ortaya çıkarabilmek amacıyla
öğretmen adaylarının kod isimlerini anket formuna eklemeleri istenmiştir. Fakültelerin birindeki öğretmen
adaylarının ders deneyimlerinin ortaya çıkarılabilmesi içinse araştırmacılardan biri her ders gözlem notu
tutmuş ve mikro öğretim sürecinin başlaması ile birlikte sekiz öğretmen adayı katılımcı günlüğü tutmaya
başlamıştır. Araştırmanın verileri analiz aşamasında olup, veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler: İlkokuma yazma öğretimi, Sınıf öğretmeni adayları, Mikro öğretim.

The Reflection of The Course of Teaching Primary Reading and Writing on PreService Teachers

The teaching process of primary reading and writing aiming to bring the functional reading and writing skill
for students by means of scientific methods and technics could only be carried out by a primary school teacher who
was well educated in teaching primary reading and writing. For this reason, it is so important that primary school
teachers are well educated on teaching primary reading and writing during pre-service. In this context, the functional
primay reading and writing methods and technics are acquired to pre-service primary school teacher by The Course
of Teaching Primay Reading and Writing (CTPWR) in The Undergraduate Program of Primary School Education. The
course taught for three hours must be taken into account in terms of the reflection on pre-service teachers’s
perceptions as much contextual and processual quality as. Even if the quality of the education is adequate, the preservice teachers’ emotions, thoughts and expectations concerning the course directly influence output from the
course and professional reflections of knowledge-skills acquired. In this regard, as relying on experience, describing
pre-service teachers’ emotions, thoughts and expectations to CTPRW in pre-on-past course process and revealing
the change among these dimensions seem important.
The general aim of the research is to reveal pre-service primary school teachers’, who currently attain the
course, perceptional and attitudinal changes. Accordingly, the questions below were answered:
1. How do the pre-service teachers experience CTPWR?
2. In which direction and how did the pre-service teachers’ emotions, thoughts and expectations to CTPWR
change?
The research was designed in the basic qualitative research. The participants of the research were the preservice teachers receiving education in junior level of Primary School Teaching Program of two different education
faculties in 2017-2018 fall term. The data of the research was compiled by means of open-ended questionnaires
based on pre and past views, observation notes and participant diaries. For the purpose of revealing the pre-services
teachers’ emotions, thoughts and expectations in pre-past process of the course, open-ended questionnaires
developed by the researchers was conducted in two faculties, and to reveal the changes between pre and past
process of the course, the pre-service teachers were supposed to write their code names on the questionnares. With
the aim of revealing pre-service teachers’ experience in one of the faculties, one of the researchers used observation
notes and with the begining of micro teaching process, eight pre-service teachers started to use participant diaries.
The data of the research is on the process of analysis, and the data is going to be analysed via descriptive analysis.
Keywords: The teaching of primary reading and writing, Pre-service primary school teachers, Micro teaching.
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Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının 21. yy Becerilerine Sahip
Öğretmen Yeterlikleri Konusundaki Görüşleri
Özkan ÇELİK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ocelik@mu.edu.tr
Aslı SARIYER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sariyerasli5@gmail.com
Öğretmen yeterliği, bir öğretmenin kendinden beklenen niteliği sağlamak adına
sorumluluklarını verimli biçimde yerine getirmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve
tutumları olarak tanımlanabilir. Bu yeterlikler öğretmen niteliği konusunda bizlere ipuçları
sağlayabilmektedir. Bu bağlamda eldeki araştırmanın amacı da halen görev başında olan sınıf
öğretmenleri ile geleceğin öğretmenleri olan sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri doğrultusunda,
21. yy becerilerine sahip bir öğretmende bulunması gereken yeterlikleri belirlemektir. Bu amaç
doğrultusunda araştırma nitel yaklaşım benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla ilindeki 8 farklı ilkokulda görev
yapmakta olan 50 sınıf öğretmeni ile yine aynı dönem Muğla’daki bir devlet üniversitesinin Eğitim
Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 70 öğretmen
adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulması sürecinde öğretmenlerin seçimi hususunda
seçkisiz örneklemeye gidilirken, öğretmen adaylarının seçiminde ise öğretim derslerini almış ya da
alıyor olmaları bakımından öğretmen yeterlikleri konusunda daha fazla bilgi sahibi olabilecekleri
farz edilerek 3. ve 4. sınıf öğrencisi olma ölçütü dikkate alınmıştır. Bu ölçütü sağlayan gönüllü
öğretmen adayları ile çalışma yürütülmüştür. Verilerin elde edilmesinde sınıf öğretmenlerinin ve
öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan formlar
kullanılmıştır. Hazırlanan formlarda 2 bölüm yer almaktadır. Birinci bölümde katılımcıların bazı
demografik özelliklerini tespit etmeyi amaçlayan sorular yer alırken, ikinci bölümde ise
katılımcılardan “21. yy becerilerine sahip bir öğretmende bulunması gerektiğini düşündüğünüz
yeterlikler nelerdir? Belirtiniz?” sorusunu cevaplamaları istenmiştir. Araştırma sonuçları
değerlendirildiğinde hem öğretmenlerin hem de öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığınca
belirlenen öğretmen yeterliklerine sıklıkla vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular
ilgili literatür çerçevesinde tartışılıp önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Öğretmen adayı, Öğretmen yeterliği, 21.yy öğretmen
becerisi.

Primary School Teacher and Teacher Trainnes’ Views on Teacher
Competencies Having Skills of 21st Century
Teacher competence can be described as knowledge, skill and attitude that a teacher needs
to have to fulfill his/her responsibility efficiently for the sake of providing qualifications expected
from himself/herself. These competencies can provide us with the clues about teacher's
qualifications. In this context, the aim of the present research study is to determine the
competences that must be found in a teacher with 21st century skills, in line with the opinions of
primary school teacher, who are still on duty, and teacher trainees, who are teachers of the future.
In accordance with this purpose, qualitative research design was benefitted. The participants of
the research were comprised of 50 primary school teachers from 8 different schools working in
Muğla and 50 students attending in Primary School Teacher Department of a state university in
Muğla in 2017-2018 academic year. In determining the participants, random sampling method was
used in selection of teachers, and in selection of teacher trainees, whether they have taken the
necessary education or to be taking them in progress or to be junior or senior were taken into
consideration. The study was carried out with volunteer teacher trainees that provide this criterion.
In data collection procedure, forms were designed by researchers to determine the perceptions of
primary school teachers and teacher trainees. Forms prepared have two parts. In the first part of
the forms, there are some demographic information and in the second part, a question was asked,
“What competencies a teacher with skills of 21st century should have? Explain”. When the results
were identified, it was determined that both teachers and teachers trainees often emphasized on
teacher competencies determined by Ministry of National Education. Findings were argued in
accordance with the literature and some suggestions were made.
Keywords: Primary school teacher, Teacher trainee, Teacher competence, Teacher skills of 21st
century
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Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Mevcut Durumlarına İlişkin
Görüşleri
Özkan ÇELİK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ocelik@mu.edu.tr
İmra TAÇ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, imra.tac@hotmail.com
Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve
5110 sayılı mütalaası doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin 2012 yılına mahsus olarak,
Yükseköğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre
atanabilecekleri alana veya diplomalarında yan alan yazılı olanlar bu alana ya da öğretmen
yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olanlar lisans tamamladıkları alana, Zihin
Engelliler Sınıfı Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği suretiyle özür
durumundan yer değiştirmek üzere başvurabilecekleri belirtilmiştir. Bu araştırmanın amacı 2012
yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıf öğretmenlerine tanınan alan değişikliği hakkından
faydalanan ve halen geçiş yaptıkları alanda istihdam edilen öğretmenlerin mevcut durumlarına
ilişkin görüşlerini kendi anlatılarına dayalı olarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Denizli
ilinde bulunan farklı okullarda görev yapmakta olan 10 sınıf öğretmeninin katılımıyla araştırma
gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler
yüz yüze ve telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarama türünde nitel bir
araştırma olup olgubilimsel desen kullanılarak planlanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik
analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenleri en çok eş durumu
tayininden yararlanabilmek için alan değişikliğinden faydalanmayı tercih ettiklerini ve değişikliğin
ilk yıllarında daha fazla sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Veriler ilgili literatür çerçevesinde
tartışılıp önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Alan değişikliği, Nitel araştırma.

Interviews On the Current Position of Primary School Teachers who Shift in
Master Branch
The purpose of this research is to examine the opinions of primary school teachers who
shift the master branch on their own positions. In line with this aim, research was carried out with
the participation of 10 primary school teachers working in different schools in Denizli. During the
collection of the data, participants were interviewed semi-structured through face-to-face and
telephone interviews. The study is is a qualitative research and it is planned using an
phenomenology. In the analysis of the obtained data, content analysis technique was used. The
data have been discussed and suggested within the relevant literature.
Keywords: Primary school teacher, Shift in master branch, Qualitative research.
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Öğretmenlerin Genel Erteleme ve Çok Boyutlu İş Motivasyonu Düzeylerinin
Karşılaştırılması
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, sedasaracal@gmail.com
Ezgi DARAMA, Adnan Menderes Üniversitesi, ezgidarama@gmail.com
Ayşe YAVUZ, Adnan Menderes Üniversitesi, ayseyavuz677@gmail.com
Araştırmanın amacı, araştırmaya katılan öğretmenlerin genel erteleme eğilimi ve iş motivasyonu
arasındaki ilişkinin; yaş, cinsiyet, kıdem, branş, görev yapmakta olunan okul türü gibi değişkenler
açısından incelenmesidir. Veri toplama aracı olarak, Çivilidağ, A. ve Şekercioğlu, G. (2017) tarafından
geliştirilen Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeği ile Balkıs (2006) tarafından geliştirilen Genel Erteleme
Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Bunun yanında araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile veri
toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS Paket Programından yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini,
aktif olarak görev yapmakta olan 116 öğretmen oluşturmaktadır. Araştıma sonucuna göre öğretmenlerin
genel erteleme eğilimlerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. İş motvasyonunu etkileyen en önemli
faktör öğretmenlerin motivasyonlarının düşük olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Erteleme Eğilimi, İş Motivasyonu.

An Investigation of Teachers’ General Procrastination Tendencies and Multiple
Dimension Job Motivation Levels
The aim of the research was to investigate the relationship between the general procrastination
tendenies and Multidimensional Work Motivations of the teachers' participating in the research in terms
of variables such as ;age, gender, seniority, branch and school type. “Multiple dimension work motivation”
developed by Çivilidağ and Şekercioğlu (2017) and "General Procrastination Inventory" developed by Balkıs
(2006) were used as data collecting tool. In addition, data were collected through a personal information
form prepared by the researchers. In the analysis of data collected SPSS Package Program was used. The
working group of the study is constitutes 116 teachers working acvitely. The findings indicated that
teachers' general tendency of procrastination is medium-level. The most important factor affecting job
motivation is the teachers’ low motivations.
Keywords: Teacher, Procrastination Tendencies, Job Motivation.
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Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersinin İçeriğine İlişkin
Görüşleri

Dr. Semra ERTEM, Dokuz Eylül Üniversitesi, semra.ertem@deu.edu.tr
Dr. Rıdvan KETE, Dokuz Eylül Üniversitesi, ridvan.kete@deu.edu.tr

Eğitim ve öğretimin temel amacı, öğrencilerde istendik davranış değişikliği oluşturmaktır. Eğitim sürecinde
öğrencilerde meydana gelen davranış değişikliğinin yönü, hangi düzeyde olduğu ve bu konudaki eksikler ölçme ve
değerlendirme ile anlaşılmaktadır. Bu durum ölçme ve değerlendirmeyi eğitim sürecinin vazgeçilmez bir öğesi
yapmaktadır.
Eğitim alanında yapılacak olan bütün eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarılı olması için ilk önce
öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda yetiştirilmeleri gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme alanında
belirlenen performans göstergelerini etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, kuşkusuz öğretmenlerin bu alandaki
donanımlarıyla ilişkilidir. Bu alandaki donanımları ise, lisans eğitimleri sırasında aldıkları eğitimde ölçme ve
değerlendirme dersinden ne kadar yararlana- bildiklerine, bu derste ne kadar başarılı olduklarına bağlanabilir. O
halde, lisans eğitimi sırasında verilen eğitimde ölçme ve değerlendirme dersinin etkililiği, öğretmenlerin bu alandaki
yeterliklerini sağlamada temel etkenlerden biri olarak kabul edilebilir.
Bu bağlamda; “öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme dersinin içeriğine ilişkin görüşlerinin
değerlendirilmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme dersinin içeriğine ait görüşlerini içeren bu çalışma nitel bir
çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşan
anket ile öğretmen adayları ile yapılan görüşme, araştırmanın veri toplama araçlarını oluşturmaktadır.
Araştırmanın evrenini 2017/2018 öğretim yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesinde ölçme değerlendirme dersini
alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, bu sınıflardan rastgele seçilen farklı özel eğitim ve orta
öğretim öğretmenliği bölümlerinden toplam 120 öğretmen adayı meydana getirmektedir. Ankette yer alan sorular
araştırmacılar tarafından hazırlanıp, anket taslağının kapsam geçerliliğini test etmek amacıyla 3 alan uzmanı
tarafından incelenmiştir. Alınan görüşler doğrultusunda anket gerek içerik gerekse biçimsel açıdan yeniden
düzenlenmiştir. Anketteki açık uçlu maddelerden elde edilen veriler, nitel araştırmalarda kullanılan veri çözümleme
yöntemlerinden biri olan içerik analizi uygulanarak kodlanmış, veriler sınıflanmış ve kullanılan ortak ifadeler tespit
edilerek madde haline getirilmiştir.
Yapılan analiz sonuçlarında; elde edilen bulguların tablo ve grafikleri oluşturularak karşılaştırmaları yapıldı.
Bulgulara bağlı olarak öğretmen adaylarının gelişen eğitim ve teknolojinin yanında öğrenci kazanımlarını ölçmedeki
yeterlilikleri ve görüşleri tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: Ölçme-değerlendirme, Öğretmen adayı, Görüş, Tutum.

Teacher Candidates' Opinions About The Contents Of The Assessment And
Evaluation Course

The main aim of education and training is to create a change of behavior in students. The direction of the
change in behaviors that occur in the students during the training process, the level at which they occur, and the
deficiencies in this subject are understood through measurement and evaluation. This situation makes assessment
and evaluation an indispensable element of the education process.
In order to be successful in all educational activities in the field of education, teachers must first be trained
in measurement and evaluation. It is undoubtedly related to the skills of the teachers in this area that the
performance indicators specified in the field of measurement and evaluation can be carried out effectively. The
equipment in this area can be attributed to the extent to which they have benefited from the assessment and
assessment course in the course of their undergraduate education and how successful they are. In that case, the
effectiveness of the measurement and assessment course in undergraduate education can be regarded as one of the
main factors in which teachers are competent in this area.
In this context; ""The evaluation of teacher candidates' views on the content of the measurementassessment course constitutes the aim of this research.
This study is a qualitative study which includes the opinions of the teacher candidates about the content
of the measurement and evaluation course. The case study was used in the research qualitative research design. The
interview with the open-ended questionnaire and the interview with the teacher candidates constitute the data
collection tools of the researcher.
The student's universe constitutes the teacher candidates who took the assessment and evaluation course
at the DEU Buca Education Faculty during the academic year of 2017/2018. In the sample, a total of 120 teacher
candidates from different special education and secondary education teacher departments randomly selected from
these classes are introduced. The questions in the questionnaire were prepared by the researchers and examined by
3 field experts in order to test the coverage of the questionnaire. In line with the views received, the questionnaire
has been rearranged from the formal point of view as well as the content. The data obtained from the open-ended
items in the questionnaire were analyzed by using content analysis which is one of the data analysis methods used
in qualitative researches. The data were coded, data were classified and common expressions were used.
In the analysis results; tables and graphs of the obtained findings were compared and compared. Depending
on the findings, prospective teachers' competencies and opinions in measuring student achievements as well as
developing education and technology were discussed.
Keywords: Assessment, Teacher candidate, Opinion, Attitude.
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Öğretmen Adaylarının Microsoft Office Programlarına Ait Bilişsel Yapılarının
Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi
Dr. Semra ERTEM, Dokuz Eylül Üniversitesi, semra.ertem@deu.edu.tr
Dr. Rıdvan KETE, Dokuz Eylül Üniversitesi, ridvan.kete@deu.edu.tr
Verinin olağanüstü büyüdüğü ve hızlı bir teknoloji sürecinden geçmekte olduğumuz bu günlerde
teknolojinin sağladığı araçlar vazgeçilmezdir. Bu araçların en başında da şüphesiz bilgisayarlar gelmektedir.
Her alanda olduğu gibi eğitimde de bilgisayar kullanımı her geçen gün önemini artırmaktadır. Öğrenciler
imkânları ölçüsünde okudukları okulda, evlerinde veya internet kafelerde bilgisayar kullanmaktadırlar.
Bilgisayarı her ne kadar herkes yoğun olarak kullansa da bilgisayarlar; bireylerin günlük hayatındaki, biyolojik,
psikolojik, sosyal nitelikleri üzerindeki etkisi, gibi pek çok nedenden dolayı farklı açılardan yararlanmaya ve
açıklamaya çalıştıkları bir teknolojik icattır. Bu noktada, bilgisayar kavramı hakkında geleceğe yön verecek
olan öğretmen adaylarının bilişsel yapılarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, alternatif
bir ölçme değerlendirme tekniği olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) aracılığıyla öğretmen adaylarının
bilgisayar dersindeki Excel ve Word programlarına ilişkin bilişsel yapılarını ortaya koymaktır.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017/2018 öğretim yılında
DEÜ Buca Eğitim Fakültesinde bilgisayar dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, bu
sınıflardan rastgele seçilen farklı (ilköğretim matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler i) 3 lisans alanına sahip 42’
şer (toplan:126) öğretmen adayı meydana getirmektedir.
Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılmıştır. Öğretmen
adaylarından belli bir süre içerisinde Excel ve Word anahtar kavramlarının zihinlerinde çağrıştırdığı cevap
kelimeleri yazmaları istenmiştir. Çalışmada oluşturulan kategori ve alt kategorilere ait iç tutarlılık makale
yazarları ve bilgisayar bölümünden iki alan uzmanı tarafından sağlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine
göre düzenlenmiştir. Elde edilen veriler anahtar kavram ve cevap kelimelerden oluşan bir frekans tablosuna
kaydedilmiş ve bu tabloya göre öğretmen adaylarının bilişsel yapılarını ortaya koyan kavram ağları çizilmiştir.
Bu kavram ağlarında anahtar kavramlar ve cevap kelimeler arasındaki bağlantılar ve ilişkiler ortaya konmuştur.
Elde edilen bulgular ışığında, öğretmen adaylarının genelde alternatif ölçme değerlendirme
tekniklerinin özelde ise KİT’in kullanılabilirliğine yönelik sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kelime ilişkilendirme testi, Bilgisayar öğretimi, Office programları, Ölçme ve
değerlendirme.

Determination of Cognitive Structures of Microsoft Office Programs of Teacher
Candidates with Word -Association Test
The tools that technology provides are indispensable these days when we are passing through a
process of rapid technological growth that has been extraordinary. At the beginning of these tools are
certainly computers. As is the case in every field, the use of computers in education is increasing every
day. Students use computers at school, at home, or in internet cafes where they can read as much as
they can. Computers are computers that are used extensively by everyone; are the technological
inventions that try to exploit and explain different angles for many reasons such as the influence of
individuals on their biological, psychological, social qualities in their daily life. At this point, it is very
important to determine the cognitive structures of the prospective teachers who will guide the future
of the computer concept. The aim of this research is to reveal the cognitive structures of the teacher
candidates regarding the Excel and Word programs in the computer course through the Word Association
Test (WAT), an alternative measurement evaluation technique.
Qualitative research method was used in this study. The student's universe constitutes candidate
teachers who take computer courses at DEÜ Buca Education Faculty in the academic year of 2017/2018.
The sample is composed of 42 randomly selected (126) teacher candidates with 3 undergraduate areas,
randomly selected from these classes (primary school mathematics, science, social studies).
The free word-association test (WAT) was used to collect the data. Teacher candidates are
required to write the answer words that the key concepts of Excel and Word evoke in their minds within
a certain period of time. The internal consistency of the categories and subcategories created in the
study was provided by the two field experts from the article authors and computer department. The
obtained data were arranged according to the content analysis. The obtained data were recorded in a
frequency table composed of key concepts and answer words and concept nets were drawn according to
this table which revealed the cognitive structures of teacher candidates. In these concept networks, the
connections between key concepts and answer words are revealed.
In the findings, the results of prospective teacher candidates and the results of alternative
measurement evaluation techniques in general and the use of WAT in particular are given.
Keywords: Keyword attachment test, Computer teaching, Office programs, Measurement and
evaluation.
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4. Sınıf Resim-İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersi Ölçme Ve
Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin İzlenimleri
Dr. Hüseyin UYSAL, Kastamonu Üniversitesi, h.uysal87@gmail.com
Dr. Sema SULAK, Bartın Üniversitesi, semasulak@gmail.com
Ölçme süreci, ölçülecek niteliğin (davranışın) belirlenmesi ve bu davranışın eşleştirileceği uygun sayı
veya sembollerin belirlenmesi aşamalarında gerçekleşmektedir. Sözü geçen eşleştirmeyi mümkün kılan ise
ölçme araçlarıdır. Eğitimde yapılan ölçme çalışmalarında da öğrencilere kazandırılması planlanan kazanımların
nasıl ölçüleceği, başka bir ifadeyle, hangi ölçme araçlarının kullanılacağı önem arz etmektedir. Eğitimde her
disiplinin kendine özgü bilgi ve beceri özelliklerine göre bir ölçme ve değerlendirme süreci bulunmaktadır.
Güzel sanatlar diğer disiplinlerden ayrı bir özellik göstermektedir. Güzel sanatlar eğitiminde öğrencilerin
bilgiden daha ziyade yetenekleri ile birleştirdikleri becerileri ölçülmeye çalışılmaktadır ve ölçülen davranışlar
hem bilişsel hem duyuşsal hem de psikomotor özellikleri bir bütün olarak içerebilmektedir. Aynı zamanda,
dikkat edilmesi gereken önemli bir durum ise ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amacının sadece bir
dersten geçip geçmeme durumunu saptamak değil, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak
yeteneklerini ortaya çıkarmak, onları ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre uygun biçimde yönlendirmek olduğu
da unutulmamalıdır. Bir öğrencinin yaptığı resmi hangi kriterlere göre değerlendirileceği, güzelin ya da
başarılının nasıl tanımlanacağı ve nasıl puanlanacağı ve yapılan bu değerlendirmelerin öğrencilerin bireysel
farklılıklarını nasıl kapsayacağı Güzel sanatlar alanında yürütülecek ölçme değerlendirme çalışmalarında dikkat
edilmesi gereken konulardır. Güzel sanatlar alanı içerisinden okullarda “Görsel Sanatlar ve Müzik” olmak üzere
iki ders bulunmaktadır. Görsel Sanatlar dersleri eski adıyla “Resim” derslerindeki ölçme ve değerlendirme
süreci uygulamaları açısından diğer alanlara göre daha esnek bir çerçeveyle sürece dahil olmaktadır. Bu
araştırmada, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim
Dalında, “Okul Deneyimi” ve “Öğretmenlik Uygulaması” derslerini alan 4. Sınıf öğrencilerinin okullardaki
tecrübeleri doğrultusunda Görsel Sanatlar dersi için ölçme ve değerlendirmeye yönelik izlenimlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir.
Araştırma verisi yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir ve içerik analize tabi tutulmuştur. Çıkan
sonuçlar literatür ile desteklenerek yorumlanmış ve sonuçlar detaylarıyla paylaşılmıştır. Bu araştırma ,Görsel
Sanatlar dersi bünyesindeki ölçme ve değerlendirme sürecine olan farkındalığı arttırmak ve sonuçlarının diğer
araştırmacılara kaynak oluşturması açısından önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, Görsel sanatlar dersi, Ölçme ve değerlendirme.

The Beliefs of Undergraduate Art Education Students’ About Art Lesson
Measurement and Assessment Methods
The measurement process takes place during the determination of the quality (behavior) to be
measured and the determination of the appropriate number or symbols to be matched to this behavior. Pairing
is possible by the help of scale. In the measurement carried out in education, it is important to determine
how the planned goals to be gained to the students will be measured, in other words, which measurement
tools can be used. In education, each discipline has a measurement and evaluation process according to its
specific knowledge and skill characteristics. Fine arts show a distinctive feature from other disciplines. In fine
arts education, the students are trying to measure the skills they have combined with the more intelligent
talents, and the measured behaviors can include both cognitive and emotional as well as psychomotor features
as a whole. At the same time, it is important to note that the aim of measurement and evaluation applications
is not just to determine whether or not a goal has been achieved, but rather to bring out the skills of the
students taking into account individual differences and to guide them appropriately according to their
interests, needs and abilities. How to evaluate the picture of a student according to what criteria, how to
define and how to be beautiful or successful and how these evaluations will cover the individual differences
of the students are the issues that should be considered in the field of measurement studies in the field of
fine arts. Within the field of fine arts, there are two courses in the schools "Visual Arts and Music". Visual Arts
courses are more involved in the process of measurement and evaluation process in the "Painting" courses
formerly than in other fields. In this research, it was aimed to determine the impressions of the 4th grade
students who have the courses of "School Experience" and "Teaching Practice" in the field of Art Education
Department of Fine Arts Education Department of Kastamonu University Faculty of Education Department of
Fine Arts Education for measurement and evaluation for visual arts lesson in the light of their experiences.
The research was designed according to screening model from qualitative research methods. The research
data was obtained by structured interview form and the content was analyzed. The results were interpreted
by supporting the literature and the results were shared in detail. This research is seen as important in
increasing the awareness of the measurement and evaluation process within the visual arts course and its
results as a source for other researchers
Keywords: Measurement and evaluation, Art education, Fine arts.
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Hafif Zihin Engelli Öğrencilere Cümle Çözümleme Yöntemiyle Sesli Harflerin
Öğretimi: Eylem Araştırması
Hatice Ece GEÇ, Trakya Üniversitesi, ece.973@gmail.com
Doç. Dr. İbrahim COŞKUN, Trakya Üniversitesi, zibrahimc@gmail.com
Okur-yazar olmak hem farklı gelişim gösteren bireyler hem de normal gelişim gösteren
bireyler için işlevsel bir beceridir. Bireyler günlük yaşamlarını bağımsız sürdürebilmek için okuma
yazma becerisine ihtiyaç duymaktadırlar. Özel gereksinimli bireyler için ise okuma yazmanın önemi
çok daha büyüktür. Özel eğitim esnek bir alandır ve bireysel farkları dikkate alır. Öğrencilerin
öğrenebilmesi için birden çok yöntemi denemeye el verir. Bu araştırmada 2005 yılından beri
müfredatta olan “ses temelli cümle yöntemi” ile okuma yazmayı öğrenememiş özel eğitim alt
sınıfına devam eden 11 yaşındaki hafif derecede zihin engelli bir öğrencinin “cümle çözümle
yöntemi” ile sesli harfleri öğrenme düzeyi incelenmiştir. Araştırma eylem araştırması olup Edirne
ilinde gerçekleştirilmiştir. Öğrenciye 8 sesli harf ile başlayan fişler alfabe sırasına göre tek tek
sunulmuştur.(Ali ata bak, Emel eve gel, Işık ılık süt iç, İpek ipi tut, Oya okula koş, Ömer mısır sever,
Uyan Ufuk uyan, Ümit bu üzüm). 5 fiş görsel olmadan 3 fiş ise görsel aracılığı ile sunulmuştur.
Öğrenci ile yapılan dersler video kayıt altına alınmış ve araştırmacı araştırma günlükleri tutmuştur.
Araştırmanın verileri içerik analizi ile analiz edilmiş olup analiz edilirken doküman incelemesi ve
görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencinin cümle çözümleme
yöntemi ile sesli harfleri öğrenme düzeyinde anlamlı bir değişim bulunmuştur ve görsel ile sunulan
fiş cümlelerinin görsel olmadan sunulan fiş cümlelerine kıyasla daha fazla akılda kaldığı
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hafif zihin engelli, Cümle çözümleme yöntemi, Ses temelli cümle yöntemi,
Sesli harf.

Wowels Teaching with Sentence Analysis Method for the with Mild
İntelluctued Disabilities: Action Research
Literacy is a functional skill for both individuals with different development and individuals
with normal development. Individuals need literacy skills in order to be able to maintain their daily
lives independently. Special education is a flexible field and takes into account individual
differences. Special education uses multiple methods for students to learn.In this research, the
level of wovels teaching by “the sentence analysis method” of the student with mild intellectual
disabilities who cannot learn to read and write with “the sound-based sentence method” which has
been in curriculum since 2005 has been examined. It is an action research and it was carried out in
the province of Edirne. Lessons made with the student were recorded in the video and the
researcher kept the research logs. The research data were analyzed by document analysis and
interviews.At the end of the research, the radical change occured in the level of wovels teachin by
“the sentence analysis method” of the student.
Keywords: Mild intellectued disablites, Sentence analysis method, Sound-based sentence
method, Wovels.
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Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Bilimin Doğası Algılarının ve
Becerilerinin Araştırılmasına ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma
Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, hsayvaci@gmail.com
Doç. Dr. Serkan SEVİM, Pamukkale Üniversitesi, ssevim@pau.edu.tr
Öğr. Gör. Gürhan BEBEK, Avrasya Üniversitesi, gurhan.bebek@avrasya.edu.tr
Sena KİBRİTÇİOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, senakibritcioglu@gmail.com
Toplumların gelişimine yön veren kişilerin liderlik, üretkenlik ve yaratıcılık gibi özelliklere
sahip olan üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyler olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla da bu bireylerin
sahip oldukları özellikleri geliştirmek ve kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak
ülkelerin bugünü ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu denli önemli bir yere sahip
olmasına rağmen üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyleri sınırlandırır düşüncesinden dolayı üstün
zekâlı ve özel yetenekliler için bir eğitim-programı ortaya çıkarılmamıştır. Bu sebepten ötürü
toplumlar geleneklerine, göreneklerine, ihtiyaçlarına, bireylerin becerilerine ve ilgilerine bağlı
olarak çeşitli eğitim modelleri geliştirmişledir. Ancak bu modellerin meydana getirilme süreci ve
içeriği ülkemizin sahip olduğu eğitim anlayışına ve toplumun ihtiyaçlarına uygun değildir. Dolayısıyla
da üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin sahip oldukları algılar ve beceriler tespit edilmeli ve
bu özelliklere yönelik eğitim modelleri ortaya konulmalıdır. Araştırma kapsamında bu durum göz
alınarak; (1) üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin bilim ve bilimin doğasına yönelik sahip
oldukları algı ve becerilerin tespit edilmesi, (2) tespit edilen algı ve becerilerin gruplandırılması,
(3) üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin bilim ve bilim doğasına yönelik sahip oldukları algı
ve becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin tasarlanarak uygulanması amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda da durumu derinlemesine incelemek ve betimlemek gerektiğinden araştırma
özel durum yöntemi kullanılarak yürütülecektir. 3 aşama şeklinde yürütülmesi planlanan
araştırmanın katılımcılarını üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma
sürecinde veri toplama aracı olarak klinik mülakatlar ile birlikte gözlem ve anket kullanılacaktır.
Elde edilen nitel veriler NVivo paket programı ile analiz edilirken, nicel veriler SPSS paket programı
kullanılarak analiz edilecektir. Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin bilim ve bilimin doğasına
yönelik sahip oldukları algı ve becerileri geliştirmek için etkinliklerin tasarlanacak olması ülkemizin
ihtiyaç duyduğu alanlar olan fen, matematik ve mühendislik dallarında yeni ve özgün düşünceler
açısından atılım yaratacak bireylere temel oluşturabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciler, Bilimin doğası algısı ve becerisi.

A Study for Investigation and Improvement of Gifted and Talented Students’
Perceptions and Skills about Science and Nature of Science
It is known that gifted and talented individuals who have features such as leadership,
productivity and creativity guides to development of societies. Therefore, improve of gifted and
talented individuals’ features and ensure to use gifted and talented individuals’ capacities are
important for present and future of countries. Despite having such an important place, there is no
curriculum for gifted and talented individuals. For this reason, societies have developed various
education models which depend on their traditions, needs and skills and knowledge of individuals.
However, process and content of modeling are not suitable for our country’s education system.
Hence, it should be determined gifted and talented students’ perceptions and skills and it should
be established education models for these features. Within the context of this research, (1)
identifying gifted and talented students’ perceptions and skills about science and nature of science,
(2) grouping these perceptions and skills, (3) designing activities for develop to gifted and talented
students’ perceptions and skills about science and nature of science. For this purpose, this research
will be carried out using case study method. Participations of study which will be carried out in 3
steps are gifted and talented students. Data collection tools of study are clinical interview,
observation and survey. While qualitative data of study will be analyzed Nvivo Program and
quantitative data of study will be analyzed SPSS Program. Designing activities for develop to gifted
and talented students’ perceptions and skills about science and nature of science is important for
STEM Education.
Keywords: Gifted and talented students, Perception and skills of the nature of science.
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Tipik Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Görme Engelli Öğrencilerin Yazmaya
Hazırlık Süreçlerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Karşılaştırılması
Berkay Ömer ÜNAL, Trakya Üniversitesi, berkayomerunal@gmail.com
Doç. Dr. İbrahim COŞKUN, Trakya Üniversitesi, zibrahimc@gmail.com
Bu çalışmanın amacı; tipik gelişim gösteren ve Latin alfabesiyle ilkokuma-yazma öğrenmekte olan
öğrenciler ile görme yetisini yüksek oranda kaybeden ve Braille alfabesiyle ilkokuma-yazma öğrenmekte olan
görme engelli öğrencilerin yazmaya hazırlık süreçlerini öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırmaktır.
Toplumlar, geçmişten bu yana var olan bilginin üzerine edinilen yeni bilgileri koyarak kendilerini ileri taşırlar.
Bunun temeli ise okuma-yazmaya dayanmaktadır. Yüksek oranda okur-yazar toplum olmak gelişmiş toplum
olmanın ilk adımlarından biridir. Bu nedenle birçok ülkede önemle üzerinde durulduğu gibi Türkiye’de de
ilkokuma-yazmanın üzerinde önemle çalışılmaktadır. Yalnızca tipik gelişim gösteren öğrencilerin değil engelli
öğrencilerin de okuma-yazma öğrenmesine yüzyıllardır önem verilmektedir. Bu nedenle özellikle görme
yetisini yüksek oranda kaybeden bireylerin de okur-yazar duruma gelmesi için Braille yazı sistemi
geliştirilmiştir. Okulların açılmasıyla birlikte görme engelli bireyler de tipik gelişim gösteren akranları gibi
ilkokuma-yazma eğitimi almaktadır. Ancak, Latin alfabesi ile okuma-yazma öğretimi ile Braille alfabesi ile
okuma-yazma öğretimi farklı süreçlerden geçmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, Latin ve Braille alfabesi ile
ilkokuma-yazma öğretimi öncesi yazmaya hazırlık sürecinde ne tür farklılıklar ya da benzerlikler bulunduğu
konusunun öğretmen görüşleri doğrultusunda araştırılarak ortaya konması amaçlanmıştır. Bu çalışma için
hazırlanan ve uzman görüşü alınan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile katılımcılara her iki alfabenin öğretimi esnasında yazmaya hazırlık sürecinde
kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri, öğretim yöntemleri, kullanılan materyaller, öğrencilerin dikkatini
toplamak ve öğrencileri güdülemek için kullanılan cümleler ile süreçte kullanılan pekiştireçler açısından her
iki gruptaki benzerlikler ve farklılıkları karşılaştırmaya yönelik sorular yöneltilmiştir. Araştırmanın
katılımcılarını, Ankara’da iki farklı görme engelliler okulunda görme engelliler öğretmenliği yapmakta olan ve
tesadüfi seçilen beş öğretmen ile Edirne’de üç farklı ilkokuldan tesadüfi seçilen on sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular karşılaştırılarak okuyucuya sunulmuştur. Araştırmanın karşılaştırmayı
amaçladığı, ölçme-değerlendirme yöntemleri, öğretim yöntemleri ve materyaller açısından her iki grup
öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen bulgularda belirgin farklılıklar olsa da öğrencilerin dikkatini
toplamak ve öğrencileri güdülemek için kullanılan cümleler ile kullanılan pekiştireçler açısından anlamlı bir
farklılık yoktur.
Anahtar Kelimeler: Yazmaya hazırlık, Öğretmen görüşleri, Görme engelliler.

Comparison of Typical Developmental Students and Visually Impaired
Learners' Preparation Processes in Terms of Teacher Opinions
The purpose of this study: to compare with teacher's view preparation process of write of students who are
learning typical reading and writing with Latin alphabet and viasvally imprained student who are learning to read
and write with Braille alphabet and can not see high rate. Societies are moving forward by putting new information
that has existed since the past. This basis is based on literacy one of the first steps towards becoming a developed
society is to be a high-literate society. Therefore in Turkey, as in many countries it is also strongly focused on working
strongly on the first reading-writing. İt has been emphasized for centuries that not only students whit typical
development but also learners with disabilities learn to read and write. For this reason, The Braille writing system
has been developed for visially impaired individuals, to be literate. With the opening of schools, visially impaired
individuals reaive also first reading and writing education as their typically developis pears. However, The teaching
of reading and writing with Latin alphabet and the teaching of reading and writing with Braille alphabet go through
different processes. For this reason, in this study, it was aimed to investigated in the direction of teacher opinions
what kind of diffirences or similiarities in preparetion process of writing before writing and reading intruction with
Latin and Braille. Data were collected through a semi-structured interview form prepared for this study and received
expert opinion. Participants were asked to compare the similarities and differences in the two groups in terms of
the measurement and evaluation methods used in the writing preparation process during teaching of both alphabets,
semi-structured interview form, teaching methods and used materials, sentences used to attract students and
encovraging students and reiforcements used in process. Participants of study consisted of five randomly selected
teachers who were teaching visually impairments in two differents visual impairtment school in Ankara and ten
classroom teachers who were selected randomly from three differents primary schools in Edirne. The finding were
compared and present to the reader. Although there are significant differences in the finding obtained from the view
of the two groups of teachers in term of the measurement evaluation methods, teaching methods and materials that
the researcher is aiming to compare, there is no significant difference in terms of the reinforcement used with the
statements used to attract students attention and students motivation.
Keywords: Readiness for writing, Teacher opinions, Visual impairments.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilere İlişkin
Farkındalığının İncelenmesi

Elif SAYIM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, elif.sym13@gmail.com
Muazzez BAYHAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, didembayhan19@gmail.com
Berna AKÇA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bernaakca@windowslive.com
Rukiye Duygu KOLGU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, duygukolgu@icloud.com
Çiğdem GÜLEK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, cigdem.2645@hotmail.com

Özel eğitim gerektiren birey, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına
göre beklenilen düzeyde anlamlı farklılık gösteren kişilerdir. Özel gereksinimli birey diğer bireylerden
farklı planlanmış bireysel bir eğitime ihtiyaç duyar. Bu bireylerin eğitim ortamında aktif rol almaları için
onları eğitecek personelin de buna uygun eğitim alması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, sınıf
öğretmeni adaylarının özel gereksinimli öğrenciler ile ilgili farkındalıklarını araştırmaktır. Bu amaç
doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğinde 4. sınıfta öğrenim
gören 43 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında öğrencilerin özel
eğitim dersi almaları kriter olarak belirlenmiştir. Nitel çalışma yöntemiyle yürütülen araştırmada yarı
yapılandırılmış görüşme ile toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmeni adayları özel gereksinimli çocukların kim olduğunu bilmekte
ve örnekler ile açıklamaktadırlar. Bununla birlikte çoğu öğretmen adayı özel gereksinim duyan öğrenci
ile nasıl iletişim kuracağı konusunda bilgi sahibidir. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğu iletişim kurmanın
yanında nasıl öğretim gerçekleştireceği konusunda da bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. 43 öğretmen
adayının 19’u sınıfında özel gereksinimli öğrencinin kendilerini kaygılandıracağını belirtirken 24’ü ise
kaygılandırmayacağını belirtmiştir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu özel gereksinimli öğrencinin olduğu
bir sınıfta sınıf içi ve sınıf dışında yapabilecek etkinliklere örnekler vermişlerdir. Bunların yanında çoğu
öğretmen adayı özel gereksinim duyan öğrenci ile diğer öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak için
yapılabilecek etkinliklere örnekler verebilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmen adaylarının özel
gereksinimli çocuklarla etkili bir iletişim kurmaları ve aktif bir iletişim ortamı sağlamaları için
öğrenimleri sürecinde aldıkları zorunlu ders sayısı arttırılması ve uygulamalı eğitimin verilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, Özel gereksinimli bireyler, Öğretmen adayları, Farkındalık.

Examination of the Awareness of Class Teacher Candidates on Special Needy
Students
Individuals who require special education are individuals who differ significantly from their peers
in terms of their individual characteristics and educational qualifications. A special needs individual
needs a different individualized education than the other individuals. In order for these individuals to
take an active role in the educational environment, the personnel to train them will need to be trained
accordingly. The purpose of this study is to investigate the awareness of classroom teacher candidates
about special needs students. For this purpose qualitative research methods were used in the research.
The study group of the study constitutes 43 class teacher candidates who are studying in the 4th grade
at Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education Class Teacher. In establishing the working group,
the criteria for students to take special training courses were determined. In the study conducted by
the qualitative study method, the data collected by the semi-structured interview were analyzed using
the content analysis method. According to research findings, classroom teacher candidates know who
the special needs children are and explain with examples. However, most teacher candidates have
information about how to communicate with students who have special needs. In addition, many of the
prospective teachers stated that they have knowledge about how to teach in addition to communication.
43 teachers indicated that the candidate with special needs in the 19th class would worry about them
and 24 would not worry. They gave examples of activities that can be done both inside and outside the
classroom in a class where the majority of the teacher candidates have special needs students. In
addition to these, most teacher candidates have been able to give examples of activities that can be
done to bring together students with special needs and other students. As a result of the research, it is
suggested that classroom teacher candidates should communicate effectively with children with special
needs and increase the number of compulsory courses they take in the course of their education in order
to have an active communication environment and give practical education.
Keywords: Special education, Special needed ındividuals, Teacher candidates, awareness.
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4.Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğrenme Güçlüklerine Yönelik Farkındalıkların
Belirlenmesi
Yaren Filiz KARASU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, yarenfiliz33@outlook.com
Öğrenme güçlüğü; öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma, anlama, hesap yapma, vb.
becerileri gerçekleştirmekte zorlanmasıdır. Bu güçlükler bazen çok belirgin şekilde kendini belli ettiği
gibi bazen de açıkça kendini belli etmeyebilir. Öğrenme güçlüklerinin açıkça kendini belli etmediği
durumlarda, öğrencinin derslerde başarısız olması genellikle öğrencinin çalışmamasına bağlanmaktadır.
Bu tür durumlarda öğrencinin başarısız olmasını çalışmamasına bağlamak öğrencinin daha çok özel ilgiyle
istenen seviyeye gelebileceğini bilmemekten kaynaklanmaktadır. Çünkü öğrenme güçlüğü yaşayan
bireyler, kazanması beklenen becerileri gerçekleştirebilmesi için belli bir seviyeye gelene kadar daha
özel bir ilgiye ihtiyaç duyarlar. Öğrenme güçlüğü olan bireyler özel ilgi görmediklerinde gelişme görmek
oldukça zordur. Günümüzde bireylerde öğrenme güçlüğü görülme oranının giderek arttığı
düşünülmektedir. Bu konu şüphesiz ki geleceğin öğretmeni olan öğretmen adaylarını da
ilgilendirmektedir. Çünkü öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü olan bireylerle karşılaşma olasılığı
arttığı düşünülmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğüne yönelik daha çok bilgiye
sahip olması gerekmektedir. Öğretmen adayı eğitim sürecinde uygulamalı bir eğitim almadığı için
öğretmenlik hayatında öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere karşı nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir
farkındalık yaratamamaktadır. Bu çalışmanın amacı 4.sınıf öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğüne
yönelik farkındalık düzeylerini belirlemektir. Çalışmanın evrenini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim
Fakültesi 4.sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini
ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4.sınıf Fen Bilgisi Eğitimi,
İlköğretim Matematik Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Psikolojik Danışmalık ve
Rehberlik, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Sınıf Eğitimi bölümü özel eğitim dersini almış
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Yangın, Yangın, Önder, Şavlığ (2016)
tarafından geliştirilmiş olan 20 maddelik likert tipi ‘’öğrenme güçlükleri farkındalık ölçeği’’
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Araştırma
sonucunda öğretmen adaylarının öğrenme güçlüklerine yönelik farkındalık düzeyleri belirlenmiş olup elde
edilen sonuçlar ilgili literatür çerçevelerinde tartışılarak önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Özel öğrenme güçlüğü, Farkındalık, Özel eğitim, Öğretmen adayı.

Detecting Awareness of Learning Dissabilities for 4th Grade Pre-Service
Teachers
Learning Disabilities can be explained as having difficulty to read, speak, write, listen,
understand and calculate. Occasionally these difficulties may be revealed clearly and sometimes
dissimulate itself. When these learning dissabilities dissimulate itself, the reason of ineffectiveness of
the student supposed as laziness because of unawareness. This belief takes its source from being
unfamiliar to students with learning dissabilities and these students need more special care to required
standards. Because students with learning dissabilities need special care until a certain point to achieve
required abilities. Without achieving the certain point, progress may not be observed. Nowadays, the
ratio of learning dissabilities is considered as increasing for individuals. This issue is a concern for
preservice teachers with no doubt. Because the possibility of having a student with learning dissabilities
for teachers is considered as increasing. Therefore, preservice teachers should know more about learning
dissabilities. Teachers cannot raise awareness in their teaching career to how to treat students with
learning dissabilities because teachers do not take applied education in the learning process. The aim of
this research is to determine the level of awareness to learning dissabilities of 4th grade preservice
teachers. The population of the research is formed from Muğla Sıtkı Koçman University Education Faculty
4th grade preservice teachers. Paradigm of research is formed by Muğla Sıtkı Koçman University 4th
grade, Science education, primary school mathematics education, english language education, preschool education, psychologic counseling and guidance, social sciences education, turkish language
education and primary school education department students those took special education lecture with
criterion paradigm. “20-item likert type “Learning Difficulties Awareness Scale” by Yangın, Yangın,
Önder, Şavlığ (2016)” is used as method for data collecting. Descriptive analysis is used as analysis
method to analyse the observed data. Following the researches, the level of the awareness of the preservice teachers to learning dissabilities is determined and the conclusion of the research will be
disputed by related literature content and suggestions will be made.
Keywords: Special learning dissability, Awareness, Special education, Pre-service teacher.
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Robot Atölyesine Devam Eden Özel Yetenekli Öğrencilerin Robot Algısı
Asiye Pınar KÖKSAL, Atatürk Üniversitesi, pinarkoksal30@hotmail.com
Arş. Gör. Emre YILDIZ, Atatürk Üniversitesi, emre.yildiz@atauni.edu.tr
Arş. Gör. Gülşen KOÇAK, Atatürk Üniversitesi, gulsen.demir@atauni.edu.tr
Prof. Dr. Sabriye SEVEN, Atatürk Üniversitesi, sseven@atauni.edu.tr
Bu çalışma, özel yetenekli öğrencilerin robot kavramına yönelik algılarını ve bu algıların
temelinde hangi kaynakların etkili olduğunun tespit edilmesi amacı ile yapılmıştır. Bu araştırma,
nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu bilim (fenomenoloji) olarak desenlenmiş ve veri
toplama aracı olarak metaforlar kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2017- 2018 eğitim öğretim
yılında, Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat merkezinde öğrenim görüp, robot atölyesine devam
eden 42 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma yapılacak olan öğretmen adayları amaçlı
örnekleme stratejilerinden elverişli örnekleme yoluyla seçilmiştir. Verilerin toplanmasında
araştırmacılar tarafından geliştirilen “Robot Metaforları Anketi” kullanılmıştır. Anketi uygulamadan
önce sözlü olarak gerekli açıklamalar yapılmış, anketin üst kısmında da uygulamanın ayrıca
yönergesi verilmiştir. Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda özel yetenekli öğrencilerin kişisel
bilgileri (cinsiyeti, yaşı, sınıf derecesi, devam ettikleri okulun adı, ebeveynlerinin eğitim durumları
ve mesleği) ile ilgili sorular yöneltilirken, ikinci kısımda “Robot ………………. gibidir/benzer;
Çünkü…………………….” şeklinde boşlukların doldurulması istenmiştir. Verilerin analizi aşamasında
içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmacıların her biri tarafından ayrı ayrı kodlamalar
yapılmıştır. Bu işlem birçok kez tekrarlanmıştır. Literatürde yer alan güvenirlik formülü
(güvenirlik=görüş birliği/ görüş birliği + görüş ayrılığı x 100) kullanılarak güvenirlik .90 olana kadar
kodlamalara devam edilmiştir. Çalışma sonunda özel yetenekli öğrencilerin robot kavramına yönelik
olarak en çok “hayat kolaylaştırıcı” kategorisinde metafor ürettikleri görülmüştür. En sık kullanılan
metaforlar ise “insan beyni” ve “farklı geometrik cisimler” olarak tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metafor, Robot, Özel yetenekli öğrenci.

Robot Perception of Gifted Students Who Continuing to Robot Workshop
This study was carried out with the aim of determining the perceptions of gifted students
about the robot concept and which resources are effective on the basis of these perceptions. This
research was designed as case study (phenomenology) among the qualitative research methods and
metaphor was used as data collection tool. The sample of the research is composed of 42 gifted
students studying at Erzurum Remzi Sakaoğlu Science and Art Center in 2017-2018 academic year
and continuing to the robot workshop. Gifted students who are to be studied are selected by means
of sampling through purposeful sampling strategies. The "Robot Metaphors Questionnaire"
developed by the researchers was used to collect the data. Before applying the questionnaire,
necessary explanations were given verbally and at the top of the questionnaire a separate
instruction of the applicant was given. The questionnaire consists of two parts. In the first part,
questions related to the personal information of the gifted students (sex, age, class grade, name
of the school they attend, parents' educational status and profession) are addressed. In the second
part, "Robot ................... It is as / similar; Because ......................... "Is required to fill in
the gaps. In the analysis phase of the data, content analysis technique was used. Each of the
researchers has been coded separately. This process has been repeated many times. Using the
reliability formula (reliability = opinion association / opinion association + opinion separation x 100)
in the literature, coding was continued until the reliability was .90. At the end of the study, it was
seen that gifted students produced metaphors in the most "life facilitating" category for robot
concept. The most commonly used metaphors are defined as "human brain" and "different
geometric bodies".
Keywords: Metaphor, Robot, Gifted Student.
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırmada Gerçekleştirdikleri Aile
Çalışmaları
Deniz TEKİN ERSAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, deniztekinersan@mu.edu.tr
Seda ATA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sedaata@mu.edu.tr
Kaynaştırma sürecinde, ailenin okul öncesi öğretmeni tarafından desteklenmesi
gerekmektedir. Öğretmenlerin ailelere destek sağlayabilmek için aile çalışmaları yapmaları
gerekmektedir. Öğretmenlerin ailelerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını belirleyerek değerlendirmesi,
aile ve çocuğun ihtiyaçlarına göre bir aile eğitimi hazırlaması ve uygulaması, aile ile çocuğun
eğitiminin her aşamasında işbirliği sağlayarak ailenin sürece dahil olmasını sağlaması
gerekmektedir. Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmada gerçekleştirdikleri aile
çalışmalarını ve öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma nitel
olup yüzyüze gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar,
amaçlı örnekleme ile seçilen, 2017-2018 yılında sınıfında kaynaştırma programı bulunan 8 okul
öncesi öğretmenidir. Bulgulara göre öğretmenlerin kaynaştırma konusunda bilgi ve kaynak
yetersizliği içinde oldukları ve aynı zamanda aile işbirliğinin zayıf olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile, Kaynaştırma, Okul öncesi, Öğretmen.

Preschool Teachers' Parent Related Activities in Inclusion
In the inclusion, parents must be supported by teachers. In order to provide this support,
preschool teachers should engage in parent related activities. Teachers supposed to assess parent,
plan an education according to children's and parents' needs and cooperate with parent in all parts
of education for children. This research aims to identify preschool teachers' parent related
activities for parents who have children with special needs in inclusion program. It is a qualitative
study in which face-to-face, semi-structured interviews were conducted. Data were obtained from
interview forms which is prepared by researchers. For the study group, 8 preschool teachers who
have students in inclusion programs in 2017-2018 academic year were selected through purposeful
sampling. Data were analyized descriptively. According to findings, teachers state that their lack
of knowledge on special education cause problems, they also lack of resources about parents.
Another finding of the study is lack of cooperation between teachers and parents who have children
with special needs.
Keywords: Inclusion, Parents, Preschool, Teachers.
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Engeli Olan Çocuğa Sahip Annelerin Okul Öncesinde Kaynaştırmaya İlişkin
Görüş ve Deneyimleri
Deniz TEKİN ERSAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, deniztekinersan@mu.edu.tr
Seda ATA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sedaata@mu.edu.tr
Engeli olan çocukların kaynaştırılmasında başarılı sonuçlar alabilmek için bu çocukların
aileleri ve öğretmenleri arasında iletişim ve işbirliğinin kurulması gerekmektedir. Ailelerin,
çocuklarının eğitimine dair edindikleri ilk deneyimler çocuklarının sonraki okul hayatlarını, ailelerin
okul ve öğretmenler ile genel ilişkilerini ve aile katılımlarını etkilemektedir. Aynı zamanda, ailelerin
okul öncesinde yaşadıkları ilk deneyimler, öğretmenler ile iletişim ve işbirliklerini de
etkileyebilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları, genellikle hem çocuk hem de aile için ilk
kaynaştırma deneyimidir ve burada edindikleri bakış açılarının belirlenmesi pek çok açıdan önem
taşımaktadır. Bununla birlikte, okul öncesi eğitimde ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi,
sağlanacak hizmetlerin iyileştirilmesi için deneyimlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu
çalışmanın amacı, engeli olan çocuğa sahip annelerin okul öncesinde kaynaştırmaya yönelik görüş
ve deneyimlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Muğla'da bulunan Milli Eğitim
Bakanlığı'na bağlı okul öncesi kurumlarda, kaynaştırma programında engeli olan çocuğu bulunan 10
anne çalışmaya katılmıştır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Araştırma
verileri 2017-2018 yılında, Muğla'da toplanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenindedir.
Fenomenolojik araştırma olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada toplanan veriler, yüzyüze
gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır.
Araştırmada toplanan veriler betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ilgili
alanyazın ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aileler, Kaynaştırma, Okul öncesi, Özel gereksinim.

Opinions Amd Experiences of Mothers Who Have Children with Disabilities on
Preschool Inclusion
In order to accomplish successful outcomes in the inclusion of children with disabilities,
communication and cooperation between teachers and families must be ensured. Early experiences
of families effect later school life of their children, their relationship with schools and teachers,
their involvement to education. It also effects communication and cooperation between teachers
and parents. Preschools were mostly first experience of school and inclusion for both children and
the parents. It is important to determine their point of views. Moreover, it is important to
determine the needs of families in preschool education and to determine their experience in order
to improve the services to be provided. The aim of this study was to investigate the opinions and
experience of mothers who had children with special needs attending inclusive schools regarding
inclusive practice. With this purpose, 10 mothers of children with disabilities, attending preschools
affiliated to the Ministry of National Education in the Muğla province were voluntarily participated
to the study. Data were collected during 2017-2018 in Muğla. This is a phenomenological study in
qualitative design. Data collected through face to face, semi structured interviews. It was analyzed
with descriptive analysis. Results were discussed in the light of literature.
Keywords: Inclusion, Parents, Preschool, Special needs.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

254

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Adaylarının Özel Eğitim Dersine Yönelik
Tutumlarının Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Mahir UĞURLU, Bartın Üniversitesi, mugurlu@bartin.edu.tr
Özel eğitim özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerini kazanması, sosyal uyumunun
sağlanması ve akademik beceriler yönünden gelişimi için özel olarak yetişmiş personeller aracılığıyla,
hazırlanan eğitsel ve davranışsal programlara dayalı, çeşitli yöntem ve tekniklerle desteklenerek,
yapılandırılmış ortamlarda aldıkları eğitim olarak adlandırılmaktadır. Özel gereksinimli bireyler
akranlarından davranışsal ve eğitsel açıdan farklılık göstermekte bu sebeple özel olarak planlanmış ve
bireyselleştirilmiş bir eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Eğitimin her kademe ve türünde her yaştan bireyler
özel eğitime ihtiyaç duyabilmekte ve resmi-özel eğitim kurumlarına devam etmektedirler. Öğrencilerin
özel gereksinimlerini karşılayabilmek adına öğretmenlerin bu öğrencileri iyi tanımaları, özelliklerini iyi
bilmesi gerekmektedir. Özel eğitime ilişkin bilgi ve birikimi sağlayarak yeterli donanıma sahip olmanın
en önemli yolu lisans eğitimi sırasında alınan özel eğitime yönelik derslerdir. Rehber öğretmen adayları
Özel Eğitim dersinde edindikleri bilgilerle meslek hayatları boyunca karşılaşabilecekleri engel türleri, bu
engele sahip bireylerin ne tür bir eğitim ihtiyacı olduğu, bu bireylerin davranışsal özellikleri,
sunulabilecek özel eğitim hizmetleri gibi konularda yeterliğe ulaşırlar. Özel Eğitim dersine yönelik
öğretmen adaylarında olumlu tutum gelişmezse meslek hayatlarında özel gereksinimli öğrencilere karşı
da olumlu tutum gelişmeyecek ve özel eğitim uygulamaları olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle rehber
öğretmen adaylarının Özel Eğitim dersine karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri önemlidir. Bu çalışmanın
amacı Özel Eğitim dersi almakta olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin Özel
Eğitim dersine yönelik tutumlarının saptanmasıdır. Araştırma nicel araştırma yöntemiyle planlanmış
olup, veriler Durdukoca (2015) tarafından geliştirilen Özel Eğitim Dersi Tutum Ölçeği ile elde edilmiştir.
Araştırmanın evrenini Karadeniz bölgesinde yer alan bir eğitim fakültesinin Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmakta, örneklem grubunda ise 2.sınıf 59 öğrenci
yer almaktadır. Veriler SPSS programı ile analiz edilecektir. Devam etmekte olan araştırma sonuçlarına
daha sonra yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Özel eğitim dersi, Rehberlik öğretmeni, Özel gereksinimli birey, Tutum.

Evaluation of Attitudes of Guidance and Psychological Counseling Candidates
towards Special Education Course
Special education is called training in structured settings, supported by a variety of methods
and techniques based on educational and behavioral programs prepared by specially trained personnel
for the acquisition of daily life skills, social adaptation and academic skills development. Individuals
with special needs differ from their peers in behavioral and educational perspectives and therefore need
a specially planned and individualized training.
Individuals of all ages at all levels and types of education may need special education and are
continuing with formal and special education institutions. In order to meet the special needs of the
pupils, the teachers should know these pupils well and know their characteristics well. The most
important way to have adequate equipment by providing knowledge and accumulation of special
education is special education courses taken during undergraduate education. The types of obstacles
that the guidance teacher candidates may encounter during their professional lives with the information
they receive in Special Education course, the kind of education they need, the behavioral characteristics
of these individuals, and the special education services that can be offered. If positive attitudes do not
develop in prospective teachers for special education course, positive attitude will not be developed
against special needs students in professional life and special education practices will be negatively
affected. For this reason, it is important that candidate teacher candidates develop positive attitudes
towards the Special Education course. The aim of this study is to determine the attitudes of the students
of the Psychological Counseling and Guidance Department towards the Special Education course which
is taking the Special Education course. The research was planned with quantitative research method and
the data were obtained with Special Education Course Attitude Scale developed by Durdukoca (2015).
The student's universe consists of students who are educated in the Psychological Counseling and
Guidance Department of a faculty of education located in the Blacksea region and the second group has
59 students in the sample group. The data will be analyzed by the SPSS program. Ongoing research
results will be available later.
Keywords: Special education course, Guidance teacher, Special needs individual, Behavior.
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Rehberlik Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim Öz Yeterliklerinin
Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Mahir UĞURLU, Bartın Üniversitesi, mugurlu@bartin.edu.tr
Özel eğitim okullarında ya da özel gereksinimli bireylerin eğitim gördüğü okullarda görev
yapan rehberlik öğretmenleri psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili önemli görevler
üstlenmektedir. Ayrıca özel gereksinimli bireylerin eğitsel tanılamalarının yapıldığı Rehberlik ve
Araştırma Merkezleri (RAM)’nde rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerin tanılanması, uygun eğitim
kurumuna yönlendirilmesi, eğitim programının planlanması, öğrencinin gelişiminin izlenmesi ve
eğitim programının değerlendirilmesi gibi sorumlulukları vardır. Bunların yanı sıra rehberlik
öğretmenleri özel gereksinimli bireylerin aileleri ve bu bireylerle çalışan öğretmenlerin birincil
danışma mercidir. Hem aileler hem de öğretmenler özel gereksinimli bireyle ilgili gerekli bilgileri
rehberlik öğretmeninden edinirler. Özel eğitim birden fazla uzmanın bir arada çalışarak başarıya
ulaşılacak bir alan olduğu için disiplinler arası çalışmanın büyük bir önemi vardır. Rehberlik
öğretmenleri de bu disiplinler arası çalışmanın önemli bir parçasıdır. Bu sebeple rehberlik
öğretmenlerinin mesleki donanımlarının yanı sıra özel eğitime yönelik öz yeterlik algısı da önem
kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Özel Eğitim dersi almış olan Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümü 3.sınıf öğrencilerinin Özel Eğitim Öz Yeterliklerini saptamaktır. Araştırma nicel
araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun tasarlanmış olup, Aksoy ve Diken (2009)
tarafından geliştirilen Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği (RÖ-ÖEÖYÖ) ile veriler
toplanmış, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini Karadeniz bölgesinde yer alan
bir eğitim fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde öğrenim gören 180 öğrenci
oluştururken, örneklem grubunda Özel Eğitim dersi almış 2. ve 3. Sınıf 120 öğrenci yer almaktadır.
Devam etmekte olan araştırma sonuçlarına daha sonra yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, Rehberlik öğretmeni, Öz yeterlik.

Evaluation of Special Education Self-Sufficiency of Guidance Teacher
Candidates
Guidance teachers who work in special education schools or in schools where special needs
individuals are educated undertake important tasks related to counseling and guidance.
Guidance and Research Centers (RAM), where educational diagnoses of special needs
individuals are conducted, also have responsibilities for guidance counselors such as the
identification of students, orientation to the appropriate educational institution, planning of the
training program, monitoring of the development of the student and evaluation of the training
program. In addition to these, guidance teachers are the parents of special needs individuals and
the primary counselors of teachers working with these individuals. Both parents and teachers
acquire the necessary information from the guidance teacher about the special needs individual.
Special education is a great opportunity to work across disciplines because several specialists work
together to achieve success. Guidance teachers are also an important part of these interdisciplinary
studies. For this reason, besides the vocational skills of the guidance teachers, the self-efficacy
perception towards special education is also gaining importance.
The purpose of this study is to determine the special education self-efficacy of the
Guidance Teacher candidates who are 3rd grade students in the Department of Psychological
Counseling and Guidance which has taken special education course.
The research was designed according to the screening model from the quantitative research
methods and data were collected with the Guidance Teacher's Special Education Self-Efficacy Scale
developed by Aksoy and Diken (2009) and analyzed by SPSS program. The study's universe consists
of 180 students from the Department of Psychological Counseling and Guidance, which is located
in the Black Sea region. There are 120 students in the 2nd and 3rd class who have taken Special
Education course in the sample group. Ongoing research results will be available later.
Keywords: Special education, Guidance teacher, Self efficacy.
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Gori Öğretmenler Seminari`nin Azerbaycan Bölümü: Sosyo-Politik ve Metodolojik
Düşünce Tarihimizde Eşsiz Önemi Olan Eğitim Kurumu

Doç. Dr. Metanet MEMMEDOVA
Bakü Devlet Universitesi
metanet.memmedova.61@mail.ru
XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın başlarında Gürcistan'ın Gori kentinde faaliyet gösteren ve "Gori Seminarisi",
"Kafkasya Öğretmenler Seminarisi" isimleri ile tarihe kavuşan eğitim ocağı Azerbaycan'ın metodiki fikir tarihinde
müstesna rol oynamıştır. Gori seminarisinin 1879 yılında açılan Azerbaycan Şubesi Azerbaycan'ın köy okulları
için öğretmen hazırlamayı tasarlanmış tutsa da, burayı bitiren gençler halkın maariflenmesinde eşsiz
hizmetlerde bulunan, ulusal özgürlük hareketinin önünde giden fedailer, asıl aydınlar oldular. Gori
Seminariyasında faaliyet gösteren rus, gürcü ve ermeni şubelerinden sonra M.F.Axundovun çabası ile
Azerbaycan şubesinin de açılması Çarlık Rusyası döneminde ilerici bir olaydı. Seminarinin ilk gözlemcisi aslen
Şamaxıdan olan, ilk temel ana dilli ders kitabı olan "Veten dili" yazarı A. O. Çernyayevskiy olmuştur. Seminaride
eğitim veren demokratik ve ilerici öğretmenler Kafkasya'nın her tarafından buraya gelen öğrencilerine Avrupa
dilleri, coğrafya, matematik, tarih ve başka fenlerden bilgi veriyorlardı. Gori Seminarisinin Azerbaycan Şubesi
aydınlarımızın bütöv bir neslinin etik-estetik terbiyesinde, onlarda bilimsel, metodiki fikrin bütövleşmesinde,
eğitim, okul kelimelerinin gerçekleşmesinde müstesna rol oynamıştır. Ayrıca, onun ögrencileri XX yüzyılın
başlarında Azerbaycan'da kültürel devrimin oyanışında, demokratik sosyal-siyasi fikrin, milli-özgürlük
hareketinin oluşmasında, kültüre yeni unsurların getirilmesinde, okul kursunda ilerici bilimsel ve öğretim
yöntemlerinin, yeni ders kitapları, derslikler ve öğretim malzemelerinin uygulamasında daha önce olmayan çok
şey yapmışlardı. Yaklaşık 40 yıllık mücadeleden sonra 1918 yılında Doğu'da ilk demokratik devlet olan
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde hükümetin özel kararı ile Gori Seminarisinin Azerbaycan şubesi ünlü
eğitimci, metodist, bilim adamı Firudinbey Köçerlinin yönetimi ile Kazak`a transfer edildi. Seminerin mezunları
Azerbaycan halkının milli düşünce, bağımsızlık, özgürlük için mücadele meydanında kendi sözlerini diyen,
amellerinde bunu kanıtlayan vetenperverler gibi tarihin şanlı sayfalarında sonsuza kaldılar. Makalede amaç
Azerbaycan'da lise ve gimnazilerin, ayrıca, Ali okulun (darülfünün) açılmasında, gelişmiş sosyal fikir ve bakış
açısının şekillenmesinde, tarihi düşüncenin gelişiminde seminarya mezunlarının rolünün değerlendirilmesidir.
Tam metinde şu eğitim kurumunun türk dünyasında, milli eğitim tarihimizdeki yeri ve rolü, onun araştırılması
tarihi, modern nesle etkisi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Seminari, Demokrasi, Ögretim, Cumhuriyet, Tarihsel düşünce.

Azerbaijan Department of Gori Teachers' Seminar: Educational İnstitution Which is
Unique in Socio-Political and Methodological Thought History

Azerbaijan Department of Gori Teachers' Seminar: educational institution which is unique in socio-political
and methodological thought history. At the beginning of the XIX century the XX century, Gior's training center,
operating in the Gori city of Georgia, and having reached the stage with the names of ""Gori Seminarisi"" and
""Caucasus Teachers Seminar"" played an exceptional role in the methodical idea of Azerbaijan. The Azerbaijani
branch of the Gori seminar, opened in 1879, designed the teacher preparation for the village schools of Azerbaijan,
but the young people who completed it were the intellectuals who went to the national liberation movement and
were in unparalleled services in the education of the people. After the Russian, Georgian and Armenian branches
operating in the Gori Seminar, the opening of the Azerbaijani branch with the effort of M.F.Axundovun was a
progressive one in the Tsarist Russia period. The first observer of the seminar was A. O. Chernyayevsky, who was
originally from Shamaxi, the first basic multilingual textbook ""Veten language"". Seminar-educated democratic and
progressive teachers gave information about European languages, geography, mathematics, history and other things
to students from all over the Caucasus. The Azerbaijani Branch of the Gori Seminari has played an exceptional role
in the education of the words of the school, in the ethical-aesthetic decency of a generation of the intellectuals, in
their scientific and methodical ideological acquisitions. In addition, his pupils were able to see the progress of the
cultural revolution in Azerbaijan in the early XXth century, the formation of democratic social-political ideas, national
liberation movement, the introduction of new cultural elements, the progress of progressive scientific and teaching
methods in the school course, the application of new textbooks, classrooms and teaching materials They did a lot of
things that were not. After about 40 years of struggle, in 1918, during the period of Azerbaijan Democtatic Republic,
which was the first democratic state in the East, the Azerbaijani branch of Gori Seminaris was transferred to
Kazakhstan with the government's special decision and the management of the famous educator, methodist and
scientist Firudinbey Köçerli. The graduates of the seminar are forever on the glorious pages of history like Azerbaijani
people who say their words in the struggle for national thought, independence, freedom and patriotic that proves
this in their hands. The aim is to assess the role of seminar graduates in the development of historical thought in the
formation of high school and gymnastics in Azerbaijan as well as in the opening of High school in the form of developed
social ideas and viewpoints. In the full text, the place and role of this educational institution in the Turkish world,
our history of national education, its history of investigation, and the influence of modern objects will be discussed.

Keywords: Seminari, Democracy, Education, Republic, Historical thought
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Akran Zorbalığı ve Baş Etme Stratejileri
Öğr. Gör. Gülbaşak YERLİ, Sakarya Üniversitesi, gbasakdiktas@gmail.com
Toplum için önemli bir kurum olan okullar, eğitim sürecindeki bireylerin psikososyal ve
fiziksel özelliklerinin gelişmesini sağlayabilecekleri yerlerdir. Çocukların ve ergenlerin eğitim
süreçlerindeki en temel ihtiyaçları kendilerini güvende hissettikleri okul ortamlarında bulunmaktır.
Okulu toplumdan bağımsız düşünmek mümkün değildir. Toplumda yaşananların okulu, okulda
yaşananlarınsa toplumu etkilememesi kaçınılmazdır. Eğitim sürecinde bireyde istenilen davranışlara
ulaşmak hedefken, istenmedik davranışların da görülmesi mümkündür. Bu olumsuz davranışlardan
en önemlilerinden biri olan saldırganlığın bir alt türü olan akran zorbalığıdır. Zorbalık birden çok
faktör tarafından etkilendiği için bir bütün olarak ele alınması gereken bir olgudur. Akran zorbalığı,
bir veya daha çok öğrencinin, kendilerinden daha güçsüz öğrencileri, bilinçli ve istikrarlı bir şekilde
rahatsız etmesidir. Akran zorbalığı bireyin okulda zorba ve/veya kurban pozisyonunu almasına yol
açar. Ve sonuç olarak okul çocuğun şiddeti gördüğü ve/veya öğrendiği güvensiz bir yer haline gelir.
Zorbalığın okullarda yaygınlaşması çocukların ve gençlerin yanı sıra ailelerinin, zorbalığa tanıklık
eden diğer öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin de yaşamlarını, psikososyal sağlıklarını
olumsuz etkilemekte ve kalıcı izler bırakmaktadır. Bu doğrultuda eğitim kurumlarında görevli
meslek elemanlarının akran zorbalığına ilişkin bilgilendirilip, farkındalıklarının artırılması ve konuya
ilişkin etkili önemler alınması oldukça hayati bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, akran zorbalığına,
türlerine, nedenlerine ilişkin bilgi vermek ve çözüm stratejilerini incelemektir. Çalışmanın ilk
bölümünde akran zorbalığına, ikinci bölümünde ise akran zorbalığına ilişkin çözüm stratejilerine
yer verilmektedir. Çalışma, ilgili literatüre dayalı olarak süreç analizi ve betimsel bir yöntemle
hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, Zorbalık türleri, Zorba, Kurban, Baş etme stratejisi

Peer Bullying And Coping Strategies
Schools are an important institution for society and schools provide the psychosocial and
physical development of the individuals in the educational process. The most basic needs of
children and adolescents in the educational process are in school environments where they feel
safe. School cannot be considered independent of society. It is inevitable that the events in the
society and the school events do not affect the society. In the process of education, it is possible
to reach desired behaviors in the individual and also to see undesirable behaviors. Peer bullying is
a subtype of aggression, one of the most important of these negative behaviors. Bullying is a
phenomenon that needs to be considered as a whole because it is influenced by multiple factors.
Peer bullying is one or more students who consciously and steadily bother students who are weaker
than themselves. Peer bullying causes the individual to take the bully and / or victim position at
school. As a result, the school becomes an unsafe place where the child sees and / or learns of
violence. The proliferation of peer barbarians in schools negatively affects the psychosocial health
of children and young people, their families, witnesses, teachers and administrators, and leaves
permanent marks. In this respect, it is very vital that the professional staff in the educational
institutions are informed about the peer bullying, increase their awareness and take effective
importance about the topic. The aim of this study is to give information about peer bullying, types,
reasons and to examine solution strategies. In the first part of the study, there are peer violence,
and in the second part, solutions for peer violence are included. This study has been prepared by
process analysis and descriptive method based on the related literature.
Keywords: Peer bullying, Bullying types, Bullying, Sacrifice, Coping strategy.
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Erken Çocukluk Dönemi ve Maria Montessori Yaklaşımı
Öğr. Gör. Gülbaşak YERLİ, Sakarya Üniversitesi, gbasakdiktas@gmail.com
Erken çocukluk dönemi kişiliğin şekillenmesinde ve oluşumunda, temel bilgi, beceri,
alışkanlıkların kazanılması ve geliştirilmesindeki yetişkinlik yıllarına olan etkisi nedeniyle, hayatın
en kritik dönemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gelişim ve kişilik kuramcısı bilim
insanlarının çoğu, erken çocukluk döneminin önemine vurgu yapmaktadır. Erken çocukluk dönemi
yaşantılarının çoğu, yetişkinlikte bireyin gelişim alanını etkilemekte ve erken çocukluk döneminde,
anne baba ya da çocuğa bakmakla sorumlu kişilerin tutum ve davranışlarının çocuğunun
yetişkinliğinin belirleyicisi olduğu görülmektedir. Çocuk ilk eğitimini en yakın çevresi olan
ailesinden almaktadır. Yine erken çocukluk döneminde ailenin yanı sıra okul öncesi kurumlarda
eğitim verilmektedir. Hızlı gelişen bir dünyada hızlı değişen bir çevrede doğan çocuklar, yaşamının
olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu olumsuzlukları gidermede erken çocukluk
eğitiminin önemi artık tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Erken çocukluk döneminde birçok eğitim
yaklaşımı uygulanmakta olup çağdaş çocuk eğitimi konusunda yapılan araştırmalar sonucunda
uzmanlar tarafından çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerinden biri de Montessori
yaklaşımıdır. Çağdaş yaklaşımlar içerisinde yer alan ve birçok okul öncesi eğitim kurumunda
kullanılan Montessori yaklaşımı, modern eğitim anlayışını benimsemiş olması ile dikkati
çekmektedir. Montessori yaklaşımı çocuk merkezli bir modeldir. Erken çocukluk dönemde kullanılır,
çocukların kendini tanımalarına, fark etmelerine ortam hazırlar. Bu çalışmanın amacı, dünyanın
modern eğitim anlayışlarından biri olarak kabul edilen Maria Montessori’nin kendi ismi ile anılan
Montessori yaklaşımını incelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde erken çocukluk dönemi
özelliklerine, ikinci bölümünde ise Montessori yaklaşımına yer verilmektedir. Çalışma, ilgili
literatüre dayalı olarak süreç analizi ve betimsel bir yöntemle hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, Montessori, Eğitim

Early Childhood Period and Maria Montessori Approach
Early childhood is the most critical period of life because of its impact on adulthood. Most
of the scientists who are development and personality theorists are stressing the importance of
early childhood. Most early childhood experiences seem to influence the developmental area of the
individual in adulthood, and the attitudes and behaviors of those responsible for taking care of the
parent or child in early childhood appear to be the determinant of the child's adulthood. The child
receives his first education from his closest family. In early childhood, education is provided in preschool institutions as well as in the family. İn a rapidly developing world, children born in a rapidly
changing environment face the negative effects of their lives. And The prominence of early
childhood education is unquestionable. In early childhood, many educational approaches are
applied and as a result of researches on contemporary child education, various methods have been
developed by experts. One of these methods is the Montessori approach. The Montessori approach,
which is included in contemporary approaches and used in many pre-school education institutions,
draws attention with the fact that it has adopted the modern education concept. The Montessori
approach is child-centered. This approach is used in early childhood, where children are prepared
to recognize and recognize themselves. The aim of this study is to examine the Montessori
approach, which is known by the name of Maria Montessori, who is regarded as one of the world's
modern educational understandings. In the first part of the study, early childhood characteristics,
in the second part Montessori approach is evaluated. This study has been prepared by process
analysis and descriptive method based on the related literature.
Keywords: Early childhood, Montessori approach, Education.
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Çocuk İstismarı ve Görüşme Teknikleri
Öğr. Gör. Gülbaşak YERLİ, Sakarya Üniversitesi, gbasakdiktas@gmail.com
Sağlıklı toplum bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik haline bağlıdır ve bu da toplum
içinde yetişen çocukların biyopsikososyal anlamda sağlıklı yetiştirilmesi ile mümkündür. İstismarı,
çocuğun gelişim döneminde anne ve/veya baba, çocuğa bakmakla yükümlü kişi veya her hangi bir
yetişkin tarafından olumsuz etki yaratabilecek her türlü kasti ya da bilinçsiz tutum ve davranışlar
olarak değerlendirebiliriz. İstismar çocukta ciddi travmalara neden olan, kapanmayabilecek derin
izler bırakan ve çok acil müdahale gerektiren; çocuğu fiziksel, cinsel, psikolojik ve sosyal açıdan
tehdit eden cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik yönleri olan çok boyutlu bir olgudur. Okulun,
çocuğun yaşamında ailesinden sonra gelen yer olması açısından, çocuğun yaşamındaki iyi veya kötü
olayların izlerini okulda görmek mümkün olmaktadır. Hatta istismar gibi kötü olayların izlerinin
okula taşınmaması mümkün değildir. Bu bağlamda okul ve okuldaki meslek elemanları, istismar
olgularının fark edilmesi ve müdahale edilebilmesi açısından oldukça önemlidir. İstismar olgularının
fark edilip, tanımlanabilmesi ve ilk müdahalenin etkili, istendik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi
için tüm gün çocuklarla birlikte olan eğitim kurumlarında görevli meslek elemanlarının çocuk
istismarına ilişkin bilgilendirilip, farkındalıklarının artırılması, bu kişilerin her birinin uzmanlık
rolleri birbirinden farklı olmasına karşın, çocukların özelliklerini tanıyabilmelerinin yanı sıra
değerlendirme, yönlendirme ve sosyal destek konularında eğitim almış olmaları gerekmektedir. Bu
süreçte istismar mağduru çocukla ilk görüşme ve bu görüşmenin doğru yapılabilmesi, etkili
müdahalenin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Çalışmanın amacı, çocukların istismarla
karşılaşma durumlarını ,etkileyen faktörleri incelemek ve istismar mağduru çocuklarla görüşme
tekniklerini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, Çocuk cinsel istismarı, Görüşme teknikleri.

Child Abuse and Interview Techniques
Healthy society depends on individual physical, psychological and social well-being. Healthy
society is possible with the healthy upbringing of children. We may attribute abuse to any
intentional or unconscious attitudes and behaviors that may cause adverse effects by the mother
and / or father, the child caregiver or any adult during the child's developmental period. Abuse
causes severe trauma in the child, leaves deep traces that can not close, and requires immediate
intervention; is a multidimensional phenomenon that has sexual, physical, psychological and
economic aspects that threaten the child physically, psychologically and socially. The school has
an important place in the life of the child. it is possible to see traces of good or bad events in the
child's life in school. In fact, it is not possible for traces of bad events, such as abuse, to be carried
to the school. In this context, occupational staff in schools and schools are very important in terms
of being able to recognize and intervene in cases of abuse. School and school occupational
personnel are important for the detection and intervention of abuse. So it is necessary to inform
these people about abuse. In this process, the first interview with the abused victim child and the
correct implementation of this opinion has vital importance in terms of ensuring effective
intervention. The aim of the study is to examine the situations of children encountering abuse and
the factors that affect them and evaluate interview techniques. This research is descriptive.
Keywords: Child abuse, Child sexual abuse, Interview techniques.
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PDR Öğrencilerinin Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Kavramına Yönelik
Algıları: Bir Metafor Analizi
Dr. Halim SARICAOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hsaricaoglu@gmail.com
Bu araştırmanın temel amacı Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programı öğrencilerinin
psikolojik danışman/rehber öğretmen kavramına yönelik geliştirdikleri metaforların incelenmesidir. Bu
amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: Öğrencilerin bu kavramlara yönelik hangi metaforları
geliştirmişlerdir? Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında
toplanabilir? Bu kavramsal kategoriler sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir? Olgubilim desenine
göre gerçekleştirilen çalışmanın araştırma grubu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi PDR
lisans programının 1., 2., 3. ve 4. sınıfına devam eden 93’ü kadın, 48’i erkek toplam 141 öğrenci
oluşturmaktadır. Veriler toplanırken “Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen ...... gibidir, çünkü ......”
cümlesinin yazılı olduğu bir form verilmiş ve buradaki boşlukların doldurulması istenmiştir. Elde edilen
verilerin analizinde içerik analizi ve metafor analizi teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda
kullanılan 97 metaforun geçersiz olduğu, geçerli olarak kabul edilen 145 farklı metaforun ise toplamda
297 kez kullanıldığı görülmüştür. Bu metaforlar ortak özelliklerine göre “Faydalı”, “Yönlendirici”,
“İlgili”, “Güvenilir”, “Önemli” ve “Profesyonellik” olmak üzere 6 kategoriye ayrılmıştır. Faydalı
kategorisi 130 kez ile en fazla metafor üretilen kategori iken; yönlendirici kategorisi için 47, ilgili
kategorisi için 44, güvenilir kategorisi için 39, önemli kategorisi için 29 ve profesyonellik kategorisi için
8 metafor üretilmiştir. Birinci sınıf öğrencileri önemli kategorisine, dördüncü sınıflar ise güvenilir
kategorisine ait hiç metafor üretmezken; profesyonellik kategorisindeki metaforlar sadece dördüncü sınıf
öğrencileri tarafından üretilmiştir. Bu bulgulardan hareketle PDR öğrencilerinin psikolojik danışmanlık
mesleğinin faydalı bir meslek olduğuna dair algısının oldukça kuvvetli olduğu söylenebilir. Ayrıca
psikolojik danışmanlık mesleğinin sunduğu hizmetler ve temel ilkeleri ile ilgili olarak da birden fazla
kategoride çok sayıda metafor üretildiği görülmüştür. Bununla birlikte profesyonellik olarak tanımlanan
kategoriye ait metaforların sadece dördüncü sınıf öğrencileri tarafından üretilmiş olması, öğrencilerin
bu konudaki algılarının ancak son sınıfta oluştuğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışman, Rehber öğretmen, Metafor.

PC&G Students' Perceptions Towards Psychological Counselor / Guidance
Teacher Concept: A Metaphor Analysis
The main purpose of the present research is examining the Psychological Counseling and
Guidance (PC&G) department undergraduate students' metaphoric perceptions related to “Psychological
Counselor/Guidance Teacher”. In accordance with this main purpose, the answers to the following
questions are sought: What metaphors have students developed for these concepts? Under which
conceptual categories in terms of the common features, these developed metaphors can be examined?
Do these conceptual categories differ according to class level? The research was realized by using
phenomenological pattern. Research was conducted with first, second, third and fourth grade students
who study at Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education Department of Psychological Counseling
and Guidance department undergraduate program. The study group consists of 141 students, 93 of whom
are female and 48 are male. Participants were provided with this form on which the statement
“Psychological
Counselor/Guidance
Teacher
is
like
................................,
because
.............................” was written and asked to fill in the blanks. Content analysis and metaphor
analysis techniques were used in the analysis of the collected data. It is seen that 97 metaphors used as
the result of analysis are invalid, and 145 different metaphors accepted as valid are used 297 times in
total. According to their common characteristics, these metaphors are divided into 6 categories as
"Useful", "Guiding", "Interested", "Reliable", "Important" and "Professionalism". While the “useful”
category is the category with the largest metaphor produced with 130 times; 47 for guiding category, 44
for interested category, 39 for reliable category, 29 for important category, and 8 for professionalism
category. While the first grade students to the useful category and the fourth grade students are not
produced any metaphors belonging to the reliable category; all the metaphors in the category of
professionalism were produced only by fourth grade students. From these findings, it can be said that
PC&G students' perception that the psychological counseling profession is a useful profession is strong.
It has also been observed that a large number of metaphors have been produced in more than one
category in relation to the services and basic principles of the psychological counseling profession.
However, the fact that the metaphors belonging to the professionalism category were produced only by
the fourth-grade students show that the perceptions of the students are only in the last class.
Keywords: Psychological counselor, Guidance teacher, Metaphors.
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Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Sosyal Onay İhtiyacı ve Yalnızlık
Dr. Burcu KARAŞAR, Amasya Üniversitesi, burcukarasar@gmail.com
Dr. Kemal BAYTEMİR, Amasya Üniversitesi, kemalbaytemir@gmail.com
Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı ve yalnızlığın
depresyonla ilişkisini belirlemektir. Araştırmanın ikinci amacı ise depresyon, sosyal onay ihtiyacı ve
yalnızlığın çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma, Orta Karadeniz'deki bir
üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 175 kız ve 74 erkek olmak üzere toplam 249
öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, Beck Depresyon Envanteri,
UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada depresyon, yalnızlık
ve sosyal onay ihtiyacı arasındaki ilişkileri belirlemek için "çoklu regresyon analizi" gruplar arası
farklılıkları belirlemek için “t testi” ve “varyans analizi” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre
yalnızlık ve sosyal onay ihtiyacının depresyonun %22'sini açıkladığı görülmüştür. Modele katkısı
açısından yalnızlığın, sosyal onay ihtiyacına göre depresyonun daha iyi bir yordayıcısı olduğu
bulunmuştur. Cinsiyet açısından depresyon, yalnızlık ve sosyal onay ihtiyacının anlamlı olarak
farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Hem anne hem de baba eğitim düzeyi açısından sadece sosyal onay
ihtiyacı anlamlı olarak farklılık gösterirken, depresyon ve yalnızlık açısından anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Bulgular üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve sosyal onay ihtiyacının depresyonla
ilişkisi bağlamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Depresyon, Sosyal onay ihtiyacı ve yalnızlık.

Depression, Need for Social Approval and Loneliness Among University
Students
The main objective of this research is to determine the need for social approval and
loneliness to relation of depression in university students. The second aim of the research is to
examine the depression, need for social approval and loneliness according to various demographic
variables. The research was conducted with total of 249 students, 175 female and 74 male students
at the Faculty of Education of a university in the Central Black Sea. Data Collection Form, Beck
Depression Inventory, UCLA Loneliness Scale and Need For Social Approval Scale were used in the
study. "Multiple regression analysis" was used to determine the relationship between depression,
loneliness and social approval needs in the study, and "t test" and "variance analysis" were used to
determine differences between groups. According to research findings, loneliness and the need for
social approval significantly predicted 22% of depression. In terms of model contribution, loneliness
was found to be a better predictor of depression according to need for social approval. In terms of
gender, depression, loneliness and need for social approval did not differ significantly. The need
for social approval differed significantly in terms of educational level of both parents. Research
findings is discussed in the context of depression in loneliness and the need for social approval in
university students.
Keywords: Depression, Need for social approval and loneliness.
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Minettarlık Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Minettarlık Düzeyleri
Üzerine Etkisi
Dr. Ayşe ELÜŞÜK BÜLBÜL, Necmettin Erbakan Üniversitesi, ayseeliusuk@gmail.com
Bu araştırmada minnettarlık eğitiminin üniversite öğrencilerinin minnettarlık ve sabır
düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Konya Necmettin Erbakan
üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma
bölümünde öğrenim görmekte olan 34 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında
McCullough, Emmons, & Tsang, (2002) tarafından geliştirilen Yüksel & Oğuz Duran (2012) tarafından
Türkçe ‘ye uyarlanan The Gratitude Questionnaire (GQ) ve Schnitker (2011) tarafından geliştirilen
ve Eliüşük ve Arslan Tarafından Türkçe’ye uyarlanan Sabır Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler uygulama
yapılmadan önce uygulamanın sonrasında ve uygulama bittikten 3 ay sonra olmak üzere toplam 3
kez uygulanmıştır. Deney grubuna 6 haftalık minnettarlık eğitim programı uygulanmıştır. Kontrol
grubuna ise herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Veriler spss programı kullanılarak yapılmıştır.
Verilerin analizinde ise Mann-Whitiney U testi ve Wilcoxon Testi kullanılmıştır.. Uygulamanın
sonucunda bireylerin minnettarlık düzeyinde önemli ölçüde anlamlı farklılıklar bulunurken sabır
düzeylerinde orta düzeyde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

The Effect of Gratitude Training Program on the Gratitude Levels And
Patience Levels of University Students
In this research, the effect of gratitude training program on the gratitude and patience
levels of university students was examined. The sample group of the research consisted of 34
students studying at the Konya Necmettin Erbakan University Ereğli Faculty of Education Guidance
and Psychological Counseling Department. The Gratitude Questionnaire (GQ) developed by
McCullough et al. (2002) and adapted to Turkish by Yüksel and Oğuz (2012); The Patience Scale
developed by Schnitker (2011) and adapted to Turkish by Eliüşük and Arslan (2016) was used for
gathering the data. The scale was applied 3 times; before and after the application and 2 months
after the application. A 6-week gratitude training program was applied to the experimental group.
Nothing was applied to the control group. The data was generated using the SPSS program. MannWhitney U test and Wilcoxon test were used in the analysis of the data. Significant differences were
found in the level of gratitude of the individuals as a result of the practice.
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Türkiyede Bulunan Mültecilerin Tramva Sonrası Stres ve Depresyon
Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Konya Örneği
Dr. Ayşe ELÜŞÜK BÜLBÜL, Necmettin Erbakan Üniversitesi, ayseeliusuk@gmail.com
Suriye’de 2011 Mart ayından itibaren ortaya çıkan savaş sonucu Türkiye’ye bugüne kadar
yaklaşın 3500000 mülteci göç etmiştir. Bu insanların orada karşılaştıkları ciddi tramvalar bu
bireylerin ruh sağlığını önemli ölçüde etkilemiştir. Bu araştırmanın amacı Konya’nın çeşitli illerinde
ikamet eden Suriye’li vatandaşların tramva sonrası stres bozuklukları ve depresyon düzeylerini
belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubu Konya’nın Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde
ikamet eden 72 Suriyeli mülteciden oluşmaktadır. Araştırma 2017-2018 yılları arasında yapılmıştır.
Araştırmada veri toplamak amacıyla Mollica ve ark. (1992) tarafından geliştirilen Shoeb ve
arkadaşları (2007) tarafından Arapçaya uyarlanan Tramva semptomları ölçeği ve Beck ve
arkadaşları (1961)tarafından geliştirilen Hisli (1989) Türkçe’ye uyarlanan Beck Depresyon ölçeği
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Suriyeli vatandaşların kendilerinin yada yakınlarının başından
geçen tramvatik olayların ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkiledikleri görülmüştür. Depresyon
düzeylerine bakıldığında ise önemli depresif belirtiler sergiledikleri görülmüştür.

Evaluation of The Refugees in Turkey Post-Tramp Stress Disorders and
Depression Levels: Konya Examples
Syria emerged from the month of March 2011 as a result of war, Turkey's approach so far
3.5 million refugees have migrated. The serious trams these people have encountered here have
greatly influenced the mental health of these individuals. The aim of this research is to determine
post-tramp stress disorders and depression levels of Syrian citizens residing in various illnesses of
Konya. The sample group of the study consisted of 72 Syrian refugees residing in the Selçuklu,
Meram and Karatay districts of Konya. The research was carried out between 2017-2018. Tramba
Symptom Scale developed by Mollica et al. (1992) and Arabic-adapted Shoeb et al. (2007), and
The Beck Depression Scale and and developed by Beck et al. (1961). And Turkish adapted by Hisli
(1989) was used for gathering the data. As a result of the research, Syrian citizens have been
shown to affect the mental health of the trammatic affairs passing by their close relatives in the
negative direction. When depression levels were examined, it was seen that they showed significant
depressive symptoms.
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Türkiyede Bulunan Mültecilerin Umutsuzluk Yaşam Doyumu ve İyi-Oluş
Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Dr. Ayşe ELÜŞÜK BÜLBÜL, Necmettin Erbakan Üniversitesi, ayseeliusuk@gmail.com
Bu araştırmanın amacı Konya’nın çeşitli illerinde ikamet eden Suriye’li vatandaşların
umutsuzluk, yaşam doyumu ve İyi-oluş düzeylerinin belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubu
Konya’nın çeşitli ilçelerinde ikamet eden 20-45 yaş arasında Türkçe bilen 37 Suriyeli mülteciden
oluşmaktadır. Araştırma 2016-2017 yılları arasında yapılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla
Beck ve ark Beck, Lester, ve Trexler (1974) tarafından geliştirilen ve Seber, Dilbaz, Kaptanoğlu ve
Tekin (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Beck Umutsuzluk Ölçeği; Larsen ve Griffin (1985)
tarafından geliştirlen Dağlı ve Baysal (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği
ve son olarak ve son olarak Butler & Kern (2016) tarafından geliştirilen ve Eliüşük (2018) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan PERMA iyi- oluş ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örneklem grubunu
oluşturulan mültecilerin umutsuzluk yaşam doyumu ve iyi-oluş düzeylerinin önceki çalışmaları
destekler nitelikte olumsuz bulgulara rastlanmıştır. Bu değişkenlerden en düşük olanı ise İyi- oluş
düzeyidir. Bu bağlamda mültecilerin psikolojik sağlıklarıyla ilgili önlemler alınması yerinde olacağı
düşünülmektedir.

Determination of The refugees in Turkey hopelessness, Life Satisfication and
Well-Being Depression Levels
The aim of this research is to determine the hopelessness, life satisfaction and well-being
of the Syrian citizens who reside in various kinds of Konya. The sample group of the study consists
of 37 Syrian refugees who speak Turkish between 20-45 years of age living in various districts of
Konya. The research was carried out between 2016-2017. The Beck Hopelessness Scale developed
by Beck et al., Beck, Lester, and Trexler (1974) and adapted to Turkish by Seber, Dilbaz, Kaptanoglu
and Tekin (1993) The Life Satisfaction Scale adapted Turkish by Dağlı and Baysal (2016) developed
by Larsen and Griffin (1985) and finally the PERMA Well-Being Scale developed by Butler & Kern
(2016) and adapted to Turkish by Eliüşük (2018) was used for gathering the data. As a result of the
research, the hopelessness life satisfaction and well-being levels of the refugees who formed the
sampling group were found to be negative findings supporting previous studies. The lowest of these
variables is the Goodness level. In this context, it is thought that it is appropriate to take
precautions about the psychological health of refugees.
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Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Dersine Yönelik Motivasyon
Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Doç. Dr. Demet GİRGİN, Balıkesir Üniversitesi, demetergen@hotmail.com
Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının çalgı dersi motivasyon düzeyleri ve motivasyon
düzeylerinin; cinsiyet, sınıf düzeyi, günlük çalgı çalışma süresi ve çalgı çalma süresine göre farklılık
gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye de ki bütün müzik öğretmenliği
bölümleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 240 öğrenci oluşturmuştur. Örnekleme yöntemi
olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi
uygulanmıştır. Öğrencilerin % 56.7’si bayan, % 43.3’ü erkektir. % 19. 2’si 1. sınıf, % 23. 3’ü 2. Sınıf,
% 28.3’ü 3. sınıf, % 29.2’si 4. Sınıftır. Öğrencilerin %76.7’si Güzel Sanatlar Liseleri, %23.3’ü diğer
liselerden mezundur. Araştırmada Girgin (2015) tarafından geliştirilen Bireysel Çalgı Dersi
Motivasyon Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler
bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada, müzik
öğretmeni adaylarının bireysel çalgı dersi motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu; bireysel çalgı
dersi motivasyon düzeylerinin cinsiyet, ve çalgı çalma süresi değişkenine göre anlamlı bir fark
göstermediği; günlük çalgı çalışma süresi değişkenine göre bireysel çalgı dersi motivasyon ölçeğinin
genel ve alt boyutlarının hepsinde; sınıf düzeyi değişkenine göre motivasyonsuzluk alt boyutunda;
lise değişenine göre çalışma motivasyonu alt boyutunda anlamlı bir fark gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni Adayı, Çalgı dersi, Motivasyon

Investigating Preservice Music Teachers’ Motivation Level towards the
Individual Instrument Classes in terms of various Variables
In this study, it was researched whether the motivation levels of preservice music teachers
differ according to gender, class level, duration of daily musical instrument and duration of musical
instrument. For this study, the researcher cooperated with 240 pre-servive music teachers enrolled
in the first, second, third, fourth years in Aydin Adnan Menderes University, Balikesir University,
Mugla Sitki Kocman University’s Faculty of Education in their Music Education programs during 20162017 academic year in Turkey. Of the preservice teachers participating in this study, 56.7% were
female, 43.3 % male. Of them 19. 2 % were enrolled in their first year, 23. 3 % in their second year,
28.3 % in their third year, 29 % in their fourth year. Of them 76.7 % graduated Anatolian Fine Arts
High School, 23.3 % other high schools. The Motivation for Individual Instrument Classes Scale
developed by Girgin (2015) and personal information form prepared by researcher were used. Data
were analyzed by t test and one-way analysis of variance for independent groups. The results
revealed that preservice music teachers’ motivation towards the individual instrument classes is at
a high level and the motivation level did not yield a significant difference regarding the variables
of gender and the duration of playing an instrument. However, a significant difference was found
in all sub-dimensions of the motivation for individual instrument classes scale in terms of the
duration of daily instrument practice variable and also, lack of motivation regarding the grade level
variable, and motivation for studying in terms of the type of high school graduated variable.
Keywords: Music Teacher candidate, Instrument lesson, Motivation

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

267

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Solfej Derslerinde Entonasyon Çalışmalarında Çoksesliliğin Önemi
Leyla BEKENSİR, Ankara Üniversitesi, leylabekensir@gmail.com
Müzik eğitiminin önemli bir kısmını müzik teorisinin disiplinleri oluşturmaktadır; Özellikle solfej
dersleri. Solfej dersinin temel amacı müzik teorisi bilgilerinin temelinin oluşturulması ve öğrencinin
müzikal yeteneğinin, altyapısının ve genel becerilerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve en iyi hale
getirilmesidir. Öğrencilerin müzikal ve teorik hazırlıklarının yeterli seviyede olmasına rağmen, çokseslilik
aracılığıyla entonasyon üzerindeki çalışma sürecinin optimize edilmesine dair görüşümüzü sunmanın
uygun olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızın amacı Konservatuvarların Şan bölümü öğrencilerinin
çokseslilik aracılığıyla entonasyon üzerindeki geliştirme yöntemlerini incelemektir. Müzik pedagojisinin
en önemli görevlerinden biri duyuş kalitesini geliştirmektir. Temiz entonasyonun şekillenmesi müziğin,
birbirine mantıklı bir şekilde bağlı olan ve beraberinde belli bir sanatsal imge yaratan tonlamalardan
kurulmuş bir dizilim olarak algılanmasını gerektirir. Solfej derslerinde çokseslilik üzerindeki çalışmalar
entonasyonel -melodik işitmenin ortaya çıkmasını sağlayan bir yöntem olabilir. Çoksesliliğin aracılığıyla
entonasyon çalışma sürecinde, öncelikle basit aralıkları, daha sonra akorları işitsel olarak ayırt
edebilmesini ve temiz söylemeyi sağlamaktır. Çoksesliliğin temel yöntemi seslerden birini söylerken aynı
anda diğerini piyanoda çalmaktır. Bu yöntem, olağanüstü koordinasyon gerektirdiği için, piyano
hakimiyeti az olan öğrencilerin zorlanmasına sebep olur. Koordinasyonun gelişmesine yardımcı olmak için
aşağıdaki çokseslilik çalışmalarının sırasıyla yapılması tavsiye edilir. 1-İki elle çoksesli melodiyi piyanoda
çalmak. 2-İki elle çoksesli melodiyi piyanoda çalarken aynı anda seslerden birini söylemek. 3-Seslerden
birini söylerken diğerini piyanoda çalmak.Çokseslilik çalışmalarında “a cappella“ (1)nın da entonasyon
gelişiminde büyük rolü vardır. Bu çalışma şeklinde yanında söyleyenin sesine istinaden kendi performansı
artar.Verilen bu örneklerde kapsamlı müzik kulağı eğitiminin öğeleri anlatılmaktadır.Profesyonel müzik
çalışması önemli bir kulak özelliği olarak oldukça gelişmiş, zarif bir tonlama gerektirir. Bu yüzden
geleceğin profesyonel müzisyenlerinin hazırlığı sırasında, tonlamanın spontane ve kendiliğinden
şekillenmesi yeterli olmaz. Entonasyonun gelişme seviyesi , müzisyenlerin müzikal performanslarında
özel önem taşır. Çünkü dinleyicinin müzik algısının bütünlüğü ve derinliği sanatçının müzikal ifadenin
özüne inme yeteneğine bağlıdır.
(1) “a cappella”: Enstrüman eşliği olmadan çoksesli bir müzik türü
Anahtar Kelimeler: Solfej, Çokseslilik, Entonasyon, Duyuş.

Importance of Polyphony in Intonation Practices in Solfege Courses
A significant part of the music education is comprised of different disciplines of musical theory,
especially solfege courses. The main goal of the solfege course is to lay the foundations of the music
theory, and to comprehensively improve student’s musical skills, background and general skills; and to
achieve the best in those. We believe that it’s appropriate to present our view on optimising student’s
process of practicing intonation through polyphony, even though his/her level of musical and theoretical
preparation is adequate. The aim of our study to examine methods used by voice training students of
the conservatory to develop intonation through polyphony. One of the most important duties of the
music pedagogy is to improve hearing quality. A clean intonation requires music to be perceived as an
array constructed by tonalities that are linked to one another in a logical manner, creating along a
certain artistic image. Studies on polyphony in solfege courses could be a method for the emerging of
intonational-melodical hearing. Within the process of practicing intonation through polyphony the aim
is to ensure audial identification of simple tones first, and then chords, and singing clearly. The main
method of polyphony is to sing one note while playing the other on the piano. As this method requires
an extraordinary coordination, students with a weak dominance on the piano experience difficulties.
Following polyphonic practices are suggested respectively in order to help improve coordination. 1-To
play the polyphonic melody on the piano with two hands. 2-To sing one of the notes while playing the
polyphonic melody on the piano with two hands. 3-To play one of the notes while singing the other. “A
cappella“ (1) has also a great role in polyphonic practices for the development of intonation. In this
practice the performance of the student increases with respect to the accompanying singer. These
examples describe the elements of a comprehensive education for musical ear. Professional music
training requires a rather enhanced, elegant toning as an important ear quality. Therefore, spontaneous
formation of toning is not sufficient in the training of future professional musicians. The level of
development of intonation has a great importance in the musical performances of musicians. As the
integrity and depth of musical perception of the audience is linked to the artist’s ability to get to the
core of the musical expression.
(1) “a cappella”: a polyphonic type of music without instruments
Keywords: Solfege, Polyphony, Intonation, Hearing.
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Resim Sanatı Eğitiminde Nesnel Biçimden Soyut İfadeye Varan Uygulamalardan
Elde Edilecek Kazanımlar Üzerine Bir İnceleme
Öğrt. Gör. Tolga ŞENOL, Uludağ Üniversitesi, ttolgasenol@gmail.com
Öğrt. Gör. Mahpeyker YÖNSEL, Namık Kemal Üniversitesi, mahpeykeryonsel@gmail.com
Bu çalışmanın amacı; nesnel biçimden yola çıkılarak soyut ifadeye varma yoluyla elde
edilecek olan kazanımları belirlemektir. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Desen VII dersinde Öğretim Görevlisi Tolga Şenol yürütücülüğünde üretilen örnek uygulamalar,
çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler öğrenci çalışmalarının plastik açıdan incelenmesi
ve öğrenci görüşlerinin alınması sonucunda elde edilmiştir. Öğrencilerden kurşun kalem yöntemiyle
50 x 70 cm boyutundaki resim kâğıdı üzerine birbirine eşit dört resim yüzeyi oluşturmaları
sonrasında ise; birinci yüzeye kurguladıkları kompozisyonlarını nesneye bağlı kalarak yerleştirmeleri
istenirken, ikinci ve üçüncü yüzeylerde bu kompozisyonun gittikçe soyutlanan ifadelerini, dördüncü
yüzeye ise soyut hale gelen ifadeyi yerleştirmeleri istenmiştir. Plastik açıdan çalışmaların
incelenmesi ve sonrasında öğrencilerden kazanımları ile ilgili görüşleri alındıktan sonra elde edilen
veriler incelenmiştir. Özgün kompozisyonlar üretme bağlamında zorlandıkları görülen öğrenciler,
resmin elemanlarını daha bilinçli bir şekilde kullanmışlar aynı zamanda kompozisyon ilkelerini
uygulayabilme yetisinin eser üretebilme açısından ne denli öneme sahip olduğunu kavramışlardır.
Elde edilen bulgular çalışmanın önemi açısından tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nesnel ifade, Soyutlama, Soyut ifade, Resim sanatı eğitimi.

An Analysis on Gains to be Achieved by an Approach Aiming Pure Expression
by Starting from an Objective form in Teaching Painting Art
The aim of the study is to determine gains to be achieved by an approach that aims abstract
expression by starting from an objective form. The example exercises done under the guidance of
Tolga Şenol, a lecturer instructing Drawing VII in Painting Department of Fine Arts Faculty, Uludağ
University, constitute the sample of the study. The results have been obtained by analysing the
students’ works in terms of plastic values and by taking their opinions. The students were asked to
draw four equal surfaces for painting on a paper measuring 50 x 70 cm by using a pencil. Then what
they were asked to do was to fill the first surface with their compositions on the basis of an object,
the second and third surfaces with gradually abstracting expressions of them, and finally the fourth
surface with an abstraction in its final form. After analysing the works in terms of plastic values
and receiving the students’ opinions on the gains they achieved, the results obtained have been
examined. The students who apparently had difficulties in creating distinctive and original
compositions used the elements of painting in a more conscious way as well as understood the
importance of the skill of using compositional principals in terms of creating work of art. The results
obtained have been discussed in the context of the importance of the study.
Keywords: Objective form, Abstraction, Pure expression, Teaching painting art.
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Kuyumculuk Eğitiminde Antik Dönem Takı Tasarımlarını Tanımak ve Üretim
Odaklı Tasarlayarak Sunum Yapmak
Öğr. Gör. Canan KORK ÇİFCİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ckcanan@gmail.com
Meslek yüksekokullarının kuyumculuk eğitiminde, üretim odaklı öğrenim şekli ön plandadır. Öğrenilen
her bilgi takı tasarımlarında kullanılarak takı üretimi konusunda değerlendirilmektedir. Kuyumculuk eğitiminin
verildiği bu programlarda takı tasarımı ve üretimi ile ilgili uygulamalı derslerin yanısıra takı sanatı kültürü
konulu teorik derslerde bulunmaktadır. Tarih öncesi dönem takılarından başlanarak yakın dönem Anadolu
takılarına kadar geniş bir yelpazede takı tasarımları ve üretimleri incelenmektedir. İlkçağlardan itibaren takı
sanatı tarihinde yapılan takıların tasarımları incelendiğinde, her dönemin kendine özgü farklı tasarımları
olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bu tasarımlar, dönem takılarının karakteristiği olmuştur. Yaşadığımız yer
olan Muğla’nın Milas İlçesi, Karia Uygarlığı dönemine başkentlik yapmış, çevresinde pek çok antik kent olan bir
yerleşim yeri olduğundan, Antik Dönem Takı Tasarımları için de oldukça zengin bir arşiv niteliği
oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Meslek Yüksekokullarında kuyumculuk sanat eğitimi gören önlisans
öğrencilerinin takı sanatı tarihi içeriğinde yer alan dönem takıları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak,
önemini kavratmak, bölgenin farkındalığını ortaya çıkartmak, uygulama odaklı olan program öğrencilerinin
antik dönem el işlemeciliği üretim tekniklerini uygulayabilecekleri koleksiyonlar oluşturmalarına teşvik etmek
ve bu sayede kuyumculuk mesleğinde bir sorun olan kopya tasarımlar yerine özgün koleksiyonların
oluşturulmasını sağlamaktır. Yapılan bu araştırmanın evrenini Antik Dönem Takı Tasarımları ve el işlemeciliği
üretim teknikleri oluşturmaktadır. Araştırma çok geniş kapsamlı olduğundan yaşadığımız bölge olan Batı
Anadolu Antik Dönem Takıları ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada bölgemize ait yapılan arkeolojik yayınlar ile
Batı Anadolu takı kültürüne ait yerli ve yabancı yayınlar taranmış, çevremizde bulunan müze ve ören yerleri
ziyaret edilerek bilgi toplanmıştır. Toplanan bilgiler ışığında eskizler çizilerek tasarımlar hazırlanmıştır. Üretim
aşamasında ise, bu dönemde kullanılan takıların teknikleri ve yapıldıkları malzemeler incelenmiştir.
Yapılan çalışmalar sonucu, öğrencilerimiz ile birlikte okulumuz kuyumculuk atölyesinde antik dönem
el işlemeciliği teknikleri ile Antik Dönem Takıları Koleksiyonu üretilmiştir. Okulumuzda bulunan Moda Tasarımı
ve Geleneksel El Sanatları programlarının desteği ile de döneme ait Antik Dönem Giysileri Koleksiyonu
hazırlanmıştır. Müzeler Haftası kapsamında öğrenciler tarafından giyilen Antik Dönem Giysileri ile birlikte Antik
Dönem Takıları dönemine uygun olarak takılarak, ilk kez bir takı vitrini yerine canlı mankenler üzerinde defile
olarak sunumu gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antik, Takı, Tasarım, Mitoloji, Sembol.

Identifying of Ancient Period Jewelry Designs and Production-oriented
Designing and Making Presentation in Jewelry Education
In jewelry education at vocational schools, production-oriented learning style is at the forefront. All kind
of information learnt is used in jewelry designs and evaluated in jewelry production subject. Along with the applied
courses regarding jewelry design and production within those curriculum in which jewelry education is given, there
are also jewelry art culture themed theoretical courses. Jewelry designs and productions are studied in a wide range
from prehistoric period jewelry to recent period Anatolian jewelry. As the designs of jewelry that has been made in
jewelry design histroy from the first age are studied, it is seen that every period has its own distinctive designs.
Those designs have also been the characteristics of the periodic jewelry. Milas county of Muğla province where we
are living, had been the capital of Carian civilization; and since it has been a settlement with many ancient cities
around, it is a fairly remarkable archive for ancient period jewelry designs.
The aim of this study is to provide associate degree students studying jewelry art education at vocational
schools with the information about periodic jewelry, to make them understand the importance of jewelry art, to
reveal awareness for the area, to encourage practice-oriented students to create collections in which they can
implement ancient period hand crafting techniques, and thus to help creation of authentic collections instead of
replicated designs which are issues in jewelry business. The universe of this study consists of ancient period jewelry
designs and hand crafted production techniques. Since the research is wide-ranging, it is limited within Western
Anatolian Ancient Period Jewelry where we are currently living. In the study, local archeological publishings and
foreign and local publishings regarding Western Anatolian jewelry culture have been surveyed, and museums and
archeological sites around have been visited and information is gathered. In consideration of the information
gathered, sketches have been drawn and designs have been prepared. In production stage, techniques of jewelry
used in that period and the materials of which they are made have been studied.
After the studies have been made, a collection of Ancient Period Jewelry has been produced by our students
using ancient period hand crafting techniques at our school’s jewelry workshop. Moreover, a collection of Ancient
Period Garments of that period has been prepared with the assistance of Fashion Design and Traditional Hand Crafts
programmes in our school. Within museums week, Ancient Period Jewelry has been worn in accordance with the
period, along with the Ancient Period Garments worn by the students, and for the first time, they have been
presented in a fashion show on living models instead of a jewelry display case.
Keywords: Ancient, Jewelry, Design, Mythology, Symbol.
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Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları
Doç. Dr. Şehriban KOCA, Mersin Üniversitesi, sehriban.koca@mersin.edu.tr
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin müzik etkinliklerine yönelik özyeterlik algılarının
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mersin
ilinde görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu
araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “müzik etkinliklerine
yönelik özyeterlik anketi” kullanılmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerinden sonra veri
toplama aracının güvenirlik katsayısı α= 0.87 olarak belirlenmiştir. Bulguların istatiksel olarak ifade
edilmesinde, frekans (f), yüzde (%),aritmetik ortalama ve standart sapma, verilerin analizinde ise
parametrik testler kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin müzik etkinliklerine yönelik özyeterlik
algılarında anlamlı bir farklılığın olup olmadığına yönelik olarak bağımsız gruplar için t testi ve Tek
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılarak
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik etkinlikleri, Sınıf öğretmenleri, Özyeterlik.

Self- Efficacy Perceptions of Classroom Teachers Towards Music Activities
In this research, it is aimed to examine the self-efficacy perceptions of classroom teachers
about music activities. Participants of the study are classroom teachers who work in Mersin province
in 2017-2018 academic year and voluntarily participate in the research. Criterian sampling was used
for purposeful sampling methods in this study. In this study, a “Personal Information Form”, “and
“Self-Efficacy Questionnaire Towards Music Activities” developed by the researcher were used as
data collection tools. After the validity and reliability analyzes, the reliability coefficient of the
data collection tool was determined as α = 0.87. When the findings are statistically expressed,
frequency (f), percentage (%), arithmetic mean and standard deviation, parametric tests are used
in the analysis of data. Independent groups t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were
conducted to determine whether there was a meaningful difference in the self-efficacy perceptions
of the classroom teachers' musical activities. Obtained findings were discussed in the light of the
literature and suggestions were made.
Keywords: Music activities, Classroom teachers, Self-efficacy.
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Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Öğrenmeye Yönelik Sorumlulukları
Doç. Dr. Şehriban KOCA, Mersin Üniversitesi, sehriban.koca@mersin.edu.tr
Bu araştırmada öğrenme sorumluluğunun eğitim-öğretimde ulaşılmak istenen başarıda
önemli bir rolü olduğu düşüncesinden hareketle ortaokul öğrencilerinin müzik öğrenmeye yönelik
sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Mersin ve Adana illeri merkez
ilçelerinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırma, tarama modelinde yürütülen bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yakar
ve Saracaloğlu (2017) tarafından geliştirilen “Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği” kullanılmıştır.
Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerinden sonra veri toplama aracının güvenirlik katsayısı α=.94
olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ışığında bulguların istatiksel olarak analizi sonucu elde
edilen veriler literatür ışığında tartışılarak önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Music, Secondary school students, Responsibility for learning music.

Responsibilities of Secondary School Students Towards Music Learning
In this study, it was aimed to determine the responsibility levels of the secondary school
students towards music learning in the sense that learning responsibility has an important role to
be achieved in education. The research was carried out with the participation of the students who
are studying in the secondary schools in the central districts of Mersin and Adana. The research is
a study conducted in the screening model. The "Learning Responsibility Scale" developed by Yakar
and Saracaloglu (2017) was used as data collection tool in the research. After the validity and
reliability analyzes, the reliability coefficient of the data collection tool was determined as α =
.94. Statistical analysis of the findings in the light of the research results and the results obtained
were discussed in the light of the literature and suggestions were made.
Keywords: Music, Secondary school students, Responsibility for learning music.
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Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Başarı Amaç Yönelimlerinin
İncelenmesi
Doç. Dr. Şehriban KOCA, Mersin Üniversitesi, sehriban.koca@mersin.edu.tr
Yapılan araştırmalarda başarı amaç yöneliminin öğrencilerin öğrenme etkinliklerine yönelik
benimsedikleri yönelimler olduğu, derslerde sergiledikleri davranışlarını, katılım düzeylerini ve
akademik başarılarını etkileyebileceği ifade edilmektedir. Bu ve benzer düşüncelerden hareketle
araştırmanın amacı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin başarı amaç yönelimlerinin çeşitli
değişkenler (sınıf, cinsiyet ve çalgı türü) açısından incelenmesidir. Literatür incelendiğinde
yeteneklerini deneme ve keşfetme fırsatı bulmuş kişilerin başarı güdülerinin yüksek olacağı
düşünülmektedir. Bu doğrultuda yetenek sınavlarıyla öğrenci alan ve Akdeniz bölgesinde bulunan
bir Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim gören 92 müzik bölümü öğrencisi araştırmanın çalışma
grubunu oluşturmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Elliot
ve Murayama (2008) tarafından geliştirilen, Arslan ve Akın (2015) tarafından revize edilerek
Türkçe’ye uyarlanmış olan “2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları
ışığında elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılarak ileride yapılacak araştırmalara yönelik
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri, Başarı amaç yönelimi, Müzik
eğitimi.

A Study of Fine Arts Music Department Students Achievement Goal
Orientations
It is stated in the researches that the achievement goal orientation is oriented towards the
learning activities of the students, that they can influence the behaviors, participation levels and
academic achievements they exhibit in the courses. The aim of this study is to determine the
achievement goal orientation levels of the music department students of the Fine Arts Schools
according to various variables (class, gender and instrument type). When the literature is examined,
it is thought that the motivation of those who have the opportunity to try and discover their talents
is high. In this direction, 92 music department students studying at a Fine Arts High School in the
Mediterranean region who are students with aptitude tests constitute the study group. The "2x2
Achievement Orientation Scale", which was developed by Elliot and Murayama (2008) and revised
by Arslan and Akın (2015) and adapted to Turkish, was used as a data collection tool in the research
model in which the scanning model was used. Findings obtained from the results of the research
were discussed in the light of the literature and suggestions were made for future researches.
Keywords: Fine Arts High School music department students, Achievement goal orientation, Music
education.
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Okulöncesi Dönemde Çocuk Resimlerindeki Renk Tercihlerinin Psikolojik
Analizi
Dr. Gülbin ZEREN NALİNCİ, Amasya Üniversitesi, gulbinzeren72@gmail.com
Çocukların, kendilerini en iyi ifade etme yöntemlerinden biri olan resim, onların iç dünyaları,
psikolojik ve sosyolojik gelişim düzeyleri hakkında bize önemli ipuçları verebilmektedir. Çocuğa özgür ve
yaratıcı anlatım olanakları sunan renkler, kendisini özgür ve yaratıcı bir şekilde ifade etmesini sağlar. Bu
araştırmada amaç; Okulöncesi öğrenim gören 5-6 yaş grubu çocuk resimlerinde; bilinçli ya da bilinçsiz,
sezgisel ya da içgüdüsel olarak gerçekleştirdikleri renk tercihlerinin, psikolojik/ sosyal açıdan ve
gelişimsel düzeyleri bakımından incelenmesidir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman
analizi kullanılmış ve çocukların resimleri; içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubunu;
2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde, okulöncesi kurumlarda eğitim gören 24 erkek, 21 kız
toplam 45 çocuğun serbest temalı resimleri oluşturmaktadır. Çocuklar, malzeme ya da renk kısıtlaması
yapılmadan tamamen özgür bırakılmışlardır. Bulgular incelendiğinde; kız çocuklarının ; %38 kırmızı, 52
sarı, 57 mavi, %42 yeşil, %38 turuncu, %48 mor, %38. siyah, %29 kahverengi kullandıkları, erkek
çocuklarının da; %33.kırmızı, %33 sarı, %63 mavi, %50 yeşil, %21 turuncu, %30 mor, %13 pembe, %38 siyah,
%33 kahverengi kullandıkları tespit edilmiştir. Kız çocuklarının resimlerinde ağırlıklı olarak, sarı, mavi,
mor, yeşil, kırmızı, turuncu ve pembe renkleri; erkek çocuklarının; mavi, yeşil, kahverengi, siyah renkleri
tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Canlı ve parlak renkler kullanan kız çocukları, resimlerinde hemen
hemen tüm renkleri denemişler, erkek çocukları ise, pembe, turuncu gibi canlı renkler yerine; mavi,
yeşil, sarı renkleri kullanmışlardır. Sarı, kırmızı, turuncu gibi sıcak renkler, enerjiyi, coşkuyu temsil
ettiğinden; kız çocuklarının daha dışavurumsal, daha lirik resimler yaptıkları; erkek çocuklarının ise daha
ziyade doğada gördüğü, gerçeklikle mantıksal bağlar kurabildikleri; mavi, yeşil, kahverengi gibi renkleri
tercih ettikleri görülmektedir. En çok tercih ettiği renkleri, en çok sevdikleri kişiler ya da nesneleri
boyarken kullanmışlardır. Resimlerinde kahverengi kullanan çocukların; korunmaya ihtiyaç duydukları,
sevgi ve ilgi özlemi çektikleri söylenebilir. Siyah renk, genellikle karamsarlığı, umutsuzluğu,
içedönüklüğü ifade etmektedir. Resimlerin analizinden çocukların kişisel gelişimleriyle ilgili veri elde
edilmesi, eğitimcilerin onları olumlu yönlendirmesinde katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Resim, Renkler.

Psychological Analysis of Color Preferences in Children's Paintings in The
Preschool Period
A picture, which is one of the ways that children best express themselves, can give us important
clues about their inner world, psychological and sociological development levels. The colors that provide
the child with free and creative explanations allow him to express himself freely and creatively. The
purpose of this research is to investigate the color preferences of children in 5-6 year old group in terms
of their consciousness or unconsciousness, intuitive or instinctive and to determine their
psychological/social and developmental levels. In the study, document analysis was used which is one
of the qualitative research methods and pictures of children were analyzed through content analysis
method. The study group consists of a total of 45 children, 24 male and 21 female attending to preschool institutions during the fall semester of the academic year 2017-2018. Children are completely
free about using materials and they do not have any color restrictions. When the findings are examined,
female students use 38% red, %52 yellow, %57 blue, 42% green, 38% orange, 48% purple, 38%. black, and
29% brown whereas the male students use 33% red, 33% yellow, 63% blue, 50% green, 21% orange, 30%
purple, 13% pink, 38% black, 33% brown. It was observed that female students mainly prefer yellow,
blue, purple, green, red, orange and pink colors in their pictures. However, male students prefer blue,
green, brown, black colors. The female students who use vivid and bright colors, try almost all colors in
their paintings, but male students use blue, green, yellow instead of vivid colors like orange and pink.
As vivid colors like yellow, red, orange represent energy, enthusiasm, female students draw more
expressive, lyrical pictures but, male students have more logical connections with reality than they see
in nature, so they use blue, green and brown colors in their pictures. All children used the colors of the
objects they like and they express their feelings about the people they like most with the colors they
preferred the most when painting their pictures. Black color usually refers to pessimism, hopelessness,
intolerance. Obtaining data from the drawings of the children can give idea about the personal
development of the children and the analysis of pictures will contribute to the positive orientation to
the educators.
Keywords: Child, Picture, Colors.
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Mobil Cihaz Uygulamalarının Müzik Öğretimi Açısından İncelenmesi
Ömer Faruk GÜNAY, Milli Eğitim Bakanlığı, ofgunay@gmail.com
Uygarlık tarihinin erken dönemlerinde sınırlı sayıda insana ulaşan müzikal ifade günümüz
internet çağının sağladığı teknoloji sayesinde milyarlarca cihaza erişmektedir. Tarih öncesi çağların
ilk tamtamları, Antik çağda monofonik ezgilere dönüşürken müziğin ve üretilen bilginin
paylaşılabilmesi için alfabetik bir notasyon sistemi oluşturulmuş ve kullanılmıştır. Günümüz
konvansiyonel nota sistemi bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve pek çok eserin günümüze kadar
taşınmasını sağlamıştır. Yaklaşık bir asır önce Darülelhan’da meşk usulü aktarılan müzik öğretimi
Berklee müzik okulunda uzaktan eğitime hızlı bir şekilde evrilmiştir.
Müzik eğitim ve öğretimi insanoğlunun müzik olgusunu farkettiği ilk zamanlardan bu yana
bir gelişim ve değişim içerisindedir. Teknolojideki gelişmeler barınma, çalışma ve eğlence
ortamlarını çeşitlendirdiği gibi, günlük yaşamın vazgeçilmezi mobil cihazların kullanım amaçlarını
da genişleterek eğitim ve öğretim ortamlarını hızla değiştirmiştir. Günümüz teknolojisinin
öğretimde kullanılan cihazları taşınabilir kılması, mekân ve zaman kısıtını ortadan kaldırarak bilgiye
anında ulaşmamıza imkân vermiştir. Bu teknolojiye paralel olarak uzaktan eğitim, çevrimiçi dersler
ve mobil uygulamalar aktif öğrenme fırsatları yaratarak müzik alanında formal öğretim ortamları
dışında erişimi kolay alternatif ortamlar oluşturmuştur.
Mobil cihazlarda kullanılan müzik öğretimi uygulamaları Android ve IOS olmak üzere iki
farklı platformda kullanıcılara sunulmaktadır. Bu çalışmada, Android platformunda tarama
yöntemiyle indirme sayıları en yüksek elli uygulama tespit edildikten sonra, bu uygulamalar müzik
teorisi, müzik tarihi, müzik öğretimi, öğrenme alanları ve kazanımlar düzeyinde incelenecektir.
Kullanıcıların tercih ettikleri uygulamalar karşılaştırılarak elde edilen verilere göre söz konusu
uygulamaların sağladığı katkılar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Müzik öğretimi, Mobil eğitim uygulamaları, Müzik kazanımları, Müzik
uygulamaları, Müzik eğitimi.

The Investigation of Mobile Device Applications in Terms of Teaching the
Music
Musical expression which reached limited number of people in early ages of civilization
history, reached billions of devices thanks to the technology of internet age. While the first
tamtams of prehistoric ages transformed into monophonic melodies in antique age, alphabetical
notation system was created and was used for sharing the music and the musical information.
Today’s conventional musical notation has a millenary past and has provided to transfer many
musical works until today. Approximately a century ago, music education which practiced in
Darülelhan, evolved into Berklee music school so expeditiously.
Music teaching and education has been in a change and development since it is first realized
by humanbeing. The improvements in technology diversified not only the way of sheltering, working
and entertainment but also it extended the aim of use of mobile devices and changed the
educational and learning environments. Today’s tecnology provide us to carry the devices which
used in education, give the oppurtanity to reach the information quickly as eliminating the lack of
environment and time. In parallel of this technology, distance education, online lessons and mobil
applications created active learning changes and alternated educational fields besides formal
educational environments.
The music education applications which are used in mobile devices, are presented to users
in two different platforms like Android and IOS. In this notice, after determining of fifty applications
which are mostly used in these platforms by the way of scanning, these applications will be
investigated at the level of theory of music, music education, music teaching, learning fields and
achievements. The applications which are prefered by users will be compared and contribution of
these applications will be discussed according to the results.
Keywords: Music education, Mobile education Applications, Musical achievements, Music
applications, Music teaching.
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Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Kanun Çalgısı İçin Makam Öğretimine
Yönelik Çalışma Önerisi
İrşat KAZAZOĞLU, Fırat Üniversitesi, irsatkazazoglu@gmail.com
Ülkemizde kanun öğretiminin Cumhuriyet öncesi dönemlere kadar geniş bir uygulama alanı
olmuştur. Önceleri resmi ya da özel eğitim kurumlarında, daha çok meşk sistemi ile yapılan çalgı
eğitim sistemi benimsenmiştir. Metot yazma geleneği Cumhuriyetten sonra gelişmeye başlamıştır.
Günümüzde ise çalgı eğitiminde, geleneksel icra tavrının ve yeni icra tekniklerinin yazılı olarak
sunulmasına yönelik oluşturulan ders notlarının ve metotların sayısı artmıştır. Türk müziğinin önemli
çalgılarından birisi olan “kanun”un öğretim teknikleri üzerine de çokça çalışma yapılmıştır. Ancak
yapılan literatür taramasında, farklı makamlarda kullanılan mandal sayılarının ve perde baskılarının
öğretimine yönelik kısa ve aşama aşama ilerleyen sistematik bir çalışmanın olmadığı tespit
edilmiştir. Bu durumdan yola çıkılarak bu çalışmada, Uşşak ve Hüseyni makamlarında kullanılan
segâh ve eviç perde baskılarının öğretilmesine yönelik bir çalışma önerisi sunulması amaçlanmıştır.
Buna yönelik yazılan belirtilen makamlardaki etütler, kolaydan zora doğru giden bir teknik
gözetilerek hazırlanmıştır. Bu çalışma temel kanun eğitimi (kanun tutuş, mızrap vuruş ve temel
ıskala) alındıktan sonra, Türk müziği makâm öğrenimine geçildiği aşamada Uşşak ve Hüseyni
makamının öğretimine yönelik yazılan etütlerle sınırlıdır. Çalışmanın kanun eğitim sürecinde
makam öğretiminin planlanması ve tanıtılan tekniğin örnek alınarak diğer makamlarda mandal
kullanımının öğretilmesi konularında alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Keywords: Kanun, Çalgı Eğitimi, Metot, Makâm.

A Working Proposal of Instrument Kanun for Teaching of Maqam Knowledge in
Institutions Providing Vocational Teaching of Music
Kanun teaching has had an extensive area of implementation ever since pre-republican
period in Turkey. Previously, a system of instrument education based on ‘meşk’ (learning by
modelling) was adopted in both public or private educational institutions. Tradition of writing
‘methods’ has started only after the establishment of the Republic. Whereas nowadays, number of
course notes and methods created to present the traditional attitude of playing (icra) and novel
playing techniques for teaching of instruments in written form has increased. Many research has
been conducted on teaching of kanun, which is one of the major instruments of Turkish music, as
well. However, a literature review conducted reveals that no short and step-by-step developing
systematic work towards learning of number of “pins” (mandal) and tone pressures (perde baskısı)
used in different maqams (makam) has existed. Based on such a determination, a proposal for
teaching tone pressures of “segâh” and “eviç” used in maqams of Uşşak and Hüseyni is presented.
Short training notes written in the given maqams has been prepared by adopting a technique which
develops from the “easy” to the “hard”. This study is restricted with training notes for teaching of
the maqams of Uşşak and Hüseyni to be utilized at the stage of learning maqams of Turkish music
after getting the basic education of kanun (holding, using the picks -mızrap-, and the basic scale).
The study aims to contribute to the literature in terms of planning of maqam learning in the process
of teaching of kanun instrument and learning use of pins in other maqams by modelling the
technique described.
Keywords: Kanun, Instrument teaching, Method, Maqam.
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Çalgı Eğitiminde Zamanı Etkin ve Verimli Kullanmaya Yönelik İki Teknik
Dilek ÖZÇELİK HERDEM, Gazi Üniversitesi, dozcelik1@gmail.com
Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesi Müzik Öğretmenliği Programında okuyan öğrencilerin
bireysel çalgı çalışmalarında zamanı etkili kullanmalarına yönelik öneriler sunmaktır. Araştırma
2017-2018 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Anasanat Dalı’nda okuyan 200 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilere araştırmacı tarafından
geliştirilen çalgı çalışma yöntemlerine ilişkin kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket
uygulanmıştır. Anket sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun zamanı etkili kullanma ve verimli
çalışma yöntemlerine ilişkin bilgisi olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalgı çalışırken zamanın
verimli ve etkili kullanılmasına yönelik birbiri ile bağlantılı iki teknik çalışma önerilmiştir.
Keywords: Zaman yönetimi, Çalgı eğitimi, Pomodoro tekniği, Zinciri kırma tekniği.

Effective and Efficient Use of Time in Instrument Training Two Technical
Suggestions "Music Teacher Training Program"
The purpose of this study is to present suggestions for the students who study in the
education faculty of Music Teaching Program to use time effectively in their individual instrument
studies. The research was carried out on 200 students studying in Gazi University Faculty of Fine
Arts Department of Fine Arts Education Music Department in 2017-2018 academic year. A
questionnaire consisting of closed and open ended questions about the instrumental methods
developed by the researcher was applied to the students.
As a result of the questionnaire, it was determined that the vast majority of the students
had no knowledge of effective use of time and efficient working methods. In this context, two
interrelated technical studies have been proposed for efficient and effective use of time while
playing instruments.
Keywords: Time management, Instrument education, Pomodoro technique, Chain
Crushingtechnique.
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Öğretmen Adaylarının Sanata İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Bartın
Üniversitesi Örneği)
Dr. Seçil KARTOPU, Bartın Üniversitesi, secilkartopu@hotmail.com
Evrensel bir dil olan sanat, genel eğitimin önemli bir parçasıdır. Sanat eğitiminin her birey
için gerekli olduğu bilinmektedir. Sanatsal etkinlikler, uğraşılar ve uygulamalar her eğitim
ortamında etkilidir, farklı bakış açıları ve çözüm yolları sunar. Çok yönlü bir öğretim ortamı
oluşturan sanat eğitimi özellikle öğretmen yetiştiren kurumlarda her bölümde öğrenim gören ve
genç nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarına verilmesi gereken onların sahip olduğu
nitelikleri arttıracak olan bir eğitimdir. Bu çalışmanın amacı Güzel sanatlar eğitimi bölümleri
dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sanata ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla
araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim
gören “Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı”, “Matematik Eğitimi Anabilim Dalı”, “Sınıf Eğitimi Anabilim
Dalı”, “Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı” ve “Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı” öğretmen adayları
katılacaktır. Çalışmada, Ayaydın ve Kurtuldu (2017) tarafından geliştirilen beşli likert tipi
sorulardan oluşan “Sanata İlişkin Görüşleri Belirleme Ölçeği” uygulanacaktır. Elde edilen veriler
parametrik ya da non-parametrik istatistiki yöntemlerden uygun olanlarıyla analiz edilecek,
tablolaştırılıp, yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat eğitimi, Öğretmen adayı, Görüş.

Determination of Opinions of Teacher Candidates regarding Art (Bartın
University Sample)
Art which is a universal language is an important part of general education. It is known that
art education is necessary for every individual. Artistic activities, activities and practices are
influential in every education environments, they offer different perspectives and solution ways.
Art education which constitutes a multi-faceted teaching environment is an education that should
be given to especially teacher candidates who would raise young generations and study in every
department of teacher training institutions and increase their qualifications. The aim of this study
is to determine opinions of university students who study in departments rather than Fine arts
education regarding art. For this purpose, "Science Education Department", "Mathematics Education
Department", "Class Education Department", "Turkish Education Department" and "Social Studies
Department" teacher candidates who receive education in Bartın University Faculty of Education in
2018-2019 academic year will participate to this study. In this study, "Scale on Determination of
Opinions regarding Art" which consists of five Likert type questions that are developed by Ayaydın
and Kurtuldu (2017) will be applied. The obtained data will be analyzed by parametric or nonparametric statistical methods as applicable, tabulated and interpreted.
Keywords: Art, Art education, Teacher candidate, Opinion.
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Özel Gereksinimli Bireyin Okuduğunu Anlama Düzeyinin Resimler Aracılığıyla
Belirlenmesi ve Yorumlanması
Sema ARAT, Milli Eğitim Bakanlığı, semaarat1987@gmail.com
Dr. Seçil KARTOPU, Bartın Üniversitesi, secilkartopu@hotmail.com
Özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde sanat eğitiminin önemi bilinmektedir. Genel
eğitimde olduğu gibi özel eğitimde de öğrencinin eğitiminde kullanılan görsel unsurlar (resim,
fotoğraf, şema, grafik, şekil vb.) anlamayı ve algılamayı kolaylaştırmaktadır. Özellikle zihinsel
yetersizliği olan öğrencilerin dikkat sürelerinin kısa olması, becerileri genelleme becerilerinin
yetersiz olması ve okudukları metinlerdeki bazı unsurlar arasında bağlantı kurmada sıkıntı
yaşamaları, onların eğitim başarılarını etkilemektedir. Bu nedenle bu öğrencilerin okuma ve anlama
becerilerinde desteğe ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bu bağlamda resim yapmak öğrencinin
anladıkları ile etkileşim kurabilmesi için bir araçtır. Bu çalışmada özel gereksinimli bireyin
okuduğunu anlama düzeyi resimler aracılığıyla belirlenmeye ve yorumlanmaya çalışılacaktır.
Çalışmada genel eğitimin yanı sıra özel eğitim merkezine de devam eden, ayrıca okulundan destek
eğitim de alan, 6. sınıfa giden, 13 yaşındaki zihinsel engelli bir öğrenci ile çalışılacaktır. Çalışmanın
her aşamasında özellikle metin seçimi ve değerlendirme aşamalarında öğrenciyi tanıyan PDR
uzmanından görüş alınacaktır. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel istatistiki yöntemler
kullanılarak analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, Resim, Okuduğunu anlama.

Determination and Interpretation of Reading Comprehension Level of Special
Needs Individual via Paintings
The importance of art education in education of special needs students is known. As in
general education, used visual elements in the education (pictures, photographs, diagrams,
graphics, figures, etc.) facilitate understanding and perception of student also in special education.
Education success of particularly students who have intellectual disabilities are affected from
situations like that they have a short attention span, lack skills to generalize skills and difficulties
to conduct link between some elements in texts which they read. For this reason, it is known that
these students need support in their reading and understanding skills. In this context, painting is a
tool for students to interact with what they understand. In this study, it would be tried to determine
and interpret the comprehension level of special needs via pictures. In the study, it would be
worked by a mentally retarded student who is 13 years old, goes to 6.grade, continues to his
education in special education center in addition to general education and additionally takes
supportive teaching from his school. At each stage of study especially in the text selection and
evaluation stages, opinions of phycological counseling specialist who knows the student would be
taken. Obtained data would be analyzed using content analysis and descriptive statistics methods.
Keywords: Special education, Painting, Reading comprehension.
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Resim-İş Eğitimi Öğrencilerinin Fırça Kavramına İlişkin Metaforları
Dr. Hüseyin UYSAL, Kastamonu Üniversitesi, h.uysal87@gmail.com
Dr. Sema SULAK, Bartın Üniversitesi, semasulak@gmail.com
Sinem Çakır UYSAL, Gazi Üniversitesi, cakirsinem89@gmail.com
Görsel sanatlardan biri olan resim sanatı, iki boyutlu yüzey üzerinde iz bırakan nesneler
aracılığıyla bireyin kendini en rahat ifade edebildiği sanat dallarından biridir. Bu ifade etme
sürecinde bireyin tüm ihtiyaç, beklenti ve iç çatışmaları estetik tavır temelli varlığını
gösterebilmektedir. Nasıl ki besteciler sesleri, dansçılar hareketleri ya da yazarlar sözcükleri
şekillendirerek kendilerini ifade ediyorsa, ressamlar da renk ve çizgileri kullanarak kendilerini ifade
etmektedir. Renk ve çizgilerin uygulama aşamasında kalem, kuru boya, pastel boya gibi doğrudan
etki edenlerin yanı sıra guaj, suluboya, akrilik ya da yağlı boya teknikleri için boya ile birlikte fırçaya
da gereksinim duyulmaktadır. Fırça, resim yapan kişinin kendisi ve resmi arasındaki en temel
iletişim araçlarından birisidir. Hem sanat eğitiminde hem de sanatsal uygulamalarda fırça ve
fırçanın kullanımı büyük önem teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı da Resim-İş Eğitimi Anabilim
Dalı öğrencilerinin “Fırça” üzerine metafor algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu
Kastamonu üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim
Dalı 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri öğrencilerin
“Fırça..........gibidir. Çünkü............” cümlesinde boşlukları tamamlamasıyla elde edilmiştir.
Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılan araştırmada, elde edilen veriler içerik
analizine tabi tutularak incelenmiş ve literatür ışığında açıklanmıştır. Araştırma konu ile ilgili
yapılan araştırmaların azlığından ve diğer araştırmacılara örnek teşkil etmesi yönünden önemli
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, Resim, Fırça, Metafor.

Metaphoric Perceptions of Painting Students to The Concept of Brush
The art of painting, one of the visual arts, is one of the art branches where the individual
can express himself most easily through the objects that leave a trace on the two dimensional
surface. In this process of expression all the needs, expectations and internal conflicts of the
individual can show its aesthetic attitude based existence. Just as composers voices, dancers'
movements or authors express themselves by shaping words, painters also express themselves using
colors and lines. Color and streaks are also required to have brushes in addition to those that
directly affect such as pencils, dry dyes, pastels, as well as paint for gouache, watercolor, acrylic
or oil painting techniques. A brush is one of the most basic means of communication between the
artist and himself. The use of brushes and brushes is of great importance both in art education and
in artistic practices. The aim of this study is to determine the metaphor perceptions of "Brush" of
students of Art Education Department. The working group of the study is Kastamonu University
Faculty of Education, Fine Arts Education Department, Painting Education Department, 2nd, 3rd
and 4th grade students. The students of the study were like "Brush .........." Because ............
"was obtained by completing the gaps in the test. In the research using the qualitative research
methods, the obtained data were analyzed by analyzing the content and explained in the light of
the literature. The research is considered important because of the lack of research on the subject
and the fact that it constitutes an example for other researchers.
Keywords: Art education, Painting, Brush, Metaphor.
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Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Resim Yeteneklerine İlişkin
Rehberlik Ve Yönlendirme Süreçlerinin İncelenmesi
Dr. Hüseyin UYSAL, Kastamonu Üniversitesi, h.uysal87@gmail.com
Sinem Çakır UYSAL, Gazi Üniversitesi, cakirsinem89@gmail.com
Yetenek ilgili alana yönelik fiziksel ya da zihinsel güçtür. Bu güç bireyin algılama,
yorumlama ve uygulayabilme süreçlerine olumlu temel oluşturmaktadır. Çok sayıda farklı yetenek
alanı vardır ancak okullardaki eğitim sürecinde, ilgili dersle bütünleşerek öne çıkan yetenek
alanlarından biri resimdir. Bu yetenek alanı, görsel algılama becerileri ışığında, estetik temelli ve
fiziksel uygulayabilme yetilerinin bir bütün oluşturmasıyla ortaya çıkmaktadır. Her bireyde farklı
derecelerde bulunabilmektedir. Bireyler de çevrelerinde tecrübe ettikleri resimsel uygulama
standartlarına göre kendilerinde veya başkalarında resime karşı yetenek olup olmadığı kanısına
varabilmektedir. Bu araştırmada resim özel yetenek sınavına girerek başarılı olmuş bireylerin
resime karşı yetenekli olduklarını kimin farkettiği ve nasıl yönlendirildikleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenen araştırmanın
çalışma grubunu Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Eğitimi Ana Bilim Dalı 1., 2. 3, ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı
yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Ayrıca betimsel
istatistiklerden frekans ve yüzde hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Görsel sanat, Resim yeteneği, Resim iş öğretmenliği

Investigation on Painting Ability Guidance Processes of Preservice Fine Arts
Education Students
Ability is the physical or mental power of the field concerned. This power constitutes a
positive basis for the process of perception, interpretation and application of the individual. There
are many different areas of talent, but one of the areas of talent that stands out in the educational
process in schools, integrated with the course, is painting. This area of talent emerges in the light
of the ability of visual perception, aesthetically based, and the ability to practice physically as a
whole. Each individual can have different grades. Individuals can also come to the conclusion that
there is a talent for painting in themselves or others, according to the standards of pictorial practice
they have experienced in their surroundings. In this study, it was tried to determine who was aware
of how successful individuals who were successful by entering the picture special ability exam and
how they were able to be directed against the painting. The study group of the research which is
designed according to the screening model from the qualitative research methods constitutes 1st,
2nd, 3rd and 4th grade students of Kastamonu University Faculty of Fine Arts Department of
Painting Education. The data of the study were collected through a semi-structured interview form
and subjected to content analysis. In addition, frequency and percentage are calculated from
descriptive statistics.
Keywords: Visual fine art, Painting ability, Art education.
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Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Din Eğitimi (Yusuf Ziya Örneği)
Dr. Muhammed Enes TOPGÜL, Marmara Üniversitesi, enes.topgul@marmara.edu.tr
Cumhuriyet modernleşmesinin eğitimi politikası, bazı açılardan ideolojik birtakım
yansımaları bünyesinde barındırmaktadır. Bu durumun gözlemlenebileceği en iyi yer ise, takdir
edileceği üzere, belli müfredatlar çerçevesinde hazırlanan ders kitaplarıdır. Türkiye
Cumhuriyet'inin kuruluşunun ardından hazırlanan 1926 “İlk Mekteplerin Müfredât Programı” ve bu
program çerçevesinde kaleme alınan ders kitapları, çağdaş sosyal bilimciler tarafından da dikkat
çekilen söz konusu problem alanını takip etmek açısından önem arz eder. İlgili müfredâtta din
dersleri, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda haftada birer saat olarak belirlenmiş ve derslerin
içeriği ayrıntılı bir şekilde tayin edilmiştir. Mezkur müfredat çerçevesinde pek çok ders kitabı
kaleme alınmış, örneğin bu tebliğe konu olan Yusuf Ziya [Yörükan]'ın (ö. 1954) yanı sıra Muallim
Abdülbâki [Gölpınarlı] (ö.1982) ve Tüccârzâde İbrahim Hilmi [Çığıraçan] (ö.1963) da benzeri tarzda
eserler yazmışlardır.
Tebliğe konu edilen Yusuf Ziya 1918’de girdiği İstanbul Darülfünûn Felsefe Şubesini 1922’de
bitirmiş, 1925 sonlarında kurulan İlahiyat Fakültesine Mezhepler Tarihi muallimi olarak tayin edilip
vefâtına kadar da çeşitli ilmî ve idarî vazifeler almıştır. Velut bir yazar olarak o, devrin siyasi
aktörleri ile de irtibatlar kurmuştur. Onun 1927 tarihli üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf din dersi
kitapları Osmanlıca olarak yazılmış, 1929 tarihinde ise Latin harfleriyle yeniden neşredilmiştir. Bu
çalışma ilgili ders kitaplarının muhtevasını, klasik dini bilgilerin çağdaş söylemler için
araçsallaştırılması bağlamında ele almayı ve bu çerçevede âyet ve hadis kullanımları ve dini
metinleri yorumlama tarzının, devrin icbarları ile ne oranda irtibatlı olduğu tespit etmeyi
hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Din Dersi Kitapları, Yusuf Ziya, Cumhuriyet, İdeoloji,

Religious Education in the First Years of the Republic: the Case of Yusuf Ziya
Education policy of the republican modernization contains a number of ideological, by some
means, repercussions. The best place to observe this fact, as it can be recognized, is religious
textbooks prepared within some certain curriculum. “The curriculum program of primary schools”
released after the establishment of the republic of Turkey, and the textbooks written within the
scope of this program become more of an issue in order to follow the problematique that is also
pointed out by contemporary social scientists. Religious courses are fixed by one hour a week in
the third, fourth and fifth grades in the concerned curriculum and the content of the courses is
designated in detail. Numerous textbooks are written within the mentioned curriculum, for
example Abdülbâki Gölpınarlı (d.1982) and Tüccârzâde İbrahim Hilmi Çığıraçan (d.1963) as well as
Yusuf Ziya Yörükan (d. 1954) who is the subject of this presentation.
Yusuf Ziya, graduated from Istanbul University (Darülfünûn) Philosophy Department in 1922,
was appointed as instructor of history of sects to Ilahiyat Faculty (Divinity School) in the end of
1925 and pursued many academic and administrative positions till the end of his life. As a prolific
author, he maintained relationships with political actors of that date. His religious textbooks for
third, fourth and fifth grades were written in Ottoman Turkish script in 1927, and reprinted in 1929
with new Latin script. This study aims at discussing the content of the subject religious textbooks
in the context of instrumentalization of classical religious knowledge for contemporary discourses,
and within this scope at determining how much the usage of ayah’s (verses) and hadith’s, and the
way of interpreting religious texts are related with the coercion of the age.
Keywords: Religious textbooks, Yusuf Ziya Yörükan, Republic, Ideology
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Moda ve Tekstil Tasarım Lisans Programı, Bilgisayar Tabanlı Tasarım Eğitimi
Doç. Cafer ARSLAN, Anadolu Üniversitesi, caferarslan@anadolu.edu.tr
"Türkiye de Moda tasarım ve Tekstil Tasarım lisans programları ve benzer isimler altında
sayısı 2017 yılı itibariyle otuzun üzerinde üniversitede örgün öğretim lisans programları
bulunmaktadır. Öğrenci yerleştirmeleri merkezi sistem ve özel yetenek sınavları ile yapılmaktadır.
Mezun öğrencilerin, küresel rekabetçi pazar ortamında iş bulabilmeleri ve işlerini sürdürebilmeleri,
Moda ve Tekstil tasarım lisans programlarında Cad-Cam (Computer Aided Design Bilgisayar destekli
tasarım - Computer Aided Manufacturing Bilgisayar destekli imalat) teknoloji ve programlarını
kullanımları ile doğru orantılıdır. Bu çalışma, “Moda ve tekstil tasarımı Cad-Cam uygulamaları” ders
deneyimlerini sunmaktadır.
Amaç, Moda ve Tekstil Tasarım lisans mezunlarına, mesleki yeterlilik çıktılarının yeterli
düzeyde kazandırılması ve günümüz rekabetçi çalışma ortamında daha hazırlıklı ve yeterli düzeye
sahip mezun yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Moda ve tekstil tasarımında Cad-Cam uygulamaları
derslerinde, eğitim kalitesini olumsuz etkileyen faktörleri incelemek ve sorunlu duruma çözüm
üretebilmektir.
Yöntem, 2017-2018 eğitim öğretim yılı lisans programı, Moda ve Tekstil Tasarımı Cad Cam
uygulamaları dersinde, üçüncü sınıf güz döneminde eğitim alan 75 öğrenci deneyimini
kapsamaktadır. Eğitim öğretim dönemi süresince iki ara sınav ve bir dönem sonu sınavı
gerçekleştirilmiştir. Uygulama çıktılarının değerlendirmesi ile elde edilen başarı düzeyi örnekler ile
incelenmektedir.
Sonuç, öğrencilerin eğitim öğretim döneminde başarı düzeylerini etkileyen sorunların
farkına varmaları ve çözüm üretmeye yönelik alternatif yaklaşımların geliştirilmesidir. Dönem sonu
sınav uygulamaları analiz edilerek, elde edilen veriler grafikler ile sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Bilgisayar Tabanlı Tasarım, Bilgisayar
Destekli Tasarım

Fashion and Textile Design License Program, Computer Based Design
Education
There are more than thirty formal education license programs on Fashion design and Textile
Design, or similar programs under different titles in Turkey by 2017. Student placement process is
carried out by host system or special talent exams. Grad students’ chance to find suitable jobs in
global competitive market and chance continue their career increase in parallel with their
knowledge about Cad-Cam (Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing)
technologic programs in Fashion and Textile design license programs. This study presents course
experiences of “Fashion and Textile design Cad-Cam applications”.
Goa of the study is to raise and educate Fashion and Textile Design License graduates in a
way that they become prepared and qualified for today’s global competitive work environment.
But there are various factors that have negative effect on educational quality of Cad-Cam
application classes. Determining these problems, analyzing and creating solutions for them are the
goals.
Method of the study includes experiences of a total of 75 students who had education in
Fashion and Textile Design Cad-Cam applications class in 2017-2018 school years license program;
the students included in the sampling were having education in 3rd grade, fall semester. Two midterm exams and one final exam were carried out. Output obtained through evaluating these exams
were examined by success level survey application samples.
Result; students become aware of the problems that affect their success levels in education
semester and they develop alternative approaches for producing solutions. Final exams at the end
of semesters are analyzed and obtained data are presented in graphics.
Keywords: Fashion Design, Textile Design, Computer based Design, Computer Aided Design
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1942 Yılı Beden Terbiyesi Talimnamesi’nin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Özgür YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ozgurzyz@gmail.com
1940’lı yıllar Türkiye Cumhuriyeti’nin hem iç politikada hem de dış politikada zorlandığı
yıllar olmuştur. Tüm dünyanın etkilendiği ve büyük yıkımlara neden olan II. Dünya Savaşı 1940-1945
yıllarında yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu dönemde ağır bir sınavdan geçmiştir. Ülkenin savaşa
girmemesi için büyük çaba harcanmıştır. Bunun yanında Türkiye ekonomik yönden büyük sıkıntılar
çekmiştir.
Sadece Türkiye’nin değil tüm dünya ülkelerinin sıkıntılı bir süreçte olduğu dönemde Eğitim
faaliyetlerine önem verilmiştir. Beden Eğitimi de bu faaliyetler arasında yer alan önemli bir ders
olarak göze çarpmaktadır. Araştırmada 1942 yılı Beden Terbiyesi Talimatnamesine göre 1940’lı
yıllarda Beden Terbiyesine bakış ve beklentiler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
11 Haziran 1942 tarihinde Beden Terbiyesi Talimnamesi, Mareşal Fevzi Çakmak imzasıyla
yayınlanmıştır. Bu talimnamenin orduda tamamen uygulanmasını istemiştir. Bu talimname, ferdin
fiziksel olarak güçlenmesi ve beden terbiyesini esas tutarak yetiştirilmesi için hazırlanmıştır.
Okullarda ve askerlikte uygulanması için düşünülmüştür.
Jimnastik, boks, hentbol, serbest güreş, dağcılık, kayakçılık, tenis, eskrim, futbol,
basketbol, voleybol, hokey gibi sporlar talimnamede ele alınmıştır. Bunların yanında takım oyunları,
arazi sporu gibi sporlara da değinilmiştir. Aynı zamanda beden terbiyesinin sadece vücuda yapılan
talim olmadığı bir yaşayış tarzı olması gerektiği de vurgulanmıştır.
Kısacası bu çalışmada, 1942 yılı Beden Terbiyesi talimnamesine göre 1940’lı yıllarda Beden
Eğitimine nasıl bakıldığı açıklanmıştır. Bunun yanında dönemin şartları da göz önüne alınarak bir
değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Eğitim, II. Dünya Savaşı

Evaluation of the 1942 Physical Education Booklet
1940s, the Republic of Turkey and the years he has been forced on domestic policy as well
as foreign policy. The whole world is affected and causes great destruction II. World War lived in
1940-1945. The Republic of Turkey has gone through a severe test during this period. Great efforts
have been made to prevent the country from entering the war. Besides, Turkey has attracted big
trouble economically.
Only when he was in a troubled process of Turkey's not all world countries, attention was
given to education activities. Physical Education is also an important lesson among these activities.
In this study, it was aimed to give information about the view of body dress and expectations in
the 1940s according to the 1942 Physical Education Booklet.
On June 11, 1942, the 1942 Physical Education Booklet was published with the signature of
Marshal Fevzi Çakmak. He demanded the full implementation of this Booklet in the army. This
Booklet has been prepared for the physical training of the individual with physical strengthening
and body decency. It is thought to be implemented in schools and in military service.
Sports such as gymnastics, boxing, handball, free wrestling, mountaineering, skiing, tennis,
fencing, soccer, basketball, volleyball, hockey are handled in Booklet. Besides these, sports such
as team games and field sports are also mentioned. At the same time, it was emphasized that
physical education should be a lifestyle that is not just body training.
In short, in this study, it was explained how Physical Education was considered in the 1940s
according to the 1942 Physical Education Booklet. In addition to this, an evaluation has been tried
to take into account the conditions of the period.
Keywords: Physical Education, Education,Second World War.
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Atatürk Döneminde Eğitime Bir Bakış: 1933 Tarihli Pratik Bağcılık Kitabı
Doç. Dr. Özgür YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ozgurzyz@gmail.com
Milli Mücadele döneminden itibaren Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin eğitimine büyük
değer vermiştir. Eğitim ile ilgili amaçlarını 1920’li yıllarda daha cumhuriyet kurulmadan önce ortaya
koymuştur.
29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Eğitimle ilgili
yenilikler cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Öncelikli mesele toplumun okur-yazar haline
getirilmesidir. Bu nedenle öncelikle harf inkılabı yapılmıştır. Atatürk “Başöğretmen” sıfatıyla
eğitimci yönünü tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Türk toplumunun aydınlanması için özel çaba
harcamıştır. Modern bir toplum olmanın eğitimle olabileceğini vurgulamıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimde modern bir seviyeye ulaşmak ve milli bir eğitim sistemi
oluşturmak için çalışmalar yapmıştır. Eğitimde modernleşme için büyük çaba harcamış ve
bilimselliğin ön plana çıkmasını istemiştir. Bu nedenle öğretmen yetiştirilmesine büyük önem
vermiştir. Özellikle köylere öğretmen yetiştirilmesi dönemin önemli konularından olmuştur. Ayrıca
muallimlerin köylüyü iyi eğiterek, modern ziraatın benimsenmesini istemiştir. Bunun içinde Mustafa
Kemal Atatürk 1930’lu yılarda Maarif Vekâletine Muallim kitapları bastırmıştır. Bu kitaplardan Köy
Muallimlerine Sağlık Konuşmaları, Ağaççılık ve Fidancılık, Tavukçuluk, Hayvan Hastalıkları,
Sütçülük, Arıcılık, Tarla Ziraatı, Hayvan Yetiştirmek, Nebat ve Hayvan Hastalıkları Muallim Kitapları
serisi olarak yayınlanmıştır.
Bu araştırmada, 1933 yılında yayınlanan Pratik Bağcılık kitabına göre dönemin
muallimlerine ziraat eğitiminin nasıl verildiği açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun yanında yeni kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim yoluyla çağdaşlaşma çabası ele alınmıştır. Bahis olunan kitabın
içeriği kısaca değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Atatürk, Pratik Bağcılık Kitabı.

An Overviev of the Education in the Period of Atatürk: The Practical
Viticulture Book of 1933
From the period of National Struggle, Mustafa Kemal Atatürk gave great importance to the
education of Turkish Nation. His aims related to education were introduced in the 1920s before the
establishment of the republic.
October 29, 1923 has been declared a republic and the Republic of Turkey was founded.
Educational innovations continued during the republic period. The primary concern is to make the
society literate. For this reason, the letter revolution was done first. Atatürk, with the title of
""Head Trainer"", revealed the direction of the educator with all its openness. He made a special
effort to enlighten the Turkish society. He emphasized that being a modern society can be an
education.
In the first years of the Republic, he worked to reach a modern level in education and to
create a national education system. He has made great efforts to modernize in education and has
asked for his scientific plan to come to the forefront. For this reason, he gave great importance to
educating teachers. In particular, it has been a major topic of the period to train teachers to the
villages. He also instructs the ministers to educate the peasantry and adopt modern agriculture. In
this, Mustafa Kemal Ataturk wrote teacher books to the Ministry of National Education in 1930's.
From these books; They were published as a series of Health Talk to Village Teachers, Tree and
Nursery, Poultry, Animal Diseases, Dairy Farming, Beekeeping, Farming, Animal Breeding, Plant and
Animal Diseases.
In this research, it was tried to explain how agriculture education was given to the teachers
of the period according to the book of Practical Viticulture published in 1933. Besides the newly
established is handled through education modernization efforts of the Republic of Turkey. The
content of the book is briefly evaluated.
Keywords: Education, Atatürk, The Practical Viticulture Book
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Atatürk Döneminde Yayınlanan Muallim Kitaplarından 1933 Tarihli Sütçülük
Kitabı
Doç. Dr. Özgür YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ozgurzyz@gmail.com
Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir devlet adamıdır. Dünyayı tanıyan ve Türk Milletine büyük
önem veren bir liderdir. Bundan dolayı Türk Milletinin eğitimine büyük önem vermiştir. Ona göre
milletin eğitilmesi içinde en önemli unsur öğretmendir. Mustafa Kemal Atatürk gidebildiği hemen
her ilde öncelikle okulları ve öğretmenleri ziyaret etmiştir. Onların gelişimini yakından izlemiştir.
Merkezden belirlediği politikaların yansımasını, şahsen takip etmiştir.
Lozan Antlaşması’nın imzalanması ve ardından kurulan cumhuriyetle birlikte Türk Milletinin
yeni hedefi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak olmuştur. Şüphesiz ki bu hedefin
gerçekleşmesindeki en önemli unsur eğitimdir. Öncelikle okuma-yazma seferberliği başlatılmış ve
tüm halkın eğitim alması sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun yanında eğitimi desteklemek için kültürel
alanda inkılaplar yapılmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk Türk köylüsünün eğitimi üzerinde de hassasiyetle durmuştur. Köy
okullarının açılmasını sağlamıştır. Köylere öğretmen yetiştirmek için okullar açmış ve öğretmenlerin
köylere ulaşması için çaba harcamıştır. Öğretmenlerin köylünün aydınlanması için bir aracı olmasını
istemiştir. Yapılan araştırmada Mustafa Kemal Atatürk dönemi milli eğitiminde, öğretmen
yetiştirmede kullanılan kaynaklara değinilmiştir. Yine zirai eğitimin köylülere, öğretmenler
aracığıyla nasıl ulaştırıldığı elde edilen kaynak kitap vasıtasıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu araştırmada 1933 yılında yayınlanan sütçülük kitabına göre dönemin muallimlerine ziraat
eğitiminin nasıl verildiği anlatılmıştır. Bunun yanında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim
yoluyla Atatürk’ün çağdaşlaştırma çabası ele alınmıştır. Zikr olunan kitabın içeriği kısaca
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Eğitim, Sütçülük Kitabı.

Book of Dairy in 1933 from Teacher's Books Published in Atatürk's Period
Mustafa Kemal Atatürk is a great statesman. He is a leader who recognizes the world and
attaches great importance to the Turkish nation. Therefore, the Turkish Nation gave great
importance to education. According to him, teacher is the most important element in the education
of the nation. Mustafa Kemal Ataturk visited almost all the villages, primarily schools and teachers.
They closely watched their development. He personally followed the reflection of the policies he
set out from the center.
With the signing of the Treaty of Lausanne and the subsequent establishment of the
republic, the Turkish nation's new goal was to rise above the level of contemporary civilizations.
Undoubtedly, education is the most important factor in achieving this goal. Firstly, literacy
mobilization was started and all the people tried to get education. In addition, cultural
inaugurations were made to support education.
Mustafa Kemal Atatürk also touched on the education of the Turkish peasant. Village schools
have been opened. The villagers opened schools to train teachers and made efforts to help teachers
reach the villagers. He wanted the Teachers to be a tool for enlightenment of the peasantry. In
this research, Mustafa Kemal Atatürk period's national education, the sources used in teacher
education have been mentioned. Again, agricultural education has been tried to be explained to
the villagers through the source book on how they were delivered by the teachers.
In this research, according to the Book of Dairy in 1933, it was told how the agriculture
education was given to the teachers of the period. Besides the newly established Ataturk's
modernizing efforts through education of the Republic of Turkey were discussed. The content of
the mentioned book has been briefly evaluated.
Keywords: Atatürk, Education, Book of Dairy.
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Sosyal Hizmet Eğitiminde Kronik Hastalıklar
Arş. Gör. Dr. Buğra YILDIRIM, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bugra.yildirim@cbu.edu.tr
Kronik hastalıklar, tıbbi tedavi ve rehabilitasyona rağmen bireyin çalışma kapasitesini ve
fonksiyonlarını engeller, bakım ve tedavi de süreklilik arz eder. Yirmi birinci yüzyılda, tıptaki
gelişmelere paralel olarak kronik hastalıkların seyrindeki artış tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu
yönüyle kronik hastalıklar modern tıbbın paradoksudur. Kronik hastalıklar sosyal hizmet
öğrencilerine sağlık bakım ortamlarında sosyal hizmet mesleğinin tanıtılmasına, tıbbi ve psikiyatrik
sosyal hizmet uygulamalarının öğretilmesine yardımcı olur. Hastaneler ve diğer sağlık bakım
kuruluşları sosyal hizmet uzmanlarının öncelikli istihdam sektörleri arasında yer almaktadır.
Dolayısıyla çeşitli kronik hastalıklardan etkilenen bireylere, gruplara, ailelere ve topluma nasıl etkili
yardım sağlanacağının öğretilmesi gerekmektedir. Sağlık alanında sosyal hizmet uzmanının rolü ve
diğer sağlık bakım hizmetleri kronik hastalıklar kapsamında tartışılır. Kronik hastalıklar sosyal
hizmet eğitiminde özellikle “Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet” dersi ile sosyal hizmet öğrencilerine
aktarılır. Sosyal hizmet eğitimi planlamasında yer alan pek çok ders gibi tıbbi ve psikiyatrik sosyal
hizmet dersinin asıl işlevi farklı yaşam öykülerinin olabileceği ve bu durumlar karşısında sosyal
hizmetin nasıl davranması gerektiğini öğrencilere aktarmaktır. Çalışma kronik hastalıkların sosyal
hizmet eğitimindeki yeri ve önemini göstermek amacıyla tasarlanmıştır. İlaveten çalışma sosyal
hizmet eğitim literatürüne katkı yapma hedefine sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Kronik hastalıklar, Sosyal hizmet öğrencileri, Tıbbi ve psikiyatrik sosyal
hizmet, Sosyal hizmet uzmanı, Sosyal hizmet eğitimi.

Chronic Illness in Social Work Education
In spite of medical treatment and rehabilitation, chronic illness prevent the work capacity
and function of the individual, They are also continues at care and treatment. At the twenty-first
century, parallelling to the developments in the medicine field, the increase in the course of
chronic illness threatens the all over world. In respect to this, chronic illness are a paradox of
modern medicine. Chronic illnesses help social work students to teach the social work profession
in health care settings and medical and psychiatric social work practices. Hospitals and other health
care organizations are among the highest priority employment sectors of social workers. Therefore,
it is necessary to teach how to provide effective assistance to individuals, groups, families and
society affected from various chronic illnes. The role of the social worker in the health field and
other health care services are discussed within the scope of chronic illness. Chronic illnesses are
transferred to social work students with especially "Medical and Psychiatric Social Work" course in
social work education. The main function of the medical and psychiatric social work course is to
tell the students about different life stories can be and how social work should behave in response
to these situations. The study is designed to show the importance of chronic illness in social work
education. In addition, the target of study is contribute to the social work education literature.
Keywords: Chronic illness, Social work students, Medical and psychiatric social work, Social
worker, Social work education.
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İktisat-Matematik İlişkisi ve İktisat Öğretiminde Matematiğin Kullanımına İlişkin
Eleştiriler
Arş. Gör. Kaan YİĞENOĞLU, Marmara Üniversitesi, yigenoglu2@hotmail.com
İktisat ve matematik arasındaki ilişkisi öncelikle disiplinlerarası yaklaşım çerçevesinde
incelenmelidir. Disiplinlerarası yaklaşım yeni gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçları
gidermeye yönelik gelişmiştir. İktisat öğretiminde matematiğin kullanılması da söz konusu yeni
gelişmelerin sonucunda özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan artmaya başlamıştır. Disiplinlerarası
yaklaşım açısından iktisat öğretiminde matematiğin kullanımın artması olumsuz bir gelişme değildir.
Bu anlayış doğrultusunda neoklasik iktisatçıların da genel olarak matematik iktisat öğretiminde
kullanılmasını destekledikleri söylenebilir. Ancak bu noktada problem salt matematiğin iktisat
öğretiminde kullanılması değildir. İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren gittikçe artan şekilde
matematiksel araçların iktisat öğretiminde kullanılması, iktisadın kendine özgü dilini kaybetmesi ve
matematik olmaksızın iktisadın daha iyi açıklanamayacağı şeklinde bir algının oluşmasına neden
olmuştur. Kuşkusuz diğer bilim dalları gibi matematiğin de birtakım iddiaların ispat edilmesinde
kullandığı araçlar vardır. İktisat öğretiminde matematiksel araçlardan faydalanmak bir noktaya
kadar faydalı olabilir. Ancak bu nokta aşıldıktan sonra, sosyal bir bilim dalı olan iktisadın incelediği
temel birim olan insan ve insanın aldığı iktisadî kararlar gibi değişken girdileri açıklamak ve
yorumlamak neredeyse imkansız hale gelmektedir. Ayrıca iktisat öğretiminde gittikçe daha fazla
matematiğin kullanılması, matematiğin birincil ve iktisadın ikincil bilim dalı gibi anlaşılmasına da
yol açabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı bu çalışmanın amacı iktisat-matematik ilişkisinden
hareket ederek, iktisat öğretiminde matematik kullanılmasına yönelik eleştirileri değerlendirmek
ve bu soruna yönelik olarak çözüm önerilerinde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: İktisat-Matematik ilişkisi, İktisat öğretiminde matematik, Matematiksel
iktisat.

Relationship between Economics and Mathematics and Criticism on the Use of
Mathematics in Economics Teaching
The relationship between economics and mathematics must first be examined within the
framework of interdisciplinary approaches. The multidisciplinary approach has evolved to address
the needs arising as a result of new developments. The use of mathematics in the teaching of
economics has begun to increase, especially as a result of new developments, especially in the
Second World War. In terms of the multidisciplinary approach, the use of mathematics in teaching
economics is not a negative development. In line with this understanding, it can be said that
neoclassical economists are generally supported in the use of mathematics in economics education.
At this point, however, the problem is not the use of pure mathematics in the teaching of
economics. Increasingly, the use of mathematical tools in the teaching of economics since the
Second World War has led to the loss of the language of economics and the emergence of an
unexplained explanation of economics without mathematics. Certainly, like other branches of
science, mathematics has some tools that have been used to prove a number of claims. Taking
advantage of mathematical tools in economics teaching can be as useful as a point. However, once
this point is overcome, it becomes almost impossible to explain and interpret variable inputs such
as the economic decisions made by human being and human being, which are the basic unit of
social science, the study of economics. Moreover, the increasing use of mathematics in economics
teaching can lead to the understanding of mathematics as primary and economics as secondary
science. For all these reasons, the aim of this study is to evaluate the criticisms of the use of
mathematics in economic education by acting on the relation between economics and mathematics
and to suggest solutions for this problem.
Keywords: Relationship between economics and mathematics, Mathematics in economics
teaching, Mathematical economics.
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Post Otistik İktisat Açısından Türkiye’de Egemen İktisat Öğretimi: Sorunlar,
Tespitler ve Çözüm Önerileri
Arş. Gör. Kaan YİĞENOĞLU, Marmara Üniversitesi, yigenoglu2@hotmail.com
Sosyal bilimlerin en önemli alanlarından birisi olan iktisat öğretiminde ülkemizde
gözlemlenen bazı sorunlar mevcuttur. Söz konusu sorunların bir kısmı sosyal bilimlerin kendine özgü
niteliğinden kaynaklanırken, bir kısmı da ülkemizde yerleşik iktisat öğretisi anlayışından
kaynaklanmaktadır. Sosyal bilimler nitelik gereği değişken birimleri esas almaktadır. İktisat
açısından da durum değişmemektedir. İktisatta en önemli unsur insandır. İnsanın aldığı iktisadî
kararlar ise zamana ve şartlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle iktisatta evrensel
kanunlardan bahsetmek neredeyse imkansızdır. Ancak bazı varsayımlar altında belirli olayların
sonuçlarını tahmin etmek mümkün olabilmektedir. Sosyal bilimlerin niteliğinden kaynaklanan bu
faktörün Türkiye’deki iktisat öğretiminde gözlemlenen sorunların başlı başına sebebi olduğu
söylenemez. Bunun yanı sıra ülkemizdeki iktisat öğretiminin çeşitli politikalar ve stratejiler ile
değiştirilebilecek sorunları da bulunmaktadır. Bu sorunların başında iktisat öğretiminin gerçeklikten
kopuk olması, iktisat öğretiminin etik değerleri dikkate almaması ve iktisat öğretiminde neo-klasik
iktisadın egemen olmasıdır. Bu çalışmanın da çıkış noktası olan iktisat öğretiminde neo-klasik
iktisadın egemen olması, Post Otistik İktisadın doğmasına yol açmıştır. 2000 yılının Haziran ayında
Fransa’da ortaya çıkan Post Otistik İktisat, iktisadî gerçeklerle uyumlu bir iktisat öğretimini ve
iktisat öğretiminde egemen olan neo-klasik iktisadî öğretiyi eleştiren bildiri ile dünya çapında
popüler olmuştur. Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de iktisat öğretiminin genel değerlendirmesi
yapıldıktan sonra, iktisat öğretiminde öne çıkan başlıca sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca
Post Otistik İktisat açısından Türkiye’de iktisat öğretimindeki sorunları çözmeye yönelik öneriler
ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de iktisat öğretimi, Egemen iktisat öğretisi, Post otistik iktisat.

In Terms of Post-Autistic Economics Sovereign Economics Education in Turkey:
Issues, Findings and Proposed Solutions
There are some problems observed in Turkey about economics education which is one of
the most important fields of social sciences. Some of these problems stem from the peculiarities
of social sciences, while others stem from the understanding of the established economic doctrine
in Turkey. Social sciences are based on variable units according to quality. The situation does not
change in terms of economics. The most important element in economics is humans. The economic
decisions taken by humans can vary according to time and circumstances. For this reason, it is
almost impossible to talk about universal laws in economics. However, under certain assumptions,
it is possible to predict the consequences of certain events, due to the nature of social sciences
said that this factor by itself is the cause of the problems observed in the teaching of economics in
Turkey. Besides, the economics education in our country also has problems that can be changed
with various policies and strategies. The first of these problems is that the teaching of economics
is disconnected from the reality, the teaching of economics does not take into account the ethical
values and the neoclassical economics is dominant in the teaching of economics. The domination
of neoclassical economics in the teaching of economics, the starting point of this study, has led to
the birth of Post Autistic Economics. Post Autistic Economics, which emerged in France in June
2000, became popular around the world with an economic education in line with economic facts
and a statement criticizing the neoclassical economic teaching that prevailed in the teaching of
economics. In this study, done after the first general assessment of the economics faculty in Turkey,
highlights the main problems in the teaching of economics has been tried to be determined.
Moreover Post Autistic Economics suggestions for solving problems in terms of economics education
in Turkey were discussed.
Keywords: Economics education in Turkey, Dominant economics discipline, Post autistic
economics
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Türkiye’de İktisat Öğretiminde Özgünlük Problemi ve İktisatta ‘Yazarak
Öğretme’ Yönteminin Analizi
Arş. Gör. Kaan YİĞENOĞLU, Marmara Üniversitesi, yigenoglu2@hotmail.com
Türkiye’de iktisat öğretiminde özgünlük sorunu, iktisat öğretimindeki problemler
çerçevesinde değerlendirilebilir. Son yıllarda üniversitelerimizin niteliğindeki ve niceliğindeki
olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye’de iktisat öğretiminde görülen özgünlük probleminin yapısal
olduğu kabul edilmelidir. İktisat öğretiminde özgünlük problemi denildiğinde gelişmiş ülkelerde
uygulanan yöntem ve tekniklerin, aynı şekilde ülkemizde de uygulanması kastedilmektedir.
Bağımsız ve tarafsız fikir üretme işlevleri olan üniversitelerimizde ne yazık ki diğer ülkelerdeki
öğretim yöntemlerinin bir bütün olarak kopya edilmesi bir başarı olarak addedilmektedir. Hâlbuki
bilimsel araştırmaların kalitesinin artması, her ülkenin kendi koşullarına uygun öğretim yöntemlerini
en iyi şekilde uygulaması ile mümkün olabilmektedir. Bu açıdan öğrencilerin tercih ettikleri popüler
bölümlerden birisi olan iktisat alanında, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına, tarihine ve kültürüne,
iktisadî ve hatta siyasî yapısına uygun bir iktisat öğretiminin uygulanması başarıyı artıracak en
önemli faktörlerden birisidir. Dolayısıyla ülkemizde iktisat öğretiminde karşılaşılan özgünlük
problemi sadece üniversitelerimizin uygulayacağı politikalar ile değil, bir devlet politikası olarak
ele alınıp düzeltilebilecek kadar önemlidir. Özgünlük probleminin yanı sıra, iktisat öğretiminde en
çok karşılaşılan problemlerden birisi de ezbercilik anlayışıdır. Ezbercilik anlayışı da kopya etme ve
taklitçiliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlayışa karşı bu çalışmada, iktisat
öğretiminde ‘yazarak öğretme’ yönteminin önemi ve söz konusu yöntem üzerine
değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Çalışmanın temel hedefi, ülkemizdeki iktisat öğretiminde en
çok karşılaşılan problemlere karşı duyarlılık oluşturmak ve bu problemlerin tartışılmasını gündemde
tutabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de iktisat öğretimi, İktisat öğretiminde özgünlük, Yazarak öğretme.

Problems of Authenticity in Economics Teaching in Turkey and Analysis of
‘Teaching Typing' Method in Economics
Originality in economics education in Turkey, evaluated in the framework of the problems
in teaching of economics. Despite the positive developments in the quantity and quality of our
universities in recent years, the uniqueness problem encountered in the teaching of economics in
Turkey should be considered to be structural. When the problem of authenticity is mentioned in
economics teaching, it is meant that the methods and techniques applied in the developed
countries are applied in our country as well. In our universities, which have independent and
impartial ideas producing functions, it is unfortunately regarded as a success to copy the teaching
methods in other countries as a whole. However, the increase in the quality of scientific research
can be achieved by the best practice of each country's teaching methods in accordance with their
own conditions. In this respect, one of the most important factors that will enhance the success of
our country in the field of economics, which is one of the popular departments preferred by
students, is the application of economic education to our country's socio-economic structure,
history and cultural, economic and even political structure. Therefore, the problem of originality
in the teaching of economics in our country is so important that it can be addressed and rectified
as a state policy, not merely the policies that our universities will apply. In addition to the problem
of originality, one of the most encountered problems in economics education is the understanding
of memorization. The mentality of memorization also comes out as a result of copying and
imitation. Against this understanding, in this study, evaluations are made on the importance of the
'teaching by typing' method and the method in question in economics teaching. The main objective
of the study is to create sensitivity to the most common problems in the economics teaching in our
country and to discuss these problems on the agenda.
Keywords: Economics education in Turkey, Originality in economics teaching, Teaching writing.
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Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: Kalıpyargılar ve Önyargılarla
Yüzleşme
Arş. Gör. Dr. Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ, Hacettepe Üniversitesi, sanemozge@gmail.com
Bu çalışma, Türkiye’de, bir Sosyal Hizmet Bölümünde, zorunlu ders kapsamında ilk kez
uygulanan eğitim içeriğine dayanmaktadır. Elizabeth A. Wahler tarafından, ‘Social Work Education’
isimli
akademik
dergide
yayınlanan
makalede,
sosyal
hizmet
öğrencilerinin
kalıpyargılarına/önyargılarına ilişkin farkındalık kazanmaları gerektiğinin altı çizilmiş ve Wahler,
öğrencilerin kalıpyargıları/önyargılarıyla yüzleşmelerine olanak tanıyan bir eğitim modeli
önermiştir. Bu çalışmada ilk olarak, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü birinci sınıf
öğrencilerinin alması gereken zorunlu dersler arasında yer alan, Sosyal Hizmet Ortamlarında
İnceleme dersinin, Wahler tarafından geliştirilen eğitim modelinden yararlanılarak hazırlanan yeni
içeriği paylaşılacaktır. İkinci olarak dersi alan öğrencilerin, dersi değerlendirmelerine olanak
sağlayan anketlerden elde edilen sonuçlar sunulacaktır. Böylece ders içeriğinin amacına ulaşıp
ulaşmadığı tartışmaya açılacaktır.
Bu çalışmada konu edilen Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme dersinin yeni içeriği, 20162017 akademik yılı itibariyle ilk kez Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde
uygulanmıştır. Dersin amacına ulaşıp ulaşmadığının öğrenciler tarafından değerlendirilmesini
sağlamak üzere hazırlanan anket, birinci sınıfına devam eden ve yeni içerikle işlenen Sosyal Hizmet
Ortamlarında İnceleme dersini alan ve başarıyla tamamlayan 189 öğrencinin tamamına
uygulanmıştır. öğrencilerin tamamına yakınının dersin beklentilerini karşıladığı sonucuna
ulaşılmıştır. Öğrenciler, ders kapsamında gerçekleştirilen tüm etkinliklerin, öğrenme süreçlerine
olumlu katkısı olduğunu belirtmekle birlikte, bu katkının en büyüğünün, derse konuk edilen sosyal
hizmet uzmanlarının seminerleri ile farklı sosyal hizmet kuruluşlarına yapılan ziyaretler olduğu
ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet mesleği, Sosyal hizmet eğitimi, Sosyal hizmet öğrencileri,
Kalıpyargılar/ önyargılar, Hizmet alanlar.

New Approaches on Social Work Education: Facing Stereotypes and Biases
This study is based on a mandatory course curriculum which applied for the first time in a
Social Work Department in Turkey. In Elizabeth A. Wahler’s article published in the journal “Social
Work Education”, it is stressed that social work students need to be aware of their own
stereotypes/biases, and proposed an education model enabling students to face
stereotypes/biases. In this study, firstly, new curriculum, which has been designed according to
Wahler’s new education model, of the course “Field Experience in Social Work”, which is a
mandatory course for first grade students in Hacettepe University, Department of Social Work, will
be shared. And secondly, the data from questionnaires, in which the students assessed the course,
will be presented, and so it will be discussed if the course reached the goal, or not.
The new curriculum of the course, named Field Experience in Social Work Settings,
mentioned in this study, has been applied for the first time at Hacettepe University Department of
Social Work, in the academic year 2016-2017. The questionnaire had been prepared for the
evaluation of whether the course could reach the goal, and applied all the 189 students who
enrolled and passed the course. Students stated that all the activities, by which the students faced
their own stereotypes, has contributed to learning processes positively, and the biggest of the
contributions was seminars given by visiting social workers and visits different social service
institutions.
Keywords: Social work, Social work education, Social work students, Stereotypes/biases, Service
users.
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Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım
Alışkanlıkları
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR, Manas Üniversitesi, hamzamertcakir@gmail.com
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, interneti günlük yaşamın vazgeçilmez bir
parçası yapmıştır. Kullanıcıların kendilerini tanımlayarak farklı kullanıcılar ile iletişime geçtiği,
bunun yanında normal sosyal yaşamda kullanılan jest ve mimik hareketlerini simgeleyen sembollerle
duygu ve düşüncelerini ifade ettiği, sosyal iletişim kurduğu ortamlar “sosyal ağ” olarak
tanımlanmaktadır. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal paylaşım siteleri
değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Bu çalışma, yaş ve eğitim düzeyi bakımından internet
kullanımının en yaygın olduğu üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı kullanma nedenleri ve sosyal
medyanın etkilerini belirleme amacı ile yapılmıştır. Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi’nin
farklı millet ve kültürleri bir arada bulunduran uluslararası bir kurum olması ve daha önce kurumda
böyle bir çalışmanın yapılmamış olması çalışmayı anlamlı kılmaktadır. 2016-2017 yılında eğitimöğretimine devam eden öğrenciler ile yapılan anket çalışmasıyla, öğrencilerin sosyo- demografik
özelliklerinin ve bir kitle iletişim aracı olarak internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının
genel durumunu analiz ederek ortaya koyma amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu araştırmada
öğrencilerin interneti ve sosyal medyayı kullanımlarında cinsiyete göre bir farklılık gösterip
göstermedikleri de incelemeye tabi tutulmuştur. Veriler anket yöntemi ile toplanarak sonuçlar SPSS
21 istatistiksel programında değerlendirilmiş ve elde edilen verilerin analizi için yüzdeleme
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrenciler sosyal medyayı tam bir özgürlük alanı olarak
tanımlamamaktadırlar. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının;
sosyal medyayı kullanma süresi, kullanma sıklığı, sosyal medyaya harcadıkları ortalama süre ve en
fazla kullandıkları sosyal medya sitesi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Kullanımı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencileri,
Kullanım Ölçeği

Social Media Usage Habits of Kyrgyz-Turkish Manas University Students
Developments in information and communication technologies have made the internet an
indispensable part of everyday life. Social networks are defined as the environments in which the
users communicate with different users by defining themselves, besides, they express their feelings
and thoughts by means of symbols which symbolize gesture and mimic movements used in normal
social life and establish social communication. Social networking sites like Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram and Whatsapp are used for different purposes. This study was conducted with
the aim of determining the reasons for using social media and the effects of social media on
university students, among whom the internet usage is the most common in terms of age and
education level. The fact that Kyrgyz-Turkish Manas University is an international organization
containing a combination of different nationalities and cultures and that such a study had not been
carried out earlier in this university makes this study more significant. It was aimed to analyze the
general situation of internet and social media usage habits as a means of mass media and to define
socio-demographic characteristics of students who study during 2016-2017 educational year by
applying a questionnaire. At the same time, in this study, students were also examined whether
they showed a difference according to their gender in the use of internet and social media. The
data were collected by the questionnaire method and the results were evaluated in the SPSS 21
statistical program and percentages were used for the analysis of the obtained data. According to
the obtained results, students do not define social media as a field of freedom. As a result of the
research, it was found that there is a significant difference in students' attitudes towards social
media in terms of some variables, such as duration of social media usage, frequency of use, average
time spent on social media and most used social media site.
Keywords: Social Media Usage, Kyrgyz-Turkish Manas University Students, Usage Scale
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Bir Muhalif Mizah Dergisi olarak “Taş”
Öğrt. Gör. Dr. Deniz Elif YAVALAR, Erciyes Üniversitesi, deyavalar@erciyes.edu.tr
1946 senesinde kurulan Demokrat Parti ile çok partili hayata geçen Türkiye, 1950-1960
yılları arasında Demokrat Parti’nin iktidarına tanıklık etmiştir. Söz konusu dönem hem siyasi
bakımdan hem de karikatür sanatının kendi içindeki gelişimi açısından önemli dönüşümleri bir araya
getirmektedir. 1950 yılında DP’nin iktidarı devralmasına tanıklık eden Türkiye’de, mizah alanında
da yazısız çizginin benimsendiği modern karikatür anlayışına geçilmiştir. 50 kuşağının sesini duyuran
dergiler zinciri, ilk olarak 41 Buçuk mizah dergisiyle başlamıştır. Tef, Dolmuş, Taş, (Dolmuş)
Karikatür ve Taş-Karikatür dergileriyle de devam etmiştir. Yayın hayatına 18 Ekim 1958’de başlayan
Taş, 12 sayı yayınlanmıştır. Derginin kadrosu tarafından derginin 13. sayısının tam dağıtılmak üzere
basılacakken; Tan Matbaası’nın infilak sonunda yıkıldığı ifade edilerek dergilerin enkazın altında
kaldığı belirtilmektedir. Taş Dergisi, 13. sayıları dâhil olmak üzere 6 Ocak 1959’da Karikatür
dergisiyle birleşerek Taş-Karikatür ismiyle yayın hayatına devam etmiştir.
Konumlarının bir gereği olarak siyaset ve basın, karşılıklı bir iletişim ve etkileşim içindedir.
Basının ayrılmaz bir kolu olarak değerlendirebileceğimiz mizah ya da daha özel haliyle karikatür de
her zaman siyasi bir muhalefet aracı olarak gündemde kalmaktadır. Mevcut çalışmaların bir kısmı;
Taş Dergisi’nin belli bir kesitine ya da belli bir yönüne odaklanan çalışmalardır. Bu nedenle, derginin
hem Türk siyasi tarihi hem de basın tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymak önem arz etmektedir.
Taş Mizah Dergisi’nin kimlik bilgileri, teknik özellikleri, satış ve abonelik bilgileri, tirajı, çıkış
amaçları ve yayın politikası, yazar ve çizer kadrosu ile dergideki konu dağılımı, yayınlarındaki
kesintiler ve kapanış öyküsü hakkında geniş bilgiler verilecektir. Daha sonra yayınlanan 12 sayıda
yer alan yazı ve karikatürler içeriksel çözümlemesi yöntemiyle incelenecektir.
Türkiye siyasal tarihinde özgün bir yere sahip olan Taş dergisi; zengin yazar-çizer kadrosuna
sahip ve dönemin entelektüelleri arasında sayılabilecek pek çok isme de bünyelerinde yer vermeleri
açısından önemlidir. Bu bağlamda, dönemi geniş bir halk kitlesi tarafından takip edilen Taş mizah
dergisi aracılığı ile irdelemeye çalışmanın siyaset ve mizah arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi
açısından da yarar sağlayacağı ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, İktidar, Basın, Mizah, Karikatür, Taş.

As a Dissertation Magazine "Stone"
The Democratic Party was founded in 1946 with the multi-party life last Turkey, between the
years 1950-1960 witnessed the ruling Democratic Party. The period brings together significant
transformations both politically and in terms of the development of cartoon art itself. In 1950, DP
witnessed the takeover of power in Turkey, the area has switched to modern cartoon humor unwritten
understanding that the line adopted. The magazine, which heard the sound of 50 kuşağı chain, first
started with a 41 and a half humor magazine. Tef, Dolmuş, Taş, (Dolmuş) Cartoon and Stone-Caricature.
Stone started publishing life on October 18, 1958 and published 12 issues. Thirteenth issue of the
magazine by the staff of the magazine will be published for the full distribution; It is stated that the
magazine has been destroyed at the end of the explosion and the magazines are under the wreckage.
Taş Magazine merged with Caricatur magazine on January 6, 1959, including 13th issue, and continued
publishing life under the name of Stone Cartoon.
Politics and the press, as a means of their location, are in a mutual communication and
interaction. Humor, or more specifically cartoon, which we can regard as an inseparable line of media,
is always on the agenda as a means of political opposition. Part of the current studies; They are works
that focus on a certain section or a specific direction of the Stone Magazine. For this reason, it is
important to reveal the importance of the magazine both in Turkish political history and in the press
date. Stone Mizah Magazine will provide a wide range of information about identity information,
technical features, sales and subscription information, circulation, exit goals and publishing policy,
author and cartoonist distribution of topics in the magazine, discontinuities in publications and closing
story. The texts and cartoons in the 12 issues that will be published later will be examined by means of
contextual analysis.
Turkey Stone magazine, which has a unique place in the political history; many writers who have
a rich writer-writer career and who can be counted among the intellectuals of the time are important
in terms of their place in their structure. In this context, it can be said that trying to examine the period
through the magazine of stone humor, which is followed by a large mass of people, will also benefit from
the point of view of revealing the relationship between politics and humor.
Keywords: Democrat Party, Ruling, Press, Humor, Cartoon, Stone.
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Kazakistan'ın Enerji Politikaları
Zhuldyz Kanapiyanova, Uludağ Üniversitesi, juldyz777@hotmail.com
Önemli petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan Kazakistan Orta Asya’nın en önemli
devletlerinden biridir. Devlet bütçesinin enerji kaynaklarının ihracına dayalı olan Kazakistan’ın
önemli petrol ve doğal gaz yatakları Hazar denizi ve civarında bulunmaktadır. Enerji kaynaklarının
ihracı Sovyet zamanında yapılan boru hattı aracılığıyla önce Rusya Federasyonu’na daha sonra
Rusya’nın aracılığıyla Avrupa’ya pazarlanmaktadır. Fakat Rusya’ya ihraç etmeden direk Avrupa’ya
enerji ihracatını farklı sebeplerden dolayı gerçekleştirememektedir. Kazakistan Rusya dışında
enerji kaynaklarını komşusu olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne transfer etmeye başlamıştır. Çalışmanın
amacı Kazakistan’ın önemli enerji yataklarını, onların kapasitelerini, petrol ve doğal gaz boru
hatlarını ve projelerini tespit ederek neoliberal teori çerçevesinde incelemektir. Bu bağlamda konu
neoliberal kuramcılar ve konu uzmanların söylemleri ile konuyu analiz etme yöntemiyle
araştırılacaktır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Kazakistan’ın Rusya’ya bağımlı bir enerji politika
yürüttüğü, Çin ile birlikte işbirliği yaparak Rusya’ya alternatif pazar arayışı içerisinde olduğu ve çok
yönlü enerji politika yürütmek istemesi ortaya çıkmıştır. Fakat farklı siyasi/ekonomi konudaki
sebepler Kazakistan’ın çok yönlü politikasını yürütmesine engel olduğu saptanmıştır. Kazakistan bu
engelleri aşabilirse enerji ihtiyacı olan ülkeler için önemli bağımsız bir enerji tedarikçisi konusuna
gelebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Enerji politikaları, Boru hatları, Neoliberal kuram.

Energy Politics of Kazakhstan
Kazakhstan is one of the most important states in Central Asia which have a significant oil
and natural gas resources. The major oil and natural gas deposits of Kazakhstan, which are based
on the export of the energy resources of the state budget, are located in and around the Caspian
Sea. The export of energy resources is marketed to the Russian Federation and then to Europe via
Russia by pipeline which made in the Soviet period. But Kazakhstan can not direct export to Europe
due to different reasons. Kazakhstan has begun to transfer energy sources to its neighboring
People’s Republic of China except of Russia. The aim of the study is to examine Kazakhstan’s major
energy deposits, their capacities, oil and gas pipelines and projects, and to examine them within
the framework of neoliberal theory. In this context, the subject will be investigated by neoliberal
theorists and by analyzing the discourse of subject experts. According to the results of the study,
Kazakhstan is pursuing an energy policy dependent on Russia, cooperating with China to seek
Russia’s alternative market, and a desire to carry out a multifaceted energy policy. However, it
has been determined that the reasons for the different political / economic circumstances prevent
Kazakhstan from carrying out its multifaceted policy. If Kazakhstan can overcome these hurdles, it
can come to an important independent energy supplier for the countries that need energy.
Keywords: Kazakhstan, Energy policy, Pipeline, Neoliberal theory.
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Ethos Bağlamında Model İnsan: Hz. Muhammed
Coşkun BABA, Bartın Üniversitesi, cbaba@bartin.edu.tr
Klasik mantığın konuları arasında yer alan retoriği Aristoteles “belli bir durumda var olan
inandırma yollarını kullanma yetisi” olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre ikna/inandırma için
kullanılan önermeler, çıkarımlar, argümanlar veya göstergeler (söz-yazı/sözlü-yazılı metin, resim,
reklam, mimik, giyim-kuşam vb.) esasında retoriktir.
Amacı muhatabı inandırmak/ikna etmek olan retorik, muhatabın karar vermesinde etkili
olduğu gibi muhatapta yeni bir tutumun gelişmesini sağlamada veya var olan tutumu değiştirmede
de etkili bir sanattır. Bu tebliğde her alanda kullanılan retoriğin ve retoriğin amacı olan iknanın
tanımı, retorikte inandırmanın/iknanın olabilmesi için hangi kanıtlama/ikna etme/inandırma
yollarının kullanılması gerektiği üzerinde durulacaktır. Tebliğde esas olarak Aristoteles’in belirttiği
ikna etme yollarından ethosun tanımı, kullanımı ve kanıt değeri incelendikten sonra "Ethos
Bağlamında model insan: Hz. Muhammed" konusu üzerine durulacaktır. Bu sunumun sonunda
döneminde yaşamış taraflı-tarafsız herkesçe sözüne itimat edilen Hz. Muhammed'in model insan
oluşu ethos bağlamında ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
Ethos, retoriğin ana unsurları olan kanıtlama/ikna etme/inandırma yöntemleri “ethos,
pathos ve logos”tan birisidir. Retorun (hatibin) inanılırlığı, erdemi, karakteri ve güvenilirliği
anlamına
gelen
ethos, günümüzde
daha
çok “kaynağın inandırıcılığı” şeklinde
anlamlandırılmaktadır. “Kaynağın inandırıcılığı”, kaynağın güvenilirliği ile yakından alakalı olup bu
da ahlak ve bilgi ile doğrudan bağlantılıdır. Retorun sözleriyle davranışları arasındaki
uyumu/tutarlılığı ve kişisel karakteri olan ethos, özellikle retorun ahlaki boyutunu gösterir. Bu
bağlamda Ethosu en yüksek insanlar peygamberlerdir. Çünkü peygamberler hakikati temsil
ettiklerinden onların söylemleri, davranışları ve tutumları da hakikate dayanır. Söyledikleri
hakikatler doğru bilgiyi içerdiğinden dolayı peygamberlerin ethosu yüksektir. Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) çoğu kesim tarafından “Muhammed’ül-Emin” şeklinde kabullenilmesi, yalan
konuşmayacağına ve söylediklerinin gerçek-doğru ve dolayısıyla hakikat olduğuna inanılması, Hz.
Muhammed’in ethosunun yüksek oluşuna ve buna istinaden model insan oluşuna örnek olarak
verilebilir. Zira ethosu yüksek insan olan Hz. Muhammed (s.a.v.), ethosunun yüksek oluşundan
dolayı insanlığa model bir insandır.
Anahtar Kelimeler: Retorik, Mantık, Ethos, Hz. Muhammed.

Model Human in the Context of Ethos: Hz. Mohammed

Aristotle describes the rhetoric, which is among the subjects of classical logic, as "the
ability to use the means of conviction that exists in a certain situation". According to this definition,
the propositions, inferences, arguments, or indicators (writing-writing / oral-written text, painting,
advertisement, mimic, clothing etc.) used for persuasion are rhetorical.
The rhetoric, which is the aim of convincing the recipient, is an art that is effective in
human decision making, that allows a new attitude to develop in people, or that is effective in
changing the existing attitude. In this paper, we will focus on the definition of rhetoric used in each
area and of conviction which is the aim of rhetoric, what evidence should be used in order to make
conviction in rhetoric. In this paper, the definition, use and the value of ethos will be examined
from the persuasion methods mentioned by Aristotle, and then the subject of "Model Human in the
Context of Ethos: Hz. Mohammed" will be emphasized. At the end of this study, Hz. Muhammad will
try to be revealed in the context of ethos that he is a model person.
Ethos is one of the main methods of persuasion from rhetoric. Ethos, which means
faithfulness, virtue, character and credibility of the speaker, is now more often interpreted as
"credibility of the source". The "credibility of the source" is closely related to the credibility of the
source, which is directly related to morality and knowledge. Ethos, which is the harmony between
the words of the speaker and his actions, shows in particular the moral dimension of the rhetoric.
In this context, the people with the highest Ethos are the prophets. Because the claims, actions
and attitudes of the prophets must be based on truth. the ethos of the prophets are high because
of their truths contain the right knowledge. Hz. Muhammad (s.a.v.) is accepted by many as
"Muhammad al-Emin", because it is believed that he will not lie, so it can be argued that his ethos
is high and therefore can be regarded as a model person.
Keywords: Rhetoric, Logic, Ethos, Prophet Muhammad.
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Türkiye'de Okuyan Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Atatürk İlke ve
İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Görüşleri
Doç. Dr. Zafer TANGÜLÜ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, zafertangulu@mu.edu.tr
Doç. Dr. Beytullah KAYA, Sabahattin Zaim Üniversitesi, beytullah.kaya@izu.edu.tr
Tarihin, Millî kimlik şuuru kazandırma ve resmi ideolojiye meşruiyet yolunu açacak tarihi
temellere ulaşma amacı doğrultusunda ele alınması, temel eğitimden başlayarak yükseköğretime
kadar bütün öğretim kademelerinde millî tarih konularının pek tabiî ki Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp
Tarihi ve Atatürkçülük ders konularının öğretimini önemli ve aynı zamanda değerli kılmıştır.
Yükseköğretimde İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin öğretimi her ne kadar milli, ulusal
hedeflerin gerçekleşmesinde bir rol üstlense de programın içinde barındırdığı evrensel mesajlarda
dersin milli kimliğinin yanında evrensel bir rol üstelendiğini de açıkça gösterir. Bu çalışmanın amacı
Türkiye’de okuyan yabancı öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılap tarihi dersine yönelik görüşlerini
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan çalışma nitel araştırma deseninde bir durum
çalışmasıdır. Araştırmaya İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Tarih bölümünde öğrenim gören 12
yabancı uyruklu öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılacaklar amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt
örneklem yoluyla seçilmiştir. Bu öğrencilerin bu öğrencilerin üniversitede en az bir dönem Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi almış olmaları ölçüt olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya katılanların
6 kız, 6 tanesi erkek öğrencidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin derse yönelik görüşlerini
belirlemek amacıyla 5 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış, araştırmada elde
edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi verilerin sunulmasında söylem analizi yöntemleri
kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri yazıya geçirilmiş ve cevaplarından benzer olanları belli
başlıklar altında bölümlere ayrılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin genel olarak tamamı
dersin çok gerekli olduğunu, Türkiye Tarihi ile ilgili akademik bilgi alma ve doğru tarihi bilgi
edinmelerine yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Yabancı uyruklu
öğrenciler, Yükseköğretim.

Opinions for Foreign Students Studying in Turkey about Ataturk's Principles
and Revolution History Course
Handling the history with the purpose of providing a national identinty awarenes and a
historical base to open a way of legitimacy to the ofiicial ideology has made subjets of natinal
history, epeceilay those related to Revoluion history of Republic of turkey and Kemalism valuable
in every steps of education from primary education to higher education. Although the teaching of
the History of Revolution and Atatürkism in higher education plays a role in the realization of
national goals, it also clearly shows that due to universal messages contained in the program, the
course has a universal role besides the national identity. The aim of this study was to determine
the opinions of foreign students studying in Turkey about Ataturk’s principles and revolution history
course. The study created for this purpose is a situational study in the qualitative research design.
12 foreign students studying in history department of Sabahattin Zaim University Istanbul
participated in the research. Study group has been selected through criterion sampling which is one
of purposeful sampling methods. Criterion for the acceptenca of these students is set as having
attended Atatürk Principles and Revolution History course for at least one semester in the
university. 6 female and 6 male students participated in the research. Semi-structured interview
form with 5 questions was prepared in order to determine the opinions of students participating in
the research; and, content analysis has been used in the analysis of obtained data and discourse
analysis methods were used to present them. The views of the participants were written down and
those similar in their answers were divided into sections under specific headings. According to the
findings of all students in general found the courses as much needed, and it helped them in terms
of getting academic knowledge and accurate historical information about the history of Turkey.
Keywords: Ataturk’s Principles and Revolution History course, Foreign students, The higher
education
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atanamama Kaygısı ve Öğretme Motivasyonlarının
Değerlendirilmesi

Dr. Hülya HAMURCU, Dokuz Eylül Üniversitesi, hulya.hamurcu@deu.edu.tr
Dr. Tuncay CANBULAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, tuncay.canbulat@deu.edu.tr
Dr. Necip BEYHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, necip.beyhan@deu.edu.tr
Elif İLHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, elif1353115@gmail.com

Eğitim sisteminin önemli ögelerinden biri öğretmendir ve eğitim sisteminin başarısı temelde, sistemi
işletecek olan öğretmenlerin beklenen yeterlikleri taşımasına bağlıdır. 21. yüzyılın dünyasında öğretmenlerden
beklenen yeterliklerin kazandırılması süreci önemli görülmekle birlikte, öğretmenlerin atama sisteminin de
sağlıklı işlemesi önemlidir. Mevcut öğretmen atama sisteminin öğretmen adaylarında bir kaygıya yol açmakta
olduğu ve bunun da öğretme motivasyonunu olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada, sınıf
öğretmeni adaylarının atanamama kaygısı ve öğretme motivasyonlarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modeli, bir araştırma evreninin tutum, eğilim
ya da görüşlerini bu evrendeki bir örneklem üzerinde çalışarak sayısal tanımlamalara ulaşmaya imkan sağlayan
bir nicel araştırma yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Tarama araştırmalarında evren ve örneklem bulunur ve
örneklemin evreni temsil etmesine büyük önem verilirken amaç, genelleştirilebilir veriler elde etmektir.
Araştırmanın evreni 2017-2018 öğretim yılında Ege, Karadeniz ve Trakya Bölgelerinde yer alan Eğitim
Fakülteleri’nin Sınıf Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim görmekte olan 4. Sınıf öğretmen adaylarıdır.
Araştırmanın örneklemi ise, evrenden basit tesadüfi örnekleme metoduyla seçilmiş 5 farklı eğitim
fakültesinden 370 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının Atanamama
kaygısı Eskici(2016) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adayları Atanamama Kaygısı” ölçeği ile ve öğretme
motivasyonu ise; Candan ve Evin Gencel’in (2015) Türkçe ’ye uyarlamasını yaptıkları “Öğretme Motivasyonu
Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi SPSS v.22 paket programı ile yapılmış olup ANOVA ve
t-testi teknikleri kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının atanamama kaygıları orta düzeyin üstünde
bulunmuş olup, üniversitelere göre anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Kaygının orta seviyenin üstünde olmasına
rağmen öğretmen adaylarının öğretme motivasyonlarını kaybetmedikleri, öğretme motivasyonları puanlarının
yine orta düzeyin üstünde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının motivasyonlarının üniversitelere
göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Her iki değişkende de cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamıştır.
Bu araştırmanın ilgili değişkenler bağlamında veriye dayalı düşünme ve tartışma ortamı yaratacağı ve
21. yüzyıl öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayı, Atanamama kaygısı, Öğretme motivasyonu.

Evaluation of Anxiety about Not Being Appointed By the Ministry Of Education
And Teaching Motivation In Pre service Primary School Teachers
One important element of the education system is the teacher and the success of this system depends on
the fact that teachers have the expected competencies. Although it is important that teachers should acquire these
competencies, the system for the appointment of teachers should also function well. It is thought that the available
appointment system causes anxiety in preservice teachers and has a negative effect on their teaching motivation.
This study was directed towards evaluation of anxiety about not being appointed and teaching motivation in
preservice primary school teachers.
The study design has a survey model. It is defined as a quantitative research method allowing examination
of attitudes, tendencies and opinions of a population in a sample and reaching quantitative descriptions. In these
types of research, great importance is placed on the fact that the sample should represent the target population
and that data generalizable to the population could be obtained.
The study population included the fourth-year students studying in Primary Education in education faculties
of universities in Aegean, Black Sea and Thracian regions of Turkey in the 2017-2018 academic year. The study sample
comprised 370 preservice teachers selected from five education faculties by using simple random sampling. Data
were gathered with The Anxiety of Preservice Teachers’ not to be Appointed to Teachership Scale, developed by
Eskici (2016) and Teaching Motivation Scale, adapted into Turkish by Candan and Evin Gencel (2015). Data analysis
was made with SPSS 22 and ANOVA and t test.
The preservice teachers had higher than moderate levels of anxiety about not to be appointed, and there
were significant differences between the universities. Despite this anxiety, the preservice teachers were found not
to lose their motivation and to have higher than moderate levels of teaching motivation. In addition, the differences
in teaching motivations between the universities were significant. However, there was not a significant difference
in anxiety and teaching motivation between genders.
The results of this study will create an evidence-based thinking and discussion environment regarding
anxiety about not to be appointed and teaching motivation and contribute to improvement of teacher competencies
in the 21st century.
Keywords: Preservice primary school teachers, Anxiety about not to be appointed, Teaching motivation.
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Benim Okulum Benim Öğretmenim
Umut Can ATAŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ucanatas1804@gmail.com
Beyza Selin UZUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, selin_94beyza@hotmail.com
Okul; ilkokul öğrencileri için kendi evlerinden sonra en çok bulundukları ortamlardan biridir.
Öğretmen ise yine ilkokul öğrencileri için ailelerinden sonra en çok gördükleri ve en çok iletişim
içinde bulundukları kimsedir. Okul ve öğretmen kavramları eğitim-öğretimin etkili olması
bakımından oldukça önemlidir. Yapılan bu araştırmanın amacı birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören
ilkokul öğrencilerinin okul ve öğretmen kavramlarına yönelik algılarını metaforlar yardımıyla ortaya
koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan olgubilim(fenomenoloji) ile
desenlenmiştir. Çalışma 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi ve bahar döneminde Muğla ili
Menteşe ilçesine bağlı köylerde, birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören 54 öğrenci ile birlikte
yürütülmüştür. Araştırma kapsamında veriler; “Öğretmen …… gibidir. Çünkü…. , Okul ..... gibidir.
Çünkü…..” cümlelerinin öğrenciler tarafından tamamlanması ile elde edilmiştir. Bu doğrultuda
araştırmada elde edilen ham verilerin analizinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
doğrultusunda elde edilen veriler analiz edilirken öğrencilerin oluşturduğu metaforlar öncelikle
adlandırılmış, elenmiş ve arıtılmış, daha sonra kategorilendirilmiştir. Araştırma sonucunda
öğrencilerin okul ve öğretmenleri bağlamında değerlendirildiğinde genel olarak olumlu metaforlar
geliştirdiği ve dolayısıyla olumlu algılara sahip oldukları ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar
ilgili literatür kapsamında ele alınmış ve tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Birleştirilmiş sınıf öğrencileri, Okul, Öğretmen, Metaforlar.

My School My Teacher
School; is one of the most common environments for primary school students after their
home. Teachers, again, for elementary school students after their families are the ones they have
seen the most and they are in communication. School and teacher concepts are very important in
terms of education and teaching. The purpose of this research is to reveal the perceptions of school
and teacher concepts of elementary school students who are studying in the aimed combined
classes with the help of metaphors. The research was designed with the phenomenology of
qualitative research methods (phenomenology). The study was carried out with 54 students in the
combined classes in the villages connected to the Menteşe district of Muğla province in the autumn
term and spring semester of 2017-2018 academic year. It is given within the scope of the research;
"It's like a teacher. Because…. It's like school. Because ... ... "they were obtained by the students
completing their cues. In this respect, document analysis method was used in the analysis of raw
data obtained in the research. When the data obtained in the research direction were analyzed,
the metaphores formed by the students were named, sifted and purified first, then categorized. As
a result of the research, it has been shown that when students are evaluated in the context of their
school and teachers, they generally develop positive metaphors and therefore have positive
perceptions. The results obtained are discussed and discussed in the related literature.
Keywords: Unified class students, School, Teacher, Metaphors.
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Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine ve Alan Seçimine
Yönelik Görüşleri
Doç. Dr. Süleyman CAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, scan@mu.edu.tr
Doç. Dr. Sabahattin DENİZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sdeniz@mu.edu.tr
Bu araştırmanın amacını, sınıf öğretmenliği alan eğitimine yeni başlayan ve son sınıfta
okumakta olan öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine ve tercih ettikleri alana yönelik
beklenti ve motivasyonların neler olduğunu incelemek, oluşturmaktadır. Araştırma, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği alanında, öğrenim gören toplam 110 kişi (
75 Kadın; 35 Erkek ) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, karma araştırma modeli kullanılmıştır.
Araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 1. ve 4. Sınıf öğretmen adayları, alınmıştır. Araştırmada
nicel verileri elde etmek amacı ile Atav ve Altunoğlu ( 2013) tarafından Türkçeye uyarlanan,
“Meslek ve alan seçiminde motivasyon ölçeği” uygulanmıştır. Ayrıca öğretmen adayları ile yarı
yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, açık uçlu sorular sorulmuştur. Araştırmada elde edilen
bulgulara göre, kadın öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve alan seçiminde, erkek öğretmen
adaylarına göre daha çok nedenden etkilendikleri söylenebilir. Öğretmen adaylarının sınıf
düzeylerine göre seçtikleri alanı ve öğretmenlik mesleğini tercih etmeleri yönünde bir farklılık
görülmemektedir. Öğretmenliği meslek olarak seçmelerinde, ailelerinde öğretmenlik mesleğine
sahip herhangi bir birey olmayan öğretmen adaylarının, sınıf öğretmenliğini tercihlerinde daha
istekli oldukları söylenebilir. Öğretmen adaylarının kendilerine fırsat verildiğinde yine öğretmenlik
mesleğini seçeceklerini belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenliğini meslek olarak seçmelerine lise
yıllarında karar verdikleri söylenebilir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini
ve sınıf öğretmenliğini seçmelerinde istekli oldukları anlaşılmaktadır. Öğrencilerle yapılan
görüşmelerde öğretmenliği meslek olarak düşünmeleri ve sınıf öğretmenliğini istemeleri, çok yönlü
nedenlere bağlanmaktadır. Özellikle sosyo-ekonomik yapı ve politik algılamalar etkili olmaktadır
Anahtar Kelimeler: Meslek seçimi, Alan seçimi, Öğretmen yetiştirme, Öğretmen adayı,
Motivasyon.

Pre-service Classroom Teachers’ Opinions about the Profession of Teaching
and Field Selection
The purpose of the current study is to investigate the freshman and senior pre-service
classroom teachers’ expectations and motivations about the profession of teaching and the field
they selected. The study was conducted on 110 students (75 females and 35 males) attending the
Department of Classroom Teacher Education at the Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman
University. The study employed the mixed research method. The freshman and senior pre-service
classroom teachers who had wanted to voluntarily participate in the study were included in the
study. In order to collect data, “The Scale of Motivation in the Selection of Profession and Field”
adapted to Turkish by Atav and Altunoğlu (2013) was administered to the participating students.
Moreover, semi-structured interviews were conducted with the students and open-ended questions
were asked to them. In light of the findings of the current study, it can be argued that the female
students have more motives to select the profession of teaching and field than the male students.
The pre-service motives to select the profession of teaching and their field were found to be not
varying significantly depending on the grade level. Moreover, it can also be said that the students
who do not have teachers in their families are more eager to be a teacher. They stated that they
would select the profession of teaching, if they were given an opportunity again. It can be said that
they decided to select the profession of teaching in their high school years. As a result, it is
understood that the pre-service teachers were willing in their selection of the profession of
teaching and the field. The interviews conducted with the students revealed that the students have
many reasons for considering teaching a profession and wanting to be a classroom teacher.
Particularly socio-economic structure and politic perceptions have remarkable effects.
Keywords: Profession selection, Field selection, Teacher training, Pre-service teacher,
Motivation.
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Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Spora Yönelik Güdülenmeleri
Doç. Dr. Süleyman CAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, scan@mu.edu.tr
Doç. Dr. Sabahattin DENİZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sdeniz@mu.edu.tr
Bu çalışma, Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin spora katılım güdülerini ölçmeyi
amaçlamaktadır. Tarama modelinde hazırlanmış olan araştırmanın çalışma grubunu, Eğitim
Fakültesi Temel Eğitim Bölümü sınıf öğretmenliği öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya, 212’ si
kadın, 83’ü erkek toplam 295 öğrenci, gönüllü olarak katılmıştır. Oyar, Aşcı, Çelebi ve Mülazimoğlu
(2001) tarafından geliştirilen “ Spor katılım güdüsü ölçeği” uygulanmıştır. Veri analizleri
için SPSS programı kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığı belirlemek için “t testi” ve “varyans
analizi” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kadın öğrencilerin spora katılım
güdüsü ( Takım ruhu, arkadaşlık, yarışma isteği, beceri gelişimi alt boyutlarında) erkek
öğrencilerden daha önemli görünmektedir. Sınıf düzeyleri incelendiğinde, birinci Sınıf
öğrencilerinin, ikinci Sınıf öğrencilerine göre spora katılma isteklerinin daha çok arkadaşları ile
birlikte olma yönelimli olduğu söylenebilir. Öğrenciler haftada bir saat spora zaman ayırdıklarını,
böylece enerjilerini harcadıklarını, yeni beceriler kazandıklarını belirtmektedirler. Üniversitede ise
herhangi bir spor dalı ile ilgilenmediklerini belirten öğrenciler spora katılmak için istekli olduklarını
vurgulamaktadırlar. Ayrıca öğrenciler Tv. Programlarındaki farklı spor etkinliklerini izlediklerini
belirterek, spora yakın olduklarını söylemektedirler. Ailelerinde lisanslı sporcu olmamasına rağmen
spora yönelik aktif olma, yarışmacı anlayış ve arkadaş edinme isteği etkili olmaktadır. Sonuç olarak,
sınıf öğretmenliği öğrencilerinin spora katılmayı bir ihtiyaç olarak hissettikleri ve güdülenme
düzeylerinin olumlu olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Motivason, Spor eğitimi, Yaşam boyu spor, Spor motivasyonu.

Motives of Pre-service Classroom Teachers for Sports Activity Participation
The current study aims to evaluate the pre-service classroom teachers’ motivations to
participate in sports activities. The study group of the current research employing the survey model
is comprised of the students attending the Department of Classroom Teacher Education in the
Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman University. A total of 295 students; 212 females and 83
males, participated in the study on a volunteer basis. The research employed the “Sports
Participation Motivation Questionnaire” developed by Oyar, Aşcı, Çelebi and Mülazimoğlu (2001) to
collect data. In the analysis of the collected data, SPSS program package was used. In order to
determine the between-groups difference, “t test” and “variance analysis” were employed. In light
of the findings of the current study, it can be argued that the female students’ motivation to
participate in sports activities (in the sub-dimensions of team spirit, friendship, desire to compete
and skill development) is higher than that of the male students. Depending on the grade levels, it
was found that the first year students’ motivation to participate in sports activities is more oriented
to being with friends when compared to the second year students. The students stated that they
spend an hour doing sports a week; thus, they feel relaxed and gain new skills. The students stating
that they are not interested in any branch of sports at the university also stated that they are
willing to participate in sports activities. Moreover, the students stated that they watch different
sports events on TV; thus, they are somehow close to sports. Though there are no licensed athletes
in their families, some of the students want to be active in sports activities due to their desire to
compete and make friends. As a result, it can be maintained that the classroom teachers view
sports participation as a need and their motivation in this respect is high.
Keywords: Motivation, Sports education, Lifelong sports, Sports motivation.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

302

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Okuma Güçlüğü Olan Bir İlkokul Öğrencisinin Okuma Becerisini Geliştirme
Dr. Emel GÜVEY AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, emelguveyaktay@mu.edu.tr
Tuba AKMEŞE, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, tubisakmese@gmail.com
Okuma gözler tarafından algılanan ses, şekil ve sembollerin zihinde anlamlandırılıp
seslendirildiği bir süreçtir. Okuma becerisinde sorun yaşayan öğrenciler için sınıf öğretmenlerinin
desteği oldukça önemlidir. Bazı durumlarda okuma güçlüğü olan öğrencilerin bu sorununu çözmek
için öğretmen-aile iletişimi ve destek eğitim çalışmaları gerekmektedir. Bu araştırmada okuma
güçlüğü olan bir öğrencinin okumasını geliştirmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden biri
olan eylem araştırması ile yapılan araştırma, Muğla ilindeki bir devlet ilkokulunun 2. sınıfında
öğrenim gören ve özel öğrenme güçlüğü raporu olan bir öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcı
öğrenci, staj yapılan okuldaki öğretmen ve veli görüşmeleri sırasında, okuma konusunda destek
eğitime gereksinim duyan bir öğrenci olması yönüyle seçilmiştir. Araştırma sürecinde, öğrenciyle
bire bir okuma çalışmaları yapılmış ve buna ilişkin veriler ses kaydı, görüntü kaydı ve araştırmacı
günlüğü ile toplanmıştır. Bunun yanı sıra veli, öğretmen ve öğrenciyle görüşmeler yapılmıştır.
Görüşmeler süreç başlamadan önce, süreçte ve süreç sonunda gerçekleştirilmiştir. Araştırma
sürecinde, her hafta 2 saat olmak üzere toplam 10 haftalık bir çalışma planlanmıştır. Bu planda her
hafta okumayı geliştirmek ve ortaya çıkan problemleri çözmek için farklı etkinlikler yapılmıştır.
Etkinlikler arasında okuyucu tiyatrosu, ritimle okuma, dikte çalışmaları, tombala cümle ve oyunla
öğretim etkinlikleri yer almaktadır. Araştırmada görüşmelerden ve araştırmacı günlüğünden elde
edilen nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu analizlere destek olarak ses kaydı ve görüntü
kayıtları ile dikte çalışmaları sırasındaki yazılı materyaller ve diğer dokümanlar incelenmiştir.
Araştırma sonucunda öğrencinin daha fazla kelimeyle okuma yaptığı ve akıcı bir şekilde okumaya
geçtiği belirlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde velinin çocukla ders
işlemeye yönelik motivasyonunda artış gözlendiği ortaya çıkmıştır. Benzer biçimde süreçte
öğretmenle yapılan görüşmelerde de çocuğun okumada gelişme kaydettiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okuma güçlüğü, Özel öğrenme güçlüğü, Okuma becerisi, İlkokul, Eylem
araştırması.

Developing Reading Skills of a Primary School Student with Dyslexia
Reading is a process in which the sounds, shapes and symbols perceived by the eyes are
interpreted and vocalized in the mind. The support of the classroom teachers for the students who
have deficiencies of reading skills is very important. In some cases, we need parent-teacher
communication and supportive trainings to solve the problem of the dyslexic students. In this study,
it was aimed to improve the reading skills of a dyslexic student. This study had an action research
design adopting a qualitative research methodology. It was conducted with a 2nd grade student
who attended a state primary school in Mugla and who was diagnosed with dyslexia. The participant
student was chosen because it was realized that s/he was a student who needed support in reading
in the parent-teacher conferences at the practicum school. Individual reading studies were carried
out with the student during this process. The data of these studies were collected by voice
recording, video recording and researcher's diary. Besides, interviews were made with the parents,
the teachers and the students. The interviews were carried out before the process began, during
the process and at the end of the process. In the research process, a total of 10 weeks of study was
scheduled for 2 hours per week. Different activities were done every week within this schedule to
improve the student’s reading and solve the problems that arose. The activities included reader’s
theater, reading with rhythm, dictation exercises, bingo sentences and teaching with games. The
qualitative data obtained from the interviews and from the researcher’s diary were analyzed by
content analysis. In addition, the transcriptions of the diction studies, voice recordings, video
recordings and the other documents were examined to support the analyzes above. As a result of
the study, it was found that the student read more fluently and with more vocabulary items. When
the results of the interviews were examined, it was stated that the parents’ motivation for helping
their child study increased. Similarly, the interviews conducted with the teacher showed that the
student improved in reading.
Keywords: Dyslexia, Learning disability, Reading skills, Primary school, Action research.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bakış Açısıyla Hızlı Okuma
Dr. Emel GÜVEY AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, emelguveyaktay@mu.edu.tr
Nalin BİLGE, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nlnblge@gmail.com
Okuma; belirli bir eğitim sonucunda ortaya çıkan ve sonradan öğrenilebilen bir etkinliktir.
Eğitimin temel amaçlarından biri okumayı öğrenmek, bunu yaşam boyu devam ettirebilmek ve
okuma bilinci kazandırmaktır. Ülkemizdeki öğretim programları incelendiğinde, özellikle Türkçe
Öğretim Programında okumaya yönelik birçok kazanım bulunmaktadır. Ancak okuduğumuzu
anlamamız için gereken hızda ve tekniklerle okumamıza ilişkin kazanımlara programda yer
verilmemiştir. Özel şirketlerin hızlı okuma teknikleri adı altında verdikleri eğitimlerle bireylerin
hızlı okumaları ve okuduğunu anlamaları geliştirilirken; bu eğitimlerin öğrenim yaşamı boyunca
okullarda bir ders olarak yer almaması ya da programda kazanım olarak ele alınmaması önemli bir
sorundur. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının hızlı
okumaya ilişkin görüşlerini belirlemektir. Geleceğin eğitim sistemlerinin uygulayıcıları olan
öğretmen adaylarından alınacak görüşler, öğretim programlarının yeniden yapılandırılması ve
öğretme stratejilerinin kullanılması açısından son derece önemlidir. Bu amaç doğrultusunda
öğretmen adaylarının, hızlı okumayla ilgili kavramsal bilgileri, hızlı okuma yeterlikleri, okullarda
hızlı okumaya ilişkin ne tür etkinlikler yapılabildikleri, bir ders olarak hızlı okuma ve hızlı okuma
teknikleri ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Araştırmaya
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören sınıf
öğretmeni adayları katılmıştır. Örneklem, Türkçe öğretimi ve ilk okuma yazma öğretimi derslerini
alan ve staj dersleriyle öğretmenliğin uygulama alanını tanıyan gönüllü öğretmen adaylarından
seçilmiştir. Araştırma verileri hızlı okumaya ilişkin açık uçlu sorulardan oluşan anket aracılığıyla
toplanmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmen adaylarının kişisel bilgilerine; ikinci bölümde ise
açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Araştırmadaki verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz
tekniği kullanılmıştır. Araştırmada verilerinden elde edilen sonuçlar temalar halinde düzenlenmiş
ve sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hızlı okuma, Okuduğunu anlama, Sınıf öğretmeni adayları.

Speed Reading from the Classroom Teachers’ Perspective
Reading is an activity that develops after a specific education and can be learned later.
The main aims of education are to teach how to read, to maintain lifelong reading and to gain
reading-awareness. When the curricula of our schools in the country are examined, there are
several objectives for reading, especially in the Turkish Language Teaching Curriculum. However,
there are no objectives about the reading speed and the reading techniques which are required for
reading comprehension in the curriculum. The private companies help individuals develop their
speed reading and reading comprehension through speed reading trainings. However, it is an
important problem that these trainings are not offered as a course in schools or they are not
addressed as objectives in the curriculum. The purpose of this study was to investigate the opinions
of the prospective classroom teachers regarding the speed reading. The views of the prospective
teachers who were the practitioners of the future education systems were extremely important in
terms of restructuring the teaching curriculum and using teaching strategies. Therefore, opinions
of the prospective teachers about their conceptual knowledge of speed reading, their competencies
in speed reading, what kinds of activities can be done about speed reading in schools, speed reading
as a course and speed reading techniques were explored in this study. This is a descriptive study.
The third and fourth grade classroom teacher candidates at the Educational Faculty in Muğla Sıtkı
Koçman University participated in the study. The sample was selected from the volunteer teacher
candidates who took the Turkish course and the Early Literacy Teaching course and who
experienced the practical field of teaching profession with their school-experience and/or practice
teaching courses. The data were collected through a questionnaire that consisted of open-ended
questions about speed reading. In the first part of the questionnaire, demographic information of
the teacher candidates were asked while open-ended questions were included in the second part.
A descriptive analysis technique was used to analyze the qualitative data in the study. The results
obtained from the data were organized as themes and presented in tables.
Keywords: Speed reading, Reading comprehension, Prospective classroom teachers.
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Dijital Öykülerle Dinleme Çalışmalarında Not Alma Tekniklerinin Öğrencilerin
Not Tutma Becerilerinin Gelişimine Etkisi

Dr. Emel GÜVEY AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, emelguveyaktay@mu.edu.tr
Ceren DURAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ceren.duran.9@hotmail.com
Elif HASKIRİŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, elifhas67@gmail.com
İmra TAÇ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, imra.tac@hotmail.com
Uğur ÖZDEMİR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ugurozdemir2048@hotmail.com

Anne karnında başlayan dinleme becerisi dil gelişiminin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde gelişen
teknolojik yeniliklerle birlikte dinleme biçimleri de değişmektedir. Yaşamımızda dijital ortamlarda dinlemeye yönelik
çok sayıda uygulama, yazılım ve etkinlikler yer almaktadır. Bunlardan biri olan dijital öyküler, eğitim alanında
kullanılan ve başta dinleme olmak üzere yazma ve okuma gibi diğer dil becerilerini de geliştiren uygulamalardır.
Dinleme becerisinin bir parçası olan ve anlamayı kolaylaştıran not alma, eğitimde öğrencilerin sıklıkla yararlandığı
tekniklerden biridir. Kendisi için uygun not alma tekniğini bulamayan öğrenciler için dinlemek oldukça zordur. Bu
durum, öğrenme sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmanın amacı; dijital öykülerle
yapılan dinleme çalışmalarında not alma tekniklerinin, ilkokul öğrencilerinin not tutma becerilerinin gelişimine
etkisini belirlemektir. Araştırma, karma yöntem araştırmalarından açımlayıcı desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın nicel boyutunda kontrol grupsuz ön test-son test deneysel desen; nitel boyutunda ise fenomenoloji
deseni benimsenmiştir. Buna göre öğrencilerle yapılan deneysel çalışma sonrasında, belirlenen öğrencilerle
görüşmeler yapılmıştır. Araştırma, Muğla ilinde bulunan bir ilkokulun dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 23
ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ön test aşamasında, çalışma grubundaki
öğrencilerin not alma tekniklerinin neler olduğunun belirlenmesine yönelik bir dinleme etkinliği yapılmıştır. Bunun
için sınıfa bir öykü okunmuştur. Öğrencilerden öyküye ilişkin not tutmaları ve bu notlar doğrultusunda dinleme
metnine ilişkin soruları yanıtlamaları istenmiştir. Etkinlik sonrasında sınıftaki 6 öğrenci ile yarı yapılandırılmış
görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın uygulanmasında öğrencilere her hafta bir dijital metinle dinleme etkinliği
yaptırılmış ve bu süreçte her hafta bir not tutma tekniği anlatılarak not tutmaları sağlanmıştır. Tuttukları notlara
bakarak ilgili metinlere ilişkin soruları yanıtlamaları istenmiştir. Cornell, Zihin Haritası, Etkileşimli Not Alma ve
Dönüşümlü Not Alma olmak üzere seçilen dört not alma tekniğiyle ve dört dijital öyküyle yapılan etkinlikler
sonrasında öğrencilere son olarak bir dijital metin daha dinletilmiştir. Öğrencilere öğrendikleri teknikler arasından
istedikleri bir teknikle not tutmaları ve metinle ilgili soruları yanıtlamaları istenmiştir. Son testten elde edilen
puanlar hesaplanmış ve belirlenen aynı 6 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın nicel
bölümünden elde edilen veriler puan ortalamaları ile açıklanırken; nitel bölümdeki verilerin çözümlenmesinde
betimsel analiz kullanılmıştır. Bunun yanı sıra yapılan görüşmelerde, öğrencilerin dijital metinlerle dinleme etkinliği
yapmayı sevdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital öykü, Not alma, Dinleme, Sınıf öğretmenliği.

The Impact of The Note-Taking Techniques on The Development of NoteTaking Skills in Listening to Digital Stories

The listening skills begin in the mother's womb and they form the bases of language development. In parallel
with the current technological innovations, the ways of listening vary. There are many applications, software and
activities for listening in the digital media. One of these is the digital story, which is used in the field of education
and develops other language skills such as writing, reading, and especially listening skills. Note-taking, which is a
part of listening skills and facilitating listening comprehension, is one of the techniques that students often benefits
from in education. Listening is difficult for the students who cannot find the appropriate note-taking technique for
themselves. This can affect the learning process adversely. The purpose of this study is to examine the impact of
the note-taking techniques in listening activities with digital stories on the development of primary school students’
note-taking skills. The mixed-method exploratory design was adopted in the study. The pre- and post-test
experimental design without a control group was used in the quantitative part of the study, whereas the
phenomenology was adopted in the qualitative part of the study. Accordingly, after the experimental study,
interviews were made with the selected students. The study was conducted with 23 fourth grade students at an
elementary school in Muğla. A listening activity was conducted to explore the note-taking techniques used by the
students in the study group in the pre-test phase of the study. Therefore, a story was read aloud to the class. Then
semi-structured interviews were conducted with six of these students. In the implementation stage of the study, the
students had a listening activity with a digital text and they were made to take notes by being taught a note-taking
technique every week during this process. They were asked to answer the questions about the texts by checking
their notes. The activities were done with four digital stories and four note-taking techniques. These techniques
were the Cornell, Mind Mapping, Interactive and Transformative note-taking techniques. Thereafter, the students
were made to listen to one last digital story. The students were asked to take notes with one of the techniques they
had learned so far and to answer the questions about the text. The scores obtained from the last test were calculated
and semi-structured interviews were conducted with the same six students. The quantitative data were analyzed
with the averages of the scores, while descriptive analysis was used to analyze the data in the qualitative part. As a
result of the study, it was seen that there was an increase in the post test scores. Besides, it might be implied from
the interviews that the students liked the listening activities with digital texts.
Keywords: Digital story, Note-taking, Listening, Classroom teaching.
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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan İlkokul Öğrencilerinin Yazma
Becerisinin İncelenmesi
Doç. Dr. Özlem BAŞ, Hacettepe Üniversitesi, dr.ozlembas@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Ayşegül AVŞAR TUNCAY, Bayburt Üniversitesi, aaysegul@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN, Hacettepe Üniversitesi, alisahin@hacettepe.edu.tr
Dr. Bilge GÖK, Hacettepe Üniversitesi, bilgeb@hacettepe.edu.tr
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu [DHEB] olan ilkokul öğrencilerinin yazma
becerisini betimlemeyi amaçlayan araştırma betimsel nitelikte olup, genel tarama modeli
tipindedir. Bu doğrultuda; DEHB tanısı konmuş ilkokul öğrencilerinin el yazısında okunaklılık, akıcılık
ve yazım hataları alt boyutlarından aldıkları puanların ne düzeyde olduğu, ilaç kullanma durumuna,
sınıf düzeyine, cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve öğrencilerinin el yazısındaki sorunların
neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan DEHB’li öğrencilerin
yazılarını çeşitli açılardan betimlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen puanlama
anahtarı kullanılmış ve öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları hataları belirlemek için de öğrenci
defterleri doküman analizine tabii tutulmuştur. Araştırmanın örneklemi DEHB tanısı olması ölçütü
esas alınarak ölçüt örnekleme yoluyla seçilmiş 230 ilkokul öğrencisinin defter örneklerinden
oluşmaktadır.
DEHB tanısı konmuş ilkokul öğrencilerinin bitişik eğik yazı değerlendirme puanlama anahtarı
okunaklılık ve akıcılık alt boyutlarından aldıkları puanların ilaç kullanma durumuna ve sınıf düzeyine
göre farklılık gösterdiği görülürken; yazım hataları alt boyutunda anlamlı farklılık olmadığı
görülmüştür. Cinsiyet değişkeni açısından alt boyutlara göre farklılık değerlendirildiğinde
okunaklılık, akıcılık ve yazım hataları alt boyutlarının tümünde anlamlı farklılık olduğu ve bu farkın
da kız öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yazım hataları açısından
öğrencilerin defterleri incelendiğinde ise harf şekillerini yanlış yapma, harfler arası bağlantıları
yapamama, kalem basıncının yetersiz olması, satır takibi yapamama, dik yazıyı kullanma eğilimi ve
yorgunluk sorunlarının her sınıf düzeyinde görüldüğü tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, El yazısı, İlköğretim.

Investigation of the Handwriting Skills of the Elementary Students Who Have
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
This is a descriptive study - which aims to describe the writing skills of attention deficit
and hyperactivity disordered [ADHD] primary school students – and it uses the general survey model.
The study makes efforts to find the scores that the students diagnosed to have ADHD receive from
the sub-factors of legibility, fluency and spelling mistakes in their writing; to find whether or not
those factors differ according to taking or not taking medicine, their grade levels and gender, and
it also tries to find what the problems are in their handwriting. A rubric developed by the
researchers and students’ notebooks were put to document analysis so as to detect the mistakes
they had made in writing. The sample for the research was composed of 230 primary school students
chosen through criterion sampling based on ADHD diagnosis as the criterion.
It was found with the help of the rubric for assessing running handwriting of primary school
students diagnosed to have ADHD that the scores they had received in legibility and fluency differed
according to whether or not they had taken medicine and according to their grade levels whereas
there were no significant differences in spelling mistakes. On evaluating the differences according
to gender, it was found that there were significant differences in all of the sub-factors of legibility,
fluency and spelling mistakes and that the differences were in favour of girls. On examining
students’ notebooks in terms of mistakes, however, it was found that such problems as failure to
give the right shape to the letters, failure to provide the connections between letters, insufficient
pencil pressure, failure to follow the lines, tendency not to use italicisation and tiredness problems
were available at all grade levels.
Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, Handwriting, Elementary education.
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Yabancı Uyruklu Öğrencilere Sahip Sınıf Öğretmenlerinin Deneyimleri

Doç. Dr. Hüseyin ANILAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, anilan.huseyin@gmail.com
Doç. Dr. Şemgül S. ANAGÜN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ssanagun@gmail.com
Dr. Burcu ANILAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, anilan.burcu@gmail.com
Dr. Nurhan ATALAY, Ömer Halisdemir Üniversitesi, nurratalay@gmail.com
Dr. Zeynep KILIÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, zeyno-dev@hotmail.com

Geçmişte toprağı işlemeyi keşfeden insanoğlu göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına
geçmiştir. Kendilerine ait devletler kurmuşlar, kurdukları bu devletlerin sınırları içinde yaşamaya
başlamışlardır. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bireylerin yöreler, bölgeler, ülkeler arasındaki
hareketliliği devam etmiş olup halen de devam etmektir. Bu hareketliliğin sonucu göç olgusu ortaya
çıkmıştır. Göç, bireylerin ekonomik, dini, siyasi, sosyal sebeplerden dolayı yerleşmek amacıyla bir yerden
bir yere gitmeleri olarak tanımlanmaktadır. Özellikle silahlı çatışma, şiddet olayları, yaşamlarını
ülkelerinde sürdürülemez kıldığı için yurtlarını terk etmek zorunda kalan bireyler, ilk sığınma yeri olan
komşu ülkelerde kalmayı tercih etmektedirler. Coğrafi konum itibariyle de Türkiye’ye özellikle sınır
komşusu olduğu ülkelerden sığınmacı, mülteci, transit göçmen ve kaçak işçi gibi uluslararası göçler
olmuştur. Göç olaylarında bireyler kendilerine ait yerleşik kültürden ayrılarak yeni bir dil, yeni bir kültür,
yeni bir ortamla karşılaşırlar. Dolayısıyla farklı kültürlerden gelen bireylerin bir arada yaşamalarını
sürdürme zorunluluğu, uyum, çatışma, iletişime ilişkin sorunlar ortaya çıkmaktadır. Karşılaşılan
sorunların başında eğitim- öğretimle ilgili olan sorunlar gelmektedir. Göçle gelen bireylerin temel
gereksinimlerinden birisi eğitimdir. Bireyler kendi ülkelerindeki eğitimlerini göçmen olarak bulundukları
ülkede de devam ettirmek isterler. Özellikle göçmen olarak bulunan ilkokul çağındaki çocukların eğitimi
önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda göçmen çocukların sınıflarına, farklı kültürdeki arkadaşlarına uyum
sağlayabilmeleri, yaşadıkları olumsuzluktan kurtarabilmeleri sınıf öğretmenlerine bağlıdır. Bu
araştırmanın amacı sınıflarında göçmen olarak yabancı uyruklu öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin
yaşadıkları deneyimleri ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı ile desenlenmiştir.
Araştırmaya 70 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın katılımcıların belirlenmesinde, sınıflarında
göçmen olarak yabancı uyruklu öğrenci bulunması ve sınıf öğretmeni olması biçiminde iki ölçüt
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, açık uçlu sorulardan oluşan açık uçlu anket formu ile toplanmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma verilerin ön
analizinde sınıf öğretmenlerinin göçmen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe bilmediklerinden,
ailelerinden, diğer ailelerin tutumlarından dolayı sorunlarla karşılaştıklarını ancak zaman içerisinde bu
sorunların üstesinden geldiklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Yabancı uyruklu öğrenciler.

Experiences of Primary School Teachers with Foreign Students
In the past, mankind from land discovery to processing has migrated from the nomadic lifestyle to the
established lifestyle. They have established their own states, and they have begun to live within the borders of these
states. However, due to various reasons, the movement of individuals between regions, regions and countries has
continued and still continues. The result of this movement is the result of immigration. Immigration is defined as a
move from one place to another in order to settle for economic, religious, political or social reasons. Particularly
armed conflicts, violent incidents, individuals who have to leave their homelands because they make their lives
unsustainable in their countries, prefer to stay in neighboring countries where they are the first places of refuge. As
well as the geographical location of asylum seekers from countries where the borders of Turkey, especially, refugees,
international migration has become such transit migrants and illegal workers. In migration events, individuals are
separated from their own established culture and face a new language, a new culture, a new environment.
Therefore, problems arise regarding the necessity of continuing the coexistence of individuals from different
cultures, harmony, conflict and communication. At the beginning of the problems encountered are problems related
to education and training. One of the basic requirements of the migrants is education. Individuals want to continue
their education in their home country as immigrants. The education of children in the age of primary school,
especially as an immigrant, has an important place. In this context, it is up to the primary school teachers to adapt
to immigrant children's classes, friends in different cultures and to save them from the negativity. The purpose of
this research is to reveal the experiences of primary school teachers with immigrant foreign students. The research
was designed with qualitative research approach. 70 primary school teachers participated in the research. Two
criteria have been used in the study that the participants were identified, foreign students as immigrants were in
their classes, and primary school teachers. The data of the study were collected by open-ended questionnaire
consisting of open-ended questions. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the data obtained in
the research. In the preliminary analysis of the research data, the primary school teachers stated that the immigrant
foreign students met with problems due to their parents' knowledge, their families, attitudes of the other families,
but over time they overcome these problems.
Keywords: Primary school teacher, Foreign students.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

307

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanata Yönelik İlgileri

Doç. Dr. Ayşegül OĞUZ NAMDAR, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, aysegul.oguz@erdogan.edu.tr
Ufuk KARAKURT, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ufuk.karakurt5361@gmail.com
Öğretmen adaylarının sanata yönelik bakış açıları hem kendi yaşamlarını hem de
öğrencilerinin yaşamlarını etkileyecek bir işleve sahiptir. Öğretmen adaylarının da geleceğin
öğretmenleri olacağı, kişisel gelişimleri bakımından sanata ilişkin farkındalık düzeylerinin yüksek
olmasının önemi ve gerekliliği ile derslerinde bir araç olarak sanatı kullanabilecekleri göz önünde
bulundurulursa öğretmen adaylarının sanata yönelik ilgi düzeylerinin ortaya konmasının büyük önem
taşıdığı görülmektedir. Bu bakımdan bu araştırmada da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim
Fakültesindeki sınıf öğretmeni adaylarının sanata yönelik ilgi düzeyleri ile ilgili bilgi elde etmek
amaçlanmıştır. Bu amaçla, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2017-2018
eğitim-öğretim döneminde Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören
sınıf öğretmeni adaylarından gönüllülük esasına göre seçilmiş olan toplam 76 katılımcı ile bu
araştırma yapılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının sanata yönelik ilgilerini ortaya koyma
amaçlandığından, bu çalışma bir nitel araştırma kapsamında yürütülmüştür. Birinci bölüm kişisel
bilgi formundan, ikinci bölüm de araştırmacılar tarafından geliştirilen sanata yönelik ilgiyi tespit
etmek amaçlı açık uçlu sorulardan oluşan form ile veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler
içerik analizi tekniği kullanılarak frekans ve kod tabloları ile gösterilmiştir. Katılımcıların
görüşlerine doğrudan alıntılar yapılarak yer verilmiştir. Bu araştırma sonucunda sınıf öğretmeni
adaylarının büyük bir çoğunluğu sanatın gerekli olduğunu ifade etmiştir. Sınıf öğretmeni adayları
üniversite eğitimleri boyunca sanatla ilgili pek çok ders aldıklarını, bu derslerin onların kişisel,
kültürel ve sosyal gelişimlerine katkısının olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırmanın sonuçları
arasında sınıf öğretmeni adaylarının müze, tiyatro, sinema gibi kültürel etkinliklere ne sıklıkla
katıldığı, en sevdiği sanat dallarının ve sanatçıların kim olduğu, aldıkları sanatsal eğitimin yeterli
olup olmadığı ve sanatsal gelişim için görüşlerinin neler olduğu ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu
araştırma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
tarafından desteklenen SLO-2018-840 kodlu ‘Öğretmen Adaylarının Sanata Yönelik İlgi Düzeylerinin
Belirlenmesi’ başlıklı Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesinden elde edilen verilerin bir
bölümü kullanılarak yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sanata yönelik ilgi, Sanat eğitimi, Sınıf öğretmeni adayı.

Elementary Preservice Teachers’ Interests towards Arts
Preservice teachers’ perspectives on artificiality have a function that affects their own lives
as well as the lives of their students. It is of great importance to identify to preservice teachers’
interest level towards arts because they will be the future teachers, the importance and need of
high level of awareness for personal growth and that they can use art as a tool in their classrooms.
Therefore, the purpose of this study was to identify the interest level towards art of preservice
elementary teachers’ in Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Education.For this purpose,
this study was conducted at Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Education 2017-2018
academic year, in Primary Education Department with a total of 76 participants selected on a
voluntary basis. This study was carried out as a qualitative research because the purpose of class
teacher candidates is to reveal interest towards art. The first part of the data collection tool was
consisted of a personal information form and the second part was used as a data a form consisting
of open ended questions for the purpose of detecting interest towards art developed by the
researchers. The data are shown in frequency and code tables using content analysis technique.
Direct quotations were used to reveal the views of the participants. As a result of this research, a
large majority of preservice elementary teachers stated that art is necessary. Preservice
elementary teachers stated that they have taken many art courses during their university education
and that these courses contribute to their personal, cultural and social development. The results
of this research include the details of how often preservice elementary teachers participate in
cultural events such as museums, theaters, cinemas, who their favorite arts and artists are,
whether arts education is sufficient and what their views are for artistic development. This research
was conducted by using a portion of the data obtained from the Undergraduate Student
Participatory Research Project funded by Recep Tayyip Erdogan University, Scientific Research
Project numberSLO-2018-840 titled 'Teachers Determination of Interest Levels Against Art.
Keywords: Interest towards arts, Arts education, Preservice elementary teachers.
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İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi
Dr. Beyhan CAN, Uşak Üniversitesi, beyhan.can@usak.edu.tr
Doç. Dr. Erol DURAN, Uşak Üniversitesi, erol.duran@usak.edu.tr
Bu çalışmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi amaçlanmış; bu
amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmak istenmiştir:
1. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerileri, okunaklılık unsurları açısından ne düzeydedir?
2. İlkokul 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin yazılı anlatımları, içerik açısından nasıldır?
3. İlkokul 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, serbest yazma görevlerinde hangi metin türlerini
tercih etmektedirler?
Çalışma, nitel araştırma modeli kapsamında olup betimsel bir durum çalışmasıdır. Uşak ilinin
merkez ilçelerindeki ilkokullarda yürütülen araştırmanın çalışma grubunu, ilkokul 4. sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır.
Verilerinin toplanması süreci yasal izinlerin alınması ile başlamıştır. Araştırma kapsamında yer alan
okulların yöneticileri ve ilgili öğretmenleri ile görüşülerek çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
Uygulama, hem araştırma için verimli olabilecek hem de eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak
şekilde öğrencilerin bedenen ve zihnen dinç oldukları, yazma ile ilgili herhangi bir zorlanma
yaşamayacakları düşünülen ilk ders saatlerinde yapılmıştır. Araştırma verileri, öğrencilerin yazdıkları
metinlerden elde edilmiştir. Öğrencilerden, tespit ettikleri bir konu ve türde, iki ders saati içerisinde bir
metin oluşturmaları istenmiştir. Yazma çalışmalarında, araştırmacılar tarafından öğrencilere dağıtılan
çizgisiz kâğıt ve kurşun kalemler kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde (%) ve frekans (f) değerlerinden
yararlanışmış ve analiz süreci üç boyutta yürütülmüştür. İlk olarak, öğrenci yazılarındaki okunaklılık
düzeyi belirlenmiştir. Yazı okunaklılıklarının belirlenmesinde, Yıldız ve Ateş (2010) tarafından geliştirilen
Çok Boyutlu Okunaklılık Ölçeği’nden yararlanılmıştır. İkinci olarak, öğrencilerin yazılı anlatımları içerik
açısından değerlendirilmiştir. Son olarak da öğrenciler tarafından oluşturulan metinlerin tür dağılımları
tespit edilmiştir.
Yazı okunaklılıkları ve yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi, her iki araştırmacı
tarafından bağımsız bir şekilde yürütülmüş ve sonrasında fikir alış-verişi yapılarak ortay payda ekseninde
çalışma bulgularına ulaşılmıştır. Verilerin analizinden elde edilecek bulgular neticesinde, çalışma
sonuçlarına ulaşılacak; araştırmacı ve uygulayıcılar için çeşitli önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yazma becerisi, Okunaklılık, Metin türü, Değerlendirme.

The Assessment of 4th Grade Primary School Students’ Writing Skills
In this study, it was aimed to assesment of the 4th grade primary school students’ writing skills. For
this purpose, the following questions are asked to answer:
1. What is the level of students’ writing skills in terms of legibility?
2. How are the written expressions of the students in terms of content?
3. What text types are preffered for free-writing tasks by the students?
The study is a descriptive case study within the qualitative research method. The study group of the
research is 4th grade students at primary schools at the city center of Uşak. Document analysis technique was
used for collecting research data. The process of the data collecting began getting official permission.
Information about study was given to the administrators and study group students’ teachers of the schools in
the scope of the research.
The application was carried out during the first lessons. So that, teaching-learning activities couldn’t
disrupt; students would be physically and mentally vigorous and they could be fruitful for research.
Research data were obtained from the texts that written by the students. Students are asked for a
text generation in two-hours and on a topic and text type that they themselves have identified. In writing
tasks, pencils and ruled papers which were given to students by the researchers were used.
In the analysis of the data, the percentage (%) and frequency (f) values were utilized and the analysis
process was carried out in three dimensions. At first, the level of legibility was determined in students’ texts.
To determine the legibility of the students handwriting, The Multidimensional Legibility Scale developed by
Yıldız and Ateş (2010) was used. Secondly, written tasks of students were evaluated in terms of contents.
Finally, text types created by the students were determined.
Writing legibility and the evaluation of written expression skills were investigated independently by
both researchers. Afterwards, study findings will be discussed and the results of the study will be reached. At
the end of the study, various suggestions will be made for researchers and practitioners.
Keywords: Writing skill, Legibility, Text type, Assesment.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

309

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Öğrenci Resimleriyle İlkokulda Araştırma Tabanlı Fen Öğretimi
Arş. Gör. Yasemin BÜYÜKŞAHİN, Bartın Üniversitesi, ybuyuksahin@bartin.edu.tr
Doç. Dr. Sevgi KINGIR, Hacettepe Üniversitesi, ksevgi@hacettepe.edu.tr
Araştırma Tabanlı Öğrenme “bilim öğretiminden” ziyade “bilimin nasıl yapıldığını öğretmeye”
yönelik süreç odaklı bir öğretim pedagojisidir. Bilimde araştırma sorgulama “inquiry” kavramı ilk kez
1962 yılında Harvard’lı bilim insanı Joseph Schwab tarafından kullanılmıştır. İlerleyen yıllarda Dünya
genelinde teknolojiye eğilim hızlanmış Japonya bu alanda dünya lideri olmayı başarmıştır. Bu gelişme
Amerika’da eğitime araştırma sorgulama tabanlı öğrenmeyi temel aldırmıştır (NRC,1996). Dünyada bilim
ve teknolojide ilerlemeyi sağlayan bu öğretim yöntemi ülkemiz fen eğitimi programına 2013 yılında
girmiştir (MEB, 2013). İlkokul fen bilimleri öğretim programında yapılandırılmış araştırma süreci ile giren
öğretim yaklaşımı, aşamalı olarak uygulanmaya başlanmıştır. İlkokul düzeyinde yapılan çalışmaların
kısıtlı olması, sınıf öğretmenlerinin bu konuda hizmet içi eğitime tabi tutulmaması öğretim yaklaşımının
öğretmen ve öğrenciler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarılmasında engel teşkil etmektedir. Bu çalışmada
araştırma tabanlı fen öğretiminin öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarında yaratacağı
değişim betimlenmeye çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak, araştırmacının görev yaptığı batı
karadeniz bölgesinde bulunan yaklaşık 193 bin nüfusa sahip ilde gönüllü olan sınıf öğretmenleri ile
araştırma tabanlı fen eğitimi örnek uygulamaları içeren üç günlük bir çalıştay yapılmıştır. Çalıştaya
katılım sağlayan 17 öğretmen arasından 4. Sınıf seviyesi ile sınırlandırılan çalışma için yıl boyunca
uygulama yapmaya gönüllü olan öğretmenler tespit edilmiştir. Çalıştayın yapıldığı dönemde 4. Sınıf
eğitimi veren 4 öğretmen çalışma için gönüllü olmuştur. Gönüllü olan öğretmenlerin çalıştıkları okullar
sosyo ekonomik düzeyleri ile tabakalandırılmıştır. Alt, orta ve üst sosyo ekonomik düzey bölgesindeki
okullarda çalışan üç öğretmenden hareketle çalışma başlatılmıştır. Eğitim alan öğretmenlere iş başı
destek verilerek araştırma tabanlı fen öğretiminin gerekli özende uygulanması sağlanmıştır. 20 haftalık
uygulama sonucunda öğrencilerin derse bakışlarındaki değişimi yordamak için “sanat temelli araştırma
yaklaşımı” ile nitel verilere başvurulmuştur (Dotson, 2007).
Uygulama öncesinde ve uygulama döneminde fen bilimleri dersinde kendilerini resmetmeleri iki
ayrı bölmede istenmiştir. Analiz aşamasında çizimlere dayalı belirli tema ve kodlar oluşturulmuştur. 74
öğrenciden toplanan veriler frekans belirtilerek sunulacaktır. Çalışmanın geçerliğini sağlamak için
oluşturulan tema ve kodlar öğrencilerin kendi resimlerini anlatmaları yolu ile denetlenmiştir. Ayrıca
güvenirliği sağlamak için bir dış denetçiden yardım alınmıştır. Analiz aşamasında olan çalışma bulgularına
göre bildiri sunumunda alana fayda sağlayacak önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Araştırma tabanlı fen öğretimi, İlkokul, Öğretmen eğitimi, Sanat temelli araştırma.

Inquiry Based Science Teaching with Primary School Students’ Pictures
Inquiry-Based Learning ""is a process-oriented pedagogy aimed at teaching"" how science is done ""rather
than"" science teaching "". The concept of ""inquiry"" was first used in 1962 by Harvard scientist Joseph Schwab in
science. In the following years, technology trends in Japan have accelerated, and Japan has become the world leader
in this field. This development was based on educational research inquiry-based learning in the United States (NRC,
1996). This teaching method, which enables us to progress in science and technology in the world, entered our
country's science education program in 2013 (MoNE, 2013). The instructional approach that has been entered into
the structured research process in the primary school science curriculum has begun to be implemented gradually.
The lack of work done at the primary school level and the inability of primary teachers to receive in-service
training on this issue, prevents to reveal the effects of the teaching approach on teachers and students.This study
will attempt to describe the change that inquiry-based science teaching will have on students' attitudes towards
science. Towards this end, a three-day workshop was held with primary teachers volunteering on the ground with
about 193,000 inhabitants in the western black sea region where the researcher was working. Among the 17 teachers
who participated in the workshop, teachers who volunteered to practice throughout the year for the study restricted
to the 4th grade were identified. During the workshop, 4 teachers who gave 4th grade education volunteered for the
study. Volunteer teachers are stratified by socio-economic levels of schools. Three teachers working in the schools
in the lower, middle and upper socio-economical level regions started to work with motions. On-the-job support has
been provided to trained teachers to ensure that inquiry-based science teaching is applied in a self-sustaining
manner. As a result of the 20-week application, qualitative data were referred to the ""art-based research approach""
in order to predict the change in students' view of the classroom (Dotson, 2007).Before and during the application
period, they were asked to paint themselves in two different parts of the science class. In the analysis phase, certain
themes and codes based on drawings were created. The data collected from 74 students will be presented by
specifying the frequency. The themes and codes created to ensure the validity of the work are inspected by the
students to describe their own pictures. In addition, an external auditor has been assisted to ensure reliability. Based
on the findings of the study in the analysis stage, proposals will be made to benefit the field in the presentation of
the paper.
Keywords: Inquiry-based science teaching, Primary school, Teacher education, Art based research.
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İlkokulda Kazanıma Dayalı Oyun Geliştirme ve Uygulama Süreci
Doç. Dr. Pınar GİRMEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, pgirmen@gmail.com
Dr. İrfan SÜRAL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, isural@gmail.com
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nın vizyonu; temel yaşam becerilerine sahip, kendini
tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, öz güveni yüksek,
çevresi ve kendisiyle barışık, millî ve manevi değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir. İlkokul
birinci sınıf seviyesinde öğrencilerin; sahip olmaları beklenen özelliklerden birisi sağlığın korunması
için alınması gereken önlemleri almasıdır. Bu konuda öğrencilerin bilgi, beceri ve tutum sahibi
olmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı
birinci sınıf, Sağlıklı Hayat ünitesinde yer alan “1.3.8. Sağlıklı beslenme için meyve ve sebzelerin
mevsimine uygun olarak tüketilmesi gerektiğini bilir.” kazanımına dayalı oyun geliştirmek ve
uygulama sürecini betimlemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının
birlikte kullanıldığı karma desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını orta sosyoekonomik çevreye sahip bir okulun birinci sınıfına devam eden 66 öğrenci ve bu sınıfların sınıf
öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın nicel verileri; öğrencilerin oyun sürecindeki hamle
sayıları, oynarken geçirdikleri süre ve elde ettikleri skorlara dayalı olarak toplanmıştır.
Araştırmanın nitel boyutundaki veriler sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış
görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, nicel boyutta yüzde ve frekans, nitel
boyutta ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre; geliştirilen
oyunun uygulama sürecinde öğrencilerin teknoloji kulanım becerileri konusunda herhangi bir sorun
yaşamadıkları, oyun oynamaktan keyif aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçla birlikte araştırma
kapsamındaki sınıf öğretmenleri oyunu işlevsel ve eğlenceli bulmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Kazanım, Oyun geliştirme.

Process of Game Development and Application Based on Acquisition in
Primary School
Vision of Social Studies Teaching Program; is to educate individuals that self-aware, selfconfident, searcher, environmentally-conscious and have basic life skills, internalize national and
spiritual values. One of expected characteristics of primary school students at the first-grade level
is that they must take precautions to protect their health. It is also expected that students should
have knowledge, skills and attitude on this subject. Therefore, the purpose of this study is to
develop an acquisition based game and describe the development and application process. For this
purpose, the acquisition “1.3.8. To know that the fruits and vegetables should be consumed
according to the season for healthy nutrition” in Healthy Life Unit at first grade in Social Studies
Teaching Program is selected. The study is designed as mixed method research where both
quantitative and qualitative methods are used. The participants of the study consisted of teachers
and 66 students who were in the first class of a school with a medium socio-economic environment.
Quantitative data of the study were based on the number of moves of the students during the game,
the time they spent while playing and the scores they achieved. The qualitative data of the study
were collected through semi-structured interviews with classroom teachers. In data analysis, the
percentage and frequency as quantitative technique, the descriptive analysis as qualitative
technique were used. According to first results of study; in application process of developed game
students enjoy playing and have no problems in using technology.
Keywords: Primary school, Acquisition, Game development.
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Tecrübeli Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlkokullardaki Müzik
Dersinin Niteliği Üzerine Bir Araştırma
Dr. Esin TURAN GÜLLAÇ, Pamukkale Üniversitesi, eturan@pau.edu.tr
İlkokul Müzik dersi öğretim programında Müzik dersinin amacı öğrencilerin müzik yoluyla
estetik yönünü geliştirmek, duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân
sağlamak ve yaratıcılığını ve yeteneğini müzik yoluyla geliştirmek olduğu ifade edilmiştir. Bu
yönüyle müzik dersi çocukların kendilerini müzik yoluyla ifade ettikleri; -şarkı söylemek, dans
etmek gibi-, bilişsel, duygusal, sosyal ve müzikal yönden gelişimlerini destekleyen bir derstir.
Çocukların müzik ihtiyaçları onların ilk yıllarından itibaren; hareket etme, dans etme, ritmik sesler
çıkarma, sallanma, dinleme gibi doğal davranışlarında da gözlenebilir. İlkokullarda her sınıf
düzeyinde müzik dersi haftada bir saat olmak üzere programda yer almaktadır. İlkokullarda müzik
dersinin niteliğini; öğretim programı, öğretmen niteliği, ders materyalleri, eğitim ortamının
niteliğinin etkilediği birçok araştırmada belirtilmektedir. İlkokullarda müzik dersleri sınıf öğretmeni
tarafından yürütülmektedir.
Bu araştırmanın amacı uzun yıllardır üzerinde çalışmaların devam ettiği ilkokullardaki müzik
dersinin niteliğine ilişkin son gelinen noktayı sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre
değerlendirmektir. Sınıf öğretmenlerinin müzik dersini yürüten öğretmenler olmaları bakımından
durumu yansıtabilecek en etkili kaynaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında
Denizli ilinde görev yapan Sınıf öğretmenlerinden seçilen bir grup oluşturmaktadır. Sınıf
öğretmenleri on yıl ve üstü görev yapmış öğretmenlerden seçilmiştir. Araştırma verilerini toplamak
üzere kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşme formu ile sınıf öğretmenlerinin ilkokul düzeyindeki müzik dersinin haftalık zaman
çizelgesindeki ayrılan saat, öğretim programlarının kapsamı ve ihtiyacı karşılamadaki yeterliliği,
kazanımlar ve öğrenme alanlarının yeterliliği, sınıf öğretmenlerinin bu dersi yürütmekteki
yeterliliği, dersi işlerken nelere ağırlık verdikleri, dersi işlerken hangi yöntem ve materyalleri
kullandıkları, konser ve gösteri hazırlığı yapıp yapmadıkları gibi konular çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul müzik, Sınıf öğretmenleri, İlkokul müzik programı, Çocuk ve müzik.

An Investigation on the Qualities of the Primary School Music Course
According to the Opinions of the Experienced Class Teachers

It is stated that in the primary school music lesson teaching program, the aim of the music
course is to develop the aesthetic direction of the students through music, to enable them to
express their feelings, thoughts and experiences through music and to improve their creativity and
ability through music. In this respect, the music lesson is that children express themselves through
music; - like singing and dancing - is a derrick that supports cognitive, emotional, social and musical
development. The children's musical needs are from their early years; movements, dancing,
rhythmic voices, swaying, listening. In primary school, each classroom music lesson takes place one
hour a week. In primary school, the quality of music course; curriculum, teacher qualifications,
course materials, and the quality of the educational environment. In primary school music lessons
are conducted by classroom teacher.
The purpose of this research is to evaluate the ending point of the quality of the music
course in elementary school, which has been ongoing for many years, according to the opinions of
the class teachers. It is the most effective resource that class teachers can reflect in terms of being
teachers who carry out music lessons. In the study, case study method was used as qualitative
research methods. The study group of study constitutes a group selected from the class teachers in
the province of Denizli in the academic year 2017-2018. Classroom teachers have been selected
from teachers who have worked ten years or more. Personal information form and semi-structured
interview form were used to collect research data. The semi-structured interview form shows the
classroom teachers' hours of classroom music lessons in the weekly timetable, the scope of the
curriculum and the adequacy of the need for it, the qualifications of the achievements and
achievements of the teachers, the competence of the classroom teachers to conduct the lesson,
whether they used it, prepared concerts and demonstrations, and so on. Content analysis used
content analysis.
Keywords: Music in primary schools, Class teacher, Music education, Music and child.
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Öğretmen Gözünden Dik Temel Yazıya Bakış
Halil ÇOKÇALIŞKAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hcokcaliskan@mu.edu.tr
Fatma KAPLAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kaplanfatma541@gmail.com
Emine ORHANALP, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, orhanalpemine@gmail.com
Öğrencinin eğitim ve öğretim hayatında etkin, güzel ve akıcı bir yazma becerisi
kazandırmak, eğitimin amaçlarından biridir. Bu amaca ulaşmak, çocukların okul başarısını
arttırmada önemli bir faktör olarak düşünülebilir. Öğrencinin yazma eylemini en iyi şekilde
gerçekleştirerek okul hayatından üst düzeyde verim alabilmesi sağlanmalıdır. Gerek çocukların
yazarken yaşamış oldukları zorluklar gerekse öğretmenlerin çocuklara yazma öğretimini
gerçekleştirirken karşılaştıkları sorunlar önemli bir problem olarak görülmektedir. Bu sorun
günümüzde de artarak devam ettiğinden öğretmenler arasında yaygın bir tartışma konusu olmuştur.
Bu nedenle sorunun en aza indirgenmesi için öncelikle sorunun nedenleri ortaya koyulmaya
çalışılmıştır.
Bu çalışmanın amacı Muğla ilindeki birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
2017-2018 eğitim öğretim yılında tekrar kabul edilen dik temel yazıya ilişkin görüşlerini tespit
etmektir. Bu çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmış ve öğretmenlerin araştırmanın amacına uygun olarak birleştirilmiş sınıflarda ders veren
öğretmen olması ve bu öğretmenlerin gönüllü olarak araştırmaya katılmasına dikkat edilmiştir. Bu
araştırma betimsel modelde nitel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak anket formu
kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmenlerin cinsiyet, kıdem ve eğitim durumuna ilişkin
kişisel bilgilerine, ikinci bölümünde ise dik temel harflerle yazmaya ilişkin görüşlerini belirlemeye
yönelik açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Sınıf öğretmenleri ile ayrı ayrı yapılan görüşmelerde
çalışmanın amacı belirlendikten sonra araştırma formunda yer alan soruların cevapları istenmiştir.
Katılımcıların bu sorulara verdikleri yanıtlar betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları
temalar halinde düzenlenmiş; literatür çerçevesinde yorumlanarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yazma becerisi, Dik temel yazı, Yazı eğitimi.

Teachers’ Perspectives on Basic Writing Style
One of the purposes of education is to make students gain the effective, fluent and good
writing skills in their education life. To achieve this aim can be thought as an important factor to
increase students’ success in school. Writing act of students should be provided to get efficiency
from their education. The difficulties both faced by students while writing and by teachers while
teaching is crucial issues which have been a common topic of discussion among teachers. Therefore,
this study tries to reveal the true cause of these issues for minimizing the problems.
The aim of this study is to determine the opinions of teachers, who work in multigrade
classes in the 2017-2018 academic year in Muğla, about the basic writng style. In identifying the
sampling, purposeful sampling method was used and it was paid attention that teachers attended
in this study were voluntarily and they were working in multigrade classroms. Teachers who
voluntarily attended this study were designated by using purposeful sampling method. Qualitative
research design, one of the descriptive model, was applied. The data were gathered through
questionnaire form. While information about teachers’ gender, experience, and educational status
are located in the first part of the questionnaire, open-ended questions which asked to determine
the teachers’ opinions about basic writing style are located in the second part. The answers of
teachers are resolved with descriptive analysis. Finally, research results are arranged thematically
and presented with literature review.
Keywords: Writing skill, Basic writing style, Writing training.
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Farklı Yazma Türlerinin Üniversite Düzeyinde Genel Fizik I Deneylerini
Öğrenmeye ve Kalıcılığa Etkisi
Prof. Dr. Sabriye SEVEN, Atatürk Üniversitesi, sseven@atauni.edu.tr
Arş. Gör. Gülşen KOÇAK, Atatürk Üniversitesi, gulsen.demir@atauni.edu.tr
Asiye Pınar KÖKSAL, Atatürk Üniversitesi, pinarkoksal30@hotmail.com
Arş. Gör. Emre YILDIZ, Atatürk Üniversitesi, emre.yildiz@atauni.edu.tr
Nesrin ÜRÜN ARICI, Atatürk Üniversitesi, scientistnurun@gmail.com
Bu çalışmanın amacı farklı türde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin uygulanmasının
Genel Fizik I Laboratuvarı dersi başarısına ve kalıcılığına etkisinin incelenmesidir. Çalışma
Türkiye’nin doğusunda bir üniversitenin Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 1. Sınıfının iki farklı grubu
ile yürütülmüştür. 5 hafta boyunca gerçekleşen çalışmada öğretmen adayları; Genel Fizik I dersi
kapsamında yer alan deneyleri yapmışlardır. Daha sonra bu deneylerin raporlarını öğrenme amaçlı
yazma etkinlikleri ile hazırlamışlardır. Gruplardan biri deney raporlarını öğrenme amaçlı yazma
etkinliklerinden slayt hazırlama ile; diğeri ise poster hazırlama ile gerçekleştirmiştir. Öğretmen
adayları, kendi gruplarında yer alan arkadaşlarıyla birlikte gruplarına isim ve logo bularak; rapor
olarak ödev verilen slayt ve poster hazırlama sürecini işbirlikli olarak yürütmüşlerdir. Yarı deneysel
olarak tasarlanan bu araştırmada ön test-son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veriler,
geçerliği ve güvenirliği sağlanmış; ön test, son test ve kalıcılık testi olarak 20 çoktan seçmeli
sorudan elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının öntest, son test ve kalıcılık testi puanları arasında
anlamlı bir farkın olup olmadığını ölçmek, her iki grubun öntest – sontest- kalıcılık başarı puanlarını
grup içi karşılaştırmak için betimsel istatistik, bağımlı ve bağımsız örneklemler için t-testi
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; iki grup arasındaki akademik başarı açısından fark, deney
raporlarını slayt olarak hazırlayan grup lehine bulunmuş; kalıcılık olarak istatiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Slayt hazırlama, Poster hazırlama, Öğrenme amaçlı yazma, İşbirlikli öğrenme.

The Effect of Using Different Writing Types in the University to Learn and
Retention of General Physics I Experiments
The purpose of this study is to examine the effect of different types of writing to learn
activities on the success and retention of the General Physics I Laboratory course. Working in
eastern Turkey, a University of Science Education section 1 was carried out by two different groups
of class. Teacher candidates in the 5 weeks study; They have carried out the experiments in the
scope of General Physics I course. Later, they prepared them with writing to learn activities the
reports of these experiments. One of the groups was preparing a slide from the writing to learn
activities the test reports; and the other was realized by poster preparation. Teacher candidates,
together with their friends in their group, find their name and logo on their groups; as well as the
preparation of slides and posters, which were given as homework. In this semi-experimental design,
pre-test and post-test semi-experimental designs were used. The data are valid and reliable; with
20 multiple choice questions in pre-test, post-test and retention test. Descriptive statistics were
used to compare pretest, posttest, and retention success scores of the two groups, and t-test was
used for dependent and independent samples, to determine whether there was a meaningful
difference between pretest, posttest, and retention test scores of the prospective teachers.
According to the results obtained; The difference in academic achievement between the two groups
was found in favor of the group who prepared the test reports as a slide; there was no statistically
significant difference in retention.
Keywords: Slide preparation, Poster preparation, Writing to learn, Cooperative learning.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Dramaya İlişkin Geliştirdikleri
Metaforların İncelenmesi
Emine Beyza BERCİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, eminebeyzaberci@gmail.com
Raziye EFE, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, eferaziye1@gmail.com
Eğitimde yaratıcı drama kullanımı, öğrencinin eğlenerek kendisini ve grup arkadaşlarını
tanımasını, yeteneklerini keşfetmesini ve iletişim kurmasını sağlar. Yaratıcı drama uygulamaları,
öğrenmede bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişim alanlarının gelişmesini sağlayarak öğrenmenin
yaşantısal hale getirildiği uygulamalardan oluşur. Eğitimde yaratıcı drama eğlenceli, kalıcı ve
işlevsel olmasından dolayı etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bundan dolayı öğretmen adaylarının
eğitim ortamında yaratıcı dramayı kullanmaları eğitimin kalitesi ve işlevi açısından önemlidir.
Özellikle ilkokulda derslerin içerisinde dramanın kullanımı öğrencilerin derse karşı yaklaşımlarını
olumlu yönde etkileyeceğinden ilkokulda dramanın derslerde kullanılması önemlidir. Buradan
hareketle bu araştırma sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören drama dersi alan ve almayan
sınıf öğretmeni adaylarının “yaratıcı drama ve ilkokulda drama dersi” ile ilgili algılarını
oluşturdukları metaforlar aracılığıyla belirlemek ve bu bağlamda bir karşılaştırma yapmak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi eğitim gören drama dersi alan ve almayan sınıf öğretmeni adayları
oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında öğretmen adaylarına bir form aracılığıyla “
Yaratıcı dramayı ..……’ya benzetirim; çünkü…….” ve “İlkokulda dramanın derste kullanımını
..……’ya benzetirim; çünkü…….” ifadesi yöneltilmiş ve katılımcılardan cümleyi tamamlamaları
istenmiştir. Çalışmada katılımcıların görüşleri nitel yaklaşım ile betimlenmeye çalışılmıştır. Elde
edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda drama
dersi alan ve almayan sınıf öğretmeni adayları tarafından oluşturulan metaforlar kategoriler halinde
karşılaştırmalı olarak incelenerek; incelemeler doğrultusunda ilgili literatür çerçevesinde
önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, İlkokulda drama, Öğretmen adayı, Metafor.

Metaphors that Prospective Primary School Teachers Possess on the Concept
of “Creative Drama”
Using creative drama in education has many benefits for students like self-authorship and
knowing friends through fun, helping to discover abilities, and communication. Creative drama
ensures cognitive, affective, and psychomotor development in learning. Besides, creative drama is
full of activities that help to transfer learnings to real life. As creative drama is fun, permanent,
and functional, it is widely used in educational environments. Therefore, using creative drama is
substantial for prospective teachers for the quality and function of education. Using creative drama
is particularly significant in primary classes as it helps attract students. Within this framework, the
main purpose of this study is to reveal the thoughts that prospective teachers studying at the
department of primary education possess with respect to the concept of “creative drama”. On the
other hand, the views of the students, who takes creative drama course and who doesn’t, are
compared. Qualitative case study methodology is carried out through the research. Data is
collected from prospective teachers who study at Muğla Sıtkı Koçman University, Education Faculty,
Department of Primary Education, during the spring semester in the 2017-2018 academic year. The
data for the study is collected by having students complete the blanks in the sentences “Creative
drama is like….; because ……” and “Using creative drama in primary classes is like….”. Qualitative
content analysis technique is used to analyze the data. Findings of the two groups are compared.
Results and recommendations of the research are discussed in detail.
Keywords: Creative drama, Drama at primary school, Prospective teacher, Metaphor.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik
İnanışların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yağmur ATAŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, yagmuratas48@gmail.com
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ssidekli@gmail.com
Arş. Gör. Alper YORULMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, alperyorulmaz07@gmail.com

Günlük yaşam içerisinde matematiğin insanlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla
kullanılmasından dolayı insanoğlu ile matematik sürekli bir etkileşim içerisindedir. Bireyler günlük yaşam
içerisinde karşılarına çıkan problemlere çözüm bulmak isterler. Bu problem durumları matematiğin alanı
içerisinde yer alan durumlarda da olabileceğinden matematik dilinin kullanılması gerekir. Matematiğe
ilişkin problem çözmenin etkili ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bireylerin
matematikle ilgili problemleri çözmeye ilişkin inançları önemlidir. Problem çözmeye yönelik inanç
durumlarının belirlenmesi ve yükseltilmesi, öğrencilerin olduğu kadar öğretmenler için de gereklidir.
Çünkü öğretmenin inanışlarının yüksek düzeyde olması öğrencilerin matematiksel problem çözmeye
yönelik inanışlarını olumlu yönde etkileyecektir. Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının problem
çözmeye yönelik inanışlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın alt problem durumları
şu şekildedir.
- Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problem çözmeye yönelik inanış düzeyleri nasıldır?
- Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problem çözmeye yönelik inanışları ile cinsiyet, sınıf,
anne ve baba eğitim düzeyi, matematik dersi alıp almama arasında anlamlı bir farklılaşma var mıdır?
Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın
örneklemini 2017- 2018 eğitim- öğretim yılının güz döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde öğrenim gören 230 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı kişisel bilgiler
formu ve ölçekten oluşmaktadır. Araştırmada Kayan (2008) tarafından geliştirilen 39 maddelik
“Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik İnanışlar Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek altı boyutta olup, ölçeğin
güvenirliği .87 olarak bulunmuştur. Araştırmada ölçeğin güvenirliği .84 olarak ortaya çıkmıştır. Araştırma
sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problem çözmeye yönelik inanışlarının orta düzeyde
olduğu; cinsiyet, mezun olunan bölüm türü ve anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık
olmadığı ancak baba eğitim düzeyi ve matematik öğretimi dersi alıp almamalarına göre anlamlı farklılık
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayı, Problem çözme, İnanış.

Investigation of the Pre-service Classroom Teachers’ Beliefs about
Mathematical Problem Solving in relation to Different Variables
Because of the use of mathematics in daily life as a tool of communication among people,
mathematics and humans are in constant interaction. Individuals want to find solutions to the problems
they encounter in their daily lives. As these problem situations can be within the domain of mathematics,
it is necessary to use the language of mathematics. In order for math-related problem solving to occur
effectively and purposefully, individuals’ beliefs in their ability to solve math problems are of great
importance. Determination and enhancement of beliefs in problem solving are not only important for
students but also for teachers because teachers’ beliefs positively and negatively affect students’ beliefs
in problem solving. The purpose of the current study is to determine the pre-service classroom teachers’
beliefs about problem solving. To this end, the sub-problems of the study are expressed as follows:
- What are the pre-service classroom teachers’ beliefs about mathematical problem solving?
- Do the pre-service classroom teachers’ beliefs about mathematical problem solving vary
significantly depending on their gender, grade level, mother and father’s education level and the state
of their having taken math course?
The study was designed according to the survey model, one of the quantitative research
methods. The sampling of the study is comprised of 230 pre-service classroom teachers enrolled in the
Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman University in 2017- 2018 academic year. As the data collection
tools, a personal information form and a scale were used. In the study, the 39-item “Mathematical
Problem Solving Beliefs Scale” developed by Kayan (2008) was used. The scale has six sub-dimensions
and the reliability of the scale was found to be .87. In the current study, the reliability of the scale was
found to be .84. The findings of the study have revealed that the pre-service teachers’ beliefs about
solving math problems are at the medium level; they do not vary significantly depending on gender,
grade level and mother’s education level; yet, they vary significantly depending on mother’s education
level and the state of their having math course.
Keywords: Pre-service teacher, Problem solving, Belief.
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Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gözünden İlkokulda Uygulanan Etkinlikler
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.

Gör. Alper YORULMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, alperyorulmaz@mu.edu.tr
Gör. Zeynep KILIÇ, Marmara Üniversitesi, zeynep.kilic02@gmail.com
Gör. Dr. Fatma Özge ÜNSAL, Marmara Üniversitesi, ozge.unsal@gmail.com
Gör. Halil ÇOKÇALIŞKAN, Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi, cokcaliskanhalil@gmail.com

Etkinlik öğretim programlarının merkezinde yer alan kavramlardan birisi olmasından dolayı
bu kavram üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmaktadır. Etkinlik kavramının farklı alanlarda
kullanımı olmakla birlikte eğitim alanında, çocukların, amaç ve gereksinimlerine uygun olarak
hazırlanan isteyerek veya istemeyerek katıldıkları bir öğrenme durumu olarak tanımlanmaktadır.
Eğitim aracı olarak etkinliklerin kullanımı uygulayıcı olan öğretmenin bakış açısı, değer yargısı,
seçtiği yöntem ve teknik ile ilgilidir. Etkinlik, öğrencilere aktif katılım sağlamalı, bir takım araç ve
kaynaklar yardımıyla eylemlerde bulunmayı olanaklı kılmalı, ürün ortaya koymayı amaçlamalı, ilgi
çekici ve merak uyandırıcı olmalıdır. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öğrencilerin
sorumluluklarının neler olacağı, üstlenecekleri görev, araç ya da kaynakları kullanım şekilleri,
yönergeler ve ortaya çıkan ürünü belirlemede öğretmenler rol almaktadır. Ancak etkinliklerin
uygulanmasında öğrenci uygulayıcı rolde olduğu için etkili bir süreç için öğretmen ve öğrenci ayrı
düşünülemez. Bundan dolayı öğrencilerin sınıf içinde ve dışarısında uygulanan etkinliklere ilişkin
gözlemlerinin belirlenmesi önemlidir. Araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin gözlemlerine dayalı
olarak etkinlikler hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda etkinliklerin
kapsamı, türü, yeri, sıklığı gibi değişkenler ve çocukların bu etkinliklere yönelik duygu ve
düşünceleri belirlenecektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muğla ilinde eğitim
gören dördüncü sınıf seviyesinde 20 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından
oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çocuklara etkinlik türlerini
hatırlatmak için veri toplama sürecine başlamadan önce etkinlikler tek tek çocuklara tanıtılmıştır.
Veri toplama süreci akran etkisini gidermek için çocuklarla bireysel olarak, ses kaydı yapılarak
gerçekleştirilmiş ve 15-20 dakika arasında sürmüştür. Veri toplama süreci sonunda elde edilen
verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Veri analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik, İlkokul, Dördüncü sınıf.

4th Grade Primary School Students’ Perceptions on Activities Done in School
Owing to activity is a key term in curriculum, research studies made on this issue become
important. As well as being used in various areas, in education, the term of activity is described as
a learning environment, prepared according to learners’ goals and needs, where learners attend
willingly or not.
Teachers’ perceptions, value judgment, and methods and techniques they choose are
related to use the activities as an education tool. Activities should enable students to participate
actively, make an action by the help of some materials and sources, aim to get an output, and
motivate them. Teachers have a role in carrying out the activities, determining the students’ roles,
the way of using the materials and sources, directions, and outputs. However, teachers and learners
cannot be thought as separate because students have the role in carrying out the activities, too.
For this reason, it is important to identify the perceptions of learners on in-class or out-of-class
activities. The aim of this study is to determine the perceptions of primary school students on their
observation about activities. In accordance with this goal, the content, type, place, and frequency
of the activities and learners’ perception on these activities will be identified. Case study method,
one of the qualitative research design, was employed. The participants of the research study was
comprised of twenty primary school students. They are 4th grade students and attend in a primary
school in Muğla during the spring term of 2017-2018 education year. The data were gathered by
means of semi-structured interview form developed by the researchers. In order to make students
remember the types of activities, before starting to the data collection procedure, activities were
introduced to students one by one. The data collection were made by individually to hinder the
peer effect. The interviews were recorded and they lasted 15-20 minutes. In data analysis process,
content analysis method was used. Data analysis procedure continues.
Keywords: Activity, Primary school, 4th grade.
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İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Tablet Bilgisayarlara Yönelik Görüşlerinin
İncelenmesi
Yasemin SÖNMEZ, Gazi Üniversitesi, yaseminsonmezsonmez@gmail.com
Emine AKOSMANOĞLU, Gazi Üniversitesi, eminee.akosmanoglu@gmail.com
Değişen dünya düzeninde hemen her alanda teknolojinin etkisi görülmektedir. Özellikle
teknolojiye adapte olma becerisi en yüksek olan Z kuşağının çocukları ve gençlerinin çoğu günlük
hayatlarında tablet, bilgisayar, akıllı telefon vb. dijital araçları hayatlarının vazgeçilmez birer
parçası halinde görmektedir. Küçük yaştaki öğrenci gruplarına boyut ve taşıma özelliği bakımından
cazip gelen tablet bilgisayarlar öğrencilerin hayatlarının önemli bir parçası olmuş durumdadır. Çok
küçük yaşlara ve çok küçük boyutlara kadar inen teknolojik cihazlar, bilgi edinme amacının yanı
sıra eğlence amacına yönelik de kullanılmaktadır. Bu durumda özellikle ebeveynlerin ve
öğretmenlerin teknoloji kullanımı, yararları ve zararları hakkında bilinçli olması, çocuklara bu
konuda rehberlik etmesi önemli hale gelmektedir. Eğitimde sağladığı kolaylığın yanı sıra eğlence ve
sosyal etkileşim alanında da ulaşım kolaylığı sağlayan tablet bilgisayarları öğrencilerin kullanım
alanları ve kullanım sıklıklarını belirlemek çalışmamızın temel sorusunu oluşturmuştur. Bu
çalışmada ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin tablet bilgisayarlara karşı görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılının 2. döneminde bir özel
okulda eğitim gören 20 3. sınıf öğrencisiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında
yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Form kişisel bilgileri içeren ve görüşme
sorularını içeren bölüm olmak üzere toplam iki bölümden oluşmaktadır. Görüşme sorularının
belirlenmesinde uzman görüşünden yararlanılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler
içerik analizi ile analiz edilmiştir ve çalışmada öğrenci yanıtlarından örneklere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tablet bilgisayar, Teknoloji, Eğitim teknolojisi.

Examination of 3rd Grade Students' Opinions toward to Tablet Computers
Technology affect almost every field in changing world order. In particular, most of the
children and youngsters of the Z belt, which is the most technologically adept, are in the daily life
of tablets, computers, smart phones and so on digital tools as an indispensable part of their lives.
Tablet computers, which are appealing to younger groups of students in terms of size and handling,
have become an important part of their lives. Technological devices that reach very young ages
and very small sizes are used for entertainment purposes as well as for information purposes. In
this case, it is especially important that parents and teachers are aware of the use, benefits and
harms of technology, and guide children to this. Tablet computers, which provide ease in education
and ease of access in the field of entertainment and social interaction, are the main questions of
our work to determine the usage areas and frequency of use of students. In this study, it is aimed
to examine the opinions of 3rd grade students against tablet computers. For this purpose,
interviews were held with 20 3rd grade students who were studying in a private school during the
2nd semester of the 2017-2018 education year. The semi-structured interview form was utilized
during the interviews. The form consists of two parts, one with personal information and the other
with interview questions. Expert opinion has been used in determining the interview questions. The
data obtained as a result of the interviews were analyzed by content analysis and examples from
student responses were included in the study.
Keywords: Computer, Technology, Education technology.
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Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme - Değerlendirme Bilgi Düzeylerinin
İncelenmesi
Ömer ERBASAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, omererbasan20@gmail.com
Dr. Mehmet ERKOL, Afyon Kocatepe Üniversitesi, merkol@aku.edu.tr
Prof. Dr. Ersin KIVRAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ekivrak@aku.edu.tr
Ölçme ve değerlendirme, eğitim programlarının en önemli öğelerinden biridir.
Programlardaki anlayışın değişmesiyle birlikte ölçme ve değerlendirmenin önemi artmış ve eğitimin
her aşamasında kullanılmaya başlanmıştır. Yenilenen programlarda geleneksel ölçme ve
değerlendirmenin yerine alternatif ölçme ve değerlendirme ön plana çıkartılmıştır. Öğrencilerin
yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini ortaya çıkaran, öğrenmeyi anlamlı hale getiren,
öğrencilerin performanslarını çok yönlü olarak ölçebilen alternatif ölçme değerlendirmenin tam
olarak uygulanabilmesi için öğretmenlerimizin konuyla ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olması
beklenilmektedir.
Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi düzeylerini
belirlemek ve mesleki kıdem ile hizmet içi eğitim alma durumları açısından farklılaşmalarını
incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışmadır.
Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar ilinde bulunan resmi
ilkokullarda görev yapan 117 (62 kadın, 55 erkek) sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın
verileri Özenç (2013) tarafından geliştirilen Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Düzeyi Testi
(AÖDBDT) aracılığıyla toplanmıştır. Test 9 adet seçmeli, 10 adet D-Y maddeli toplam 19 sorudan
oluşmaktadır. Veriler SPSS 20.0 paket programıyla analiz edilmiş frekans, yüzde, ortalama ve
standart sapma hesaplamaları yapılmış, ortalamaların karşılaştırılmasında t-testi ve tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) kullanılmış ve sonuçlar tablolar aracılığı ile sunulmuştur.
Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi
düzeylerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme
bilgi düzeylerinin mesleki kıdemlerine ve hizmet içi eğitim alma durumlarına göre anlamlı bir
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alternatif ölçme değerlendirme, Sınıf öğretmenleri, Ölçme.

Investigation of Alternative Measurement and Evaluation Knowledge Levels of
Classroom Teachers
One of the most important items of training programs is measurement and evaluation. With
the change of understanding in the programs, the importance of measuring and evaluating has
increased and it has begun to be used at every stage of education. Instead of traditional
measurement and evaluation, alternative measurement and evaluation have become important in
renewed programs. In order to be able to take full advantage of the benefits expected from the
alternative measurement and evaluation, the teacher's knowledge about the subject should be
sufficient.
This research was conducted to determine the level of alternative measurement and
evaluation of classroom teachers and to examine their differentiation in terms of occupational
seniority and in-service training. The study is a descriptive study made on the screening model. The
sample of the study consisted of 117 (62 female, 55 male) class teachers working in official primary
schools in the Afyonkarahisar province in the academic year of 2016-2017. Data's from the study
are obtained thanks to Alternative Measurement and Assessment Information Level Test that is
developed by Özenç in 2013. The test consists of 9 electives, 10 T-F items, total 19 questions. Data's
is analyzed with SPSS 20.0 package Schedule. Frequency, average and Standard deviation
calculations is made. T – test and wire direction analysis of variance were used in comparing the
averages and it is determined in terms of tables.
As a result of the research, it was determined that the level of alternative measurement
and evaluation of classroom teachers is insufficient. It has been achieved that the level of
alternative measurement and evaluation knowledge of classroom teachers is significantly different
according to their occupational seniority and in-service training status.
Keywords: Alternative assessment and evaluation, Primary school teachers, Assessment.
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Türkçe Ders Kitabındaki Etkinliklere Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Dr. Süleyman Erkam SULAK, Ordu Üniversitesi, erkamsulak@gmail.com
Akile ERGÜN, Milli Eğitim Bakanlığı, akileergunn@gmail.com
Türkçe dersi öğretim programında etkinlik temelli öğretim benimsenmiştir. Öğrencilerin
ders kitaplarında ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan metinleri okumadan önce veya sonra,
metinle ilgili etkinlikleri yapmaları beklenir. Türkçe ders kitaplarında yer alan etkinlikler, ilgili
kazanıma ve öğrencinin düzeyine uygun olmalıdır. Ayrıca bu etkinlikler temel dil becerilerini
yansıtacak şekilde hiyerarşik bir düzende olmalıdır. Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklere yönelik
bazı araştırmalar, bu etkinliklerin yeterince uygun olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle
temel dil becerilerini içeren etkinlikler, dersi yöneten öğretmen görüşleriyle de incelenmelidir. Bu
araştırmanın amacı, Türkçe ders kitabındaki etkinliklere yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin
incelenmesidir. Araştırma modeli, nitel yöntem deseni olan durum çalışmasıdır. Araştırmanın
katılımcılarını, 2017-2017 eğitim öğretim döneminde Bartın ilinin farklı ilkokullarında görev
yapmakta olan 42 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu form aracılığıyla öğretmenlerin ders kitaplarındaki
okuma, yazma, konuşma, dinleme ve kelime etkinliklerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Elde edilen
veriler içerik ve betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin
Türkçe ders kitaplarındaki etkinlikleri yeterli bulmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma
kapsamında sınıf öğretmenlerinden etkinlik tasarlamaları istenmiş, sadece 5 öğretmen etkinlik
tasarlayabilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, Türkçe ders kitaplarında yer alan etkinliklerin yeniden
tasarlanması gerektiği anlaşılmaktadır. Sınıf öğretmenleri, ders kitabındaki etkinliklerin yanında
kendi ürettikleri etkinlikleri de öğretim sürecinde kullanmalıdır. Bunun için özgün, yaratıcı ve ilgili
beceriye yönelik etkinlikler tasarlamalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitabı, Etkinlik, Sınıf öğretmeni

Primary School Teachers' Views on Activities in the Turkish Lesson Book
Activity-based instruction has been adopted in Turkish language teaching program. Students
are expected to perform activities related to the text before or after reading the texts in the
textbooks and the teacher's guidebooks. Activities included in the Turkish textbooks should be
appropriate to the level of interest and learning. In addition, these activities must be hierarchical
in order to reflect basic language skills. Some researches on activities in Turkish textbooks show
that these activities are not suitable enough. For this reason, activities involving basic language
skills should also be examined with the views of teachers who manage the course. The aim of this
research is to examine the opinions of the class teachers on the activities in the Turkish textbook.
The research model is a case study with qualitative method design. The participants of the study
consist of 42 primary school teachers who are working in different primary schools of Bartın in 20172017 education period. As a means of data collection in the research; semi-structured interview
form was used. Through this form, teachers' views on reading, writing, speaking, listening and
vocabulary in textbooks were taken. The obtained data were analyzed using content and descriptive
analysis. In the research, it was found that the class teachers did not find enough activities in
Turkish textbooks. In addition, within the scope of the research, classroom teachers were asked to
design activities and only 5 teachers were able to design activities. In the light of this result, it is
understood that the activities in the Turkish textbooks need to be redesigned. In addition to
classroom activities, classroom teachers should use their own activities in the teaching process.
They must design original, creative and relevant skills for this.
Keywords: Turkish course book, Activity, Primary school teacher.
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İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisini Etkileyen
Faktörler
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, aysederyaisik@gmail.com
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com
Ebru DURGUT, Bartın Üniversitesi, melike-ebru@hotmail.com
Bu araştırmanın amacı ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisini
belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilinde bulunan 3 ilkokulda okumakta olan 4. Sınıf
öğrencileri oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin ders sırasında karşılaşmayacağı
yardımcı ders kitaplarından rasgele seçilen ve Ateşman formülüne göre orta düzey okunabilirlik
seviyesine sahip olduğu belirlenen, bir öyküleyici ve bir bilgilendirici metin kullanarak hazırlanmış
boşluk doldurma testi kullanılmıştır. Boşluk doldurma testinin güçlük seviyesi öğrencilerin seviyeleri
dikkate alınarak belirlenmiş ve hazırlanırken 7. kelimeler silinerek oluşturulmuştur. Bu testler 3
farklı sınıf öğretmeninin görüşüne sunularak uygunluğu belirlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin
okulları, cinsiyetleri ve Türkçe dersi notları ile ilgili bilgilerin alınacağı kişisel bilgi formu
kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi başarılarının orta
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrenci başarılarında cinsiyete göre kız öğrenciler lehinen anlamlı
farklılık bulunurken, okullara göre başarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin okuduğunu
anlama başarısı ve Türkçe dersi notları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişkinin
bulunduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okuduğunu anlama, İlkokul, Öğrenci.

Factors Affecting the Reading Comprehension Skill of Primary School 4th
Grade Students
The aim of this research is to determine the reading comprehension skill of the primary
school 4th grade students. The group of the study was be the 4th grade students who are studying
in 3 primary schools in Bartın. As a data collection tool, a gap fill test was be used which is
determined by randomly selecting from the textbooks that the students were not encounter during
the course and having an intermediate level of readability according to the Ateşman formula, using
an narrator and an informative text. The difficulty level of the gap filling test was determined by
taking into account the levels of the students and by deleting the 7th words. These tests were
presented to 3 different classroom teachers and their suitability was determined. In addition, a
personal information form was be used to collect information about the students' schools, their
gender, and the Turkish lesson notes. At the end of the research, it was determined that the
students' reading comprehension achievement was moderate. While there were significant
differences in student achievement in favor of female students according to sex, it was determined
that success did not differ according to schools. It was determined that there is a moderate, positive
and meaningful relationship between the students' reading comprehension success and Turkish
lesson notes.
Keywords: Reading Comprehension, Primary School, Student.
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İlk Okuma Yazma Öğretimi ve 1. Sınıf Öğretmenlerinin Tercihi
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, aysederyaisik@gmail.com
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com
Zeynep KARABULUT, Bartın Üniversitesi, zeynpkarabulut@gmail.com
İlk okuma yazma öğretimi okul hayatına başlayan öğrencilerin ilk aldığı eğitim olmaktadır.
Ülkemizde Harf devriminden sonra okuma yazma seferberliği başlatılmış, bu dönemden itibaren
farklı yöntemler denenmiştir. 2005 öğretim programı ile birlikte ilk okuma yazma bitişik eğik
harflerle öğretilmiştir. Bu dönemden itibaren konuyla ilgili birçok çalışma yapılmış öğrenci,
öğretmen ve veli görüşlerine göre değişim tartışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı gelen görüşleri ve
yapılan araştırmaları dikkate alarak 2017 yılı içerisinde bir anket düzenlemiş bu anket sonucuna
göre 2017-2018 öğretim yılında ilk okuma yazma öğretiminde bitişik eğik harf ya da dik temel
harflerin kullanımının öğretmen tercihine bırakıldığını açıklamıştır. Bu aşamada ders kitapları her
iki yönteme göre hazırlanmış, öğretmen tercihleri belirlenerek uygun olan türdeki kitap okullara
gönderilmiştir. Bu araştırmanın amacı İlkokul 1. Sınıf öğretmenlerinin İlk okuma yazma öğretimi
tercihlerinin bu tercihlerle ilgili düşüncelerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında hazırlanan
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile Bartın ilinde görev yapan 34 öğretmenle görüşme yapılmıştır.
Araştırmanın bulgularından hareketle öğretmenlerin neredeyse tamamının dik yazı stilini tercih
ettiği belirlenmiştir. Öğretmenler tarafından dik temel yazının bitişik eğik yazıya oranla genel
olarak tüm alt değişkenlerde iyi oranda değerlendirildiği, sadece Yazım Noktalama Kurallarına uyma
alt değişkeninde iki yazı stili arasında fark olmadığı şeklinde değerlendirildiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlk okuma yazma, Dik temel yazı, Bitişik eğik yazı, 1. Sınıf Öğretmenleri,
Tercih.

First Literacy Training and the Preference of 1st Grade Teachers
The first literacy teaching is the first education of the students who start school life.
Literacy mobilization was initiated in our country after the Letter revolution, and different methods
have been tried since this period. In addition to the 2005 curriculum, the first literacy was taught
with adjoining oblique letters. Since this period, many studies related to the subject have been
discussed in terms of student, teacher and parental views. The Ministry of National Education issued
a questionnaire in 2017, taking into consideration the opinions and researches made by the Ministry
of National Education. According to this survey, the use of upright basic letters or adjoining oblique
letters in the first literacy teaching in the 2017-2018 school year was left to the teacher's
preference. At this stage, the textbooks were prepared according to both methods, teacher
preferences were determined and the appropriate books were sent to the schools. The purpose of
this research is to determine the preferences of primary school teachers in their primary literacy
teaching preferences. Within the scope of the research, interviews were made with 34 teachers
working in Bartın province with the semi-structured interview form prepared. It has been
determined that almost all of the teachers prefer the upright basic writing style, based on the
findings of the research. It has been concluded by the teachers that the upright basic writing is
evaluated well in all sub-variables in comparison with the adjoining oblique writing, and that there
is no difference between the two writing styles in the sub-variable only conform to the Spelling
Punctuation Rules.
Keywords: First Literacy, Upright basic writing, Adjoining oblique writing, 1st Grade Teachers,
Preference.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

322

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Sınıf Öğretmenleri Adaylarının Teknolojik Araçları Kullanma Düzeyleri
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, aysederyaisik@gmail.com
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com
Nurcan ERGÜN, Bartın Üniversitesi, nurcanergun90@gmail.com
Saniye ARICAN, Bartın Üniversitesi, aricansaniye@gmail.com
21.yüzyılın son dönemlerinde hızına yetişemediğimiz teknolojik gelişim her alanda olduğu
gibi eğitim alanında da karşımıza çıkmakta ve eğitimin niteliğini belirlemektedir. Bu gelişen
teknolojinin eğitim ve öğretim aşamalarından ayrı olarak düşünülmesi imkânsızdır. Öğrenme
ortamlarındaki bu değişimler, öğretmen adaylarının da gelişimini etkilemektedir. Bu bakımdan
öğretmen adaylarının da kendilerini geliştirmeleri ve bu değişime ayak uydurmaları
beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenliği adaylarının teknolojik araçları kullanma
düzeylerini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anket yardımıyla
toplanmıştır. Bu ankette öğretmen adaylarına teknolojik araca sahip olup olmadıkları, sahip
oldukları teknolojik araçların neler olduğu, teknolojik araç kullanma süreleri, aldıkları eğitimler,
ilgileri, yeterlilikleri, günlük kullanım süreleri, aldıkları dersler, aldıkları eğitimden yararlanma
düzeyleri, eğitim ortamında kullanılan teknolojik araçları ve programları kullanma yeterlilikleri ile
öğretmenlik hayatlarında teknolojik araçları kullanma ile ilgili düşüncelerini belirlemeye yönelik 15
soru sorulmuştur. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının tümünün teknolojik araca sahip olduğu,
teknolojik araç kullanma düzeylerini “iyi” olarak tanımladıkları, fakültede aldıkları eğitimle
teknolojik araç kullanma becerilerinin artığını düşündükleri ve tamamının öğretmenlik hayatlarında
teknolojik araçalrı kullanmayı düşündükleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim teknolojisi, Teknolojik araç, Yeterlilik, Sınıf öğretmenliği adayları.

Levels of Primary Teacher Candidates’ Using Technological Tools
The ever -developing Technologies of the 21st century, that we are yet to catch up with,
has been advancing in the education field as in many fields and it has been determining the quality
of the education. It is not possible to investigate those developing separately at the educational
and teaching stages. Related changes in learning environments affect the development of teacher
candidates as so as to keep up with this change. The aim of study is to determine the primary school
teacher candidate’s competence in educational Technologies. A quantitative research method,
screening method was used in this research. The data of the research were collected by the survey
developed by the researchers. In this survey, 15 questionnaires were prepared to evaluate whether
or not the primary school teacher candidates were in possession of any educational Technologies,
what technological devices they are in possession of, how long they been using educational
Technologies, their daily usage time of those devices, their interests and competence and their
thoughts on using technological tools in their teaching life. At the end of the research, it was
determined that all of the teachers candidates had technological device, they defined the level of
technological devices as "good", they thought that the skill of using technological device skills
increase with the training had received in the university and they would use technological device
in their teaching lives.
Keywords: Educational technology, Technologies devices, Competence, Primary school teacher
candidates.
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İlkokul Öğrencilerinin Fen Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Gamze DAĞKOÇAK, Bartın Üniversitesi, gamzedk9516@gmail.com
Öğrencilerin fene yönelik tutumlarının derecesi onların akademik başarısını etkilemektedir.
Bu nedenle öğrencilerin fen tutumlarının seviyesi ve bu seviyenin sınıf düzeyi, cinsiyet, yaşadığı
sosyo ekonomik çevre, ana baba eğitim düzeyi ile farklılaşmasının tespiti çalışmanın ana amacını
oluşturmaktadır. Nicel bir tarama çalışması olan bu araştırma Batı Karadeniz bölgesinde bulunan
kolay ulaşılabilirlik ilkesiyle seçilen bir örneklem üzerinde çalışılmıştır. Öğrencilerin fene yönelik
tutumlarını ölçmek için Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altın ve Şahbaz tarafından (1994) geliştirilen ve
Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.83 olarak hesaplanan 15 maddelik likert tipi ölçek ilkokul
düzeyine uyarlanmıştır. Uyarlama için uzman görüşüne başvurulmuştur. Maddelerin ilkokul
seviyesine uyarlanması için 3 Türkçe eğitimcisi, 3 Fen eğitimcisi, 1 uzman Psikolojik danışman, 1
Sınıf eğitimcisinden görüş alınmıştır. Alınan dönütlerle son hali verilen ölçek 147 adet 4. Sınıf
öğrencisine uygulanarak ve geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Orjinalinde 5’li likert 15
maddeden oluşan ölçek uzman görüş birliğiyle 3’lü likert düzenlenmiştir. Öğrencilerin dikkatini
çekebilmek için renkli ve animasyon film karakterli olarak basılmıştır. Yapılan pilot uygulama
analizlerinde ölçeğin ,788 Cronbach alpha değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışma analiz
aşamasındadır. Bulgular ve sonuçlar sunumda tartışılarak, öğretmenlere, akademisyenlere, ana
babalara ve programcılara önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Fene yönelik tutum, Tarama.

Investigation of Science Attitudes of Primary School Students in terms of
Various Variables
The degree of student attitudes towards the subject affects their academic success. For
this reason, the main aim of the study is to determine the level of the students' attitudes and the
level of class, gender, socioeconomic environment and level of education of the parents. This
research, which is a quantitative screening study, has been studied on a sample selected with easy
accessibility principle in the Batı Karadeniz region. In order to measure the student's attitude
towards the fen, the 15-point likert type scale developed by Geban, Ertepinar, Yılmaz, altın and
şahbaz (1994) and calculated as cronbach alpha reliability coefficient 0.83 was adapted to the
primary school level. Expert opinion has been applied for adaptation.3 Turkish educators, 3 science
educators, 1 expert psychological counsellor, and 1 classroom educator were taken into
consideration in order to adapt the materials to primary school levels. The final scale given by the
received returns is 147 units 4. Validity reliability studies were carried out by applying to the class
student. In the original scale consisting of 15 articles of 5 likert 3 likert was organized with expert
opinion. In order to attract the attention of the students, it is printed in color and animated film
characters. In pilot application analysis ,it was determined that the scale has a value of 788
Cronbach Alpha. The study is in the process of analysis. Results and results will be discussed in the
presentation and suggestions will be made to teachers, academicians, parents and programmers.
Keywords: Primary school, Attitude towards science, Screening.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Olduğu Konuşma Öz- Yeterliğinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Halise Sibel ÇETİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sibelcetin1995@gmail.com
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ssidekli@gmail.com
Sosyo-kültürel bir varlık olan insan; toplum ilişkilerini düzenlemek, toplumda bir yer
edinmek, kendini çevresindekilere anlatabilmek, herhangi bir konu hakkında bilgi vermek; duygu,
düşünce ve fikirlerini açıklayabilmek için konuşma eylemini kullanmaktadır. Bireyin kendini ifade
etmesi bakımından iletişim sürecinde konuşma çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu bakımdan
üniversite yıllarında öğretmen adaylarının konuşma becerisinin geliştirilmesi sağlanmalı; konuşma
becerisinde öz yeterlik algıları yükseltilmeli ve kendilerine bu beceride güven duymaları
sağlanmalıdır. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının konuşma öz-yeterlilik düzeylerini
belirlemektir. Araştırmanın alt problem durumunu ise sınıf öğretmeni adaylarının konuşma öz
yeterlik algıları ile cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü, anne ve baba eğitim durumu
arasında anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığını belirlemektir. Araştırma nicel araştırma
modellerinden tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, basit seçkisiz olarak seçilen 167 kadın 68 erkek
olmak üzere toplam 235 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri toplanırken
Katrancı ve Melanlıoğlu (2013) tarafından geliştirilen 25 maddelik ‘Konuşma Becerisine Yönelik Öz
Yeterlik Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek, topluluk önünde konuşma, etkili konuşma, konuşma
kurallarını uygulama, konuşma içeriğini düzenleme ve konuşmasını değerlendirme olmak üzere beş
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geneli için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .92,
bu çalışmada ise .93 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucuna göre, sınıf öğretmeni adaylarının
konuşma öz-yeterliliklerinin yüksek düzeyde olduğu ve sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü, anne
eğitim durumu ve baba eğitim durumu değişkenleri ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamış
olup cinsiyet değişkeni ile ölçeğin konuşma kurallarını uygulama alt boyutunda anlamlı farklılık
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayları, Konuşma, Konuşma becerisi, Öz-yeterlik

Examination of Speech Self- efficacy of Class Teacher Candidates in Terms of
Variables
To organize the sociocultural being of human society relations, to get a place in society, to
tell oneself about their surroundings, to give information about any subject; feelings, thoughts and
ideas. Speaking in communication process is very important for the individual to express himself /
herself. In this respect, the development of the speaking skills of the teacher candidates should be
provided during the university years; self-efficacy perceptions must be promoted in speaking skills
and they should be given confidence in this skill. The purpose of this research is to determine the
speech self-efficacy of the classroom teacher candidates. The sub-problem state of the research is
to determine whether there is a significant difference between the speech self-efficacy perceptions
of classroom teacher candidates and gender, class level, graduated high school type, mother and
father education status. The research was designed in a screening model from quantitative research
models. The sample of the research is composed of 235 class teacher candidates, including 167
female and 68 male students selected at the Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education.
The 25-item 'Self-Perception Skill for Speech Skills' developed by Katrancı and Melanlıoğlu (2013)
was used when the data of the study were collected. The scale consists of five sub-dimensions:
speaking in front of the community, effective speaking, applying speaking rules, organizing
speaking content and evaluating speaking. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient
calculated for the general population was .92, which was found to be .93 in this study. According
to the results of the research, there was no significant difference between the level of speech selfefficacy of classroom teacher candidates and the variables of class level, graduated high school
type, education level of mother and education level of father and there was a significant difference
in the application sub-dimension of gender variable and scale.
Keywords: Class teacher candidates, Speaking, Speaking skills, Self-efficacy.
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Suriye'li Bir Çocuğa Okuma Yazma Öğretimi: Örnek Olay Çalışması
Nurhüda SÖZEN, Milli Eğitim Bakanlığı, nurhudaszn@icloud.com
Okuma; yazılı sembollerin göz ile algılanması, eş zamanlı olarak zihinde organize edilmesi
ve yapılandırılması ile oluşan düşünsel süreç olarak ifade edilebilir. Okuma, ilkokulda öğrenilen
temel becerilerdendir. Öğrencilerin okuma becerisini gerçekleştirebilmesi için sesleri tanıması ve
ses bileşimlerinin çözümleyip anlamlandırması gerekmektedir. Okuma süreci, bu ilişkiyi
keşfedebilen çocuklar için olağan şekilde gelişirken anadili farklı olan, yeni öğrendiği dilde ses
bilinci geliştiremeyen ve geç öğrenen çocuklar için süreç olağan seyrinin dışındadır. Bu çalışma
ilkokul birinci sınıfı okuyan Suriye’li bir çocuğa, okuma yazma öğretim sürecinin nasıl gerçekleştiğini
betimlenmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bir
çevrede yaşayan Suriye’li olan birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma
yaklaşımlarından biri olan örnek olay yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları
olarak, kişisel bilgi formu, yapılandırılmamış gözlemler, video kayıtları ve araştırmacı günlüğü
kullanılmıştır. Yapılandırılmamış gözlemler, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve video kayıtları
yoluyla toplanan veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmektedir. Araştırmanın uygulama
sürecinde öğrencinin dil becerilerinden kaynaklanan yetersizlikten dolayı verilen yönergeleri
uygulamakta zorlandığı, dinlediklerini anlamakta güçlük çektiği tespit edilmiştir. Öğrencinin okul
öncesi eğitim almadığı için el kaslarının yeterince gelişmediği dolayısıyla 1. Sınıfa hazır olmadığı
gözlenmiştir. Öğrencilerin anadil probleminden dolayı birçok kelimeye ve kavrama aşina olmaması
yaşanan bir diğer güçlük olarak belirtilebilir. Süreç boyunca iki dilli olmasından dolayı kelimeleri
seslendirse bile anlamada zorlandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okuma-yazma öğretimi, Anadil farklılığı, Suriye'li çocuklar.

Teaching Reading and Writing to a Syrian Child: Case Study
Reading; the perception of written symbols with the eyes, the simultaneous formation and
structuring of the mind, and the intellectual process. Reading is the basic skills learned in primary
school. In order for the students to be able to perform their reading skills, it is necessary to define
their voices and to analyze and interpret the sound compositions. The reading process evolves as
usual for children who can explore this relationship. The process is different from the usual one for
children who are different from mother tongue, who can not develop new vocabulary and learn
late on the dildo. This study aimed to describe how the literacy teaching process of a primary school
student in Syria read. The study's study group was a first-class student in Syria who lives in a socioeconomically disadvantaged environment. The case study method which is one of the qualitative
research approaches has been applied in the research. As a means of data collection in the survey,
personal information form, unstructured observations, video recordings and researcher's diary were
used. Unconsolidated observations, semi-structured interviews and video recordings are analyzed
through descriptive analysis. It has been found that the researcher has difficulty in implementing
the guidelines given due to the inadequacy of the language skills of the student during the
implementation process and difficulty in understanding what they listen to. Since the student did
not have pre-school education, the hand muscles were not sufficiently developed and therefore
the 1st Class was not ready. Another difficulty is that students are not familiar with many words
and concepts because of the mother tongue problem. It has been determined that even though the
voices are bilingual during the process, they are difficult to understand.
Keywords: Reading, Writing teaching, Native language differences, Children in Syria.
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TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
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İlköğretimde Okuma Eylemini “Okuma Kültürü” Haline Dönüştürme
Çalışmaları
Seher KEÇE TÜRKER, Milli Eğitim, seherturker@hotmail.com
Okuma; başkasına anlatma, uygulama, yani okunanı yaşama, okunanla hayatı düzenleme
ve samimiyettir, diyebiliriz. Buna göre amacımız; çevreyi gözlemleyebilen, hayatın akış yönünü
sezebilen, kendi yetenek ve koşullarını yaşamla dengeleyebilen, başarı ve başarısızlığını anlayan,
düşünen, düşünmeyi isteyen çocuk ve gençler yetiştirmektir.
Çocuk ve gençlerin düşünsel gelişimini kolaylaştırmak, okuma alışkanlıklarını ömür boyu
sürdürebilmeleri için erken yaşlarında üzerimize düşenleri yapma konusunda bildiklerimiz,
bilmediklerimiz var; ayrıca her dönemde farklı anlayışlarla yazılmış eserler bulunuyor. Birçok yazar,
düşünür görüşlerini bildiriyor; ama varılmak istenen hedefte bir türlü ulaşamıyoruz? Diyebiliriz. Ya
da ne yaptığımızı, nereye varmak istediğimizi biliyor muyuz? Diye de sorgulamamız gerekiyor;
ayrıca konunun sorumluları kimlerdir? Nemelazımcılık yapmaya hakkımız var mı?
Çalışmamda çocuk ve gençlik neden okumuyor? Nerede hata yapıyoruz? Sorularına uzun
süreli araştırmalar sonucunda bulduğum yanıtları sunarken, okumanın ne anlama geldiği üzerinde
de durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Gençlik, Okuma, Okuma kültürü, Zaman

Studies of Transformation of Reading to “Reading Habit” in Primary Schools
We can say that reading means that telling and explaining to others. In other words,
regulating the life based on our reading and sincerety. According to that, our aim is to raise a child
who can observe surrounding, can understand the meaning of life, balance his/her life between
his/her talent and condition, and can understand the success and failure.
There is what we know and what we do not know about gaining improving the reading habit
at early ages. Writers have different persperctives for this condition and they also talk about them;
however, why we could not reach our aim? At this point, we should ask themselves do we know
what we are doing or who are responsible for the results. Do we have any rights to be unconcerned?
In this study, we will talk about what is the meaning of reading and try to answer why kids
and teens do not read and where we did the wrong move with the help of my long-term studies.
Key Words: Kids, Teenage, Reading, Reading Habit, Time
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2017 Türkçe Dersi Öğretim Programının Okuma Alanı Açısından İncelenmesi
Ahmet BAŞKAN, Dicle Üniversitesi, ahmet.baskan@dicle.edu.tr
Eğitim sistemi içerisinde ders içerikleri öğretim programları ile düzenlenir (Bağcı Ayrancı
ve Mutlu, 2017: 120). Ülkelerin eğitim politikaları çerçevesinde oluşturulan öğretim programları,
plan içerisinde birçok etmen bir arada düşünülerek hazırlanır ve ülkenin geleceğini ve devamlılığını
sağlayacak nesillerin yetişmesine imkân sağlar. Bu programların bir yandan kültürel değerlerin
aktarımının sağlanmasında, diğer yandan o ülkenin geleceğini garanti altına alan evrensel değerlerin
korunmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır (İşeri ve Baştuğ, 2016).
Bu araştırmada 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (MEB, 2017) okuma alanı açısından
değerlendirilmesi ve önceki Türkçe öğretim programları ile arasındaki benzer ve farklı yönlerin
ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel analiz yöntemlerinden doküman analizi
(incelemesi) yöntemi ile desenlenmiştir.
İnceleme sonucunda, 2017 Türkçe öğretim programında okuma alanı açısından önemli
yeniliklerin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, önceki programlardan farklı olarak okuma ve
serbest okuma metinlerinin sayısında artış olduğu gözlemlenmiştir. Metin türleri açısından
değerlendirildiğinde ise blog, dilekçe, efamira, broşür, e-posta, haber metni, reklam, kartpostal ve
sosyal medya mesajlarının bilgilendirici; çizgi roman ve karikatürün hikaye edici; mani, türkü,
tekerleme, sayışmaca ve bilmecenin şiir türünde yer alması da öğrencilerin okuma çeşitliliğini
arttırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca programın “Tema ve Konu Önerileri” başlığı
altında “Okuma Kültürü” adlı bir başlık yer almaktadır. Bu temanın alt başlıkları içinde yer alan
“bilgi okuryazarlığı, çoklu okuryazarlık, dijital okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı, z-kitap, zkütüphane” gibi kavramların varlığı, okumanın programda çağın gereklerine uygun olarak yeniden
tanımlanması şeklinde değerlendirilebilir. Bunun yanında “metinler arası okuma, eleştirel okuma,
okur kimliği” gibi kavramların gerek temalar gerekse kazanımlarda yer alması da yeni öğretim
programının okumaya ilişkin sunduğu önemli yenilikler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı, okuma, öğretim programı.

Examination of 2017 Turkish Teaching Program in Terms of Reading
Within the education system, the course contents are organized by teaching programs
(Bağcı Ayrancı and Mutlu, 2017: 120). The teaching programmes of the countries in the framework
of education policies are prepared by considering many factors in the plan together and these
programs enable the generation of generations to ensure the future and continuity of the country.
These programs have a significant impact on securing the transfer of cultural values on the one
hand and on protecting the universal values that guarantee the future of that country (İşeri ve
Baştuğ, 2016).
In this research, it was aimed to evaluate the 2017 Turkish Language Teaching Program
(MEB, 2017) in terms of reading field and to reveal similar and different aspects with previous
Turkish teaching programs. The research was designed by descriptive analysis methods (document
analysis).
As a result of the review, it was determined that there are significant innovations in the
field of reading in the 2017 Turkish teaching program. Accordingly, unlike previous programs, it
was observed that the number of reading and free reading texts increased. When it is evaluated in
terms of text types; it was seen that blog, petition, ephemera, brochure, e-mail, news text,
advertisement, postcard and social media messages take place in the type of informative texts;
comic book and cartoons take place in the type of narrative texts; Turkish poems, folk songs,
rhymes and riddle take place in the type of poetry texts. This situation emerges as a factor that
enhances the reading diversity of the students. In addition, under the heading ""Theme and Subject
Suggestions"" of the program, there is a title called ""Reading Culture"". The existence of concepts
such as ""information literacy, multiple literacy, digital literacy, technology literacy, z-book, zlibrary"" included in the subtitles of this theme can be evaluated as redefining the reading according
to the needs of the age in the program. In addition, concepts such as ""intertext reading, critical
reading, reader identity"" are included in the themes are among the important innovations in the
new teaching programme.
Keywords: 2017 Turkish Language Teaching Programme, reading, teaching programme.
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Kutadgu Bilig’de Hitaplar
Tuğba ŞİMŞEK, Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü, tugbasimsek5@gmail.com
Kutadgu Bilig deyince aklımıza her ne kadar siyasetname gelse de siyasetnamenin çok
ötesinde bir kitaptır. İçinde insani değerlerin yer aldığı, toplumsal ilişkilerin düzenlendiği, iki
dünyada mutlu olabilmek için formüllerin verildiği, davranış biliminden tespitlerin yer aldığı ve
daha nicelerini barındıran bir ahlak kitabıdır adeta.
Tüm bu incelikleri anlatmak sözü de doğru kullanmayı gerektirir. Bazı şeyleri anlatmak
zordur. Kendinizi dinletebilmeniz için karşınızdakinin kalbine dokunmayı bilmek gerekir. Hele ki
karşınızdaki bir hükümdar ise kelle koltukta demektir. Sözü öyle söylemeli ki hem nefse dokunsa
bile karşıdaki kızmamalı hem de dinleyip üzerinde düşünüp tatbik etmeli. İşte Yusuf Has Hacip de
bunu yapmanın çeşitli yollarını geliştirmiş usulünce. Evvela hitaplardan başlamış, söze öyle güzel
bir hitapla başlamış ki; “ben neymişim hangi yönümle dinlemeliymişim” diye düşündürtmüş
karşısındakini. Sonra da sakınmamış sözünü. Sakınmamış ama sonrasında gelen hitapla
sakinleştirmeyi de bilmiş.
Kutadgu Bilig’de hitaplarla denge sağlanmış adeta. O sert sözler yumuşak kalplilere
seslenmiş, hiddetli sözler halim doğayla yumuşayıvermiş. Sevinirken, güler oynarken ey ölümlü
deyivermiş ne olduğunu unutma! Yusuf Has Hacip çok sevmiş bu söz oyunlarını, hitaplarla vurucu
hamleleri yapıp oyunu kazanmayı bilmiş. Kazanmasa Yusuf, Has Hacip olur muydu, eser bugüne gelir
miydi?
Çalışmamız doküman taraması yöntemiyle betimsel olarak analiz edilmiştir. Kutadgu
Bilig’de yer alan hitaplar, tek tek tespit edilerek geçtiği yer itibariyle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, Hitap, Türkçe Öğretimi, Değerler Eğitimi.

Address in Kutadgu Bilig
Event though Kutadgu Bilig book reminds us the term of “politics” it is far beyond the just
politics book. It is a book of morality, in which human values are involved, social relations are
organized, formulas are given in order to be happy in the world and the hereafter, behavioral
sciences take place and more quantities are indicated.
Explaining all these subtleties requires using the language correctly. Sometimes ıt is hard
to explain some feelings and circumstances. You need to know how to touch people’s heart to make
listen yourself. İf it is a ruling the opposite side it is getting much harder explain yourself. You need
to figure out how to tell something that will make angry in proper way. The way you tell the word
not supposed to make him contrarily supposed to give him pause to taught. Well known autor Yusuf
Has Hacip has developed various ways of doing this. According the Yusuf Has Hacip, principal rule
of the proper speech is “way of addressing”. Well established addressing will make think the person
we talk and even if you criticize him he will listen and will evaluate your critics and his behaviors.
The secret of this addressing which encourage the people thinking and provides get the
positive feedbacks is balance. When he criticizing someone didn’t forget to remind the positive
ways, he never broke someone’s heart with bad words. He just criticized someone just make think
and learn from his mistakes. Hence he has won all of the discussions. Own to his valuable character
and unique addressing style this book has become an immortal masterpiece
Our study has been generated with document examination using descriptive analyse.
Address in Kutadgu Bilig have been examined and analyzed individually.
"Results were measured at .05 and .01 level of significance. It is expected that study will
have a contribution to the private education by analyzing visually handicaped people and their
families current social and psychological conditions and problems and contribute to the
development of awareness by regulations.
Keywords: Kutadgu Bilig, Adress, Turkish Education, Values Education.
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Dik Temel Harfler İle Yapılan İlk Okuma Yazma Sürecinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi, fsusar@pau.edu.tr
Arş. Gör. İbrahim Halil YURDAKAL, Pamukkale Üniversitesi, iyurdakal@pau.edu.tr
Okuma becerisi gerek yazma becerisinin bir ön koşulu olması gerekse bilgi edinmede önemli
bir araç olması nedeniyle bireyler için büyük önem arz etmektedir. Özellikle ilkokul 1 ve 2. sınıflar
okuma ve yazma becerisinin öğretimi için kritik dönem oluşturdukları için bu dönemlerde yapılacak
etkili okuma-yazma çalışmaları öğrencinin gerek akademik gerekse sosyal anlamla başarılı olmasının
yolunu açacaktır. İlk okuma ve yazma öğretiminde tümevarımsal yaklaşımda önce ses ve harfler
daha sonra kelime ve cümle gibi yapılar öğretilmektedir. 2005 yılı Türkçe Öğretim Programı ile
bitişik eğik el yazısı uygulamaya koyulmuş ve bu uygulama 2017 yılına kadar devam etmiştir. 2017
yılı itibari ile dik temel harfler ilk okuma-yazma öğretiminde tekrar uygulanmaya başlamıştır. Yeni
program ile hem dik temel harfler hem de birleşik eğik harfler ilk okuma-yazma öğretiminde
kullanılmaya başlanmıştır. İlk okuma-yazma öğretimini uygulayıcı konumundaki öğretmenlerin bu
konu hakkındaki görüş ve düşünceleri atılacak adımlar için büyük önem arz etmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin dik temel harflere ilişkin görüşlerini belirlemektir.
Araştırma kapsamında 48 sınıf öğretmeninden açık uçlu soru formu ile görüşleri alınmış olup 5
öğretmen ile de bireysel görüşme yapılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup veri toplamada
araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve bireysel olarak yapılan
görüşmelerden faydalanılmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiş olup analiz süreci devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Sınıf öğretmeni, İlk okuma-yazma, Dik temel harfler, Nitel
araştırma.

Evaluation of the First Reading Writing Process with Vertical Basic Letters
Reading skills has great importance to the individual as it is an important tool in acquiring
knowledge and for prerequisite of writing skills. Effective literacy work in these periods will open
the way for the student to be successful both academically and socially, especially since primary
schools constitute the critical period for teaching reading and writing. In the first reading and
writing teaching, inductive approach first teaches structures such as voice and letters, then words
and sentences. The curved handwriting adjacent to the 2005 Turkish Curriculum was put into
practice and continued until 2017. As of 2017, the steep basic letters have begun to be applied
again in the first literacy teaching. With the new program, both upright and basic slanting letters
have begun to be used in the first literacy teaching. Teachers who are practicing first literacy
teaching are of great importance for the steps to be taken on their opinions and thoughts about
this subject. In this context, the purpose of studying is to determine the opinions of the class
teachers regarding the upright basic alphabet. Within the scope of the research, open-ended
question form was taken from 48 classroom teachers and individual interviews were made with 5
teachers. The research was a qualitative study, in which the data were collected through semistructured interview form prepared by researchers and individual interviews. The data were
analyzed by content analysis and analysis process is continuing.
Keywords: Turkish teaching, Primary school teacher, First literacy, Upright letters, Qualitative
research.
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Türkçe ve Türk Kültürü Kapsamında Atasözü Öğretimi
Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI, Bozok Üniversitesi, bilge.ayranci@bozok.edu.tr
Doç. Dr. Filiz METE, Hacettepe Üniversitesi, filizmetehoca@gmail.com
Kültür, bir toplumun, tarihi boyunca biriktirdiği dil, din, gelenek, sanat ve hayat tarzı gibi
maddi ve manevi tüm değerlerin bütünüdür. Kültürün dil ile güçlü bir ilişkisi vardır ve kültürel
unsurlar dil sayesinde nesilden nesile aktarılır. Dil sayesinde gelenek ve görenekler, türküler,
atasözleri, deyimler nesiller boyu aktarılarak kültürün yaşamasını sağlamaktadır. Her ulusun kendi
kültürüne ait atasözü ve deyimleri vardır. Atasözü ve deyimler ulusların kültürel varlıklarıdır.
Atasözü ve deyimler kültürün en iyi yansıtıcıları olmaları nedeniyle önemlidirler. Kültürün
devamlılığının sağlanması için atasözü ve deyimlerin öğretimi göz ardı edilemeyecek kadar
kıymetlidir. Çünkü dilin zengin anlatım seçeneklerinden olan atasözleri ve deyimler, toplumun
sosyal ve kültürel değerlerini yansıtan kuşaklararası kültür aktarımında çok önemli rol oynayan ve
birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Türk dili dâhil birçok dilde hem atasözleri hem de deyimler
konuşma ve yazı dilinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Türkçenin eğitimi ve öğretiminin
söz konusu olduğu bütün platformlarda atasözü ve deyim öğretiminin kelime öğretimiyle birlikte ve
hemen hemen aynı oranda öğretilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 2009 yılında Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından özellikle yurt dışındaki okullarda eğitim gören Türk çocuklarına setler hâlinde
Türkçe ve Türk Kültürü kitapları hazırlanmıştır. Söz konusu bu kitaplar yurt dışında doğan, büyüyen
ve yaşayan Türk çocukları için anadili eğitiminin yanında Türk kültürünün öğretilmesi adına da
oldukça önemli kaynaklardır. Bu araştırma söz konusu kitaplardaki atasözlerinin belirlenerek
kullanım sayısı ve sıklığının incelenmesiyle ilgilidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkçe ve Türk Kültürü ders
kitapları, çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitapları oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda
kitaplarda bulunan atasözlerinin kullanım durumları tespit edilmiş, her kitap için elde edilen veriler
ayrı ayrı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda kitaplardaki atasözlerinin kullanımlarıyla ilgili bazı
eksikliklere dikkat çekilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İki dillilik, Atasözü, Deyim, Türkçe kitapları.

Teaching Proverbs In Turkish And Turkish Culture
Culture, society, accumulated throughout the history of the language, religion, traditions,
art and lifestyle of all tangible and intangible values such as. There is a strong relationship with
the culture's language and cultural elements are transferred from generation to generation through
the language. Thanks to the language, traditions and customs, folk songs, proverbs, idioms, by
transferring the culture to live for generations. Each nation's own culture are the proverbial and
statements. Sayings and expressions of cultural heritage in the nation. Sayings and expressions of
culture the best reflectors is important because. In order to ensure continuity of culture and
education of the proverbial expressions that cannot be ignored, so precious. Because the rich
narrative language of proverbs and idioms, reflecting the community's social and cultural values of
intergenerational cultural transmission and which plays an important role in complementing each
other. In many languages, including Turkish language and proverbs and idioms in speaking and
written language has a very important place. Therefore in the case of Turkish education and
teaching for all platforms, adage and the statement with the word of teaching faculty and teaching
almost at the same rate. In this context, the Ministry of national education in 2009 by Turkish
children studying in schools outside the country particular sets of Turkish and Turkish Culture in
books. These books are born abroad, growing and living with native speakers for education of
Turkish children of Turkish culture in the name of the teaching resources are also very important.
This research determined use of proverbs in the books in question, the number and the frequency
is related to the study. The study used qualitative research methods of document analysis method.
The sample of Turkish and Turkish Culture Research textbooks, workbooks and teacher guidebooks.
As a result of the work of proverbs use cases found in books has been detected, the data obtained
for each book individually. As a result of research pertaining to the use of proverbs in the books to
some shortcomings and should be judged accordingly.
Keywords: Bilingualism, Sayings, Statement, Turkish books.
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Yaratıcı Okumanın İlkokul 4. Sınıfta Okuma Tutumuna Etkisine İlişkin Deneysel
Bir Çalışma
Arş. Gör. İbrahim Halil YURDAKAL, Pamukkale Üniversitesi, iyurdakal@pau.edu.tr
Doç. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi, fsusar@pau.edu.tr
Bu araştırmanın amacı ilkokul 4. sınıflarda yapılan yaratıcı okuma çalışmalarının; okumaya
yönelik tutuma yönelik etkisini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi nicel desen üzerinden
yapılandırılmıştır. Çalışmada yarı deneysel modellerden öntest-son test kontrol gruplu seçkisiz desen
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında birbirlerine denk oldukları ön testler ile sabitlenen 2 ayrı 4. sınıf
öğrencileri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu gruplardan birisi deney diğeri ise kontrol
grubudur. Deney ve kontrol grupları 19 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacı
tarafından geliştirilen “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 4 boyut ve 28 sorudan oluşan
ölçeğin Cronbach's Alpha değeri 0.853’dir. Araştırmada 1 kontrol ve 1 deney grubu olmak üzere iki grup
ele alınmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test verileri bizzat araştırmacı tarafından
toplanmıştır. Ayrıca kontrol grubundaki öğretmenlere araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Deney
grubunu araştırmacı; kontrol grubunu ise sınıf öğretmeni yürütmüştür. 14 haftalık süreç boyunca deney
grubuna yaratıcı okumaya dayalı Türkçe dersi; kontrol gruplarına ise MEB tarafından belirlenen Türkçe
Dersi Programı uygulanmıştır. Uygulama sonrası yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda, deney grubu
son test sınav puanları ortalaması Dson= 66.63 ve kontrol grubu son test sınav puanlarının ortalaması
Kson=59.89 arasında anlamlı bir farklılık vardır. T (18)= 2,252, p<0.05. Bu kapsamda deney grubunun
okumaya yönelik tutum son test puanları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde fazladır. Okumaya
yönelik tutum ölçeği dört alt boyuttan oluşmaktadır. Uygulama sonrası deney grubu ölçek puan
ortalamaları tüm alt boyutlarda kontrol grubuna göre daha yüksektir. Bu bağlamda yaratıcı okumaya
dayalı yapılan Türkçe derslerinde öğrencilerin okumaya yönelik tutum puanları hem genel ölçek hem de
her bir alt boyutta, 2017 Türkçe Öğretim Programı ile yapılan Türkçe derslerindeki öğrencilerin tutum
puanlarından daha yüksek çıkmıştır. Bu kapsamda yaratıcı okumaya dayalı işlenen Türkçe derslerinin
öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını artırdığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Yaratıcı okuma, Okuma tutumu, İlkokul, Deneysel çalışma.

An Experimental Study on the Effect of Creative Reading on Reading Attitude
in 4th Grade Elementary School
The aim of this research is to determined creative reading studies effects on reading attitudes
in the 4th grade primary school. The method of study is structured on a quantitative pattern. In the
study semi-experimental models pre-test and post-test control groups were used. Within the scope of
the research, 2 separate 4th grade students who are fixed by pre-tests that they are equal to each other
constitute the sample of the research. One of these groups is the control group and the other is the
experiment group. Experimental and control groups consist of 19 students. In the context of the study,
"Attitude Towards Reading Scale" developed by the researchers was used. Scale, which consists of 4
dimensions and 28 questions and Cronbach's Alpha is 0.853. Two groups, one control group and one
experimental group, were included in the study. Pre-test and post-test data of experiment and control
groups were collected by the researcher himself. Teachers in the control group were also informed about
the research. Experiment group conducted by the researcher; while the control group conducted
classroom teaching. Turkish lesson based on creative reading for experimental group during 14 weeks
process; and the Turkish Curriculum determined by the Ministry of National Education was applied to
the control groups. As a result of the independent groups t test after the application, there was a
significant difference between the mean of the test scores of the test group Elast = 66.63 and the average
of the test scores of the control group Clast = 59.89. T (18) = 2,252, p & lt; 0.05. In this context, the
attitude post test scores of the experimental group to read were significantly higher than the control
group. The attitude scale for reading consists of four sub-dimensions. After the application, the scale
points average of the experimental group is higher in all sub dimensions than the control group. In this
context, attitudes towards reading in the Turkish lessons based on creative reading were higher than the
attitude scores of the students in Turkish lesson made with the 2017 Turkish Teaching Program in both
general scale and each sub-dimension. In this context, it can be said that the Turkish lessons which are
based on creative reading have increased the attitudes of the students towards reading.
Keywords: Creativity, Creative reading, Reading attitude, Elementary school, Experimental study.
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Sınıf Öğretmenlerinin Güncellenen 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı’na
İlişkin Görüşleri
Doç. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi, fsusar@pau.edu.tr
Arş. Gör. İbrahim Halil YURDAKAL, Pamukkale Üniversitesi, iyurdakal@pau.edu.tr
MEB 2015 yılında yapılan değişiklikten sonra 2017 yılında Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı
tekrar güncellemiş ve bu kapsamda birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Öğrenme alanları üçten
dörde çıkarılmış olup PİSA sınavlarında AYÇ’ye (Avrupa Yeterlikler Çerçevesi) uygun olarak TYÇ
(Türkiye Yeterlikler Çerçevesi) eklenmiştir ve yaratıcı okuma gibi yenilikler programa dahil
edilmiştir. 2017 Türkçe Öğretim Programı’nda programın felsefesi, temel beceriler, değerler
eğitimi, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik hakkında bilgi verilmesine rağmen programın vizyonu
ile ilgili bir bilgiye rastlanamamıştır. Ayrıca program 2005 programı gibi ayrıntılı açıklamalara yer
vermemiştir. Bu kapsamda değişen programı uygulayıcı konumunda bulunan sınıf öğretmenlerinin
görüşlerini belirlemek programın olumlu ve olumsuz taraflarının görülmesine ve gerekli
değişikliklerin yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda araştırmanın amacı sınıf
öğretmenlerinin 2017 Türkçe Öğretim Programı’na ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma
deseni ile hazırlanan çalışma kapsamında 52 sınıf öğretmeninden açık uçlu soru formu ile görüşler
alınmış ve bu görüşler tümevarımsal içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında
kullanılan açık uçlu soru formu bizzat araştırmacılar tarafından hazırlanmış olup öncelikle uzman
görüşleri alınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler açık kodlama yöntemi ile kodlar oluşturulmuş
daha sonra benzer kodlar birleştirilerek temalara ulaşılmıştır. Araştırmanın veri analizleri devam
ettiğinden araştırmaya ilişkin bulgular ileriki süreçlerde aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Öğretim programı, Sınıf öğretmeni, İçerik analizi.

Primary School Teachers' Opinions Regarding the Revised 2017 Turkish
Teaching Program
Following the amendment made in 2015, the Ministry of National Education renewed the
Turkish Curriculum in 2017 and a number of regulations were made in this context. Learning areas
are removed from three to four. TQF(Turkey Qualifications Framework), in accordance with EQF
(European Qualifications Framework) added to curriculum in the scope of PİSA. Creative innovations
such as reading were included in the program. Although the program of the Turkish Language
Curriculum in 2017 provided information on the philosophy of the program, basic skills, education
of values, measurement and evaluation and guidance, no information about the program's vision
was found. In addition, the program did not include detailed explanations like the 2005 program.
In this context, determining the opinions of the primary school teachers who are in the position of
implementing the changing program will contribute to seeing the positive and negative sides of the
program and making necessary changes. In this context, the purpose of the research is to determine
the opinions of the primary school teachers regarding the 2017 Turkish Curriculum. In the study
prepared with qualitative research design, open-ended question form was taken from 52 classroom
teachers and these opinions were analyzed by inductive content analysis. As the research continues
to analyze the data, the findings of the research will be transferred in the future.
Keywords: Turkish teaching, Curriculum, Primary school teacher, Content analysis.
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Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyada Türkçe Duyarlılığı
Dr. Şahin ŞİMŞEK, Kastamonu Üniversitesi, ssimsek@kastamonu.edu.tr
Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en kullanışlı iletişim vasıtasıdır. İnsanın kelime
hazinesi ve dile hâkimiyeti onun düşünme ve değerlendirme seviyesinin de göstergesidir. Bireyler
sahip oldukları dile, hâkim oldukları ölçüde kendilerini iyi ifade etme hünerine de sahip
olmaktadırlar. Dili, kurallarına uygun kullanabilen kişiler hem sağlıklı iletişim kurarak toplum
huzuruna katkıda bulunurlar hem de gösterdikleri korumacı tutum sayesinde kültür dili olan yazı
dilinin medeniyeti gelecek kuşaklara taşırken, bozulmadan bu işlevi yerine getirmesine imkân
sağlarlar. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal medyada Türkçenin kullanımına dair
duyarlılıklarını tespit etmektir. Araştırma betimsel araştırma niteliğindedir ve araştırmanın
yöntemini nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi oluşturmaktadır. Bu araştırmanın
çalışma grubunu, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Sınıf
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi 4. sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Bu çalışmada veriler, öğretmen adaylarının sosyal medyada Türkçe duyarlılıklarını
ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen, “Sosyal Medyada Türkçe Duyarlılığı Ölçeği”
aracılığıyla elde edilmiştir. Öğrencilerden alınan verilerin analizi SPSS programı aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Türkçemizi, dil bilgisi kurallarına uygun ve düzgün konuşmaya özen göstermek
her Türkün öncelikli vazifesidir. Öğretmenler ise dil bilincini, öğrencilere aktaracak rehberler
oldukları için kendilerinin Türkçenin kullanımına dair takındıkları tavır önemlidir. Öğretmen
adaylarının kendilerini kolayca ifade ettikleri, daha rahat oldukları sosyal medyada, Türkçenin
kullanımına karşı gösterdikleri tavır onların dil duyarlılığı konusundaki durumlarını ortaya koyabilir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe duyarlılığı, Sosyal medya, Öğretmen adayları.

Teacher Candidates’s Turkish Sensitivity in Social Media
Language is the most useful means of communication between people. Man's vocabulary
and dominance of language are also indicative of his level of thinking and evaluation. Individuals
also have the ability to express themselves well to the extent they have mastered the language
they have. The people who can use it according to the language rules contribute to the community
by communicating with healthy people as well as thanks to the protectionist attitude they show,
the civilization of the literary language makes it possible to fulfill this function without disturbing
the future generations. The aim of this study is to determine the sensitivity of prospective teacher
candidates to the use of Turkish language in social media. The research is descriptive research and
the method of research is the screening method of quantitative research methods. The study group
of this research is Kastamonu University Faculty of Education, Department of Turkish Language
Education and Department of Elementary Teacher Education is constituting 4th grade students in
spring semester of 2017-2018 academic year. In this study, the data were obtained by means of the
"Social Sensitivity to Turkish Language Scale" developed by the researcher to measure the teacher
candidates sensitivity to social media. Analysis of the data from the students was carried out
through the SPSS program. Our Turkic language is the priority duty of every Turkic person to pay
attention to the rules of language knowledge and to speak properly. Our Turkish language is the
priority duty of every Turkish person to pay attention to the rules of language knowledge and to
speak properly. Teachers, on the other hand, have a strong attitude towards their use of Turkish
because they are language guides and guides to students. The attitudes of the candidates towards
the use of Turkish language in the social media, where they can easily express themselves and are
more comfortable, can reveal their situation about language sensitivity.
Keywords: Turkish sensitivity, Social media, Teacher candidates.
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Türkçe Dersi Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Disiplinlerarası Yaklaşıma Göre
İncelenmesi
Dr. Şahin ŞİMŞEK, Kastamonu Üniversitesi, ssimsek@kastamonu.edu.tr
Eğitim ortamını zenginleştiren, öğrenmeyi kolaylaştıran öğretim yöntemleridir. Değişik konu
alanındaki bilgi ve becerilerin bir araya getirilerek kullanılmasıyla son yıllarda disiplinlerarası ilişkilerin
ve meselelere farklı açılardan yaklaşmanın önemi giderek artmış ve eğitim ortamında değişik disiplinleri
bütünleştirme gündeme gelmiştir. Disiplinlerarası öğretim yöntemi ya da yaklaşımı bir konunun, bir
kavramın yahut meselenin anlaşılması için birden çok disiplin alanının bilgisinden ve tekniğinden
yararlanılmasıdır. Displinlerası öğretim yöntemi sayesinde öğrenciler, değişik bakış açıları kazanarak farklı
disiplinlerarasında ilişki kurmayı böylelikle olay, olgu, kavram ve fikirler arası ilişkileri daha kolay
öğrenmeyi gerçekleştirirler ve bunların üzerine yeni bilgileri daha kolay yapılandırırlar. Disiplinlerarası
yaklaşımda bir dersteki bilgiler öteki derslerle ilişkilendirildiği için, öğrencilerin hoşlanmadığı dersler bile
onlar adına daha zevkli hâle gelebilmektedir. Misal olarak matematiğin sadece sayılardan oluşmadığını,
Türkçe derslerinde dahi kullanılabileceğini gören öğrenciler için bu durum gittikçe daha eğlenceli ve
heyecan verici bir duruma dönüşebilecektir. Bu araştırmanın amacı Türkçe dersi çalışma kitaplarındaki
etkinlikleri disiplinlerarası öğretim yaklaşımına göre incelemektir. Çalışmada veriler, nitel veri toplama
yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi
çalışma kitaplarındaki etkinliklerde disiplinlerarası yaklaşıma ne ölçüde yer verildiğine bakılmıştır.
Disiplinlerarası öğretim yönteminin kullanımının derslerde çoğunlukla öğretmenin çabasına bırakıldığı
görülmektedir. Disiplinlerarası yaklaşım öğretim programlarında yer almalı, çalışma kitaplarındaki
etkinlikler de buna uygun olarak düzenlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası yaklaşım, Ders programları, Çalışma kitapları, Etkinlikler.

Reviewing of the Activities in the Turkish Course Workbooks According to the
Interdisciplinary Approach
Teaching methods enrich the learning environment, making learning easier. Through the use of
knowledge and skills in different subject areas, the importance of approaching interdisciplinary relations
and issues from different angles has gradually increased in recent years and the integration of various
disciplines in the educational environment has come to the fore. The multidisciplinary teaching method
or approach is to exploit the knowledge and skills of multiple disciplines to understand a subject, a
concept, or a concern. Through the teaching method of the multidisciplinary, the students gain different
perspectives and establish relationships in different disciplines so that they can learn the relations
between events, facts, concepts and ideas more easily and structure new information on them more
easily. Since the information in the interdisciplinary approach is related to the other lessons, even the
lessons that students dislike can be more enjoyable in their behalf. For example, for students who see
that mathematics is not only composed of numbers, it can be used even in Turkish lessons, and this
situation can become more and more exciting and exciting. The purpose of this research is to examine
the activities in Turkish textbooks according to the interdisciplinary teaching approach. In the study, the
data were obtained from the qualitative data collection methods by the method of document review. The
level of interdisciplinary approach to the activities in the workbooks of 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish
lessons in secondary school was examined. It is observed that the use of interdisciplinary teaching method
is often left to the teacher in the lessons. Interdisciplinary approaches should be included in curricula,
and activities in workbooks should be organized accordingly.
Keywords: Interdisciplinary approach, Course curriculums, Workbooks, Activities.
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İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersindeki Tümleşik Becerilerin Ölçme ve
Değerlendirilmedeki Yansıması
Doç. Dr. Gülden TÜM, Çukurova Üniversitesi, guldentum@gmail.com
Günümüzde Türkçenin öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım merkeze alınarak özellikle
kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesinde bireysel farklılıkların da göz önüne alınmasının önemli olduğu
anlayışı kabul edilmektedir. Öğrencilerin dil öğrenimindeki kazanımlarını görebilmenin en iyi yolu
da sınav kâğıtlarındaki çıktılarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6. Sınıf
öğrencilerinin Türkçe dersi yazılı sınavlarında tümleşik becerilerinden okuma ve yazma ile ilgili
uygulama düzeylerini tespit etmektir. Adana şehir merkezindeki bir ilköğretim okulundaki 12
şubeden oluşan 6. Sınıf Türkçe dersi öğrencilerinin (N.360) ara sınavlarından her sınıftan rastlantısal
seçilen 3 adet sınav kâğıdı (N.36) bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma, 2016-2017
öğretim yılında MEB tarafından yayınlanan İlköğretim 6. Sınıf Türkçe ders kitabını kullanan
öğrencilerin birinci dönem ikinci ara sınav kâğıtlarının okuma, yazma ve dil bilgisi bölümlerinin
incelenerek tümleşik becerilerin uygulama düzeyine ışık tutmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma
sonuçlarına göre, öğrencilerin sınavda tümleşik becerilerini kullanamadıkları, okuma bölümündeki
bilgi, kavrama ve değerlendirme içeren sorularına genellikle sadece metindeki cümleleri alarak
cevap verdikleri, dil bilgisi bölümünde sorulan dil yapılarını yapmalarına rağmen yazma bölümünde
kompozisyonlarına aktaramadıkları gözlenmiştir. Bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi hem
holistik (bütüncül) hem de analitik yapılmış olmasına rağmen değerlendirmenin MEB öngördüğü alt
becerileri ölçmediği gözlemlenmiştir. Ölçme ve değerlendirme kriterlerinin MEB ve Diller İçin Ortak
Başvuru Metnine göre daha kapsamlı yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tümleşik dil becerileri, Okuma ve yazma, Türkçe dersi sınavları, Ölçme ve
değerlendirme.

The Reflection of Integrated Language Skills of the 6th Grade Turkish Lesson
in the Assessment and Evaluation
Currently, taking into consideration of individual differences, especially, in the realization
of permanent learning through constructivist approach is dramatically accepted as the core of
language teaching. The prevailing way to see the achievements of learners in language learning is
to evaluate the output of their exam papers. Therefore, the aim of this study is to determine the
level of outcomes of integrated skills (reading and writing) of the students in the Turkish language
written examinations of the 6th grade primary school students. The sample of this study constitutes
three randomly selected Turkish exam papers (N. 36) from each of 12 classrooms of the 6th grade
Turkish lesson (N.360) in a primary school in the city center of Adana in order to provide the validity
in the assessment. The study was carried out in order to shed light on the application level of
integrated skills including the reading, writing and grammar sections of the first term and second
exam papers of the students in the 6th grade who used Turkish course book published by Ministry
of National Education (MEB) in 2016-2017 academic year. According to the results of the study, it
was observed that the students could not use the integrated skills during the examination process.
It is observed that they commonly answered the reading questions based on knowledge,
comprehension and analysis by merely taking the sentences in the text rather than answering on
their own and they could not transfer the language structures asked in the grammar section while
producing their written texts in the writing section. The assessment and evaluation were carried
out both holistically and analytically on the exam papers but excluding some sub-skills, provided
by MEB. As a result, more comprehensive assessment and evaluation criteria are recommended
considering both principles of MEB and Common European Framework of Reference for Languages.
Keywords: Integrated language skills, Reading and writing, Turkish exam papers, Assessment and
evaluation.
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Problem Çözme Basamaklarına Göre Yapılandırılmış Görsellerle İşlenen Türkçe
Dersi Hakkında İşitme Engelli Öğrencilerin Görüşleri
Dr. Bünyamin SARİKAYA, Muş Alparslan Üniversitesi, b.sarikaya@alparslan.edu.tr
Bu çalışmanın amacı, problem çözme basamaklarına göre yapılandırılmış görsellerle işlenen
Türkçe dersi hakkında 6, 7 ve 8. sınıf işitme engelli öğrencilerin görüşlerini ortaya koymaktır. Türkçe
dersi kapsamında yürütülen bu çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır.
13 hafta boyunca devam eden araştırmanın çalışma grubunu Erzurum Dede Korkut İşitme Engelliler
Ortaokulunda öğrenimine devam eden (6, 7 ve 8. sınıf) 31 işitme engelli öğrenci oluşturmuştur.
Uygulama evresinden sonra veriler toplanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından
geliştirilen Problem Çözme Basamaklarına Göre Yapılandırılmış Görsellerle İşlenen Türkçe Dersi İle
İlgili Öğrenci Görüş Alma Formu kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre toplanan veriler
içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Araştırmada işitme engelli öğrencilerin problem çözme
basamaklarına göre yapılandırılmış görsellerle işlenen Türkçe dersine yönelik ne tür tepkiler
geliştirdikleri bulgulanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda işitme engelli öğrenciler uygulanan
etkinlikler sayesinde Türkçe derslerinin daha eğlenceli hale geldiğini belirtmişlerdir. Ayrıca gerek
yazılı gerek sözlü çalışmalarda olsun kendilerini artık daha rahat ifade ettiklerini, görsel
etkinliklerden sonra yazma kurallarına daha fazla özen gösterdiklerini, öğrencilerin çoğunun
uygulama sonrasında yazma becerisini daha fazla sevdiklerini ve yazma isteklerinin arttığını
vurguladıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra görsel okuma ve görsel sunu örneklerini
değerlendirmeleri istendiğinde öğrenciler etkinliklerdeki resimlerin ve videoların ilgi çekici
olduğunu, görsellerin kendilerini derse motive ettiğini ve görsellerin güncel olmasının da önemli
olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmanın sonunda işitme engelli öğrencilerin ailelerine, derslerine
giren öğretmenlerine ve ilgili diğer kişi ve kurumlara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Problem çözme, Görsel, İşitme engeli.

Hearing-Impaired Students’ Views on Turkish Course Based on Images
Structured According to Problem-Solving Steps
The aim of this 13-week experimental study was to determine sixth-, seventh- and eighthgrade hearing-impaired students’ views on Turkish course based on images structured according to
problem-solving steps. The study was carried out in the spring term of 2015-2016 academic year.
Study group consisted of 31 sixth-, seventh- and eighth- grade hearing-impaired students of Erzurum
Dede Korkut Hearing Impaired Secondary School. Data were collected using the “Form of Student’s
Views on Turkish Course Based on Images Structured According to Problem-Solving Steps” developed
by the researcher. Data were analyzed using content analysis in order to investigate students’
reactions to Turkish course based on images structured according to problem-solving steps. Results
show that activities made Turkish courses more fun. Participants stated that they were able to
express themselves better both in writing and speaking, that they paid more attention to spelling
rules after visual activities and that they enjoyed developing writing skills, which motivated them
to write more. Regarding the examples of visual reading and presentation, participants found
images and videos interesting. They stated that images and videos motivated them and that it was
important to use up-to-date images. The study was concluded with various recommendations to
hearing-impaired students’ parents and teachers and all relevant persons and institutions.
Keywords: Problem solving, Visual, Hearing impaired.
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Makale İnceleme Yeterlikleri
Dr. Serpil Özdemir, Bartın Üniversitesi, serpilozdemir34@gmail.com
Günümüzde öğretmenlerden eğitim öğretimi sürdürmelerinden başka araştırma yapmaları ve
öğrencilere araştırma becerisi kazandırmaları beklenmektedir. TÜBİTAK tarafından 12 yıldır düzenlenen
ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları ve MEB ile TüBİTAK arasında 2015’te imzalanan protokol
kapsamında bilim fuarları düzenlenmesi, öğretmenlerin bilimsel araştırma yeterliklerini geliştirmelerini
gerektirmektedir. Ancak araştırmalar öğretmenlerin bilimsel araştırma yapma yeterliklerine sahip
olmadıklarını göstermektedir. Sosyal paylaşım sitelerinde bir makale inceleyip sunmaları istenen
öğretmenlerin ne yapacağını bilemeden yardım arayışı içinde oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin bilimsel
araştırma yeterlikleri kazanmalarına yönelik olarak eğitim fakültelerinin programlarında bilimsel araştırma
yöntemleri, ölçme ve değerlendirme gibi dersler bulunmaktadır. Bilginin en önemli değer olduğu günümüz
dünyasında öğretmenlerin hizmet öncesinde bilimsel araştırma yeterliklerini kazanması önemlidir. Bu
çerçevede araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel makale inceleme yeterliklerini
belirlemektir. Araştırma nitel yönteme uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmaya Batı Karadeniz’de yer alan
bir üniversiteden 61 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarına araştırmacı tarafından yazılan ve
yayımlanmak üzere bir dergiye gönderilmiş olan bir makale verilmiştir. Verilen makaleyi, bilimsel makalede
bulunması gereken özellikler bakımından değerlendirmeleri istenmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemi ile
analiz edilmiştir. Analiz ölçütleri literatür taramasına, ulusal ve uluslararası dergilerin hakem inceleme
formlarının incelenmesine dayalı olarak belirlenmiştir. Ölçütlerin kapsam geçerliği için alan uzmanlarından
görüş alınmıştır. Veri analizi sonucunda öğretmen adaylarının “başlık, özet, anahtar kelimeler, kaynaklar,
genel sunum” boyutlarında yeterliklerinin yüksek olduğu; “giriş, yöntem, bulgular ve yorum, sonuç ve tartışma,
öneriler” boyutlarında ise yeterliklerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar öğretmen adaylarının
biçimsel yönden incelemede yeterli olduğunu, nitelik bakımından incelemede yeterliklerinin daha az olduğunu
göstermektedir. Türkçe öğretmeni adayları zorunlu ders olan ölçme ve değerlendirme dersini 6. yarı yılda
almaktadırlar. Seçmeli derslerden metin üretme tekniklerini 6. yarıyılda, ölçek/anket geliştirme ve uyarlama
dersini 7. yarı yılda, bilimsel metin yazma tekniklerini 8. yarı yılda almaktadırlar. Bilimsel araştırma yöntemleri
dersinin 3. yarıyılda alınmasının erken olduğu düşünülmektedir. Çünkü bilimsel makale inceleme yeterliği
başka disiplinlerden edinilen bilgilerin de kullanılmasını gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretmeni adayları, Bilimsel makale inceleme yeterliği.

Prospective Turkish Teachers' Scientific Article Review Competencies
Currently, besides giving education and training to students, it is also expected teachers to make
research and give students the ability to research. The regulation of science fairs organized by TUBITAK for
12 years for secondary school students and the protocol signed between MONE and TUBITAK in 2015 requires
teachers to develop their scientific research competencies. However, research shows that teachers do not
have the competence to conduct scientific research. It seems that the teachers who are asked to review an
article are in search of help without knowing what to do on social networking sites. There are lessons such as
scientific research methods, measurement and evaluation in the programs of education faculties for teachers
to gain proficiency in scientific research. In today's world, where knowledge is the most important value, it is
important that teachers acquire proficiency in scientific research before serving. In this context the aim of
the research is to determine the competence of scientific article review of Turkish teacher candidates. The
study was conducted in accordance with the qualitative method. A total of 61 teacher candidates who studies
at a University placed of Western Black Sea participated in the survey. An article was given to prospective
teachers which was written by the researcher and submitted to a journal for publication. They were asked to
evaluate the given article in terms of the features that should be included in the scientific article. The data
were analyzed by descriptive analysis method. The analysis criteria are based on the review of the literature
and the examination of referee examination forms of national and international journals. Opinions were
obtained from field experts for the validity of the criteria. As a result of the data analysis, it was seen that
teacher candidates' competencies in the dimensions of "title, abstract, keywords, references, general
presentation" were high; "introduction, method, findings and interpretation, conclusion and discussion,
suggestions" dimensions were found to be lower. These results show that teacher candidates are adequate in
the formal direction, but less competence in the technical examination. Turkish teacher candidates take the
compulsory measurement and assessment course in the 6th semester. They take text production techniques
in the 6th semester, scale/questionnaire development and adaptation courses in the 7th semester, and
scientific text writing techniques in the 8th semester as elective courses. The course of scientific research
methods is taken in the 3rd semester. It is thought to be early. Because scientific article review competency
requires the use of information from other disciplines.
Keywords: Prospective Turkish teachers, Scientific article review competency.
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Çizgi Filmlerde Çocuk Gerçekliği: Niloya Örneği
Doç. Dr. Hatice FIRAT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, haticefirat@mu.edu.tr
Çocuklara yönelik ürünlerde aranan temel nitelik “çocuğa görelik” ilkesidir. Bu kavramın ve
çocuk edebiyatının temel ilkelerinden olan çocuk gerçekliği; çocuğun yaşama, insana, çevreye
bakışını yansıtarak dünyaya onun gözünden bakmayı sağlamaktadır. Çalışmada, çocuk gerçekliği
örneklerinin, çocukların yaşamlarında seyretmek için çok zaman ayırdığı çizgi filmlerde tespit
edilmesi, çizgi filmlerde yer alan çocuk gerçekliği örneklerinin konularına, ortaya çıktıkları
durumlara göre sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca çocuk gerçekliğinin genellikle bilgi,
deneyim eksikliği ya da yaşa bağlı olarak bazı becerilerin gelişmemiş olması vb. durumlardan
kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle çizgi filmde çocuk gerçekliği örneklerinin çocuktaki bu
özelliklerden hangilerine bağlı olarak ortaya çıktığını belirlemek de hedefler arasındadır. Bu
doğrultuda araştırmada, çocuk gerçekliği örneklerinin konuları, ortaya çıktıkları durumlar ve çocuk
gerçekliğinin doğmasına neden olan özellikler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada,
TRT Çocuk kanalında yayımlanan “Niloya” adlı çizgi film örneklem olarak alınmış, Niloya’nın kendi
sitesinde “www.niloya.com” adresinde yer alan 79 bölüm incelenmiş ve toplamda on bir bölümde
çocuk gerçekliği örneği belirlenmiştir. Bu örneklerin, konularına göre; “doğayla, nesnelerle,
kültür/inançla ve soyut kavramlarla (birikim, ilgi/sevgi gösterme)” ilgili olduğu görülmüştür. Çocuk
gerçekliği “bir şeyle ilk kez karşılaşma durumunda; somut düşünme/soyut düşünememe durumunda;
karşılaşılan bir problemi çözme ihtiyacı duyulan durumlarda ve de karşılaştığı olay, durum ya da
nesneleri yaşantılarıyla ilişkilendirerek anlamlandırma durumunda” ortaya çıkmakta, genellikle
bilimsel bilgi eksikliğinden, kavram bilgisi eksikliğinden ve soyut düşünme becerisinin gelişmemiş
olmasından kaynaklanmaktadır. İncelemeye göre, çocuk gerçekliği örnekleri genellikle merak,
öğrenme ve yeni karşılaşılan durumları, varlıkları anlamlandırma isteği vb.ye bağlı olarak
doğmaktadır. Özellikle anlamlandırma sürecinde çocuk öznel ancak kendi bilgi ve yaşantıları
doğrultusunda akla, mantığa uygun yorumlama ve değerlendirmeler yapmaktadır. Çocuk gerçekliği;
çocuğu düşünmeye, araştırmaya sevk etmesi; hayal dünyasını geliştirmesi, çocuğun çevresini
tanımasını sağlaması, hayata hazırlaması, çocuklara kitap okumayı sevdirmesi vb. katkıları
bakımından eğitim öğretim süreci açısından da oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Çizgi film, Çocuk gerçekliği, Niloya, Çocuk edebiyatı.

Children Reality in Cartoons: Niloya as an Example
The essential feature required in children's products is the "children relativity". Children reality,
which is one of the basic principles of children relativity and literature, allows the children to look at
the world through their perspective by reflecting the way children look at life, human being and
environment. In the study, it is aimed to determine children reality samples in cartoons that they spend
a lot of time watching throughout their children period, and to classify these samples according to their
plots and the situations that results in existence of the samples. Also, it is known that children reality is
usually originated from some situations such as lack of knowledge, lack of experience or
underdevelopment of some skills depending on age. For this reason, it is also one of the aims to
determine which children characteristics the reality samples in cartoons are based on. In this direction,
plots of children reality samples, situations they are exposed to, and the characteristics that results in
children reality are evaluated with content analysis method in the study. In the study, "Niloya", which
was broadcasted on TRT Children Channel, was taken as a sample and 79 episodes on the Niloya’s own
website www.niloya.com were examined and eleven children reality samples in total were determined.
It is observed that these samples, according to their plots, are about nature, objects, culture/belief and
abstracts concepts (accumulation, showing an interest/love). Children reality originates especially due
to lack of scientific knowledge, lack of concept knowledge and underdevelopment of thinking abstractly
in case of encountering with a thing for the first time, lacking of the ability to think abstractly, solving
encountered problem, making sense of situation or objects by associating them with experiences.
According to the survey, children reality samples are usually originated from curiosity, learning, new
experiences, and the desire to make sense of things. Especially in the process of making sense of things,
children make subjective interpretation and evaluation but in a logical way according to their own
knowledge and experiences. Children reality is also important in terms of education because it allows
children to think and investigate; improves children's imagination; makes the children comprehend their
environment; prepares them for life and makes them read books.
Keywords: Cartoons, Children reality, Niloya, Children literatüre.
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Çocuk Romanlarında Torunlar ve Büyük Ebeveynler
Doç. Dr. Hatice FIRAT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, haticefirat@mu.edu.tr
Araştırmada, toplum hayatında güçlü aile ilişkilerinin oluşmasında önemli yeri olan büyük
ebeveynlerin, çocuk romanlarına hangi özellikleriyle yansıdığını orta koymak amaçlanmaktadır.
Çalışmada, doküman inceleme yöntemi kullanılmış, veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir.
İncelenecek eserler, adında büyük ebeveynlere yer veren kitaplar arasından seçilmiştir. İncelenen yedi
romanın beşinde doğrudan dedeler, birinde anneanne, birinde de dede ve babaanne birlikte
anlatılmaktadır. Ebeveyn-büyük ebeveyn ilişkilerinin ağırlıklı olarak olumlu olduğu görülmektedir. Yedi
eserin dördünde baba, ikisinde anne tarafından olan büyük ebeveynle ilişkiler yansıtılmakta, bir eserde
dedenin hangi ebeveynin babası olduğu açıklanmamaktadır. Romanlarda genellikle emekli olmuş
zamanını evde geçiren büyük ebeveynler anlatılmaktadır. Aileyle birlikte yaşayan büyük ebeveynlerin
yer aldığı eser sayısı ikidir. Bir romanda ise büyük ebeveyn/dede çocukları tarafından dönüşümlü
bakılmaktadır. Bu nedenle çocuklar ayrı evlerde hatta çoğunlukla ayrı şehirlerde yaşadığı büyük
ebeveynlerini genellikle tatillerde görebilmekte, onlarla uzun süre bir araya gelememektedir. Buna
karşın çocuk ve büyük ebeveyn ilişkilerinin tamamen olumlu özellikler taşıdığı, sevme, gurur duyma gibi
duyguların ilişkide ağır bastığı saptanmıştır. Torun ve büyük ebeveyn ilişkisinin genellikle “bakım,
rehberlik/öğreticilik, oyun ve arkadaşlık” ilişkileri üzerine kurulu olduğu görülmüştür. Bu noktada
anneanne ve babaannelerin özellikle bakım konusunda ön plana çıktığı ve yaptıkları güzel yemeklerle
çocukların zihninde yer ettikleri; oyun oynama-eğlenceli vakit geçirme (parka gitme, oyuncak yapma,
resim yapma vb. etkinler) öğretme/rehberlik etme gibi konularda dedelerin ağır bastığı belirlenmiştir.
Sonuç olarak, büyük ebeveynler genellikle emekli ve evde oldukları için çocuklara anne-babanın
ayıramadığı zamanı ayırabilmekte, torunlarıyla onların sevdikleri eğlenceli etkinlikleri
gerçekleştirebilmektedirler. Bu nedenle eserlerde çocuğun temel ihtiyaçları olan sevme, sevilme,
eğlenme, oynama vb. ihtiyaçların karşılanmasında büyük ebeveynlerin önemli bir yere sahip olduğu
belirlenmiştir. Eserlerde büyük ebeveynlerin bir değer olarak sunulduğu görülmektedir. Ayrıca, baba
tarafından büyük ebeveynlerin ön planda olması da toplumda ataerkil aile yapısının devam ettiğini, geniş
aile ilişkilerinde baba tarafından akrabaların öne çıktığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Torun, Büyük ebeveyn, Çocuk romanları.

Grandchildren and Grandparents in Children Novels
In the research, it is aimed to present how the characteristics of grandparents, which have an
important place in the formation of strong family relations in society life, is shown in children's novels.
In the study, document analysis method was used and the data were analysed by content analysis. The
works to be investigated were selected from the books that included grandparents in the name. Totally
in the seven novels studied, grandfathers in five of them; grandmothers in one of them; grandfather and
grandmother in one of them are described together. Parent-grand parent relationships seem to be
predominantly positive. Four of the works depict the relationship with the father’s father, two of the
works depict the relationship with the mother’s father, and it is not clear which parent’s father is the
grandfather in one of the works. In the novels, generally retired grandfathers who spend their time at
home are narrated. The number of the works in which grandparents live together with the family is only
two. In one of the novels, the grandparent is looked after by their children by turns. For this reason,
generally in holidays, children can visit their parents who live in separate houses or even in separate
cities and can't come together for a long time. On the other hand, it has been found that children and
grandparent relations have completely positive characteristics, and the feelings such as love and pride
have strong influence in relations. It has been seen that grandchildren and grandparent relationships are
usually based on "care, guidance, game and friendship" relationships. At this point, grandmothers come
into prominence especially in terms of caring and they stick in children's minds with the good food they
have done, playing games and having fun (going to the park, making toys, making pictures, etc.) teaching
/ guiding. As a result, grandparents are often retired, and because they are at home, they can share the
time with children when their parents can not, and they can do their grandchildren's favourite activities
together. For this reason, it has been determined that grandparents have an important place in meeting
the basic needs of the child such as love, being loved, amusement, playing and so on. In the works, it
seems that grandparents are presented as moral. In addition, the fact that the father's parents are at
the forefront shows that male-dominated family structure continues in the society, and relatives of
father are at the forefront in the extended family relations.
Keywords: Grandchildren, Grandparents, Children novels.
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Yedinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Kelime ve Dil Bilgisi Başarı Testlerinin
Geliştirilme Aşamaları
Ahmet BAŞKAN, Dicle Üniversitesi, ahmet.baskan@dicle.edu.tr
Bu çalışmada Başkan’ın (2018) çalışmasından hareketle, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerine
yönelik Kelime Bilgisi Başarı Testi ve Dil Bilgisi Başarı Testi’nin geliştirilme aşamaları ortaya
konacaktır.
Başarı testlerinin oluşturulması sürecinde Güler (2015) tarafından belirtilen test geliştirme
süreci basamakları dikkate alınmıştır. Bu bağlamda, ilk olarak geliştirilecek başarı testlerinin amaç
ve kapsamı belirlenmiştir. Testin amacı ve kapsamı belirlenerek bu kapsamı ölçecek uygun madde
türü ve yeterli madde sayısının tespit edilmesinin ardından madde yazımına geçilmiştir. Madde
havuzunda yer alan sorular, geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokullar düzeyinde
yapılmış sınavlardan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Kazanım Kavrama Testleri’nden
alınan sorular ile araştırmacı tarafından hazırlanan sorulardan oluşmuştur.
Maddeler yazıldıktan sonra bir kez daha gözden geçirilmiş, yazım yanlışları ile cümle
düşüklükleri düzeltilmiş, testin görünüş geçerliği olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bu işlemin
ardından testin son halinde bulunması düşünülen madde sayısının en az iki katı maddenin bulunduğu
ön test, nihai uygulamanın yapılacağı gruba benzer bir gruba uygulanmıştır. Bu uygulama sonucu
elde edilen veriler ile madde analizi yapılmış ve ön uygulamanın verilerinden yararlanılarak asıl
teste alınabilecek en güvenilir ve uygun maddelerin seçimi yapılmıştır. Madde analizlerinin
yapılmasının ardından nihai testi oluşturacak en güvenilir sorular belirlenmiştir. Son olarak, bu
sorulardan oluşan son test, ölçmenin yapılacağı gruba uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dil bilgisi, Kelime bilgisi, Başarı testi, Yedinci sınıf.

Development Phases of Vocabulary and Grammar Achievement Tests for
Seventh Grade Students
In this study, the phases of developing the Vocabulary Achievement Test and the Grammar
Achievement Test for the seventh grade students of secondary school will be put forward from the
study of Başkan (2018).
The phases of the test development process specified by Güler (2015) have been taken into
consideration during the process of developing the achievement tests. In this context, the purpose
and scope of achievement tests to be developed first are determined. After determining the
purpose and scope of the test and determining the appropriate number of items and sufficient
number of items to be measured, items were collected. The questions in the item pool consist of
the questions prepared by the researcher and the questions taken in the exams and achievement
tests prepared by of the Ministry of National Education.
After the items were collected, they were reviewed once again, the spelling mistakes and
sentence mistakes were corrected, the test was checked for appearance validity. Following this
process, the preliminary test, where the item is at least twice the number of items considered to
be present in the final test, was applied in a similar group. Item analysis was performed with the
data obtained from this application and the most reliable and suitable items were selected from
which the actual test can be taken by using the data of the pre-application. The most reliable
questions that will form the final test have been identified after the item analyzes have been
carried out. Finally, the final test consisting of these questions was applied to the group to be
measured.
Keywords: Grammar, Vocabulary, Achievement test, Seventh grade.
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Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri Öğrencilerine Okumaları İçin Hangi Kitapları
Neden Öneriyor?
Doç. Dr. Keziban TEKŞAN, Ordu Üniversitesi, kezibanteksan@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU, Ordu Üniversitesi, hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
Gülşah SET, Ordu Üniversitesi, gulsah_.93_@hotmail.com
Kitap, içinde barındırdığı değerler açısından bir hazine, zihinsel ve dilsel gelişim için de en
önemli materyallerden biridir. Kitap, bir milletin tarihini barındırmakla birlikte o milletin sosyolojik
ve psikolojik haritasıdır. Bununla beraber bireyin hedeflenen değerlere sahip olması, milli bilincinin
oluşması, kelime hazinesi ile birlikte üst düzey bilişsel becerilerinin ve duygusal yönünün gelişmesi
kitaplar vasıtası ile gerçekleşir. Bu bağlamda Türkçe dersi öğretim programının hedeflediği analitik
ve yenilikçi düşünebilen, sorgulayan, eleştiren ve yorum yapabilen bireyler yetiştirmenin en önemli
aracı kitaplardır. Ancak bu noktada kitapların niteliği göz ardı edilmemelidir. Zira niteliksiz kitaplar
bireye fayda sağlamayacağı gibi bilişsel ve duygusal gelişimi negatif yönde de etkileyebilir.
Dolayısıyla burada en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Özellikle ilkokul seviyesinde
öğrenciyi yönlendirmek, öğrenciye nitelikli kitapları tavsiye etmek öğretmenlerin görevidir.
Dolayısıyla öncelikle öğretmenlerin nitelikli kitap konusunda bilinçli ve bu doğrultuda seçici olması
gerekmektedir. Bu çalışmada Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine hangi kitapları neden
önerdiği konusu irdelenmiştir. Çalışma betimsel tarama modelindedir. Araştırma kapsamında Ordu
il merkezinde yer alan ilk ve ortaokullarda görev yapan Türkçe ve sınıf öğretmenleri araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunda 350 sınıf öğretmeni ve 110 Türkçe
öğretmeni yer almaktadır. Öğretmenlere uzman görüşleri alınarak oluşturulmuş anket soruları
uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler analiz edilmiş ve tablolar halinde gösterilmiştir.
Araştırma sonuçları doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kitap, Okuma, Çocuk edebiyatı, Türkçe.

Which Books Do Turkish Teacher and Form Teacher After to Their Students?
Why?
Book is a treasure from the point of it's currencies and, it is one of the most important
materials for the mental and language achievement. The book is a sociological and psychological
direction of a nation, which features the history of that nation. However, having target value,
accuring national consciousness, development of hiph-level cognitive skills with vocabulary and
emotional side occur with books. So, books are the most important tool to grow up people who can
think analytical and reformist, who can interrogate, criticise and comment. But, at his point, the
quality of books shouldn't be overlooked. Then, people can't take advantage of unqualified books
which affect negatively both cognitive and sensual. Thus, teachers have the most important duty.
Especially, the teacher must direct to primary school student and the teacher must suggest
qualified books. Teachers should be conscious about qualified books and be selective. In this study,
the subject of which books the Turkish teacher and form teacher offer to their students is
scrutinised. The study is descriptive survey model. The scope of the research is the Turkish teacher
and form teacher who live in Ordu and who work at primary and secondary school in Ordu. Sample
group of this research 110 is Turkish teacher and 350 form teacher. Questionnaire which is
organized with the help of expert opinion is implemented to teachers. Datas from the research is
analysed and is showed on the table. In the direction of results of the research, offerings are
developed.
Keywords: Book, Reading, Child literature, Turkish.
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Sözvarlığımızda Nasreddin Hoca’dan İzler
Doç. Dr. İlker AYDIN, Ordu Üniversitesi, ilkaydin67@hotmail.com
Zeynep TEKKE, Ordu Üniversitesi, zynptekke@gmail.com
Türk Dünyası’nda geniş bir yayılma sahası bulan Nasreddin Hoca’nın kim olduğuna ve nereli
olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır. Kimilerine göre Temürleng’le çağdaştır, kimilerine göre
Sivrihisar’a bağlı Hortu köyünde doğmuştur, kimilerine göre ise Nasreddin Hoca diye biri yoktur. Bu
çeşitli rivayetler Nasreddin Hoca’nın kim ve nereli olduğuna dair bize kesin bir cevap vermese de
Nasreddin Hoca halkın arasında hep yaşamış ve var olmuştur. Nasreddin Hoca’nın hala aramızda
yaşaması onun hazırcevaplılığı, sivri zekâsı, esprili ve düşündüren sözleriyle insan zihnini kurcalayan
fıkralarıdır. Sözlü ve yazılı kültürümüzde önemli bir yere sahip olan Nasreddin Hoca’ya ait olduğu
düşünülen bu fıkraların izlerini sözvarlığı hazinemizi oluşturan atasözü ve deyimlerde de görmek
mümkündür. Nasreddin Hoca’ya ait olduğu düşünülen bu fıkralar zamanla anlatılmamış ve benzer
durumların yaşanması neticesinde fıkranın özünü oluşturan deyim ya da atasözleri kullanılmıştır. Bu
çalışmanın amacı, Nasreddin Hoca’ya ait olduğu düşünülen fıkralardan deyimleşerek sözvarlığı
hazinemizde kendine ayrı bir yer edinmiş olan deyim ve atasözlerini tespit etmektir. Bu bağlamda
Abdülkadir Gölpınarlı’nın fıkra üslubuna, halk Türkçesine, konuşma diline dikkat ederek bir araya
getirdiği fıkralardan oluşan Nasreddin Hoca adlı kitabı tarama yöntemiyle değerlendirilip
incelenmiştir. Kitabın yetersiz kaldığı durumlarda ise bu alanda çalışmalar yapmış diğer uzmanların
kaynaklarına başvurulmuştur. Çalışmanın sonucunda ise Nasreddin Hoca’nın deyimleşmiş ve
deyimleşmekte olan fıkraları tespit edilmiş, bu deyim ve atasözlerinin hangi anlamlarda kullanıldığı
açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nasreddin Hoca, Fıkra, Deyim, Atasözü, Sözvarlığı.

The Traces of Nasreddin Hodja in Our Vocabulary
There are various rumors of Nasreddin Hodja who have a wide area. Someone thinks that
he is contemporary with Temürleng, someone thinks he was born in Hortu village of Sivrihisar and
the others think Nasreddin Hodja didn’t never exist. Although these varrious rumors didn’t answer
‘’who is Nasreddin Hodja or where is from he’’ to us. But Nasrettin Hodja always lived among
people and he existed. Nasreddin Hodja still exist thanks to her anecdotes, intelligence and being
whip-smart .These anecdotes that are belonged to Nasreddin Hodja placed an important role in our
oral and written culture can be seen at the idioms and proverbs. These anecdotes are thought that
they are belong to Nasreddin Hodja wasn’t told and when same event was occured, the idioms and
adverbs was used. This article’s aim is to determine the anecdotes that are belong to Nasreddin
Hodja. So, ‘’Nasreddin Hodja’’ book written by Abdülkadir Gölpınarlı was analyzed by using
scanning method. When this book wasn’t enough, the other experts’ sources about this study where
analyzed. This study’s conclusion is that the adverbs and idioms belonged to Nasreddin Hodja were
determined and the meanings of these adverbs and idioms were explained.
Keywords: Nasreddin Hodja, Anecdote,Idioms, Proverb, Vocabulary.
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Yenilenen Türkçe Öğretim Programı Çerçevesinde Ortaokul 5. Sınıf
Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının Başarıya Etkisi
Dr. Hasan Hüseyin MUTLU, Ordu Üniversitesi, hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
Doç. Dr. Keziban TEKŞAN, Ordu Üniversitesi, kezibanteksan@gmail.com
Gülşah SET, Ordu Üniversitesi, gulsah_.93_@hotmail.com
Dil öğretiminde en önemli hususlardan bir tanesi şüphesiz hedef kitlenin hedef dile karşı
geliştirdiği tutumdur. Türkçe, hedef kitlenin ana dili olsa da, birey Türkçeyi okula gelmeden doğal
ortamda öğrense de bu dilin temel becerilerinin geliştirilmesi okulda Türkçe dersleri vasıtasıyla
olur. Türkçe dersleri ile bireyin dilin dört temel becerisi olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme
becerileri geliştirilir. Bu bağlamda Türkçe öğretim programıyla hedeflenen kazanımlarının
gerçekleşebilmesi için öğrencinin bu derse karşı olumlu bir tutum geliştirmesi şarttır. Nitekim
Türkçe dersine karşı olumsuz düşünceler besleyen, ön yargılar oluşturan, diğer bir ifade ile olumsuz
tutum geliştiren bir öğrencinin dilin temel becerileri olan anlama ve anlatma alt başlıklarındaki
becerileri geliştirmesi de mümkün olmayacaktır. Öğrencinin derse karşı geliştirdiği olumlu ya da
olumsuz tutumun birçok sebebi olabilir. Bunların başında programın yapısı, ders kitaplarında yer
alan metinler ve dersin işlenişi, öğrencinin yetenek alanı ya da öğretmen ile diyaloğu gelmektedir.
Bu araştırmada öğrenci başarısının, öğrencinin derse karşı geliştirdiği tutum ile ilişkisi irdelenmiş,
bu ilişkide programın etkisinin olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada betimsel tarama
yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda ilkokul 5. sınıfta okuyan, farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip
olan okullardan 100 öğrenci tespit edilmiş, bu öğrencilere Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği
uygulanmıştır. Tutumların analizi yapıldıktan sonra öğrencilerin 1. dönem Türkçe notlarıyla
eşleştirilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar tablolar halinde gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tutum, Dil, Türkçe öğretimi.

According to Current Turkish Curriculum 5th Middle School Students'
AttitudeWhich According to Turkish Lesson on Achievement
One of the best aspect of language learning is manner which target group to acquire
language. Turkish despite being mother tongue of the target group and the individual has learnt
Turkish naturally before going to school improving reading, speaking, listening, writing which are
four basic skills of this language are gained via Turkish lessons at school. With the help of Turkish
lessons, individual's 4 basic skills of the language reading, speaking, listening, writing are improved.
Within this concept, for carrying out target acquirements with Turkish curriculum, student must
develop a positive attitude according to this lesson is requirement. Thus, generating negative
thought bias a basis for according to Turkish lesson. In other words, a student who generates
negative thought is not possible language's basic skills improving supheading skills which word
attack skills. Student's positive and negative attitude which improve according to lesson can cause
a lot of reasons. Foremost among these, programme's structure, texts which partaking in textbooks
and teaching a lesson, student's skills area or dialogue with teacher are some of them. This survey,
student's success, with attitude which, improving this lesson is examined, this relation trys to
finding out there is on effect on whether programme or not. In this survey, descriptive survey model
is used. In this context, a hundred of student's are located who are in the 5th grade in primary
school and have different social-economic class, directed this students on attitude scale. After
making attitude's analysis paired student's 1st periods Turkish grades. Generated results showed
with tables.
Keywords: Attitude, Language, Turkish education.
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Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Keziban TEKŞAN, Ordu Üniversitesi, kezibanteksan@gmail.com
Sultan Ecem AKKAYA, Ordu Üniversitesi, Ecem3240@gmail.com
Çocukluk, insan hayatının en önemli dönemlerinden birisidir. Çünkü çocuğun kişiliği bu
evrede oluşur. Bu oluşumda çocuk edebiyatı ürünleri büyük önem taşır. Çocuk edebiyatı, çocukların
bilişsel, duyuşsal ve davranışsal gelişimine katkı sağladığı gibi onların algı gelişimlerini de destekler.
Aynı zamanda da çocuğun sevme, sevilme, güven, bir gruba ait olma, oyun ve öğrenme gibi temel
ihtiyaçları bu ürünler aracılıyla karşılanır. Günümüzün şartları göz önüne alındığında çocuğu kitapla
tanıştıran, kitap hakkında değer yargıları oluşturmasını sağlayan çocuk edebiyatı ürünlerine büyük
sorumluluk düşmektedir. Çocuk edebiyatı denilince ilk akla gelen masal, fabl, şiir, hikâye, roman
ve anı gibi türlerdir. Gezi yazısı, bu türler arasında sayılmadığı gibi yazarlar tarafından da gerekli
ilgiyi görmemiştir. Hâlbuki gezi yazıları çocukların bilgilerini, düşüncelerini ve gözlem becerilerini
geliştiren ve onların farklı kültürleri tanımalarını sağlayan eğitici metinlerdir. Alan kaynaklarında
da gezi yazısı örneği olarak çocuklara seviyelerinin üzerinde ve belli örnekler sunulmaktadır. Oysaki
bugünün çocukları kolay iletişim imkânlarıyla pek çok yeri görebilmektedirler. Bunun için çocuklara
bilinmeyen, görülmeyen yerleri anlatan, yeni gezi yazıları sunmak gerekir. Gülten Dayıoğlu, bu
gerekliliğin farkına vararak çocuklar için gezi yazıları kaleme alan yazarlarımızdan biridir. O, bu
yazılarıyla alandaki boşluğu doldurmaya ve öncü olmaya çalışmaktadır. Gülten Dayıoğlu, çocuklar
için roman, öykü, radyo ve televizyon oyunları yazmış, eğitim öğretimle ilgili çeşitli araştırmalar
yapmıştır. Bu çalışmanın amacı Gülten Dayıoğlu’nun gezi türünde yazdığı eserlerini değerlendirip,
tanıtmaktır. Bu amaç doğrultusunda Gülten Dayıoğlu’nun ‘’Kafdağı’na Yolculuk’’, ‘’Okyanuslar
Ötesine Yolculuk’’, ‘’Bambaşka Bir Dünya Amerika’ya Yolculuk’’, ‘’Efsaneler Ülkesi Çin’e
Yolculuk’’, ‘’Kangurular Ülkesi Avusturalya’ya Yolculuk’’, ‘’Kenya’ya Yolculuk’’, ‘’Mısır’a
Yolculuk’’ ve ‘’Meksika’ya Yolculuk’’ adlı kitapları tarama yöntemiyle incelenip değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonucunda adı geçen kitapların öğrencilerin bilgilerini, düşüncelerini, gözlem
becerilerini geliştireceği ve onlara farklı kültürleri tanıtacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Gözlem gücü, Kültürel farklılık, Eğitici metinler.

An Assessment on the Travel Books of Gulten Dayioglu
Childhood is one of the most important periods of human life. Because a child’s character
is formed in this period and children’s literature has a key role in this formation process. Children’s
literature contributes to children’s cognitive, affective and behavioral developments, as well as
supporting their perceptual development. At the same time, it provides child’s basic needs such as
loving, being loved, trust, to belong to a group, playing games and learning. Given today’s
conditions, works of children’s literature which introduce children to books and provide value
judgements about books have a big responsibility. The first things that come to mind when it comes
to children’s literature are some genres such as tale, fable, poem, story, novel, and memory. Travel
writing is not counted among these genres, nor has it been drawn attentions of writers. However,
travel writings are educational texts that develop children’s knowledge, help them to develop
ideas, improve their observation skills and make them get to know different cultures. In field
sources, examples that are beyond their level are introduced to children as examples of travel
writings. Whereas today’s children can see most of the places with emerging communication
facilities. For this reason, new travel writings about unknown and unseen places should be written.
Gülten Dayıoğlu is one of our writers who realized this necessity and wrote travel writings for
children. She is trying to fill the gap in this area with her writings and be a pioneer. Gülten Dayıoğlu
wrote novels, stories and teleplays for children and made various researches about education and
training. The purpose of this study is perusing and introducing travel writings that Gülten Dayıoğlu
wrote. In accordance with this purpose, Gülten Dayıoğlu’s “Travel to Mount Qaf”, “Journey Beyond
the Oceans”, “Journey to A Different World, America”, “Journey to the Country of Myths, China”,
“Journey to the Country of Kangaroos, Australia”, “Journey to Kenya”, “Journey to Egypt”, and
“Journey to Mexico” books are studied and perused by using scanning method. As a result of this
assessment, it is detected that these books will develop children’s knowledge, help them to develop
ideas, improve their observation skills and make them get to know different cultures.
Keywords: Children’s literature, Observation power, Cultural difference, Educational texts.
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Özel Durumlarda” Kullandıkları Kalıp Sözler
Dr. Nigar İPEK EĞİLMEZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nigaripek@mu.edu.tr
Dil insanlar arasındaki iletişimin bir aracı olduğu kadar, geçmişle günümüz arasındaki kültür
aktarımını sağlayan bir köprü ve aynı zamanda farklı kültürlerin ayırt edici bir unsurudur. Dilin
kültür aktarımı görevini üstlenen en önemli yapıları ise “kalıplaşmış dil birimleri”dir. Atasözleri,
deyimler, ikilemeler gibi kalıplaşmış bir dil birimi olan “kalıp sözler” özellikle sözlü iletişimin en
güçlü unsurlarındandır. Söylemek istediklerimizi bir seferde ve en kısa yoldan aktarmamızı sağlayan
oldukça etkili dilsel araçlardır. Kalıp sözlerin içinde söylenmek istenenin yanı sıra duygular,
atalarımızdan miras kalan kültür hazinesinin parçaları yer almaktadır. Her toplum kendi kalıp sözleri
ile birlikte aslında toplumsal beklentilerini, duygulanımlarını ve samimiyetini dışa vurur. Bu
samimiyet iletişime olumlu bir yansıma yaparak kişileri birbirine bağlar, toplumsal birlikteliğin
oluşmasına katkı sağlar.
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının özel durumlarda kullandıkları kalıp
sözleri tespit etmektir. Bu amaçla 2015-2016 eğitim öğretim yılında Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 173 öğretmen adayına “Kalıp
Söz Kullanma Testi” uygulanmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının “Kalıp Söz Kullanma Testinde”
yer alan bağlamlara yazdıkları cevaplar incelendiğinde, özel durumlarda kullandıkları kalıp sözlere
ilişkin “doğum”, “ölüm (baş sağlığı)”, “nişan/evlilik”, “başarı”, “mal/mülk edinme”, “bayram” ve
“hasta ziyareti” olmak üzere 7 bağlam ortaya çıkmıştır. Elde edilen veriler Simple Concordance
Program 4.07, SPSS 22 ve Microsoft Excel Programları kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma
sonucunda, cinsiyete göre, kadınların erkeklerden daha fazla kalıp söz kullandıkları; bağlamlarına
göre kalıp söz kullanımı açısından ise Türkçe öğretmeni adaylarının en çok “ölüm” ve “doğum”
konularında farklı kalıp söz kullandıkları tespit edilmiştir. Bunlar aynı zamanda yaşamın varlığı ile
doğrudan ilişkili olan kalıp sözler olması bakımından önemlidir. İleride Türkçe öğretmeni olacak
öğretmen adaylarının, öğrencilerine örnek olabilmesi ve sözlü iletişim aracılığı ile kültür aktarımı
yapabilmesi açısından kalıp söz kullanmalarının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Söz varlığı, Kelime hazinesi, Kalıp sözler, İlişki sözleri, Öğretmen adayı.

“Formulaic Words” Used by Pre-Service Turkish Teachers in “Special
Situations”
Language is not only a means of communication between people but also a bridge making culture
transfer possible from past to present and a distinctive element for different cultures. The most
important structures fulfilling the duty of culture transfer in a language are “stereotyped linguistic
units”. Phrases that are stereotyped units of a language like proverbs, idioms and reduplications are
among the most important elements of particularly verbal communication. They are quite effective
linguistic tools allowing us to express what we want to in a single utterance and in the shortest way. In
addition to what is wanted to be told, phrases also capture feelings and pieces of cultural treasures
inherited from our ancestors. Each society in fact express their societal expectations, emotions and
sincerity with their phrases. This sincerity positively affects the communication and connects people to
each other and contributes to the formation of social solidarity.
The purpose of the current study is to determine the phrases used by the pre-service Turkish
teachers in special situations. To this end, “The Phrase Using Test” was administered to 173 pre-service
teachers enrolled at the Turkish Language Teaching Department at the Education Faculty of Muğla Sıtkı
Koçman University in 2015-2016 academic year. When the pre-service Turkish teachers’ answers written
in response to the contexts involved in the Phrase Using Test were examined, a total of seven contexts
emerged in relation to the phrases they use in special situations and these contexts are “birth”, “death
(condolence)”, “engagement/ wedding”, “achievement”, “having a good/property”, “festival” and
“patient visit”. The collected data were analyzed by using Simple Concordance Program 4.07, SPSS 22
and Microsoft Excel. At the end of the study, it was concluded that the female students use more phrases
than the male students. Moreover, the pre-service Turkish teachers use the most different phrases in
the contexts of “death” and “birth”. These phrases are also important as they are directly related to
the existence of life. It is thought that for pre-service Turkish teachers to be good role models to their
students in the future and to realize culture transfer through verbal communication, their use of phrases
is of great importance.
Keywords: Vocabulary, Vocabulary repertoire, Formulaic words, Interaction words, Pre-service
teacher.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

347

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Son Sınıf Düzeyi Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Birincil ve İkincil Sözlü
Kültür” Bağlamında Türkçe’ye Bakışları

Prof. Dr. Mustafa Volkan ÇOŞKUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, vcoskun@mu.edu.tr
Doç. Dr. Sibel TURHAN TUNA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sibeltuna2002@yahoo.com

Walter J. Ong, birincil ve ikincil olmak üzere sözlü kültürü sınıflandırmaktadır. Birincil sözlü kültür, yazıyla
hiç tanışılmayan döneme ve o dönemde yaşayan toplumlara aitken ikincil sözlü kültür yazı ve sonrasını temsil
etmektedir. Bir başka ifadeyle, sözlü ve yazılı kültür arasındaki ayırım ancak elektronik çağda anlaşılmaya
başlanmıştır. Elektronik iletişim araçlarının yoğun kullanıldığı bu çağ, ikincil sözlü kültür çağı olup varlığı yazı ve
matbaa teknolojilerine dayanan telefon, radyo ve televizyona özgü sözlü kültürün çağıdır. Sözlü kültürden yazıya ve
sonrasında da elektronik bilgi işlemine geçiş, toplumsal, ekonomik, politik, dini birçok önemli olguyu kapsar. Bu
araştırmanın temel amacı şu cümlelerle ifade edilebilir: Türkçe Eğitimi Bölümü lisans son sınıf düzeyi bir öğrenci,
gerek birinci gerekse ikincil sözlü kültür bağlamında, ana dilinin bir kültür dili olduğunun farkında mıdır ve devamında
(verilen cevap olumlu ise) öğretmen adayı, ileride mesleğini icra ederken sınıf düzeyine göre bu kazanımlarını (Türkçe
hem sözlü hem yazılı bir kültür dilidir, örnekleri vd.) öğrencilerine aktarabilme yeteneğine ulaşabilmiş midir?
Araştırmanın dolaylı yoldan ulaşılması hedeflenen bir diğer amacı ise, çalışma gurubuna ait 4. sınıf düzeyi bir öğrenci,
akademik üslupta alıntı bir metni açık uçlu sorulardan hareketle alımlayıp yorum yapabilme düzeyine ulaşabilmiş
midir? Çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi 4. Sınıf öğrencilerinin “Birincil ve
İkincil Sözlü Kültür Bağlamında Türkçeye Bakışları” temel konusuna yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve devamında
verilerin içerik analizi üzerine kuruludur. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, iki adet açık uçlu sorudan
oluşmaktadır. Anket, 15’i kız, 15’i erkek 4. Sınıf düzeyi 30 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmanın teorik düzeydeki
çözümlemesinden elde edilen temel sonuçları şu şekilde kısaca vermek mümkündür: Birinci soruda, ankete mevcut
katılımın yarıdan fazlası, ikinci soruda ise, katılımcıların yarısı genelde beklenilen düzeyde cevaplar verebilmeyi
başarmıştır. Diğer taraftan, hem birinci hem ikinci soru göz önünde tutulduğunda, zayıf düzeydeki cevaplar için şu
yorumları yapmak mümkündür: Verilen alıntı metin iyi alımlanamadığı için Ong’un ifadeleri olan birincil sözlü kültür
ve ikincil sözlü kültür yani “sözün teknolojileşmesi” durumu, diğer bir ifadeyle esas konu tam anlaşılamamıştır.
Birincil sözlü kültür ve ikincil sözlü kültür bazı cevaplarda birbirine karıştırılmıştır. Bazılarında ise, Türkçenin birincil
ve ikincil sözlü kültür oluşu ile ilgili açıklamalar çok yetersizdir. Yine bazı cevaplarda, Türkçenin ikincil sözlü kültür
dili olduğu kabul edilmemiştir. Diğer bir sıkıntı da, yazılı anlatımdan kaynaklı anlatım bozuklukları, bozuk cümle
kuruluşlarıdır. Bu durumda da, ifadeler iyi anlaşılamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretmeni adayları, Birincil sözlü kültür, İkincil sözlü kültür, Türkçe.

The Senior Pre-Service Turkish Teachers’ Views of Turkish within the Context
of “Primary and Secondary Oral Culture”

Walter J. Ong classifies oral culture into two groups as primary and secondary. While primary oral culture belongs
to periods which were untouched by writing and to the societies living in these periods, secondary culture represents writing
and periods after the invention of writing. In other words, the difference between oral and written culture was only
understood in the electronic age. This age in which electronic communication tools are used extensively is the age of
secondary oral culture whose existence relies on writing and printing press technologies and which is peculiar to telephone,
radio and television. Transition from oral culture to writing and then to electronic information processing encompasses
many important social, economic, political and religious phenomena. The main purpose of the current study is to find an
answer to the following question: Is a senior student attending the Department of Turkish Teaching aware of the fact that
his/her mother tongue is a language of a culture within the context of primary and secondary culture and then (if the answer
is yes), has this student mastered the competence required to impart this information (Turkish is a language of both written
and oral culture, samples etc.) to students while performing his/her job in the future? Another purpose of the current study
is to find answer to the following question; Has a senior student mastered the ability of comprehending and interpreting an
academic text on the basis of open-ended questions? The current study was conducted with the senior students attending
the Department of Turkish Teaching at the Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman University to elicit their views about
Turkish within the context of primary and secondary oral culture. The questionnaire used to collect data consists of two
open-ended questions. The questionnaire was administered to 15 female senior students and 15 male senior students; a
total of 30 senior students. The results obtained from the theoretical analysis of the study can be summarized as follows:
For the first question, more than half of the participants and for the second question, nearly half of the participants were
able to provide answers at the expected levels. On the other hand, as for both the first and second questions, following
comments can be made for answers at weak levels: as the quoted text could not be well quoted, the primary oral culture
and secondary oral culture; that is the state of technologization of the word or the main subject, could not be understood
well. The primary and secondary oral cultures were confused with each other in some answers. In some others, explanations
about the Turkish’s being first and secondary oral culture were quite inadequate. In some other answers, it was not accepted
that the Turkish is a language of secondary oral culture. Another problem was found to be incomprehensibilities based on
written expression and incorrect sentence structures; thus, the sentences could not be understood well.It was found with
the help of the rubric for assessing running handwriting of primary school students diagnosed to have ADHD that the scores
they had received in legibility and fluency differed according to whether or not they had taken medicine and according to
their grade levels whereas there were no significant differences in spelling mistakes. On evaluating the differences according
to gender, it was found that there were significant differences in all of the sub-factors of legibility, fluency and spelling
mistakes and that the differences were in favour of girls. On examining students’ notebooks in terms of mistakes, however,
it was found that such problems as failure to give the right shape to the letters, failure to provide the connections between
letters, insufficient pencil pressure, failure to follow the lines, tendency not to use italicisation and tiredness problems
were available at all grade levels.
Keywords: Pre-service turkish teachers, Primary oral culture, Secondary oral culture, Turkish.
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Fabl Oluşturma Etkinliğinin Türkçe Öğretmenlerine ve Türkçe Dersine
Katkıları

Doç. Dr. Sibel TURHAN TUNA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sibeltuna2002@yahoo.com
Genel bir kabulle insanoğlunun yaşamında, bebeklik sonrası ile ergenlik öncesi döneme kadar
olan bölüm (yaklaşık olarak 2 ve 14 yaş arası) çocukluk dönemi şeklinde adlandırılmaktadır. Bu dönem,
bilindiği üzere çocukların fiziksel ve ruhsal açıdan çok hızlı geliştikleri döneme de tekabül eder.
Çocukların özellikle ruhsal dünyaların gelişiminde, gerçekleşmesini istedikleri şey(ler)i düşünmelerine
yardımcı olan masallar, fabllar çok önemli yer tutar. Bir bakıma masallar, fabllar, sonsuz hayal
ettirmenin kapısını açan olağanüstü güce sahip anahtarlardır.
Bu çalışmada da, “Türkçe Eğitimi”, “Çocuk Edebiyatı”, “Değerler Eğitimi” kavramlarından
hareketle fabl anlatı türü konu olarak seçilmiştir. Kaynağı çok eski çağlara kadar uzanan fabllar, Doğu’da
Pançatantra, Kelile ve Dimne vd; Batı’da La Fontaine, Ezop vd; Anadolu’da Mevlana Mesnevi’si, Şinasi
vd olmak üzere, neredeyse tüm dünyada, her milletten anlatıcının kendi bireysel, kültürel değerlerinden,
tecrübelerinden ve de üslubundan beslenerek nesillerce günümüze aktarılmıştır. Fabllar, çocukların
anlamakta güçlük çekeceği soyut konuları, bir bakıma insanlığın tarih boyunca edindiği bilgi ve
tecrübeleri, somutlaştırarak kısa bir anlatımla sunarlar. Bu kısa anlatımlarda, belirli bir olay üzerinden
bir öğreti sunmak amaçlanır. Bu sebeple, edebi türler içinde didaktik/öğretici metinlerdir. Verilen kısa
mesaj ya da mesajlar nettir, açıktır, somuttur. Tüm bu sebeplerle örgün öğretimde, özellikle, İlköğretim
ve Ortaöğretim Türkçe ders programlarında sıkça başvurulan edebi türlerden birisidir.
Çalışmanın amacı, son sınıf Türkçe öğretmen adaylarından, kültürel ve edebi birikimlerini
yaratıcı yazma bilgi ve becerileriyle birleştirerek birer fabl örneği oluşturmalarını istemek ve buradan
hareketle ileriki mesleki yaşantılarında, sınıflarındaki ders kazanımları bağlamında, bu metodu Türkçe
ve değerler eğitimi konusunda kullanabilme becerilerini geliştirmelerini sağlayabilmektir. Son tahlilde,
Türkçe Eğitimi son sınıf öğrencilerinin bir ders saatinde yazmış oldukları fabl örnekleri incelenerek hangi
değerlerin öne çıkarıldığı, hangi kavramlar üzerinden öğretiler/mesajlar iletildiği tespit edilerek, nitel
ve devamında doküman analizine dayalı bir çalışma elde edilmiş olacaktır. Çalışmanın sonucunda,
(Türkçe öğretim programlarının “ana temalar”ı dâhilinde ders kitaplarında verilen yaygın fabllara ek
olarak) öğretmen adaylarının kendi üslupları ile fabllarını oluşturmaları, hem öğretmenlik mesleği
açısından kendilerine olan kazanımları hem de değerler vb. konulu “Türkçe dersi kazanımları”nın
öğrencilerde yerleşmesi açısından ele alınacak ve etkinliğin önemi “öneriler” dâhilinde vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Çocuk edebiyatı, Fabl, Hayal kurma, Değerler eğitimi.

Contributions of the Fable Construction Activity to Turkish Teachers and
Turkish Course
It is generally admitted that in the life of human beings, the period from infancy to pre-adolescence
(approximately 2 to 14 years of age) is called childhood. In this period, children physically and psychologically
develop very fast. Folktales, fables have a very important place in the development of children, especially in
the development of their spiritual worlds, which help them to think about what they want to achieve. In a
sense, fables are keys with extraordinary power to open the gate of the eternal imagination.
In the current study, the fable narrative type was selected as the subject in relation to the concepts
of ""Turkish Education"", ""Children's Literature"", ""Values Education"". The origin of fables is very old. They
can be seen in any culture; for example in the oriental culture in the works of Panchatantra, Calila e Dimna
etc.; in the western culture in the works of La Fontaine, Aesop etc; in Anatolia in the works of Mevlana and
Şinasi etc. and through these works, they have been passed from generation to generation. Fables provide a
brief description of the abstract issues that children will have difficulty in understanding, embodying the
knowledge and experiences gained by humanity throughout the history. In these short narratives, it is intended
to present a teaching through a particular event. Therefore, they are didactic texts. The message or messages
given by them is/are clear, understandable and concrete. Thus, they are widely used in the formal education,
particularly in Turkish courses in elementary and secondary education.
The purpose of the current study is to ask pre-service Turkish teachers to write their own fables by
combining their cultural and literary backgrounds with their creative writing knowledge and skills and thus to
develop their competence of using this technique in their future Turkish and values education classes to help
students achieve the course objectives. During the analysis process, the fable samples written by the preservice teachers will be analyzed to determine which values are emphasized, on which concepts messages are
conveyed; thus, a qualitative and document-based analysis will be conducted. At the end of the study (within
the context of the “main themes” of the Turkish teaching curriculums in addition to the fables given in
textbooks), the gains obtained by the pre-service teachers during the construction of their own fables in terms
of the profession of teaching and understanding of the “Turkish course objectives” will be analyzed and the
importance of this activity will be discussed in the “suggestions” section.
Keywords: Turkish teaching, Children’s literature, Fabl, Imagination, Values education.
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8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Şiddet Öğeleri Yönünden
İncelenmesi
Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, nevin_akkaya@yahoo.com.tr
İbrahim Emre KAFES, Dokuz Eylül Üniversitesi, emrekafes@gmail.com
Türkçe ders kitaplarının içeriğinde pek çok edebi metin bulunmaktadır ve dersin işlenişi bu edebi
metinler aracılığıyla yapılmaktadır. Edebi metinler çocukların dilsel, bilişsel, duygusal ve kişilik
gelişimlerini etkilemektedir. Bu durumda Türkçe ders kitaplarında kullanılan metinlerin içeriği büyük
önem taşımaktadır. Metinler, çocuğun gelişim düzeyi, buna bağlı olarak da duyguları, düşünceleri,
ihtiyaçları, dünyaya bakışları, dünyayı algılayışları dikkate alınarak seçilmeli, çocukların dilsel, bilişsel,
duygusal ve kişilik gelişimlerine katkıda bulunacak nitelikte olmalıdır. Edebi metinler çocukların
duygularına, düşüncelerine ve karakterlerine etki etmektedir. Metinlerde yer alabilecek şiddet
öğelerinin de öğrencilerin düşünce biçimini ve davranışlarını etkileyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle,
metinlerde şiddet öğelerinin bulunup bulunmadığının araştırılması önemlidir.
Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim öğretim ders yılında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından ders kitabı olarak kabul edilmiş ve dağıtımı yapılmış olan 8.sınıf Türkçe ders
kitaplarında yer alan edebi metinleri şiddet öğeleri açısından incelemektir.
Bu araştırmada 2017-2018 eğitim öğretim ders yılında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) tarafından ders kitabı olarak kabul edilmiş ve dağıtımı yapılmış olan 8.sınıf Türkçe ders kitapları
incelenecektir.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılacaktır. Araştırmada, Türkçe
ders kitaplarında yer alan edebi metinlerin şiddet öğeleri açısından incelenebilmesi için konu ile ilgili
Türkçe ve İngilizce kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. İlgili kaynaklarda yapılan inceleme sonucunda
ders kitaplarında yer alan edebi metinlerde şiddet öğelerinin belirlenmesine dönük herhangi bir ölçüt
olmadığı görülmüştür. Türkçe ders kitaplarında yer alan edebi metinlerin şiddet öğeleri bakımından
incelenebilmesi için araştırmacılar tarafından çeşitli uzmanların da görüşleri alınarak bir değerlendirme
formu oluşturulacaktır. Veri toplama aşamasında olunduğu için bulgular elde edildikten sonra verilerin
analizinde, nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. Elde edilen
bulguların sonucunda öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Türkçe ders kitapları, Şiddet.

The Analysis of Texts Involved in 8th Grade Turkish Language Course Books In
Terms of Elements of Violence
There are many literary texts in Turkish Language course books with which the lessons are
conducted. Literary texts influence the linguistic, cognitive, emotional and personality development of
children. In this regard, the content of texts utilized during lessons is of great significance. The texts
should be chosen in accordance with the development level of children, with the intent of contributing
to their emotions, linguistic, cognitive, emotional and personality development. Literary texts affect
the emotions, thoughts and personality of children. It is thought that elements of violence in literary
texts may impact their way of thinking and behavior. For this reason, whether literary texts include
elements of violence is important to investigate.
The aim of this study is to analyze the literary texts involved in 8th grade Turkish Language
course books, approved for use by the Turkish Republic Ministry of Education throughout the education
year of 2017 – 2018, in terms of elements of violence.
In this study, 8th grade Turkish Language course books, approved and distributed as a course
book by the Turkish Republic Ministry of Education throughout the education year of 2017 – 2018, will
be scrutinized.
In this study, the scanning model, one of the qualitative research methods, will be employed.
In the study, for the sake of analyzing the literary texts involved in Turkish Language course books in
terms of elements of violence, there have efforts to gather resources both in Turkish and English. As a
result of the inspection, the lack of a scale meant for determining elements of violence has become
evident. An evaluation form will thus be created by the researchers, consulting certain experts during
the process, for the analysis of literary texts in Turkish Language course books in terms of elements of
violence. Due to the ongoing data collection process, the content analysis method, a qualitative research
and data analysis method, will be employed for the analysis of the data once the findings have been
obtained. The recommendations will be improved taking the findings into consideration.
Keywords: Turkish language education, Turkish language course books, Violence.
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Türkçe Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekalarının Çeşitli Değişkenlere Göre
İncelenmesi
Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, nevin_akkaya@yahoo.com.tr
Büşra ÜNER, Dokuz Eylül Üniversitesi, busrauner99@gmail.com
Duygusal zekâ kavramı, son yıllarda insan davranışları ve insan beyninin işlevleri üzerinde
yapılan bilimsel çalışmalar ışığında dünyada gittikçe artan bir ilgiyle kabul görmektedir. Duygusal
zekâ, duyguları algılama yeteneğidir; duygulara ulaşmak ve duygular yoluyla düşünceyi var etmek,
duyguları ve duygusal bilgiyi anlamaktır. Bir başka deyişle duygusal zekayı, bireyin kendine ve
başkalarına ait duyguları izleyebilmesi, bunlar arasında ayrım yapabilmesi ve elde ettiği bilgiyi
düşünce ve davranışlarda kullanabilme yeteneği olarak tanımlayabiliriz. Duygusal zekâ öğretmen ve
öğretmen adayları için çok önemli bir beceri olup öğretmen adaylarında seçici bir unsur olarak
görülür ve gelecek kuşakların niteliğini arttıracak özelliklerle yetiştirilmesi için oldukça önemlidir.
Eğitim sürecinde de Türkçe dersi duygusal becerilerin geliştirilmesi açısından önemli imkanlar
sunar.
Bu araştırmanın amacı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin duygusal zekalarını çeşitli
değişkenlere (bölüm, sınıf, cinsiyet, sürekli yaşadıkları yer, okudukları kitap sayısı, okudukları kitap
türü) göre incelemektir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya
Türkçe Eğitimi Bölümü 4. Sınıf öğrencileri katılacaktır. Veri toplama aracı olarak “Bar-On Duygusal
Zekâ Ölçeği” kullanılacaktır. Duygusal zekâ anketi 87 maddeden oluşmaktadır. Yapılan araştırma
ve ölçek sonucunda Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin çeşitli
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulacaktır. Veri toplama aşamasında
olunduğu için bulgular elde edildikten sonra verilerin analizinde, nitel araştırma veri analiz
yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. Elde edilen bulguların sonucunda öneriler
geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, Öğretmen adayları, Çeşitli değişkenler.

Investigation of Turkısh Teacher Candidates' Emotional İntelligence According
to Variables
The concept of emotional intelligence has been acknowledged in recent years by an
increasing interest in the world in the light of human behavior and scientific studies on the functions
of the human brain. Emotional intelligence is the ability to perceive emotions; reaching emotions
and making thoughts through emotions, to understand emotions and emotional knowledge. In other
words, we can define emotional intelligence as the ability of an individual to see emotions of
himself and others, to distinguish between them, and to use the information he has obtained in
thought and behavior. Emotional intelligence is a crucial skill for teacher and teacher candidates
and is seen as a selective element in teacher candidates and is very important for the training of
traits that will improve the quality of future generations. In the process of education, Turkish lesson
offers important opportunities in developing emotional skills.
The purpose of this research is to examine the emotional intelligence of the 4th grade
students of Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty, Turkish Education Department in 20172018 academic year according to various variables (department, class, sex, place of permanent
residence, number of books they read, type of book they read).
In the study, a screening model was used from gualitative research methods. Senior
students from the department of Turkısh Language Teaching will participate in the research.""BarOn Emotional Intelligence Scale"" will be used as data collection tool. The emotional intelligence
questionnaire consists of 87 items. As a result of the research and scale, it will be revealed that
the levels of emotional intelligence of Turkish Education Department students vary according to
various variables. Since the data is in the data collection stage, the content analysis method will
be used in the analysis of the data after the findings are obtained, from the qualitative research
data analysis methods. Suggestions will be developed as a result of the findings obtained.
Keywords: Emotional ıntelligence, Teacher candidates, Variables.
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Mustafa Kemal’in Kağnısı Şiirinin Dilbilimsel Şiir Eleştirisi Yöntemiyle
İncelenmesi ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Tematik Görünümü
Dr. Gülşah DURMUŞ, İstanbul Aydın Üniversitesi, gulsahdurmus@aydin.edu.tr
Bu çalışmanın amacı, 2007 İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabında (MEB) ve 2017 Ortaokul
Türkçe Ders Kitabı 5’te yer verilen okuma metinlerinden biri olan Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Mustafa
Kemal’in Kağnısı şiirini Dilbilimsel Şiir Eleştiri yöntemine göre incelemek ve bu şiirin tematik
görünümünü yorumlamaktır.
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır.
Üzerinde çalışılan şiir metni, metin merkezli bir yakın okuma ile ele alınmış; elde edilen veriler,
içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Metnin çözümlenmesinde Süheyla Bayrav’ın Dilbilimsel
Edebiyat Eleştirisi kitabında dilbilimsel şiir eleştirisinin nasıl yapılması gerektiği konusundaki
görüşleri ölçüt kabul edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre şiirdeki olay akışı, şiirin asıl yapılanışı ve şiirin okuyucuda
yaratmak istediği duygu atmosferinin kuruluşunda birinci derecede rol oynayan gramatik yapılar,
ikilemeler ve tekrarlardır. Şiirde ikileme ve tekrarlardan başka şekil olarak şiire bir sistematiklik
özelliği kazandıran bir diğer unsur, şiirin her bir bölümünün altı mısradan kurulmuş olmasıdır. Şiirde
halk ağzından seçilen sözcüklere ve sözcük gruplarına yer verilmiştir Şiirde şair kendisi dışında bir
üçüncü kişinin gerçekleştirdiği eylemleri dışarıdan bir gözlemci olarak aktarmaktadır.
Tematik görünüm açısından ele alındığında şiirin 2007 İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders
Kitabında “toplum hayatı” temasının ve “dayanışma” alt temasının verilmesinde kullanılmasının
çok başarılı olduğu söylenemez. Şiirde Elif’in kurtarmak istediği kendi vatanı ve bağımsızlığa
yeniden kavuşturmak istediği kendi milleti olsa da Elif, bu mücadele sürecinde yalnızdır.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal’in Kağnısı, Dilbilimsel Şiir eleştirisi, Tematik görünüm.

Analysis of Mustafa Kemal’in Kağnısı Poem by the Method of Linguistic Poetry
Criticism and Thematic View in Turkish Course Books
The main aim of this study is to examine the poetry of Mustafa Kemal’in Kağnısı of Fazıl
Hüsnü Dağlarca, one of the reading texts in the 2007 Primary 7th Turkish Classroom Course (MEB)
and 2017 Secondary Turkish Turkish Textbook 5, according to the method of Linguistic Poetry
Criticism and to interpret the thematic appearance of this poem.
Descriptive screening, one of the qualitative research methods, has been used in the study.
The text of the poem studied was handled by a close text-centered reading; the obtained data
were analyzed by analyzing the content. In the analysis of the text, the views of Suheyla Bayrav's
critique of linguistic poetry on the critique of linguistic literary criticism were taken as criteria.
According to the results obtained, the event flow is the grammatical structures, the
dilemmas and the repetitions which play a role in the establishment of the emotional atmosphere
which the poem wants to create in the reader and the original structure of poetry. Another element
that gives poetry a systematic feature in poetry as a form of dilemma and repetition is that each
part of poetry is established in six parts. In poetry, selected words and phrases are given to the
public. In poetry the poet conveys the acts performed by a third person other than himself as an
outside observer.
It can not be said that it is very successful to use poetry when it is considered in terms of
thematic appearance in the 2007 Primary 7th grade Turkish lesson book with the theme of ""life of
society"" and ""solidarity"". In this poem, Elif wants to rescue her homeland and her own nation,
which she wants to restore independence, but Elif is alone in this struggle.
Keywords: Mustafa Kemal’in Kağnısı, Linguistic criticism of poetry, Thematic appearance.
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İlkokul 4. Sınıf Teknoloji Destekli Sürece Dayalı Yazma Örneği
Doç. Dr. Pınar GİRMEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, pgirmen@gmail.com
Arş. Gör. Mehmet Fatih KAYA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, mfatihkaya11@gmail.com
Dr. Zeynep KILIÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, zeyno-dev@hotmail.com
Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi kapsamında teknoloji
destekli yazma sürecinin betimlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımından
yararlanılmıştır. Bu bağlamda analiz birimi olarak seçilen öğrenci ürünleri doküman olarak ele
alınmıştır. Aynı zamanda öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerle oluşturulan veri
setlerinin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını sosyo
ekonomik açıdan orta düzey bir ilkokulun 4. sınıfına devam eden 27 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırma sürecinde ilk önce Türkçe Dersi Öğretim Programı 4. sınıf yazma ve görsel sunu öğrenme
alanlarından konuya ilişkin kazanımlar belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki öğrencilere ilkokul 1.
sınıfa devam eden öğrenciler için çevrelerinde yer alan tarihi ve turistik yerleri tanıtacakları bir
film hazırlayacakları söylenmiştir. Bu tanıtım filmi için öğrenciler küçük gruplara ayrılmış ve
onlardan tanıtım filmi için bir figür ya da kukla hazırlamaları istenmiştir. Öğrenciler tarafından daha
önce gezip gördükleri ve bilgi sahibi oldukları yakın çevrelerindeki turistik ve tarihi mekânlara ait
görsellerin yer aldığı video izletilmiş ve grupların hangi mekânları tanıtmak istediklerine
kendilerinin karar vermeleri istenmiştir. Sürecin ikinci kısmında katılımcı öğrenci grupları
araştırmacılar ve sınıf öğretmenleri eşliğinde seçtikleri turistik ve tarihi mekânlara götürülerek
hazırladıkları kuklalarla fotoğraf çekmeleri sağlanmıştır. Her katılımcı öğrenci grubu kendileri
tarafından belirlenen mekânın fotoğraflarını çekmiştir. Sürecin daha sonraki aşamasında
öğrencilerden hazırlayacakları film için seçtikleri mekânı tanıtan bilgilendirici bir metin yazmaları
istenmiştir. Ardından gruplar çektikleri fotoğraflardan, yazdıkları metne uygun olanları seçmiş ve
sıralanmıştır. Daha sonra yazılan tanıtım metinleri seslendirilmiş ve bir video oluşturma programı
üzerinde fotoğraflar ile birlikte film haline getirilmiştir. Sürecin son aşamasında hazırlanan tanıtım
filmleri 1. sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı kapsamında “yakın çevresindeki tarihi ve
turistik yerlere örnekler verir.” kazanımına hizmet etmesi amacıyla 1. sınıf öğrencilerine
izletilmiştir. Araştırma bulgularına göre uygulama sürecinde öğrencilerin her aşamadan keyif
aldıkları, yeni beceriler edindikleri, başkaları için bir şeyler yapmaktan mutlu oldukları, bu ve buna
benzer İlkokul, Türkçe öğretimi, sürece dayalı yazma, teknoloji kullanımı etkinlikleri yine yapmak
istedikleri bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Türkçe öğretimi, Sürece dayalı yazma, Teknoloji kullanımı.

A Case For Technology Supported Process Based Writing at 4th Grade Primary
School
The aim of this research is to determine the technology supported writing process within the
scope of the Turkish lesson of the 4th grade students of primary school. Qualitative research approach
was utilized in the research. In this context, student products selected as an analysis unit are handled
as documents. At the same time, content analysis was used in the analysis of the data sets in which
semi-structured interviews with students were made. At the same time, content analysis was used in
the analysis of the data sets in which semi-structured interviews with students were made. In the
research process, firstly the aims related to the subject were determined from the 4th grade writing
and visual presentation learning areas of the Turkish curriculum. The students in the research were told
that they would prepare a film to introduce the historical and touristic places in their surroundings for
the students who attend primary school. Students are divided into small groups and they are asked to
prepare a figure or puppet for the introductory film. Students were shown videos of touristic and
historical sites in their immediate surroundings which they had visited and already known. Then they
were asked to decide which venues they wanted to promote. Participant student groups were taken to
the touristy and historical sites selected by the students in order to take photographs with the puppets
they prepared. At the next stage of the process, the students are asked to write an informative text
introducing the place they have chosen for the film they will prepare. The groups then selected the
appropriate ones from the photographs they took. Later on, introductory texts were voiced and made
into a film with photographs on a video creation program. As a result, students were able to find that
they enjoyed each and every step of the application process.
Keywords: Primary school, Teaching Turkish, Writing based on process, Use of technology.
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Konuşma Becerilerinin Gözlenmesi Bakımından Öz Değerlendirme ve Akran
Değerlendirme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, nevin_akkaya@yahoo.com
Tolga DEMİR, Milli Eğitim Bakanlığı, demir.tolga@yahoo.com
Yapılandırmacı eğitim anlayışının benimsenmesiyle beraber eğitimde ölçme ve değerlendirme
anlayışı da değişmiş ve klasik değerlendirmelerin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme anlayışı da
yerini almıştır. Türkçe dersi öğrenme alanlarından olan konuşma, kişinin günlük yaşamda diğer insanlarla
etkileşim içerisinde olduğu bir beceridir. Yaşamda uygulanışı bu şekilde olan becerinin ölçülmesi de tek
merkezli değil birden fazla ölçüte göre olması gerekmektedir.
Alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından olan Öz değerlendirme ve Akran değerlendirme
öğrenciye Konuşma Becerisinin karşısındaki insanlarca nasıl algılandığı açısından vereceği dönütlerle iyi
bir ölçme fırsatı yaratmaktadır. Aynı zamanda aynı ölçütlerle kişinin kendisini değerlendirmesi ve
arkadaşlarının değerlendirmesi neticesinde oluşan farklılıkların incelenmesi Türkçe dersi için hem
alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının olumlu ve olumsuz özelliklerini ortaya koymada hem de
kişinin kendi algısının neye göre oluştuğunu meydana çıkarmada önemlidir.
Bu araştırma yukarıda bahsedilen sebeplerle Konuşma becerilerinin gözlenmesi açısından öz
değerlendirme ve akran değerlendirme arasında oluşan ilişkinin küçük bir grup üzerinden derinlemesine
incelenmesini konu almaktadır. Çalışmada uygulamaların öğrencide oluşturduğu algı, Akran
değerlendirme süreçlerini etkileyen faktörler, öz değerlendirme sürecini etkileyen faktörler, akran ve
öz değerlendirme puanlarının oluşturduğu farklılıklar ve bunların sebepleri gibi konular derinlemesine
incelenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın ilk kısmında
Konuşmacı-Öz değerlendirmeci grubunda bulunan öğrencilerin sınıf ortamında yapılan hazırlıklı
konuşmalar sonucunda gözlem formuna verdikleri cevaplar SPSS programına aktarılarak istatistiksel
hesaplamalar yapılmıştır. Araştırmanın ikinci kısmında ise verilen cevaplardan yola çıkılarak 3 uzman
eşliğinde hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme soruları çalışma grubuna yöneltilmiştir. Ses kayıtları
çözümlenmiş, cevaplar listelenerek Betimsel Analiz yöntemi ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konuşma becerisi, Türkçe eğitimi, Öz değerlendirme, Akran değerlendirme.

Investigation on the Relationship Between Self-Evaluation and Peer Evaluation
Regarding Observation of the Speaking Skills
Along with the adoption of constructivist education understanding, the understanding of
measurement and evaluation in education has changed and alternative assessment and evaluation
approach has taken place besides classical assessments.Speaking from the Turkish lesson learning areas
is a skill in which one interacts with other people in everyday life. The measurement of the skill that’s
practice in life must not be according to single centered but multi-centered.
Self assessment and peer assessment from alternative assessment and measurement tools create
a good measurement opportunity for the student’s speech capability with feedback from the perspective
of how he/she is perceived by the people .
At the same time, it is important for the Turkish lesson to reveal the positive and negative
features of the alternative measurement evaluation approaches as well as to determine what the
perception of the person is based on, in order to evaluate the differences between the person's self
evaluation and the evaluation of his / her friends with the same criteria.
This research is concerned with the in-depth examination of the relationship between selfevaluation and peer evaluation in terms of observation of speaking skills as mentioned above through a
small group. The factors such as the perception of students in the study, the factors affecting the peer
evaluation processes, the factors affecting the self evaluation process, the differences of the peer and
self evaluation scores and their causes have been tried to be studied in depth.
Quantitative and qualitative research methods were used together in the research.In the first
part of the study, by transfferring to the ‘SPSS’ program,the answers given by the students in the
Speaker-Self evaluation group to the observation form as a result of prepared speeches in the classroom
environment and statistical calculations were made. And for the second part, semi-structured interview
questions prepared by three experts accompanied by the answers were directed to the working group.
Voice recordings were analyzed, by listing the answers, they were examined via using Descriptive
Analysis Method.
Keywords: Speaking skills, Turkish education, Self-Evaluation, Peer evaluation.
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Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmek Adlı Romanında Eğitim Değerleri
Dr. Şahin ŞİMŞEK, Kastamonu Üniversitesi, ssimsek@kastamonu.edu.tr
Edebiyat ve eğitim arasında sıkı bir bağ vardır. Edebiyatın genç nesilleri terbiye etme,
eğitme gibi bir mahiyeti bulunur. Gençler, edebî metinlerle düşünmesini, okudukları romanlardan,
öykülerden dersler çıkarmasını öğrenirler. Bu çalışmanın amacı Harper Lee’nin Bülbülü Öldürmek
romanındaki eğitim değerlerini tespit etmektir. Bu çalışma tarama modelinde betimsel bir
çalışmadır. Çalışmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bazı edebî ürünlerin eğitimle ilgili
tespitleri okurlar ve eğitimciler açısından yol gösterici mahiyettedir. Harper Lee’nin Bülbülü
Öldürmek romanında da eğitim değerleri karşımıza çıkmaktadır. Romandaki baba karakteri Atticus,
insanları olduğu gibi kabul eden, onları yargılamayan, anlamaya çalışan, çocuklarına da bunu
öğreten bir insandır. O, nasıl iyi bir baba olunur, nasıl iyi biri insan olunur sorularının cevabını
gösterir romanda. Atticus eğitime önem verir; gençliğinde kazancını, kardeşinin eğitimine harcar,
kendisi de bir avukattır. Çocuklarıyla iletişim kurarken onlara yetişkin bireylermiş gibi davranır,
onlara karşı her zaman kibar ve tarafsızdır. Demokratik bir ortamda büyüyen çocuklar için, yaz
tatillerinin en hoşa giden etkinliği arkadaşlarıyla birlikte tiyatro eserlerini oynamalarıdır. Atticus,
evde çocuklarıyla oynar, onlara kitap okur. Bu ev sürekli gazete, vesair şeylerin okunduğu bir evdir.
Öyle ki evin küçük kızı Scout daha okula gitmeden okumayı, yazmayı öğrenmiştir. Masum düz bir
çocuk bakışıyla anlatılan romanda Atticus ve çocuklarını diğerlerinden ayıran en önemli özellik
empati yapabilmeleridir. Atticus, çocuklarına sadece öğüt vermekle kalmaz yaşayışıyla onlara
model olur. Bu günümüzde anne babaların çocuklarına vermek istedikleri eğitimde eksik kalan bir
tutumdur. Bu romanı okuyacak olan genç bireyler buradaki eğitim değerleri vasıtasıyla kendilerine
müspet manada yön verebilirler. Romanı okuyacak olan eğitimciler ve anne babalar ise yine bu
romandaki eğitim değerlerinden faydalanabilirler.
Anahtar Kelimeler: Edebî eser, Eğitim değerleri, Harper Lee, Bülbülü Öldürmek romanı.

Educational Values in to Kill a Mockingbird Novel of Harper Lee
There is a close connection between literature and education. The younger generations of
literature have a nature such as education and training. Young people learn how to think with
literary texts and to write lessons from the novels they read. The aim of this work is to determine
the educational values of Harper Lee's To Kill a Mockingbird novel. This study is a descriptive study
in the screening model. Documentary screening method was used in the study. Some literary
products read educational determinations and guide educators. In Harper Lee's To Kill a Mockingbird
novel, the values of education are antagonistic. Atticus, the father of the novel, is a person who
accepts people as they are, does not judge them, makes sense, teaches them to their children. It
is the novel that shows the answer to the question of how to be a good father, how to be a good
man. Atticus is important in education; In his youth he spends his money on his brother's education
and he is a lawyer himself. When communicating with their children, they treat them like adult
individuals, always polite and neutral to them. For children growing up in a democratic
environment, the most enjoyable activity of summer holidays is to play theater works with their
friends. Atticus plays with the children at home, reads them books. This house is a house where
you always read things like newspapers. So much so that the little girl, Scout, learned to read and
write without going to school. The most important feature that distinguishes Atticus and their
children from the others is that they can empathize in the romance described by innocent straighteyed children. Atticus does not just give advice to their children, but models them with life. This
is an attitude that is missing in the education that parents want to give their children today. Young
people who read this novel can direct themselves positively through educational values there.
Educators and parents who will read the novel can still benefit from the educational value of this
novel.
Keywords: Literary work, Educational works, Harper Lee, To Kill a Mockingbird
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Öğretmen Adaylarının Okuma Kültürlerine Dair Bir Araştırma
Dr. Ali TÜRKEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, ali.turkel@deu.edu.tr
Arş. Gör. Eylem Ezgi ÖZDEMİR, Balıkesir Üniversitesi, eylemezgi@balikesir.edu.tr
Arş. Gör. Serdar AKBULUT, Akdeniz Üniversitesi, serdarakbulut@akdeniz.edu.tr
Okuma kültürü en genel şekli ile bireylerin okuma eylemi ile ilgili edindikleri tüm bilgi ve
becerileri bağlı oldukları toplumda bir yaşama biçimine dönüştürmesi olarak tanımlanabilir.
Toplumların okuma kültürünü edinmiş bireylere sahip olması bir gelişmişlik göstergesi olduğundan,
eğitim sistemlerinin de en önemli görevlerinden biri okuma kültürünü edinmiş bireyler
yetiştirmektir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı; yarının mimarı olacak öğretmen adaylarının okuma
kültürlerine dair bir araştırma yapmaktır. Çalışma, tarama modeliyle yürütülmüştür. Bir olguya
yönelik bir durumu katılımcıların görüş, ilgi, beceri, gibi özelliklerini belirlemek için verilerin
toplanmasını ve analizini hedefleyen araştırmalar tarama çalışması olarak ifade edilir. Araştırmanın
çalışma grubunu 2017–2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim
fakültesinde öğrenim gören Türkçe Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İlköğretim
Matematik Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik Eğitimi,
İngilizce Eğitimi ve Zihin Engelliler Eğitimi anabilim dallarının dördüncü sınıfında öğrenim gören 379
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar uygun (kazara) örnekleme seçme yöntemiyle
seçilmiştir. Uygun örnekleme araştırmaya hız, pratiklik ve maliyet açısından kolaylıklar
sağlamaktadır. Öğretmen adaylarının okuma kültürünü belirlemek için araştırmacılar tarafından
daha önce geliştirilen “Okuma Kültürü Ölçeği” uygulanmıştır. İstatistiksel analizler aracılığı ile
öğretmen adaylarının okuma kültürleri ve okuma kültürlerini etkileyen değişkenler incelenecektir.
Çalışma analiz aşamasında olduğu için bulgular daha sonra yorumlanacaktır. Çalışmadan elde
edilecek sonuçlar aracılığı ile öğretmen adaylarının okuma kültürü ile ilgili durum değerlendirmesi
yapılabilecek ve bireye okuma kültürü kazandırmada gelecek çalışmalara yönelik birtakım ipuçları
elde edilmesi sağlanacaktır. Böylece çalışmanın öğretmen adaylarından hareketle toplumun okuma
kültürünün geliştirilmesine yönelik katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okuma, Okuma kültürü, Öğretmen adayı.

A Research on Reading Culture of Teacher Candidates
Reading culture can be defined in its most general form as the conversion of all the
knowledge and skills that individuals have about reading activity into a way of life in the their
society. Since the societies have an indication of development that they have individuals who have
a reading culture, one of the most important tasks of the education systems is to train individuals
who have acquired reading culture. For this reason, the purpose of this study is; to do a research
on reading cultures of teacher candidates who will be tomorrow's architects. The study was
conducted with the survey model. A situation for a phenomenon is expressed as a survey model
aiming at the collection and analysis of data to determine the characteristics of the participants'
opinions, interests, skills. The study's study group constituted 379 teacher candidates in the fourth
year of the department of Turkish Language Education, Guidance and Phsychological Counseling
Education, Elemantary Mathematics Teaching, Computer Education and Instructional Technology,
Fine Arts Education, Music Education, English Language Education ve Mentally Disabled Children
Education in the faculties of education of a state university in the fall semester of 2017-2018
academic year. Participants were selected by random sample method. Random sample method
provides convenience in terms of speed, practicality and cost. In order to determine reading
cultures of teacher candidates the "Reading Culture Scale" was applied which developed previously
by researchers. Teacher candidates’ reading cultures and influencing variables of reading cultures
will be examined through statistical analyzes. Since the study is in the analysis phase, the findings
will be interpreted later. By means of the results obtained to the study, the teacher candidates
will be able to assess the situation regarding the reading culture and it will be possible to get some
clues about future studies to gain reading culture to an individual. Thus, it is considered that the
study will contribute to the development of the reading culture of the society from the teacher
candidates.
Keywords: Reading, Reading culture, Teacher candidates.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

356

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Yeni Türkçe Öğretim Programı Çerçevesinde 5. Sınıf Öğrencilerinin Dinlemeye
Yönelik Tutumlarına Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Dinleme Metinlerinin
Etkisinin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi
Dr. Hasan Hüseyin MUTLU, Ordu Üniversitesi, hasanhuseyinmutlu@hotmail.com
Uğur YUVARLAK, Milli Eğitim Bakanlığı, uguryvrlk.52@gmail.com
Dil öğretimi; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin bireye kazandırılma
sürecidir. Diğer bir ifadeyle dil öğretim süreci sonunda bir bireyin ana dilinde okuduğu bir metni,
şiiri ya da dinlediğini anlaması ve anlamlandırması; sözlü ya da yazılı olarak duygu ve düşüncelerini
ifade etmesi beklenir. Bu dört temel becerinin aynı oranda ve aynı zamanda kazandırılması gerekir.
Bu becerilerden birinin eksik ya da yetersiz olması demek bireyin iletişim becerilerinin arızalı olması
anlamına gelir. Bu becerilerden dinleme becerisi alanında yapılan çalışmaların diğer becerilere
kıyasla göz ardı edildiğini söylemek mümkündür. Tabi ki öğrencinin bu becerileri kazanmasında en
önemli etkenlerden birisi öğretim programı ve kullanılan materyallerdir. Türkçe dersinde ise en
önemli materyal metinlerdir. Zira öğrencinin dinlemeye yönelik geliştirdiği tutum kullanılan
metinlerle doğrudan ilişkilidir. Bu araştırmada, Türkçe derslerinde en çok sorun yaşanılan beceri
alanı olan dinleme becerisinin metinlerle ilişkisi irdelenmiştir. Araştırma betimsel tarama
modelinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere dinleme tutum ölçeği, öğretmenlere ise Türkçe ders
kitaplarında yer alan metinlerle ilgili anket uygulanmıştır. Bu kapsamda farklı sosyoekonomik yapıya
sahip 5. sınıfta okuyan 100 öğrenci random yolla seçilmiş ve yine farklı bölgelerde görev yapan 100
Türkçe öğretmenine ulaşılmıştır. Tutum ölçeği ve anketlerden elde edilen sonuçlar analiz edilmiş
ve tablolar halinde gösterilmiştir. Bu doğrultuda elde edilen analiz sonuçlarından yola çıkılarak
çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tutum, Dil öğretimi, Dinleme, Beceri

The Assesment of The Effect of Listening Texts That Found in Turkish
Coursebooks to the Fifth Grade Students’ Listening Attitudes As Part of New
Turkish Curriculum Within The Views of Student and Teacher
Language teaching is the process gaining an individual reading, writing, listening and
speaking skills. In other words, at the end of the process of language teaching, it is expected that
an indivudual can understand and interpret, express his feelings and opinions orally or written. It
is necessary that this four basic skills should be developed at the same rate and time. If one of
these skills is insufficient, it means that communicative skills are defective. It is possible to say
that, in comparison with other skills, studies carried out in the field of listening skill have been
ignored. Of course, one of the most important factors at gaining these skills is curriculum and
materials which are used. In Turkish lesson, the most important materials are texts. Because
students’ attitudes towards listening directly related to materials that used. In the research it was
examined the relationship between listening skill which is a problem in Turkish lessons and texts.
The research was carried out in descriptive survey model. Listening attitude scale was carried out
to students, survey about the texts in Turkish coursebooks was carried out to teachers. In this
context, a hundred fifth grade students who have different socio-economic structure were
randomly chosen and it was accessed to a hundred Turkish teachers who work in different regions.
Results obtained from attitude scale and surveys were analyzed and showed in tables. Accordingly,
various suggestions have been enhanced on the basis of analysis results.
Keywords: Attitude, Language teaching, Listening, Skill.
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Türkiye’de ve İngiltere’de Uygulanan Anadili Eğitim Programlarının
Karşılaştırılması
Dr. Nigar İPEK EĞİLMEZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nigaripek@mu.edu.tr
Anadili eğitimi, bir ülkenin eğitim amaçlarının başında gelen öncelikli konulardan biridir.
Her ülke, çocuklarını, iyi konuşan, iyi yazan, dinlediğini ve okuduğunu iyi anlayan ve böylece
kendisini doğru, anlaşılır ve etkili bir şekilde ifade eden; iletişim becerileri yüksek bireyler olarak
yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde de Türkçe eğitim programları sürekli
yenilenmekte ve güncellenmektedir. Programlar geliştirilirken ülkenin ihtiyaçları, bilim ve
teknolojideki gelişmeler göz önünde bulundurulduğu kadar, farklı ülkelerdeki uygulamalar da
incelenerek, programa olumlu katkılar sağlanmaya çalışılmaktadır. Buradan hareketle bu
çalışmada, Türkiye’de ve İngiltere’de uygulanan anadili eğitimi programlarını amaçlar, dil
becerileri, kazanımlar açısından karşılaştırmak ve programların benzerlik ve farklılıklarını ortaya
koymak amaçlanmıştır. Çalışmada var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan tarama
modeli kullanılmış ve veriler doküman analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada 2018 yılında
yeniden düzenlenen “Türkçe Dersi Öğretim Programı (5, 6, 7, 8. Sınıflar)” ile İngiltere’nin anadili
öğretim programı olan “English Programmes of Study: Key Stage: 3” karşılaştırılmıştır. “English
Programmes of Study: Key Stage: 3”, İngiltere’de, 11-14 yaş arasındaki öğrencilere yönelik olarak
hazırlanmış bir program olması sebebiyle, ülkemizde, ortaokul için düzenlenen Türkçe Dersi
Öğretim Programı ile karşılaştırmak üzere değerlendirilmeye alınmıştır. Bu çalışma için öncelikle
Türkiye ve İngiltere’nin anadili eğitimi programları, resmi internet sitelerinden indirilmiştir.
Sonrasında ise geniş kapsamlı bir tarama yapılarak konu ile ilgili yapılmış tez ve makaleler
incelenmiştir. Tüm bu tarama sonucunda iki ülkenin anadili eğitimi programlarının “amaçlar, dil
becerileri ve kazanımlar” basamaklarına ilişkin benzerlik ve farklılıkları tespit edilmiştir. Ortaya
çıkan sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Anadili öğretim programı, Türkçe eğitimi, Türkiye, İngiltere, Ortaokul.

Comparison of The Mother Tongue Teaching Programs Implemented in Turkey
and England
Mother tongue teaching is one of the main objectives of the education system of each
country. Each country aims to educate its children as individuals who can speak and write well,
understand what they listen and read and thus express themselves correctly and comprehensively
and have strong communication skills. To this end, in our country Turkish language teaching
programs have been continuously revised and updated. While developing these programs, as well
as the country’s needs, scientific and technological developments, applications in different
countries are also taken into consideration to make a better program. In this regard, the purpose
of the current study is to compare the mother tongue teaching programs implemented in Turkey
and England in terms of objectives, language skills and anticipated outcomes and thus to reveal the
similarities and differences between the programs. The study employed the survey model used to
describe a situation as it is and the collected data were analyzed by using the document analysis
method. In the study, “Turkish Course Curriculums (5th, 6th, 7th, 8th grades)” which were renewed
in 2018 and “English Programmes of Study: Key Stage:3”, which is the mother tongue teaching
program in England were compared. As the “English Programmes of Study: Key Stage: 3” is a
program prepared for students aged 11-14, it was selected for comparison with the Turkish
Teaching Program developed for middle school students in our country. For the current study, first
the official mother tongue teaching programs of Turkey and England were downloaded from the
Internet. Then a comprehensive literature review was made. By using the data collected in this
way, the similarities and differences between the programs of two countries in terms of objectives,
language skills and anticipated outcomes were detected. In line with the results, some suggestions
are made.
Keywords: Mother tongue teaching program, Turkish teaching, England, Middle school.
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Refik Halit Karay’ın ‘Memleket Hikâyeleri’ Adlı Öykü Kitabında Anlam
Değişimleri ve Anlam Bulanıklığı Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. İlker AYDIN, Ordu Üniversitesi, ilkaydin67@hotmail.com
Özge İŞCİ, Ordu Üniversitesi, ozgeisci95@gmail.com
Nur ÖZKAN, Ordu Üniversitesi, nur.e24@gmail.com
Gülşah SET, Ordu Üniversitesi, gulsah_.93_@hotmail.com
Dil, dar kalıplara sığdırılamayacak, sınırları çizilemeyecek bir iletişim aracıdır. Dilin içinde
bulundurduğu kelimeler, sözcükler rastgele dizilmiş bir yığın değil, aralarında anlamlı bütünlük
oluşturan ve birbirini tamamlayan bir yapıdır. Bu yapı anlambilimin temelini oluşturur.
Kullandığımız sözcükler karşılamasını istediğimiz durum ve olaylara göre var olan anlamından
uzaklaşıp zamanla çeşitli değişimlere uğrayabilirler. Dilin bu yönünü incelerken anlambilimin alt
dalı olan ‘Anlam Değişimleri’nden yararlanılmaktadır. Kelimede meydana gelen değişimi, kelimenin
değişime uğrama sebeplerini ortaya koymak için dil, artzamanlı ve eşzamanlı olarak
incelenmektedir. Bu incelemeler sonucunda herhangi bir kelimede genişleme, daralma, bulanıklık,
iyileşme, kötüleşme veya başka anlama geçiş gibi çeşitli anlamsal olaylar meydana gelebilir. Anlam
daralması, dilde geniş bir anlama sahip sözcüğün zamanla bu anlamlardan birini veya birkaçını
yitirerek dar bir anlama kavuşmasıyken, anlam genişlemesi kelimenin ilk anlamının yanında daha
geniş bir anlam ifade etmesidir. Anlam bulanıklığı kelimenin kullanıldığı bağlamda birden çok
anlamı karşılayabilecek bir yapıdır. Anlam iyileşmesi sözcüğün olumlu kavramı karşılaması, anlam
kötüleşmesi ise sözcüğün olumsuz bir kavramı işaret etmesi olarak ifade edilebilir. Başka anlama
geçişte sözcük karşıladığı anlamdan çok daha farklı bir anlamı karşılar hale gelmektedir. Meydana
gelen değişimlerin sebepleri kelimelerin kullanıldığı toplumla ilişkili sosyal, kültürel, siyasi olarak
sıralanabilir. Bu çalışmanın temel amacı, Refik Halit Karay’ın ‘Memleket Hikâyeleri’ adlı öykü
kitabında anlam değişimlerine, bulanıklığına uğramış ve uğraması muhtemel olan sözcükleri tespit
etmektir. Kelimeleri incelerken nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır.
İnceleme sonucunda anlam değişimi ve bulanıklığına uğramış sözcüklerin sınırlı sayıda olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anlambilim, Anlam değişmeleri, Anlam bulanıklığı, Memleket Hikayeleri.

A Review on Meaning Changes and Ambiguity in Refik Halit Karay’s Short Story
Book Titled “Memleket Hikayeleri”
Language is a communication tool that can not fit in tight molds, and its boundaries can
not be drawn. The words within a language are not a random collection, but a complementary
structure that forms meaningful unity among them. This structure forms the basis of semantics.
The words we use may move away from their existing meaning which depends on the situation and
events that we want them to meet and may come to various changes over time. When studying this
side of the language, 'MeaningChanges', which is the sub-branch of the semantics, is used. In order
to reveal the change in a word and the reasons for the change in a word, the language is examined
diachronically and simultaneously. As a result of these examinations, various semantic events can
occur in any word, such as extension, narrowing, blurring (ambiguity), improvement, reverting, or
transition to another meaning. The narrowing of meaning occurs when a word with a broad meaning
lose one or a few of these meanings over time and gets a narrow meaning; whereas meaning
expansion means a word gets a wider meaning besides its first meaning. Meaning blur (ambiguity)
is a structure that can meet multiple meanings in the context in which it is used. The improvement
in meaning can refer to a word meeting a positive concept, while a reverting in meaning can refer
to a word pointing a negative concept. In transitionto another meaning, a word gets to meet a
meaning that is far different from what the word actually meant. The reasons for the occuring
changes could be listed as social, cultural and political related to the society in which the words
are used. The main aim of this study is to identify the words that have been, and perhaps might
be, subject to change and ambiguity, in the short story book of Refik Halit Karay's 'Memleket
Hikâyeleri'. The general scanning model was used when examining the words. As a result of the
examination, it has been determined that the words that have been subject to ambiguity and
change in meaning and are limited in number.
Keywords: Semantics, MeaningChanges, Ambiguity, Country Stories.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

359

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Esendal’ın ‘Arabacı Ali’ Öyküsü ile Çamlıbel’in ‘Han Duvarları’ Şiirinde
Metinlerarasılık Görünümleri
Doç. Dr. İlker AYDIN, Ordu Üniversitesi, ilkaydin67@hotmail.com
Özge İŞCİ, Ordu Üniversitesi, ozgeisci95@gmail.com
Nur ÖZKAN, Ordu Üniversitesi, nur.e24@gmail.com
Metnin bağımsız bir yapı olmaması, her metnin bir etkileşimin sonucu oluşması, metinlerin
kendinden önceki metinlerden etkilenmesi ya da kendinden sonraki metinleri etkilemesi akla
metinlerarasılık kavramını getirmektedir. Edebi bir metni tam ve doğru olarak kavrayabilme ve
çözümlemede, metnin üretildiği dönem ve yazarın içinde bulunduğu toplum kadar söz konusu
metnin kendinden önceki metinlerle olan ilişkilerini algılayabilmenin de önemli rolü vardır. Her
metin kendinden önce üretilmiş metnin devamı niteliğindedir ve hiç bir metin kendinden
öncekilerden bağımsız olarak ele alınamaz. Kitaplar her zaman başka bir kitaptan bahsederler ve
her öykü daha önce anlatılmış bir öyküyü içinde barındırır. Metinlerde her durum daha önce yaşanan
ya da kurgulanan bir duruma gönderme yapar. Metinlerarasılık kavramı iki metin arasında bir tür
konuşma veya alışveriştir. Kavram genel anlamıyla bir yeniden yazma işlemi olarak da algılanabilir.
Bir yazar başka bir yazarın metninden aldığı parçaları kendi metninin bağlamında kaynaştırarak
yeniden yazar. Bu çalışmada Milli mücadele döneminden bir kesit sunan Memduh Şevket Esendal’ın
‘Arabacı Ali’ öyküsü ile ‘Beş Hececiler’ olarak bilenen edebî grubun içinde yer alan Faruk Nafiz
Çamlıbel’in ‘Han Duvarları’ şiiri, metinlerarasılık yönünden genel tarama modeli ile incelenip
değerlendirilmiştir. Öykü kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, etkili dil kullanımı, tek
ve yoğun bir etki uyandırması gibi özelliklerle şiire en yakın edebî türdür. Yapılan inceleme
sonucunda öykünün ve şiirin metinlerarasılık yönünden zengin bir içeriğe sahip olduğu ve
birbirleriyle bağlantılı konulara yer verdiği tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, Arabacı Ali, Han Duvarları.

Intertextuality Views of Esendal's 'Arabacı Ali' Story and Çamlıbel's Han
Duvarları' Poem
The text is not an independent structure, and each text is a result of interaction, the text
itself being influenced by previous texts or influencing texts after itself, brings to mind the concept
of intertextuality. To understand and analyze a literary text accurately we need to look at the
period in which the text is produced and the society in which the author is located. It also has an
important role to be able to perceive the relationship between the text itself and the previous
texts. Books always refer to another book, and each story is featured a story that was described
earlier. In texts, each situation refers to a situation that has been lived or fictional. The concept
of intertextuality is a kind of conversation or Exchange between two texts. The concept can also
be perceived as a rewriting process in general terms. A writer rewrites the pieces of another
author's text in the context of his own text. In this study, Memduh Şevket Esendal's 'Arabacı Ali'
story, which is a section from the National Struggle period, and 'Han Duvarları' of Faruk Nafiz
Çamlıbel, who is in the literary group known as 'Beş Hececiler', were examined and evaluated by
the general scanning model was used intertextuality. The story is very similar to poetry. Because
the story is short, the story has a simple event pattern and uses effective language. It has
featuressuch as a single, intense effect. As a result of the study, it has been found that the story
and poetry have a rich content in terms of intertextuality, and they are related to each other.
Keywords: Intertextuality, Arabacı Ali, Han Duvarları.
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Ortaokuldaki Ders Metinlerinde Değerler
Dr. Ömer İNCE, Dokuz Eylül Üniversitesi, omer.ince@deu.edu.tr
Tuğba ŞİMŞEK, Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü, tugbasimsek5@gmail.com
Yaşadığı topluma ve dünyaya faydalı kuşaklar yetiştirmenin etik ve kültürel değerlerden
yararlanılarak mümkün olacağı düşünülmektedir. Günümüzde eğitim-öğretimin öğretim kısmına
verilen değer kadar ihmal edilen eğitim kısmına da değer verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Milli
Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da yayınladığı 2010/53 sayılı genelge ile Değerler
Eğitiminin önemine ve bu konuda yapılması gerekenlere dikkat çekmektedir. Milli Eğitim
Bakanlığının Sosyal Bilgiler Dersi (6, 7. Sınıflar) Öğretim Programı’nda yirmi değere yer
verilmektedir. Bunlar; adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik,
çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, özgürlük, sağlıklı
olmaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik ve yardımseverliktir.
Öğretimin bütünlük ilkesinden ve programda belirtilen ara disiplinler anlayışından hareketle bu
değerler, Türkçe Öğretim Programı’ndaki değer ifadeleriyle de örtüşmektedir. Türkçe öğretiminin
amaçlarının ve temel becerilerin kazandırılmasında metinler ön plana çıkmaktadır. Metinler içinde
verilen doğrudan ya da örtük mesajlar, olay örgüsü içinde sunulan çözümler v.b., metnin
okunmasından sonra sorulan sorular ve yapılan etkinliklerle öğrencileri üzerinde düşünmeye sevk
etmekte ve böylece metinlerde verilenler öğrenciler tarafından değerlendirilerek
içselleştirilmektedir. Değerlerin de Türkçe ders kitaplarındaki metinler içerisine yerleştirilerek
verildiği görülmektedir. Araştırmamızda Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının 2017 basım tarihli 5., 6.,
ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları ile 2017 basım tarihli Ez-de Yayıncılık’a ait 7. Sınıf ders kitabında
yer alan metinler ele alınmıştır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma yapılarak söz konusu yirmi
değeri tespit etmek ve bu değerlerin metinlerde ne şekilde ele alındığını incelemek amaçlanmıştır.
Kitaplarda yer alan metinlerde geçen değerlerin bazen açıkça bazen de sezdirilerek verildiği elde
edilen bulgular arasında yer almaktadır. Çalışma süreci tamamlandığında sonuç ve öneriler ayrıntılı
bir biçimde verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe dersi, Değer öğretimi, Ders kitabı.

Values in Texts of Middle School Textbooks
It is thought that raising generations that would contribute to the society and the world, in
which they live, is possible through ethical and cultural values. Nowadays, it is seen that the value
of the education given to the teaching part is neglected and the value of the education part is tried
to be appreciated. Also we see that, Ministry of Education’s Board of Education and discipline draws
the attention draw attention to the importance of values education and the needs to be done in
this regard with the circular letter they issued which is numbered 2010/53. Ministry of Education
has placed 20 values in the curriculum of social sciences lesson for the 6. And 7. grades students.
These values are, honesty, aesthetics, tolerance, hospitality, freedom, stay healthy, respect, love,
responsibility, cleanliness, patriotism and benevolence. Based on the principle of integrity of the
teaching and the understanding of the related disciplines stated in the program, these values also
overlap with the values expressed in the Turkish Curriculum. For the purpose of the acquisition of
the aims and basic skills of Turkish teaching, the texts come to the forefront. The direct or implicit
messages given in the texts, the solutions presented in the event mesh, etc., are prompted to ask
questions after reading the text, and the activities are carried out to think about the students, thus
being evaluated and internalized by the students given in the texts. It is seen that the values are
placed in texts in Turkish textbooks. In our research, the textbooks of the 5th, 6th and 8th grade
Turkish textbooks published by the Ministry of National Education publications with the publication
date of 2017 and the texts of the 7th grade textbook belonging to Ez-de Publishing. By doing a
descriptive study on the scanning model, it was aimed to determine twenty values and to examine
how these values are handled in texts. The findings in the texts in the books are sometimes found
clearly and sometimes intuitively. The results and suggestions will be given in detail when the work
process is completed.
Keywords: Turkish Lesson, Values education, Textbook, Texts.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

361

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Farkındalığı
Dr. Arzu ÇEVİK, Bartın Üniversitesi, arzu021@gmail.com
Dr. Merve MÜLDÜR, Süleyman Demirel Üniversitesi, mervemuldur@gmail.com
Bir sınıf öğretmeninden çocuk edebiyatına yönelik ilgisinin olması ve bu alanın özellikleri ile ilgili
farkındalık düzeyinin gelişmiş olması önem taşımaktadır. Çocuk edebiyatı dersi almadan sınıfla buluşacak
öğretmenlerin farkındalığının ne olacağına dair bir araştırma yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla,
tasarlanan durum çalışmasında çocuk edebiyatı dersini almayan öğretmen adaylarının farkındalık
düzeylerini tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yapılarak veri
toplanmıştır. Öğretmen adaylarına çocuk edebiyatı farkındalık düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan
araştırmacı tarafından hazırlanan dokuz soru yöneltilmiştir. İkinci sınıf öğrencilerinin tamamıyla yapılan
görüşmeler kayıt altına alınarak araştırmacılar tarafından analiz edilmiştir. İçerik analizi yapılarak kod
ve temalar belirlenmiş olup bu temalar doğrultusunda araştırmanın bulgularına ulaşılmıştır. Çocuk
edebiyatı kapsamına dair sorulan soruda öğrencilerin “İçerik” teması altında oluşan alt kategoriler amaç
ve çocuğa görelik eser kategorileridir. Çocuk edebiyatı “tür”lerine dair bulguda ise öğrencilerin tamamı
“hikâye” ye yer verdikleri görülmektedir. Hikâye türü ile birlikte masal, fabl, destan türlerinin takip
ettiği görülmektedir. Ayrıca “bilmece” ve “tekerleme” de çocuk edebiyatı türleri olarak düşünüldüğü
anlaşılmaktadır. “Çocuk edebiyatı ürünlerinin özellikleri” teması kategorileri ise “dil ve anlatım, çocuğa
görelik, içerik, teknik, eğlendirme” şeklindedir. Çocuk kitabı ve özdeşleştirilen kahraman teması
doğrultusunda oluşturulan kategoriler ise “klasikleşmiş dünya edebiyatı ürünleri, klasikleşmiş Türk
edebiyatı ürünleri, az bilinen yerli eserler ve bu eserlerde yer alan kahramanlar” olarak belirlenmiştir.
Bu kategoriler incelendiğinde herkesçe bilinen hedef kitlesinin irdelenmediği dünya edebiyatının
klasikleşmiş ürünleri ile sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Çocuk edebiyatının çocuğun gelişimine etkisi
teması doğrultusunda “kişilik gelişimi, dil gelişimi, hayal gücüne katkısı” şeklinde bulgulanmıştır. Çocuk
edebiyatında üslup temasında “çocuksuluk, çocuğa görelik, ihtiyaç, çocuk psikolojisi, sadelik” olarak
kategorize edilebilmektedir. Genel olarak yapılan değerlendirme ile öğretmen adaylarında ana hatlarıyla
bir farkındalığın var olduğu; ancak çocuk edebiyatı eleştirisi, değerlendirmesi ve karşılaştırılması
hususunda derinlemesine bir birikimin gerektiği bu açıdan da sınıf öğretmenlerinin çocuk edebiyatına
yönelik bakışının geliştirilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Çocuk metinleri, Farkındalık, İlgi.

Preservice Primary Teachers’ Awareness of Children Literature
It is important that level of awareness about the characteristics of children literature of primary
teachers is improved and that these teachers are interested in this field. Hence, it is aimed to conduct
a research on the awareness of primary teachers who will meet the class without taking the course of
children's literature. For this purpose, it was tried to determine the awareness levels of the sophomore
preservice primary teachers who did not take the children literature course in the designed case study.
Data were collected by interviews as qualitative method. Nine questions prepared by the researcher to
identify the level of awareness of these teachers on children literature were conducted to them.
Interviews were recorded and analyzed by researchers. Content analysis was done to determine the
codes and themes and the findings of researching them were reached. The subcategories that are formed
under the "Content" theme of the students in the question about the scope of children literature were
the objectives and the categories of relative work to the child. In the discovery of "genres" of children
literature, it was seen that all the students place "story". Tales, fables, epics were followed by the story
type. It was also understood that "riddles" and "rhyme" were considered as children's literary genres. The
categories of "characteristics of children literature products" were "language and expression, child's
relativity, content, technique, entertainment". The categories formed in the direction of the children's
book and the identified hero theme were "classical world literature products, classical Turkish literature
products, little known local artifacts and heroes in these works". When these categories were examined,
it was understood that the mass of the target which was known to all was limited to the classical products
of world literature which was not examined. Children's literature has been detected as "personality
development, language development, contribution to imagination" in relation to the development of the
child. Children literature could be categorized as "childhood, child relative, need, child psychology,
simplicity". In general, there existed awareness of preservice primary teachers with the main outlines;
but it was thought that it was important to improve the view of class teachers towards children's
literature that an in-depth accumulation of criticism, evaluation and comparison of children's literature
was required.
Keywords: Children literature, Children text, Awareness, Interest.
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Okuma Yazma Bilerek İlkokul Birinci Sınıfa Başlamak

Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN, Anadolu Üniversitesi, mgulteki@anadolu.edu.tr
Arş. Gör. Ecmel YAŞAR, Anadolu Üniversitesi, ecmelyasar@anadolu.edu.tr
Sınıf öğretmenlerinin ilkokul birinci sınıfta karşılaştıkları özel durumlardan biri de okuma
yazma bilerek ilkokula başlayan öğrencilerdir. Bu durum sınıf öğretmenlerinin okuma yazma bilerek
ilkokula başlayan öğrenciyle karşılaştıklarında ne yapacaklarını ve nasıl kararlar alacaklarını
bilmemelerine neden olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin okuma yazma bilerek ilkokula başlama
fenomeni hakkındaki deneyimlerinin ve bu deneyimlerine dayalı algılarının ne olduğunun ortaya
çıkartılması önemli görülmektedir.
Araştırmanın genel amacı; sınıf öğretmenlerinin okuma yazma bilerek birinci sınıfa başlayan
öğrenciler ile ilgili yaşadıkları deneyimleri belirlemektir. Araştırmanın alt soruları aşağıdaki gibi
oluşturulmuştur:
1. Sınıf öğretmenleri “okuma yazma bilerek birinci sınıfa başlama” fenomenini nasıl
anlamlandırmaktadır?
2. Sınıf öğretmenlerinin okuma yazma bilerek birinci sınıfa başlayan öğrencilerle ilgili
deneyimleri nelerdir?
3. Sınıf öğretmenlerinin okuma yazma bilerek birinci sınıfa başlayan öğrencilerin sınıfa
uyum süreçleri ile ilgili düşünceleri nelerdir?
4. Sınıf öğretmenleri okuma yazma bilerek birinci sınıfa başlayan öğrencilerin ailelerinin
ilkokuma yazma dersinden beklentilerini nasıl algılamaktadırlar?
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenolojinin betimleyici
fenomenoloji türü kullanılmıştır. Fenomenolojinin bir gereği olarak katılımcıların ilgili fenomeni
deneyimlemiş olması gerektiğinden, okuma yazma bilerek birinci sınıfa başlayan öğrenciyle çalışmış
olma ölçütü dahilinde veriler 6 sınıf öğretmeninden toplanmıştır. Söz konusu veriler, yarıyapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiş olup, birincil görüşmelere ait veriler tematik analiz
kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmacılar, kuramsal örnekleme dahilinde ikincil görüşmelerin
yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa, hangi katılımcılarla yapılacağına ilişkin karar verme
sürecindedirler.
Anahtar Kelimeler: Okuma yazma bilerek birinci sınıfa başlama, İlkokuma yazma öğretimi, Sınıf
öğretmeni.

Starting Primary School Grade One With Knowledge to Read and Write
One of the special cases that primary school teachers encounter in grade one is the students
starting primary school with knowledge to read and write. This case brings about the fact that
primary school teachers do not know what to do and how to decide, while confronting with the
students starting grade one with knowledge to read and write. For this reason, revealing what
teachers’ experiences concerning the phenomenon “starting primary school grade one with
knowledge to read and write” (SPKRW) and their perceptions relying on these experiences are
seems significant.
The general aim of the research is to determine primary school teachers’ experiences
concerning the students starting primary school grade one with knowledge to read and write. The
sub-questions of the research was designed as below:
1. How do primary school teachers make sense of the phenomenon “SPKRW”?
2. What are primary school teachers’ experiences concering the students SPKRW?
3. What do primary school teachers think about class adaptation process experienced by
the students SPKRW?
4. How do primary school teachers perceive these students’ parents’ expectation from
elementary reading and writing course?
In the research, descriptive phenomenology that is a type of phenomenology from the
qualitative designs was carried out. Depending on requirement of phenomenology the participants
to experience the phenomenon, the data was compiled from 6 primary school teachers based on
the criteria that teachers must have taught the students SPKRW. The data was compiled by means
of semi-structured interviews, and the data of primary interviews was analysed via thematic
analysis. Through theoretical sampling, the researchers are on the decision process concerning
secondary interviews and with which participants interviews will be conducted.
Keywords: Starting grade one with knowledge to read and write, Elementary reading and writing,
Primary school teacher.
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Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının
Belirlenmesi
Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, nevin.akkaya@deu.edu.tr
Arş. Gör. Eylem Ezgi ÖZDEMİR, Balıkesir Üniversitesi, eylemezgi@balikesir.edu.tr
Bir mesleğe yönelik tutum o mesleği yaparken gösterilecek özverinin ve başarının bir
belirleyicisi konumundadır. Bu nedenle alandaki başarının yanında özveri gerektiren bir meslek
olarak öğretmenliği seçmiş öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik tutumlarını belirlemek
öğretmen yetiştirmede yapılacak çalışmalar açısından önemlidir. Bu düşünceden hareketle bu
çalışmada eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli
değişkenler aracılığı ile incelemek amaçlanmıştır. Çalışma, tarama modeliyle yürütülmüştür. Bir
olguya yönelik bir durumu katılımcıların görüş, ilgi, beceri, gibi özelliklerini belirlemek için verilerin
toplanmasını ve analizini hedefleyen araştırmalar tarama çalışması olarak ifade edilir. Araştırmanın
çalışma grubunu 2017–2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim
fakültesinde öğrenim gören Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Eğitimi, İlköğretim
Matematik Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve İngilizce Eğitimi anabilim dallarının birinci
ve dördüncü sınıflarındaki 602 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar uygun (kazara) örnekleme
seçme yöntemiyle seçilmiştir. Uygun örnekleme araştırmaya hız, pratiklik ve maliyet açısından
kolaylıklar sağlamaktadır. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumunu belirlemek için
araştırmacılar tarafından daha önce geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği”
uygulanmıştır. Yapılacak istatistiksel analizler ile öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının cinsiyet, bulundukları sınıf düzeyi ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenine göre
anlamlı farklılık gösterip göstermediği belirlenecektir. Çalışma analiz aşamasında olduğu için
bulgular daha sonra yorumlanacaktır. Elde edilecek sonuçların bilgi ve becerilerin yanında sahip
olunan tutum ile de bağlantılı olan ve eğitim sisteminin başat ögesi olan öğretmenlik mesleğinin
gelişimi açısından önemli olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tutum, Öğretmenlik mesleği, Eğitim fakültesi.

Determination of the Faculty of Education Students’ Attitudes Towards
Teaching Profession
An attitude towards a profession is a determinant of self-sacrifice and success when doing
that profession. For this reason, it is important to determine the attitudes of the teacher candidates
who chose their profession as a profession that requires self-sacrifice in addition to the success in
the area, in terms of the studies to be carried out with teacher education. With this thought in this
study, it is aimed to examine the faculty of education students’ attitudes towards teaching
profession through various variables. . The study was conducted with the survey model. A situation
for a phenomenon is expressed as a survey model aiming at the collection and analysis of data to
determine the characteristics of the participants' opinions, interests, skills. The study's study group
constituted 602 students in thefirst and fourth year of the department of Guidance and
Phsychological Counseling Education, Turkish Language Education, Elemantary Mathematics
Teaching, Elementary Education, Social Studies Education and English Language Education in the
faculties of education of a state university in the fall semester of 2017-2018 academic year.
Participants were selected by random sample method. Random sample method provides
convenience in terms of speed, practicality and cost. In order to determine the attitudes of the
students towards the teaching profession, the “Attitude Scale of Teaching Profession” was applied
which developed previously by researchers. Statistical analyzes will determine whether the
attitudes of the students towards the teaching profession are significantly different according to
gender, class level and the reason for choosing teaching profession. Since the study is in the analysis
phase, the findings will be interpreted later. It is thought that the results to be achieved will be
important in terms of the development of the teaching profession, which is also connected with
the attitude that is possessed as well as the knowledge and skills and which is the dominant element
of the education system.
Keywords: Attitude, Teaching profession, Education faculty.
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“Okumak” Kavramı Üzerine Bir İnceleme: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bölümündeki Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları
Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, nevin.akkaya@deu.edu.tr
Arş. Gör. Eylem Ezgi ÖZDEMİR, Balıkesir Üniversitesi, eylemezgi@balikesir.edu.tr
Arş. Gör. Serdar AKBULUT, Akdeniz Üniversitesi, serdarakbulut@akdeniz.edu.tr
Bu çalışmanın amacı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümündeki öğretmen adaylarının
“okumak” kavramı üzerine algılarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Araştırmanın çalışma
grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
bölümlerinin ilk ve son sınıflarında okuyan 330 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin “okumak”
kavramı ile ilgili algılarının ortaya koyulması amacıyla ölçme aracı olarak, iki bölümden oluşan ve
ilk bölümde öğrencilerin kişisel bilgilerinin yer aldığı ve ikinci bölümde “benim için okumak…
çünkü…” şeklinde bir açık uçlu sorudan oluşan sormaca formu kullanılmıştır. Öğrenciler tarafından
tamamlanan formlar aracılığıyla 330 veri elde edilmiştir. Elde edilen 330 verinin, Nvivo 11 PLUS
programı aracılığı ile içerik analizi yapılmış ve zayıf yapıda olduğuna karar verilen 3 metafor
çalışmadan çıkarılmıştır. Kalan 327 metafor derlenerek bir metafor listesi oluşturulmuş, temalar
aracılığı ile gruplandırılmış ve elde edilen metaforlardan 4 kavramsal kategori oluşturulmuştur.
Oluşturulan bu 4 kavramsal kategoride yer alan metaforlar sayılarına göre; macera (143), kişisel
ihtiyaç ve gelişim (135), hayattan keyif alma (44) ve gereksiz bir eylem (5) şeklinde sıralanmıştır.
Çalışmada elde edilen sonuçların geleceği şekillendirecek yarının öğretmenlerinin okumak ile ilgili
algılarının nasıl olduğunun belirlenmesine ve öğretmen yetiştirmede yapılacak düzenlemelere katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metafor, Okumak, Öğretmen adayı.

An Investigation on the Concept of "Read": Metaphorical Perceptions of
Teacher Candidates in Turkish and Social Sciences Education
The purpose of this study is to determine the perceptions of teacher candidates of Turkish
and Social Sciences Education on the concept of “read” through metaphors. The study group
consists of 330 students who study in the first and last classes in the second semester of 2016-2017
academic year. As a means of measuring the perceptions of the students about the concept of
"read", the forms was used in which composed of two parts and where the first part contains the
personal information of the students and the second part contains a sentence “book for me ...
because ...”. as an open-ended question. 330 data were obtained through the forms completed by
the students. The 330 data obtained were analyzed by content analysis technique via Nvivo 11 PLUS
program and 3 metaphors determined to be weak structure were extracted. The remaining 327
metaphors were compiled to form a metaphor list, grouped by themes and 4 conceptual categories
were created. According to the metaphors in these 4 conceptual categories; adventure (143),
personal need and evolution (135), enjoying the life (44), an unnecessary action (5). It is thought
that the results obtained in the study will contribute to determining the perceptions of tomorrow's
teachers who will shape the future and to the arrangements to be made with teacher education.
Keywords: Metaphor, Read, Teacher candidates.
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Özetleme Stratejileri Öğretiminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özetleme
Stratejileri Kullanımına ve Öyküleyici Metin Özetleme Başarısına Etkisi
Dr. Serpil ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi, serpilozdemir34@gmail.com
Bu araştırmanın amacı özetleme stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmeni adaylarının özetleme
stratejileri kullanımına ve öyküleyici metin özetleme başarısına etkisini incelemektir. Araştırma yarı deneysel
desenlerden kontrol grupsuz tek gruplu öntest-sontest modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu,
Batı Karadeniz’de bir eğitim fakültesinde öğrenim gören Türkçe öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinden
oluşmaktadır. Metin üretme teknikleri dersini alan 35 öğretmen adayı araştırmaya katılmıştır. Veri toplama
aracı olarak Özetleme Stratejileri Özdeğerlendirme anketi ve öğretmen adayları tarafından yazılan özetler
kullanılmıştır. Araştırmanın deneysel işlemleri beş hafta sürmüştür. Bu süreçte yapılan işlemler sırasıyla
şunlardır: Birinci hafta Özetleme Stratejileri Özdeğerlendirme anketi uygulanmış, ardından öğretmen
adaylarının verilen bir öyküyü özetlemeleri istenmiştir. İkinci hafta, önceki haftanın özetleme çalışmalarının
dereceli puanlama anahtarı ile araştırmacı tarafından yapılan değerlendirmeleri öğretmen adaylarına
sunulmuş, örnek olarak seçilen beş çalışma projeksiyonla yansıtılarak sınıfta incelenmiştir. Öğretmen adayları
özetlerini akranları ile değişerek incelemeler yapmışlardır. İncelemelerden sonra özetleme stratejileri
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme sonrasında ise yeni bir öykü öğretmen adayları tarafından
özetlenmiştir. Önceki hafta özetlerinin incelenmesi, özetleme stratejilerinin vurgulanması, akranlar
tarafından eleştirilmesi sonrasında yeni bir öykünün özetlenmesi çalışmaları üçüncü ve dördüncü hafta tekrar
edilmiştir. Beşinci hafta önceki hafta özetlerinin araştırmacı tarafından yapılan değerlendirmeleri öğretmen
adaylarına sunulmuş ve ilk hafta uygulanan Özetleme Stratejileri Özdeğerlendirme anketi tekrar
doldurulmuştur. Özetleme Stratejileri Anketi frekans analizi ile, özetleme başarısı eşleştirilmiş gruplar t testi
ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda özetleme stratejileri kullanımında artış olduğu ve özetleme
başarısında son test lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. En olumlu değişimin görüldüğü özetleme
stratejileri “ana fikri tespit etme, ilk cümleye ana metnin konusunu ifade eden bir giriş cümlesiyle başlama,
özeti konu veya olay sıralamasına ve zaman uyumuna uygun olarak oluşturma, metnin ana düşüncesini özetin
son cümlesinde ifade etme, özet metninin üslubunda yazar ve özetleyici ayrımına dikkat etme”dir. Özetleme,
okuduğunu anlama düzeyinin bir göstergesidir. Bu nedenle her seviyede okuma çalışmalarında özetleme
stratejilerinin öğretimine yer verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Özetleme stratejileri, Öyküleyici metin özetleme başarısı, Türkçe öğretmeni adayları.

The Effect of Summarization Strategies Instruction on Prospective Turkish
Teachers' Use of Summarization Strategies and Achieving Narrative Text
Summarization
The purpose of this study is to examine the effect summarization strategies instruction on prospective
Turkish teachers' use of summarization strategies and achieving narrative text summarization. The research was
carried out in a single-group pretest-posttest model without control group from semi-experimental design. The study
group is composed of prospective Turkish teachers who are studying at a faculty of education in Western Black Sea.
Thirty-five prospective teachers attending the text production techniques course participated in the research.
Summarization Strategies Self-assessment questionnaire and summaries written by teacher candidates were used as
data collection tools. The experimental process of the study lasted five weeks. In this process, the following
operations were carried out respectively: In the first week the Summarization Strategies self-assessment
questionnaire was filled out, and then the teacher candidates summarized a story given. In the second week, the
researchers' evaluations of the previous week's summarization studies were presented to prospective teachers, and
the five-selected summary were projected and examined in class. Prospective teachers made peer evaluations by
changing their summary. Later, information on summarization strategies was given. After informing, a new story was
summarized by the prospective teachers. Review of the previous week's summaries, emphasis on summarization
strategies, peer review and summarization of a new story were repeated in the third and fourth weeks. In the fifth
week, the previous week's abstracts evaluated by the researcher were presented to prospective teachers and the
Summarization Strategies questionnaire was refilled. Summarization Strategies questionnaire was analyzed by
frequency analysis, summarization success was analyzed by paired groups t test. As a result of the analyzes, it was
seen that there was an increase in the use of the summarization strategies and a significant difference in the
summarization success in favor of the final test. Summarization strategies in which the most positive change is seen
are "to determine the main idea, to start with an input statement expressing the main text of the first sentence, to
summarize the subject or event order and to compose it in accordance with time harmony, to express the main idea
of the text in the final summary, attention to the distinction between the author and the narrator". Summarization
is an indication of the level of reading comprehension. For this reason, the teaching of summarization strategies
should be included in reading education at all levels.
Keywords: Summarization strategies, Narrative text summarization success, Prospective Turkish teachers.
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Öğretmen Adaylarının Değer Algıları
Dr. Serpil Özdemir, Bartın Üniversitesi, serpilozdemir34@gmail.com
Bu araştırmada öğretmen adaylarının değer algılarını belirlemek amaçlanmaktadır. Tarama modelinde
yürütülen araştırma Batı Karadeniz’de bir eğitim fakültesinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bu fakültede
okuyan üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya BESYO, Matematik, sosyal bilgiler, Türkçe
öğretmenliği, Fen Bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan 155 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.
Araştırmanın verileri Portre Değerler Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek “güç, başarı, hazcılık, uyarılma, özyönelim,
evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma, güvenlik” olmak üzere 10 boyuttan oluşmaktadır. Öğretmen
adaylarının değer tercihlerini belirlemede betimsel analiz, ikili grup karşılaştırmaları için t testi, ikiden fazla
grup karşılaştırmalarında ANOVA testi yapılmıştır.
Analizler sonucunda öğretmen adaylarının en çok benimsedikleri değerlerin sırasıyla “evrenselcilik,
güvenlik, iyilikseverlik” olduğu en az benimsenen değerin ise güç olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete göre güç
değerine erkek öğrencilerin daha fazla anlam yüklediği görülmüştür, diğer boyutlarda anlamlı farklar
görülmemiştir. Bölümlere göre “güç, başarı, evrenselcilik ve güvenlik” boyutlarında anlamlı farklar olduğu
görülmüştür. Güç boyutunda farkın BESYO ile diğer tüm bölümler arasında, BESYO lehine olduğu; başarı
boyutunda BESYO ile matematik, sosyal, Türkçe ve sınıf öğretmenliği bölümleri arasında BESYO lehine;
evrenselcilik boyutunda BESYO ile Türkçe arasında Türkçe bölümü lehine, sınıf öğretmenliği ile fen bilgisi ve
Türkçe bölümleri arasında fen bilgisi ve Türkçe bölümleri lehine anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Güvenlik
boyutunda BESYO ile fen bilgisi ve Türkçe arasında fen bilgisi ve Türkçe lehine, matematik ile sınıf öğretmenliği
arasında matematik bölümü lehine, sınıf öğretmenliği ile fen bilgisi ve Türkçe bölümleri arasında fen bilgisi ve
Türkçe lehine anlamlı farklar belirlenmiştir. Lise türü bakımından başarı ve özyönelim boyutlarında anlamlı
farklar görülmüştür. Farkın kaynağını belirlemek üzere yapılan ikili karşılaştırmalarda başarı boyutunda meslek
lisesi, düz lise ile Anadolu lisesi mezunları arasında düz lise ve meslek lisesi mezunları lehine anlamlı farklar
belirlenmiştir. Özyönelim boyutunda düz lise ile Anadolu lisesi mezunları arasında düz lise mezunları lehine
anlamlı farklar belirlenmiştir. Gelir düzeyi ile değer tercihleri arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.
Öğretmen adayları sevgi, saygı, eşitlik, yardımseverlik, barış, ülke güvenliği, sağlık konularında
hassastırlar. Bu sonuçlar benimsedikleri değerler bakımından öğretmen adaylarının ideal öğretmenler
olacaklarını göstermesi bakımından önemlidir. Cinsiyetin, branşın ve mezun olunan lise türünün değer
sistemlerini farklılaştıran önemli değişkenler olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, Değer algıları, Portre değerler.

Value Perceptions of Teacher Candidates
In this research, it is aimed to determine the value perceptions of teacher candidates. The survey conducted
in the screening model was conducted at a faculty of education in the Western Black Sea. third grade students
studying in these schools constitute the universe of the study. 155 students studying in the departments of PES,
Mathematics, Social Science, Turkish, Science and Classroom teaching participated voluntarily in the research. The
data of the study were collected with the Portrait Values Scale. The scale consists of 10 dimensions as ""power,
success, hedonism, arousal, self-interest, universalism, benevolence, tradition, conformity, security"". Descriptive
analysis was used to determine value preferences of teacher candidates, t test was used for two group comparisons,
ANOVA test was used for more than two group comparisons.
As a result of the analyzes, it was determined that the most adopted values were ""universalism, security,
benevolence"" and the least adopted value was power by the teacher candidates. According to the gender, male
students had more meaning in power value, but no significant difference was seen in other dimensions. ""Power,
achievement, universalism and security"" sub-dimensions were found to be significantly different according to the
department. Significant differences were seen between BESYO and all other departments in the power dimension in
favor of BESYO; between BESYO and mathematics, social, Turkish and classroom teaching departments in the
achievement dimension in favor of BESYO; between BESYO and Turkish in the dimension of universalism in favor of
Turkish department, and between classroom teaching and science in favor of Turkish and science departments. In
the security dimension, it is determined that there were significant differences between PES and science and Turkish
in favor of science and Turkish, between mathematics and classroom teachers in favor of mathematics department,
between classroom teaching and science and Turkish in favor of science and Turkish. Significant differences were
found in the achievement and self-direction dimensions in terms of high school type. In the bilateral comparisons to
determine the source of the difference, significant differences were determined between the vocational high school,
high school and Anatolian high school graduates in favor of high school and vocational high school graduates.
Significant differences were found between the high school and the Anatolian high school graduates in the selfdirection dimension in favor of high school graduates. There is no significant relationship between income level and
value preferences.
Teacher candidates are sensitive to love, respect, equality, helpful, peace, security of the country, and
health. These results are important in that they show that prospective teachers will be ideal teachers in terms of
the values they have adopted. It can be said that gender, branch, and graduated high school are important variables
that differentiate the value systems of the class.
Keywords: Teacher candidates, Value perceptions, Portrait values.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

367

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

Okuma Eğitiminde Kavram Haritaları Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri:
Nitel Bir Araştırma
Ezgi DEMİRCİ, Kırıkkale Üniversitesi, eeezgidemircii@gmail.com
Okuma eğitimi çalışmalarında kavram haritalarının kullanımı, öğrencilerin hem derse etkin
katılımını hem de okuduğunu kavrama, değerlendirme ve özetleme süreçleriyle ilgili bilişsel farkındalık
stratejileri edinmelerini sağlar. Türkçe eğitiminde kavram haritaları üzerine yapılan çalışmalar,
okuduğunu anlama ve kalıcılık üzerine etkisine yöneliktir. Bu çalışmada ise okuma eğitiminde kavram
haritaları kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini ve deneyimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Araştırmada Türkçe öğretmenlerinin kavram haritalarına yönelik görüşlerini belirlemek için nitel
araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenografi kullanılmıştır. Fenomenografi araştırmalarında veri
kaynakları araştırmanın odaklandığı gruplardır. Olgulara ilişkin yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmak
için görüşmeler yapılır. Görüşmenin araştırmacılara sunduğu esneklik ve etkileşim yoluyla irdeleme
yapılır. Bu araştırmalar, kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu daha iyi
tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar
ortaya koyabilir. Çalışma; 2017-2018 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda
Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Türkçe öğretmenliği lisans mezunu on(10) Türkçe öğretmeni ile
yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından görüşme formu aracılığıyla yüz yüze toplanmıştır.
Araştırma sonucunda görüşmelerine yer verilen Türkçe öğretmenlerinin, kavram haritaların dersin farklı
aşamalarında kullanımında eksiklik olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların, sınıflama haritasının içinde
değerlendirilen hiyerarşik haritanın ayrı bir başlık olarak ele aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe
öğretmenleri kavram haritaları kullanırken öğrencilerin yaptıkları birtakım hatalara değinmişlerdir. Buna
bağlı olarak araştırma sonucunda şu önerilere yer verilmiştir: Okuma eğitiminin yanı sıra iyi bir dinleme
eğitimi öğrencilere kazandırılmalıdır. Türkçe eğitiminde kavram haritalarının dersin araştırma
aşamasında da kullanılabilirliği gerek hizmet öncesi gerek hizmet içi programlar sayesinde öğretmenlere
sunulmalıdır. Kavram haritalarına yerleştirilen uygun kelimeler seçilirken öğrencilerin önbilgisi kontrol
edilmeli, bilinmeyen kelimelere yer verilmemelidir. Farklı metin türlerinde farklı kavram haritaları
kullanımı zenginleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Okuma eğitimi, Kavram haritaları.

The Views Of Teachers About Using Concept Maps İn Reading Education: A
Qualitative Research
The use of concept maps in reading literacy studies enables learners to acquire cognitive
awareness strategies related to both effective participation in the lesson as well as comprehension,
assessment and summarization processes. Studies on concept maps in Turkish education are influenced
on understanding and persistence. In this study, it was aimed to reveal the views and experiences of the
teachers on the use of concept maps in reading education. Fenomenography, one of the qualitative
research methods, was used to determine the opinions of Turkish teachers about concept maps in the
research. Negotiations are made to reveal the experiences and meanings of the phenomena. The
interview is based on the flexibility and interaction that researchers offer. These surveys may not
produce definitive and generalizable results. However, it can reveal examples, explanations and
experiences that will help us to recognize a phenomenon better and provide meaningful results. In the
academic year of 2017-2018, the study was conducted to ten (10) Turkish teachers who have a bachelor
degree in Turkish teaching working as a Turkish teacher in the schools affiliated to the Ministry of
National Education. The data were collected face to face by the researcher through the interview form.
As a result of the research, it has been determined that the Turkish teachers whose interviews were
included had a lack of use of the concept maps at different stages of the course. Participants have
reached the conclusion that the hierarchical map assessed in the classification map treats them as a
separate title. When Turkish teachers used concept maps, they referred to some mistakes that students
made. As a result of this research, the following recommendation has been given: Good listening
education should be given to students in addition to reading education. The availability of the concept
maps in the course of Turkish language teaching should be presented to teachers through pre-service
and in-service programs. When selecting the appropriate words placed on the concept maps, the
students should check the prefix and not include unknown words. The use of different concept maps in
different types of texts should be enriched.
Keywords: Tutkish education, Reading education, Concept maps
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Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Hecelerin İncelenmesi
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, aysederyaisik@gmail.com
Beyin araştırmalarına göre okuma sürecinde zihnimizde iki temel işlem yapılmaktadır.
Bunlar yazılı kelimeleri tanıma ve anlama olmaktadır. Bu becerileri erken yaşlarda geliştirmek için
kelime tanıma çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Yazılı kelimelerin temel bileşeni hecelerdir.
Heceleri tanımadan kelimeleri okumak mümkün değildir. Bu nedenle öğrencilere önce heceleri
okuma, yazma ve anlama öğretilmektedir. Hecelerin kısa veya uzun olması okuma ve anlama
sürecini etkilemektedir. Araştırmalara göre çocuklar iki sesten oluşan açık heceleri daha kolay
tanımaktadır. Bu nedenle okuma sürecinde hecelerin türü, açık, kapalı, kısa ve anlamlı olmasına
dikkat edilmektedir. Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca gibi dillerde hecelerin yapısı, türü
ve özellikleri konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda okumayı yeni
öğrenen öğrencilere iki harfli açık ve kapalı hecelerden oluşan metinlerin verilmesi, sonraki
derslerde üç ve dört harfli hecelerden oluşan metinlere geçilmesi önerilmektedir. Bu araştırmada
Türkçe ders kitaplarında bulunan metinlerde kullanılan hecelerin özellikleri, türü ile kullanım sıklığı
belirlenmiştir. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 öğretim yılında okutulan
Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde kullanılan kelimelerdeki hecelerin yapısı, türü ve kullanım
sıklığı saptanmıştır. Türkçede 6 tür hece olmasına rağmen metinlerde en çok iki hece yapısının (ZS
(ba) ve ZSZ (bak)) kullanıldığı, Türkçe hecelerin sistemli ve kolay öğrenilen yapıda olduğu
görülmüştür. İki heceyle metinlerin %95’inin yazıldığı, kullanılan hecelerin yarıdan fazlasının kısa
ve açık heceler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum okuma ve anlamayı kolaylaştırmakta, Türkçenin
öğretim üstünlüğünü artırmaktadır. Türkçe ders kitaplarında verilen metinler incelendiğinde önemli
sorunların olduğu, MEB tarafından verilen 2, 4, 6. ve 8. sınıf Türkçe kitaplarındaki metinlerin dil
yönüyle incelenmeden seçildiği ve sınıf düzeyi göre sıralanmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Ders kitabı, Hece.

Examination of the Syllables Used in Turkish Course Books
According to brain research, there are two basic processes in our mind during the reading
process. These are the recognition and understanding of written words. We focus on word
recognition studies to improve these skills early on. The basic composition of written words is
syllables. It is not possible to read the words without knowing the words. For this reason, students
are taught to read, write and understand syllables first. Short or long nights affect the process of
reading and comprehension. According to research, children are more likely to recognize the open
syllabus composed of two chestnuts. For this reason, attention is paid to the fact that the type of
syllables in reading process is open, closed, short and meaningful. In languages such as German,
French, English and Spanish, extensive research is being done on the structure, types and properties
of syllables. In these researches it is suggested that new learners should be given texts consisting
of two lettered open and closed syllables and texts composed of three and four lettered syllables
in the next lessons. In this research, the characteristics, type and usage frequency of the syllables
used in texts found in Turkish textbooks have been determined. For this purpose, the structure,
type and usage frequency of the syllables in the texts used in the textbooks of the Turkish textbooks
which were taught by the Ministry of National Education in 2017-2018 academic year were
determined. Despite the fact that there are 6 syllables in Turkish, it is seen that most of the
syllables in the texts (CV (ba) and CVC (bak)) are used and the Turkish syllables are systematically
and easily learned. It turns out that 95% of the texts are written with two syllables, and more than
half of the used syllables are short and open syllables. This situation facilitates reading and
understanding, and increases the teaching superiority of Turkic. When the texts in the Turkish
textbooks are examined, it is seen that there are important problems. The texts in the 2, 4, 6 and
8th grade Turkish books given by the Ministry of National Education were selected without
examining the language.
Keywords: Turkish training, Text book, Syllables.
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İlk Okuma Yazma Öğretimi Açısından Türkçedeki Ses ve Harflerin İncelenmesi
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, aysederyaisik@gmail.com
Dil düşünceyi, düşünce de zihni zenginleştirir. İnsanlar dil ve zihin becerilerini kullanarak öğrenir,
kendini geliştirir ve geleceğine yön verir. Bu süreçte düşünme, anlama, sorgulama, araştırma, sorun
çözme gibi beceriler çok önemli olmaktadır. Bu becerileri geliştirmek ve hayat boyu sürdürmek için çeşitli
çalışmalar yapılmaktadır. Bunların başında okuma yazma öğretim çalışmaları gelmektedir. Etkili bir
ilkokuma yazma öğretimi için öğretilecek ses/harf, hece ve kelimeler özenle seçilmekte, dilde sık
kullanılan ögelere öncelik verilmektedir. Bu anlayışla Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca gibi
dillerde sık kullanılan ses/harf, hece ve kelime listesi hazırlanmaktadır. Bu araştırmada ilkokuma yazma
öğretimi açısından Türkçedeki ses ve harflerin durumu ile özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma
sonunda Türkçe kelimelerin dörtte birinin sesli, dörtte üçünün ise sessiz harflerle başladığı, %40’ının sesli
%60’ının ise sessiz harflerle bittiği belirlenmiştir. Türkçedeki kelimelerin ilk ve son harflerinde ‘k’ ve ‘a’
harfinin sık kullanıldığı belirlenmiştir. Bu durum okuma sürecinde harflerin görsel tanıma ve baskın ayırt
etme düzeyini artırmakta, kelimelerin daha çabuk ve kolay tanınmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan
kelimelerin yarıdan fazlası sürekli sessizlerle başlamakta ve bitmektedir. Bu durum kelimelerin başı ve
sonundaki seslerle melodi oluşturma, sesi uzatma, yükseltme, ritim, prosodi, tonlama yapma, oyun
oynama gibi işlemler öğrenme sürecini zevkli hale getirmekte ve kalıcılığı artırmaktadır. Sonuç olarak ses,
harf ve kelime kullanımı yönüyle Türkçenin başta İngilizce olmak üzere çoğu Avrupa dilinden üstün olduğu
ve bu yapının Türkçenin öğretim üstünlüğünü artırdığı görülmektedir. Etkili bir ilkokuma yazma öğretimi
açısından Türkçe Öğretim Programındaki harf sıralamasının dilimizin yapısına uygun düzenlenmesi,
öğretilecek harf, hece ve kelimelerin özenle seçilmesi, ders kitap ve materyallerin yenilenmesi ve
Türkçemizin öğretim üstünlükleri konusunda yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Ses, Harf, Kullanım sıklığı, İlk okuma yazma öğretimi.

Examination of the Sounds and Letters in Turkish in terms of Teaching First
Literacy
Language enriches thought, thought also enriches the mind. People learn by using language and
mind skills, develop themselves and direct the future. In this process, skills such as thinking,
understanding, inquiry, research, problem solving are very important. Various efforts are being made to
improve these skills and to maintain them for life. At the beginning of these are studies of reading and
writing. The voice / letters, syllables and words to be taught are carefully selected for effective primary
school writing instruction, and frequently used items are given priority. With this understanding,
frequently used voices / letters, syllables and word lists are prepared in languages such as German,
French, English and Spanish. In this research, the situation and characteristics of the voices and letters
in Turkic have been tried to be determined in terms of teaching primary school writing. At the end of the
research, it was determined that one fourth of the Turkish words started with voicemail, the third and
fourth with silent letters, and 40% with voicemail and 60% with quiet letters. It has been determined that
'k' and 'a' letters are frequently used in the first and last letters of the Turkic words. This increases the
level of visual recognition and dominant discrimination of the letters in the reading process, making the
words more quickly and easily recognizable. On the other side, more than half of the words start and end
with continuous silences. The process of making melodies, lengthening, raising, rhythm, prosody, toning,
playing games with the sounds of the words at the beginning and end of the words makes the learning
process enjoyable and increases the permanence. As a result, the use of sound, letters and vocabulary
seems to be superior to most of the European languages, especially English, which seems to increase the
teaching superiority of the Turkic. In terms of teaching effective primary school writing, it is suggested
that the arrangement of the letters in the Turkish Language Teaching Program should be arranged
according to the structure of our language, careful selection of letters, syllables and words, renewal of
textbooks and materials and new researches on teaching advantages of Turkish people.
Keywords: Turkish, Sound, Letters, Usage frequency, First literacy teaching.
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Eleştirel Dinleme*
Dr. Yusuf SÖYLEMEZ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, kiokagan@yandex.com
Prof. Dr. H. Ahmet KIRKKILIÇ, Atatürk Üniversitesi, ahmetk@atauni.edu.tr
Dil ile düşünce arasındaki ilişki pek çok filozof ve dil bilimcinin üstüne düşünüp görüş
belirttiği bir alandır. Görüş ayrılıkları olsa da mutlak bir ilişki olduğu yönünde fikir birliği olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini de dilden bağımsız düşünmek doğru
olmayacağından hem dil hem de düşünme eğitimi açısından birlikte değerlendirilmesi doğru
olacaktır.
Üstünde pek durulmayan konulardan biri olan eleştirel dinleme bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı eleştirel dinlemenin tanımını yaparak özelliklerini ortaya
koyabilmektir.
Nitel araştırma deseninde gerçekleşen çalışmanın verileri doküman incelemesi yolu
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yolu ile analiz edilmiş ve tematik olarak tasnif
edilmiştir.
Sonuç olarak bir eleştirel dinleme tanımına ulaşılmış ve eleştirel düşünme temelinde
eleştirel dinlemenin 12 belirgin özelliği belirlenmiş ve açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, Eleştirel dinleme, Dinleme eğitimi, Üst düzey düşünme
becerisi.

Critical Listening*
The relationship between language and thought is a field in which many philosophers and
linguists reflect on and express their opinions. It would not be wrong to say that there is a consensus
that there is an absolute relationship, even if there are differences of opinion.
Since it is not right to think independently of high-level thinking skills such as critical
thinking independently, it will be appropriate to assess both language and thinking education
together.
Critical listening, which is one of the issues that is not much emphasized, constitutes the
subject of this study. The purpose of the research is to be able to reveal the properties by making
the definition of critical listening.
The way of conducting the study of the work done in the qualitative research design has
been realized. The obtained data were analyzed by means of content analysis and classified
thematically.
As a result, a definition of critical listening has been reached and 12 distinct characteristics
of critical listening on the basis of critical thinking have been identified and explained.
Keywords: Critical thinking, Critical listening, Listening training, High-level thinking skills.

* Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Eleştirel Dil Becerileri Ölçeklerinin Geliştirilmesi, adlı doktora tezinden
genişletilerek alınmıştır.
This study was expanded by the dissertation entitled "Development of Critical Language Ability Scales for
Secondary School Students".
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Türkçe Öğretmenlerinin Ortaokul Türkçe Derslerinde Klasik Türk Edebiyatı
Metinlerinin Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Oğuzhan SEVİM, Atatürk Üniversitesi, o.sevim@atauni.edu.tr
Dr. Yusuf SÖYLEMEZ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, kiokagan@yandex.com
Bir milletin duygu, düşünce ve dünya görüşünün oluşmasında en önemli vasıta olan dil, aynı
zamanda millî kültürün ve millî kimliğin temelini oluşturan başat kaynaktır. Bir millet tarihini dili
sayesinde öğrenir. Çünkü dil, konuşulduğu toplumun millî hafızasıdır. Mensubu olduğu milletin diline
ve bu dil ile örülen kültürüne yabancılaşan insanların, o milletin geleceği için hiçbir olumlu tasarım
içerisinde olmayacağı bir gerçektir. Tarihini bilmeyen, geleceğe yön veremeyecektir. İçinde
yaşadığı toplumun geleceğine önemli katkılar sağlayacak gençler için Türk dilinin tüm özelliklerini
ve tarihî gelişimini bilmek, Türk milletinin düşünüş, yaşayış ve beklentilerini anlamada en büyük
rehber olacaktır.
Türk dilinin ve kültürünün gelişimi sürecinde önemli bir zaman dilimini kapsayan klasik Türk
edebiyatı; bir imparatorluk edebiyatı olması yanı sıra estetik açıdan en olgun edebî ürünlerin ortaya
konulduğu, Türk dili, edebiyatı ve sanatı açısından estetik zevkin doruğuna ulaşıldığı zengin bir
edebiyat geleneğidir. Bu gelenekten her bir Türk gencinin azami derecede yararlanması ise Türk
dilinin inceliklerinin ve estetik zevkinin kazandırılması bakımından bir zarurettir.
Klasik Türk edebiyatının belirtilen bu ehemmiyetinden yola çıkılarak Türkçe derslerinde bu
edebiyat dönemine ait metinlerin kullanılması araştırmacıların ilgi alanına girmiş ve bu doğrultuda
pek çok çalışma yapılmıştır. Klasik Türk edebiyatı metinlerinin öğretimi sürecinde bu metinlerin
ders kitaplarında yer alması gibi öğretiminde rehberlik edecek olan öğretmenlerin de konuyla ilgili
tutum ve görüşleri önem arz etmektedir. Bu araştırmada klasik Türk edebiyatı metinlerinin ortaokul
Türkçe derslerinde kullanımına yönelik öğretmen görüşleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma
tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler görüşme tekniği ile elde edilirken
verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanarak
öğretmen görüşleriyle ilgili sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, Edebî metin, Klasik Türk edebiyatı öğretimi.

An Investigation of the Interviews of Use of Classical Turkish Literature Texts
in Turkish Teachers in Middle East Turkish Lessons
Language, which is the most important means of forming a nation's emotions, thoughts and world
view, is also the dominant source of national culture and national identity. A nation learns its history
through language. Because language is the national memory of the society we speak. It is a fact that the
people who are alienated to the language of the nation that it is a member of and the culture that is
formed with this language will not be in a positive design for that nation's future. Those who do not know
the history will not be able to direct the future. Knowing all the features and historical development of
the Turkish language for young people who will provide important contributions to the future society
will be the greatest guide to the thinking, life and expectations of the Turkish nation.
Classical Turkish literature covering an important period of time in the development of Turkish
language and culture; is a rich literary tradition in which not only an empire literature but also the most
mature literary products in terms of aesthetics are presented and the aesthetic pleasure is reached in
terms of Turkish language, literature and art. The utmost benefit of each Turkish genus from this
tradition is a necessity in terms of acquiring the subtleties of Turkish language and aesthetic taste.
The use of the texts of this literary period in Turkish lectures has been put into the interest of
the researchers and many studies have been made in this direction by taking into account the significance
of classical Turkish literature. The attitudes and opinions of the teachers who will guide in the teaching
of classical Turkish literary texts such as taking texts in textbooks during the teaching process are
important. In this research, it was tried to investigate teacher views on the use of classical Turkish
literary texts in secondary school Turkish lessons. The research was conducted in accordance with the
screening model. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the data when the data were
obtained by interview technique. The findings were interpreted and the results related to teacher
opinions were reached.
Keywords: Classical Turkish literature, literary text, classical Turkish literature teaching.
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Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazılarındaki Mesajların Duygusal Yön Analiziyle
Değerlendirilmesi
Dr. Kenan BULUT, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, kenanbulut80@yyu.edu.tr
Dr. Bünyamin SARIKAYA, Muş Alparslan Üniversitesi, b.sarikaya@alparslan.edu.tr
Bilindiği üzere yazma bireyin duygularını en güzel şekilde ifade ettiği alanlardan birisi hatta
en önde olanıdır. İnsanoğlu konuşurken söyleyemediği veya tam olarak yansıtamadığı birçok duygu
ve düşüncesini yazarak daha iyi ortaya koyar. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenliği Anabilim
Dalı, 1. sınıf öğrencilerinin yazdıkları hikâye ve denemelerinin içerdiği mesajların duygusal yön
analizi ile değerlendirilmesidir. Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı,
1. sınıf öğrencileriyle yapılmaktadır (devam etmektedir). Çalışma Yazılı Anlatım 2 dersi
çerçevesinde yürütülmektedir. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla dönem içerisinde belli
aralıklarla öğrencilere deneme ve hikâyeler yazdırılmaktadır. Yazdırılan deneme ve hikâyeler
serbest konuludur. Öğrencilere yazılar yazdırılırken herhangi bir yönlendirme yapılmamaktadır.
Çalışmanın verileri içerik analizinin bir çeşidi olan ‘duygusal yön analizi’ ile yapılacaktır. Duygusal
yön analizi bireylerin yazılarının duygu yüklerinin incelenmesi açısından önemli bir analiz çeşididir.
Duygusal yön analizi ile yazılara yansıyan hayata bakış açılarını, olayları değerlendirme şekillerini
ortaya koymak mümkündür. Bu analizle cümleler olumlu, olumsuz, nötr, müphem, karışık vb.
şekilde tanımlanacak ve böylece yazıların daha çok ne tür mesajlar içerdiği ortaya konulmaya
çalışılacaktır. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular, ulaşılan sonuçlar ve yapılacak öneriler
bilimsel bir yayınla paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretmen adayları, Mesajlar, Duygusal yön analizi

Assessment of the Messages in the Texts of Pre-Service Turkish Language
Teachers’ by Emotional Milestones Analysis
Writing is one of the fields or even the only field, where people can express their emotions
best. By writing, people can express their opinions and feelings that they cannot convey or
articulate fully through speaking. The aim of this study is to perform sentiment analysis to evaluate
messages in stories and essays written by first-grade students of the Department of Turkish
Language Teaching. The on going study is conducted with the first-grade students of the
Department of Turkish Education of Van Yüzüncü Yıl University within the framework of Written
Expression 2 course. Students are asked to write stories and essays about anything at regular
intervals during the term in order to collect data. Students are not given any instructions during
the process of writing. The data of the study will be analyzed by 'emotional milestones analysis'
which is a type of content analysis. Emotionally milestones analysis is an important type of analysis
for examining the emotional burden of the writings of individuals. Emotional milestones analysis
emotions in texts written by people to determine their perceptions of life and their attitude
towards a particular topic or event. We will use this analysis to categorize the sentences in the
students’essays as positive, negative, neutral, ambiguous, mixed etc. and determine what types of
messages they contain. Findings, results and recommendations will be scientifically published.
Keywords: Pre-service Turkish language teachers’, Messages, Emotional milestones analysis.
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Effects of Dictogloss as a Collaborative Writing Activity on Students’
Perceptions and Language Development
Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University of Science and Technology, tanjudeveci@yahoo.com
Dr. Nader Ayish, Khalifa University of Science and Technology, nayish@pi.ac.ae
Dictation, where the teacher reads aloud a text while students write down verbatim what
they hear, is perceived by many as a boring thing of the past in today’s student-centered, activelearning classroom. Yet dictation requires intensive cognitive language processing and active
listening skills, especially among second-language learners. This is particularly true for Dictogloss,
a more sophisticated form of dictation, where learners listen to a text read aloud and then
reconstruct it by working closely in a small group. Dictogloss, lends itself to meaningful interaction
among students, allowing them to engage actively in the learning process and construct their own
knowledge. This paper presents the results of an experimental study in which 77 first-year
university students in an English language course participated in a Dictogloss that carefully
examined this writing process and compared it to students’ individual writing experience. Results
showed that the collaboratively written corpus were closer to the original text in terms of
readability level, grammar, and vocabulary profile than the individually written corpus. It was also
found that teacher grades for the two corpora differed significantly to the benefit of the
collaboratively written corpus. Analysis of the data collected on student perceptions of the two
types of writing experiences revealed that students found collaborative work more natural,
empowering, motivating, enjoyable and less stressful. They also stated that collaborative writing
helped improve their language skills, especially in the area of grammar, vocabulary, and mechanics.
We will briefly discuss these results and offer recommendations to support students’ development
of language skills through a variety of collaborative activities.
Keywords: Dictogloss, Dictation, Collaborative writing, Active-learning
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Üstün Yetenekli Öğrencilere Yabancı Dil Öğretimi
Dr. Fatma KARAMAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, fatmakaraman33@gmail.com
Öğrenme süreci, bireyin kapasitesi, ilgileri, yetenekleri, bilgi birikimleri ve kendi seviyesine
bağlı olarak bu süreçte yer edinebileceği özge bir durum olması bağlamında bireysel bir özelliğe
sahiptir. Bu nedenle eğitim ve öğretimin merkezinde öğrenen birey vardır. Tercih edilen eğitim
felsefesi, öğretim yaklaşımı, öğretim programı gibi öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde
etkili olan bütün bu unsurlar öğrenciye göre düzenlendiği ölçüde istenen kazanımlara ulaşılabilir.
Bu durum öğretim ilkelerinden olan öğrenciye görelik kavramını öne çıkarmaktadır.
Son dönemlerde öğrenciler arasındaki bilişsel, duyuşsal ve sosyal farklılıkların
belirginleşmesine bağlı olarak özel eğitime verilen önem artmış, üstün yetenekli bireyler artık
eğitimlerini desteklemek amacıyla bilim sanat okullarına yönlendirilmektedirler. Eğitim ve
öğretimde kullanılan yöntem, teknik ve etkinlikler her okul türüne göre değişiklik gösterdiği gibi bu
tür okullarda kullanılan yöntem, teknik ve etkinlikler de değişiklik göstermelidir. Bu bağlamda bu
çalışmanın amacı yabancı dil öğretiminde üstün yetenekli öğrencilere, sahip oldukları yeteneklerini
kullanabilecekleri etkinlik ve uygulamalarla ilgili somut örnekler sunmaktır. Çalışmada öncelikle
bilim ve sanat okullarının amacı, üstün yetenekli kavramı açıklanarak üstün yetenekli bireylerin
sahip oldukları özellikler belirtilmiştir. Bu tip öğrencilere yabancı dil derslerinde uygulanacak
etkinlik modelleri yapılandırmacı öğretim yaklaşımına dayandırılarak tasarlanmıştır. Bu tasarlanan
modellerin uygulanabilmesi için bu okul türünde görev alan yabancı dil öğretmenlerinde bulunması
gereken nitelikler belirtilmiştir. Buna ek olarak ders anlatım sürecinde hangi öğretim stratejilerinin
kullanılabileceği açıklanmıştır. Çalışma sonunda yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme
yeteneklerinin ön planda olduğu öğrencilere “Blog yazma”, “Benzetim”, “Senaryo yazma”,
“Karikatürist yaratma” gibi etkinlikler düzenlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, Üstün yetenekli çocuklar, Bilim ve sanat okulları.

Teaching Foreign Language Gifted Students
Learning process has an individual feature for each, depending on their capacity, interests,
abilities, knowledge and being diversified in this process. Therefore, there is an individual in the
center of education and training. As long as all the effective factors for providing a teaching
activity, such as the preferred philosophy of education, teaching approach, teaching agenda, are
arranged for the student, the acquirements can be accomplished. This situation brings out the “for
the student” concept of teaching principles.
Recently, the significance of private teaching depending on the students’ cognitive,
affective and social differences increased in importance and the gifted students are directed to
scientific art schools in order to support their education. The methods, technics and activities in
the education and training should differ for each school, as well as the preferred methods, technics
and activities also should. In this context, the purpose of this work is presenting tangible examples
on the activities and practices for teaching foreign language to the gifted students by using their
skills. In this work, initially the purpose of science and art schools, the concept of “gifted students”
are explained, and the features of gifted students are specified. The activity models for foreign
language seminars for these kinds of students are designed based on the constructivist learning
approach. The required features of the teachers in those schools in order to practice those models
are stated. Additionally, the proper teaching strategies to use in the lecturing process are
explained. In the end of the work, the activities, such as “writing blog”, “simulation”, “writing
scenarios”, “creating cartoonist”, are presented for the students by remaining creative, reflective
and critical thinking skills in the forefront.
Keywords: Teaching foreign language, Gifted children, Science and art schools.
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Pre-service English Language Teachers' Attitudes and their Conceptions of
Research
Dr. Perihan KORKUT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, pkocaman@mu.edu.tr
Suzan POSTALLI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, suzanpostalli@posta.mu.edu.tr
Hilal KARAYEL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hilalkarayel@posta.mu.edu.tr
Rojbin ÜNLÜ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, rojbinunlu@posta.mu.edu.tr
With the recent addition of courses, revolving around scientific research in the curriculums
of ELT (English Language Teaching) classes in Turkish institutions of higher education, it was noticed
that the ideals of lectures were highly focusing on the structures of investigation and how to fully
participate in it. There is the need to take into account the existing perceptions of the teacher
candidates if informed choices about the education of candidate teachers should be made. Such
research could delineate teacher candidates’ views on what research is and find out to which extent
they think they are research-engaged. This study aims to investigate the perceptions of ELT
students regarding academic research. It was designed as exploratory sequential research. 58
students from a state university in Turkey participated in the study. The participants were delivered
a questionnaire to determine their perceptions and attitudes. The qualitative data was gathered
via interviews with selected participants. The initial results indicate that the students perceived
large-scale, quantitative studies as research rather than small scale, qualitative ones.
Anahtar Kelimeler: Conceptions of research, Attitudes towards research, Teacher research
engagement, Pre-service.
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The Use of Material and Teaching Technologies in English Teaching Curriculum
of The Primary and Secondary Schools
Mustafa ÇULHA, Milli Eğitim Bakanlığı, musculha@yahoo.com
The place of the use of materials and teaching technologies in the teaching and learning
proces of the students is very significant in that they help them grasp and learn more effectively.
By this way, the students are more able to realize a much better learning.Also, it is an undeniable
fact that, today,English is the mostly used foreign language choice in the context of communicating
with the people from different countries.Besides,it is also noticed that English is the most widely
used language in the context of pronouncing and sharing of the academic enhancements.Therefore,
it is clear enough to say that new generations’ learning English as a foreign language effectively is
considerably important.In this study, the use of material and teaching technologies in English
teaching curriculums of elementary schools is viewed.The research is conducted with the document
analysis tecnique which is one of the tecniques of qualitative research in the spring term of 20172018 Academic Year.All of the 7 class levels, ranging from the 2nd grade of the primary school and
the 8th grade of the secondary school are included within the Engish teaching curriculums of
primary and secondary school.In addition to this,in the research,some sections such as the
philosophy,objectives and efficiency of the curriculum and points to consider in teaching of the
curriculum are surveyed along with the units of the curriculum.As part of the research, some
dimensions, such as what sort of technologies and materials are used in the English teaching
curriculums and what type of teaching technologies and materials are given more significance are
put forward.The findings and results of the research are presented systematically relevant to the
objectives of the research.Thereafter, some suggestions are made based upon the research
findings.
Keywords: English lesson, English teaching programs, Teaching technologies.

İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarında Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Kullanımı
Öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinde bilgileri etkili bir biçimde kavrayıp öğrenmesi için
öğretim teknolojilerinin ve materyallerinin kullanımının yeri çok önemlidir. Çünkü öğrenciler
öğretim teknolojileri ve materyaller yoluyla daha iyi öğrenmeler gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca,
günümüzde farklı ülkelerdeki insanlarla iletişim kurma bağlamında en çok kullanılan yabancı dil
seçeneğinin İngilizce olduğu yadsınamazdır. Bunun yanı sıra günümüzde akademik gelişmelerin
duyurulması ve paylaşılması bağlamında da yine en çok kullanılan dilin İngilizce olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla yetişen nesillerin İngilizceyi bir yabancı dil olarak etkili bir biçimde
öğrenmesinin oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, ilköğretim İngilizce dersi öğretim
programlarında öğretim teknolojileri ve materyal kullanımı incelenmiştir. Araştırma 2017-2018
eğitim öğretim yılının bahar yarı yılında, nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi tekniği ile
gerçekleştirilmiştir. İlköğretim İngilizce dersi öğretim programları kapsamında ilkokul 2. sınıftan
ortaokul 8. sınıfa kadar olan 7 sınıf düzeyinin tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada,
İngilizce dersi öğretim programlarının ünitelerinin yanı sıra felsefesi, amaçları ve yeterlikleri gibi
bölümleri ve programın öğretilmesinde dikkat edilecek noktalar gibi bölümleri de incelenmiştir.
Araştırma bağlamında, İngilizce dersi öğretim programlarında ne tür öğretim teknolojilerinin ve
materyallerinin kullanıldığı, hangi tür öğretim teknolojileri ve materyallerine daha çok önem
verildiği gibi boyutlar ortaya konmuştur. Araştırma bulguları ve sonuçları araştırma amaçlarına
uygun bir biçimde sistematik olarak sunulmuştur. Sonrasında, araştırma bulgularına dayalı olarak
öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İngilizce dersi, İngilizce dersi öğretim programları, Öğretim teknolojileri
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Çok Dillilik Bağlamında Dil Öğretiminde Bütüncül Yaklaşımlar
Gülşat BİCAN, Milli Eğitim Bakanlığı/University of Copenhagen, gulsat.bican@gmail.com
Günümüzde farklı nedenlerle birden fazla dil kullanan insan sayısı artmaktadır. İki dillilik
ya da çok dillilik olarak adlandırılan, bireyin birden fazla dil kullanması olgusu, kurumları, eğitim
ortamlarını ve politikalarını pek çok yönden etkilemektedir. Son yıllarda iki dilli ve çok dilli eğitim
alanında gerçekleşen kademeli gelişmelerin sonucu olarak dil öğrenimine yönelik alternatif yollar
öneren teorik öneriler ve uygulamalar çoğalmıştır. Bu çalışmanın amacı çok dilli bir içerik ile
bütünsel dil öğretimini öneren yeni yaklaşımları tanıtmaktır. Dil öğretimi alanında çalışmalar
yürüten kimi uzmanlar birden fazla dilin öğreniminde dillerin ayrılmasını vurgulayan geleneksel
yaklaşımlara alternatif olarak çok dilliliğe odaklanmayı önermektedir. Dil öğretiminin bu yenilikçi
perspektifinin geliştirilmesinde, beceri aktarımı, translanguaging (diller arası geçişlilik),
translingual (diller arası geçiş) veya multilingualism (çok dillilik) gibi kavramlar etkili olmuştur. Bu
yaklaşıma göre dillerin öğretiminde yeni bilgiyi mevcut bilişsel yapılara entegre etmek önemlidir
çünkü önceki bilgi yeni bilgiyi yorumlamanın temelidir. Bu yaklaşımı savunan uzmanlar dil
öğretiminde öğrencilerin kendi kavramsal bilgisini aktif hale getirmek ve genişletmek için ana dili
(L1) kullanımının dil dersleri haricindeki derslerin anlatımında teşvik edilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Böylece diller arası geçiş sağlanarak konunun anlaşılması ve zayıf dilin gelişmesinde
daha fazla mesafe alınabilir. Bütüncül yaklaşımın temel çerçevesini, dil öğretiminde farklı dilleri
bütünleştiren diller arası bağlantılar ve ders içeriklerini farklı dillerde sunan müfredat
oluşturmaktadır. Sonuç olarak, bütünsel dil öğretimi yaklaşımı, daha etkili dil öğrenimi için
konuşmacıların tüm dilbilimsel bilgilerini dikkate almaktadır.
Anahtar Kelimeler: İki dillilik, Çok dillilik, Bütünsel yaklaşım, Dil öğretimi.

Holistic Approaches In Language Teaching In Terms Of Multilingualism
Nowadays number of people using more than one language due to several reasons has been
increasing. The phenomenon called bilingualism or multilingualism, which refers to an individual’s
use of more than one language, multi-dimensionally affects institutions, educational environments,
and policies. In the recent years, theoretical proposals and implementations have increased in
number suggesting alternative means of language learning as a result of gradual advances in
bilingual and multilingual education. This study targets to introduce the new approaches which
proposes holistic language teaching with a multilingual content. Some of specialists working in
language teaching suggest to focus multilingualism as an alternative to traditional approaches
which emphasize separation of languages in learning more than one language. In development of
this innovative perspective in language teaching the concepts of “translanguaging”,
“translingualism” or “multilingualism” have been effective. According to this approach, integration
of a new knowledge to the existing cognitive structures is crucial, as past information is the basis
of interpreting the new information. Specialists defending the approach speculating that it is
necessary to encourage use of mother tongue (L1) to activate and develop the students’ own
conceptional knowledge in teaching of courses other than language learning. Therefore, much can
be achieved in understanding a given subject and developing weaker language by providing a
transition among the languages of a person. Interlingual connections combining different languages
and a curriculum presenting course contents in different language constitutes the basic framework
of the holistic teaching in language teaching. Consequently, the holistic approach of language
teaching considers whole lingual knowledge of speakers for a more effective language learning.
Keywords: Bilingualism, Multilingualism, Holistic approach, Language teaching.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin Öğretiminde Türkülerin Rolü
Şeyma SOYYILMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, seyma.soyylmaz@outlook.com
Dil ile kültür birbiriyle iç içe devinen iki canlı kavramdır. Bir ulusun ortak ürünü olan
türküler de söz konusu devinimlerin birer aynasıdır. Türkülerin ezgi yapıları, insanların öğrenim
süreçlerini hızlandırmakta, yeni bilgiler edinmelerinde onları olumlu yönde motive etmektedir. Bu
bildiride yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ve kültürün aktarımında türkülerin temel unsuru
olan ritim, ahenk ve ezginin öğrenmedeki etkileri incelenecektir. Bu bağlamda, başta Âşık Veysel,
Âşık Ömer, Neşet Ertaş olmak üzere çağdaş Türk halk müziğinin bilinen ozanlarına ait türkülerin
ezgileri araştırma malzemesi olarak kullanılacaktır. Böylece türkülerin, kültürün bir belgesi olduğu
ve dil imkânlarının ezgi ile harmanlanarak bu alana sağlayacağı katkılara dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkü, Yabancılara Türkçe öğretimi, Türk kültürünün aktarımı, Ritim, Ahenk
ve Melodi.

The Role of The Folksongs in Teaching Turkish as a Foreign Language
Language and culture are two concepts which move together. The folksongs which are the
common products of a nation, are mirrors of these motions. The tone structures of folksongs
expedite the process of learning and motivate to learn new things. In this notice, it is examined
the effects of rhythm, harmony and tone in teaching Turkish as a foreign language and transfer the
culture. In this context, the tones of folksongs which are belonged wellknown bards of modern
Turkish folk song like Âşık Veysel, Âşık Ömer, Neşet Ertaş, will be used as a research material. In
this way, it will be drawed attention that the folksongs are the part of culture and the language
possibilities with tone together can contribute to this field.
Keywords: Folksong, Teaching Turkish to foreigners, Transfer of Turkish culture, Rhythm,
Harmony and Melody.
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İki Dilli Türk Çocuklarının Yazılı Anlatım Becerilerinin İncelenmesi
Dr. Gülnur AYDIN, Adnan Menderes Üniversitesi, gulaydin25@hotmail.com
Öğr. Gör. Selcen AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, selcenaydogan@gmail.com
Anlatım becerilerinin gelişmesi dilde yetkin olmanın göstergelerindendir. Yazılı anlatım
becerisi ise temel dil becerileri arasında en son gelişenidir. Dinleme, konuşma, okuma becerilerinde
belirli bir seviyeye gelmeden yazma becerisinin sağlıklı şekilde gelişmesi beklenemez. İngiltere’de
ve Hollanda’da yaşayan, anne babası Türkçe konuşan; ancak öğrenimini İngilizce ve Flemenkçe
görmek zorunda olduğundan dil sorunları yaşayan çocuklar için yazılı anlatımın önemi daha
büyüktür. Bu araştırmanın amacı, İngiltere ve Hollanda’daki 10,3-11,5 yaş aralığındaki Türk
çocuklarının yazılı anlatımlarını buluş planlama ve anlatım becerileri bakımından incelemektir. Bu
bağlamda nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, her iki ülkeden 15’er Türk çocuğunun yazdığı
“bilgisayarın faydaları ve zararları” konulu metinlerin Konedralı ve Özder (2007) tarafından
geliştirilmiş “Kompozisyon Değerlendirme Ölçeği (KDÖ)” ile değerlendirmesi yapılmıştır.
Araştırmacılar arası uyum geçerliliği sağlamak amacıyla her bir öğrenci için KDÖ ikişer kez
doldurulmuş, ortalamaları alınmıştır. Böylelikle her öğrencinin aldığı toplam puanlar belirlenmiş,
Türkçe yazılı anlatım becerileri bakımından iki ülke karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca
öğrencilere ait cümlelerle bu değerlendirmeler desteklenmiştir.
Araştırma sonucunda, -ana dilleri Türkçe olmasına rağmen- hem Hollanda’da hem de
İngiltere’de yaşayan iki dilli Türk çocuklarının Türkçe yazılı anlatım becerilerinin buluş, planlama
ve anlatım boyutlarında düşük puanlar aldıkları; İngiltere’ye göre Hollanda’da yaşayanların
puanlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir."Araştırma sonucunda, -ana dilleri Türkçe olmasına
rağmen- hem Hollanda’da hem de İngiltere’de yaşayan iki dilli Türk çocuklarının Türkçe yazılı
anlatım becerilerinin buluş, planlama ve anlatım boyutlarında düşük puanlar aldıkları; İngiltere’ye
göre Hollanda’da yaşayanların puanlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yazılı anlatım becerisi, İki dilli Türk çocukları, Kompozisyon değerlendirme
ölçeği, İngiltere, Hollanda.

Investigating the Written Expression Skills of Bilingual Turkish Immigrant
Children
The development of narrative skills is indicative of being competent on the language.
Written expression skills are the latest to develop among basic language skills. It is unlikely that
the writing skills will develop in a healthy manner without reaching a certain level in listening,
speaking, reading skills. Children of Turkish immigrants who live in the UK and in the Netherlands
are exposed to Turkish at home due to the Turkish speaking parents but at the same time they are
educated in English and Dutch at school. They are likely to experience various language problems
thus the development of their writing skills are of utmost importance. The aim of this research is
to examine the Turkish immigrant children in the UK and in the Netherlands that are between 10.511.5 of years of age. Specifically we aim to examine their written expressions in terms of invention
planning and narrative skills. Qualitative approach has been adopted in this research. In this
regards, we examined the essays written by children and evaluate them according to The
"Composition Assessment Scale (CAS)" developed by Konedralı and Özder (2007). In order to ensure
the compatibility between the researchers, the CAS was administered twice for each student and
the average scores were used. The total scores of each student were calculated and children in
countries were compared in terms of their Turkish writing skills. In addition, these assessments
were supported by the students’ own sentences. As a result, we conclude that bilingual Turkish
children in either country have low scores on inventions planning and narration dimensions of
Turkish written expression skills. It is also found that the scores of those living in the Netherlands
according to the UK are lower.
Keywords: Written expression skills, Bilingual children, Composition Assessment Scale, UK,
Netherlands.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmek Amacıyla Oluşturulan Youtube Video
İçeriklerine Yönelik Bir İnceleme
Emre ALTUNTAŞ, Bartın Üniversitesi, emrealtuntas074@gmail.com
Teknolojik gelişmelerle birlikte videolardan dil öğretiminde yararlanılmaya başlanmıştır.
Özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde video denince akla ilk gelen, en popüler video sitesi
Youtube’dir. Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Youtube kanallarında
paylaşılan videoların betimlenmesidir. Çalışmada, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Youtube
kanallarında paylaşılan videoların; Türkler tarafından mı yabancılar tarafından mı hazırlandığı,
hangi dil becerilerine yönelik olduğu, hangi dil öğretim yöntemlerini kullandıkları, kaynak dil/hedef
dil tercihlerinin ne olduğu ve hangi seviyeye yönelik olduğu betimlenmiştir. Çalışma nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın evreni yabancılara Türkçe
öğretmek amacıyla internette paylaşılan videolardır, örneklemi ise Youtube sitesinde paylaşılan
videolardır. Veriler, Youtube üzerinde Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelerle (ör: yabancı dil
Türkçe, foreign language Turkish) aranarak düzenli olarak içerik paylaşmış 47 kanal üzerinden
toplanmıştır. Elde edilen videolara çalışmanın amaçları doğrultusunda betimsel analiz yapılmıştır.
Analiz sonucunda videoların büyük bir kısmının sistemli bir eğitime yönelik olmadığı, yabancılar
tarafından hazırlandığı, dilbilgisi-çeviri yöntemi ile oluşturulduğu ve öğretim dili olarak kaynak dilin
kullanıldığı görülmüştür. Videoların öğrenicilere; kolay, hızlı, zaman ve mekândan bağımsız olarak
dil öğrenme fırsatı sunması beklenir. Ancak incelenen videolarda kullanılan yöntem ve içeriklerle
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlerin öğrenme amacına ulaşması mümkün
görünmemektedir. Yabancı öğretici ağırlıklı videoların, dilbilgisi-çeviri yöntemiyle Türkçeyi
yabancılara öğretmekte yetersiz kalacağı söylenebilir. Buradan hareketle ülkemizde yabancılara
Türkçe öğretmek amacıyla çalışan uzmanların video içerikleri hazırlamaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Youtube, Video.

A Study of Youtube Video Contents Created in order to Teach Turkish as a
Foreign Language
People have started using videos to learn foreign languages along with technological
developments. When videos are in question in our country and in the world, Youtube comes first to
minds especially in recent years. The purpose of this study is to describe shared videos on Youtube
channels with the aim of teaching Turkish. In the study, the shared videos on Youtube channels
with the aim of teaching Turkish have been described whether they have been prepared by Turkish
or foreign people, what languages skills they aim for, what language teaching methods have been
used, what are source/target language preferences and what level they aim for. The study has
been conducted with the document analysis which is one of the qualitative research methods. The
population of the study is the shared videos on the internet in order to teach Turkish to foreign
people and the sampling of the study is the videos which have been shared on YouTube. The data
have been collected through 47 channels regularly sharing contents by searching Turkish and English
keywords (e.g. yabancı dil Türkçe, foreign language Turkish). The descriptive analysis has been
conducted on the videos received in accordance with the aims of the study. According to the result
of the analysis, it has been seen that most of the videos are not for a systematical education and
they are prepared by foreign people and they are created with the grammar-translation method
and the source language is used as the teaching language. The videos are expected to provide
students an opportunity of learning language easily, fast, independently in terms of time and place.
However, it is seen that those who would like to learn Turkish as a foreign language cannot probably
achieve their goals with the methods and the contents used in the examined videos. It can be noted
that the videos created by foreign teachers with the grammar-translation method will be
insufficient to teach Turkish to foreign people. From this point of view, it is recommended that the
experts working to teach Turkish to foreigners in our country should prepare the video contents.
Keywords: Foreign language teaching, Turkish teaching as a foreign language, Youtube, Video.
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Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına
Yönelik Öneriler
Burak Kürşad ARI, Bartın Üniversitesi, burakkursadari@gmail.com
Teknolojik gelişmeler günlük hayatımızdaki birçok şeyi değiştirmektedir. Bu etki sanayi, ulaşım,
iletişim gibi alanlarda çığır açarken eğitimi de etkilemiştir. Bilişim teknolojileri sundukları işitsel ve
görsel fırsatlarla eğitime yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Artık sanal sınıflardan, uzaktan öğretimden,
mobil öğrenmeden, bulut teknolojisi ile öğrenmeden söz edilmektedir. Bilişim teknolojileri öğretimde ve
öğrenciye ulaşmada büyük imkânlar sunmakta, tüm kısıtlılıkları kaldırmaktadır. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretiminde de materyal tasarımı, etkinlik geliştirme, uzaktan öğretimi sürdürme gibi amaçlarla
teknolojiden faydalanılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Türkçenin Yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yeni teknoloji ürünü
uygulamaların, yazılımların ve sanal gerçeklik uygulamalarının tanıtılmasıdır. Bu çalışmanın, yabancılara
Türkçe öğretimi alanında çalışan okutmanlara, araştırmacılara ve konunun paydaşlarına, güncel teknoloji
ve uygulamaları ihtiyaçlarına göre seçmelerinde yol gösterici olacağı öngörülmektedir. Çalışma nitel
araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemiyle yapılmıştır. İnternet ortamındaki
uygulamalar ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde web 2.0 araçlarının kullanımı ile ilgili ortamlar
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Arama motorlarına “yabancılara Türkçe öğretiminde teknoloji
kullanımı”, “yabancılara Türkçe öğretiminde web 2.0 araçları”, “uzaktan eğitim sistemleri” ve “sanal
gerçeklik ile eğitim” komutları yazılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla
incelenmiştir. İncelenen web 2.0 araçları; hangi dil becerilerine yönelik olduğu, hangi öğretim yöntemine
uygun olarak kullanılabileceği, yazılım dili, Türkçeyi destekleyip desteklemediği açısından
betimlenmiştir.
Araştırma sonucunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bilişim teknolojilerinin sınırlı bir
şekilde kullanıldığı görülmüştür. Birkaç üniversite uzaktan eğitim metodu uygulamaktadır. Ayrıca sadece
bir üniversite sanal sınıf uygulamasına yer vermektedir. Kişisel gayretler ile veya sadece bir kurumun
çabası ile yapılan birtakım uygun çalışmalar bulunmaktadır. Fakat bu alan için daha fazla Türkçe
uygulama ve yazılımlara ihtiyaç vardır. Bilişim teknolojilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
daha yaygın kullanılabilmesine yönelik olarak disiplinler arası çalışmalarla Türkçe yazılımlar geliştirilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Bilişim teknolojileri.

Proposals for the Use of Information Technology in the Teaching of Turkish as
a Foreign Language
Technological developments change many things in our daily lives. This impact has also influenced
education as it revolutionized areas such as industry, transportation and communication. Educating with
auditory and visual opportunities they offer information technology presents a new perspective. is now being
talked about from virtual classes, distance learning, mobile learning, cloud technology. information
technology offers great opportunities in teaching and reaching students and removes all limitations.
In teaching Turkish as a foreign language, technology is utilized for the purposes of material design,
activity development, distance education. The aim of this study is to introduce new technology product
applications, software and virtual reality applications used in teaching Turkish as a foreign language. It is
foreseen that this study will provide guidance to the instructors, researchers and stakeholders working in the
field of teaching Turkish with foreign languages in their selection according to their current technology and
applications needs. The study was conducted by document examination method which is one of qualitative
research methods. the applications on the internet and the environment related to the use of web 2.0 tools
in teaching Turkish as a foreign language. ""using technology in foreign language teaching"", ""web 2.0 tools in
teaching Turkish to foreigners"", ""distance education systems"" and ""virtual reality and education"" commands
were written to the search engines. the obtained data were analyzed through descriptive analysis. Examined
web 2.0 tools; which language skills are used, which teaching method can be used, and whether the software
language supports Turkish.
As a result of the research, it has been seen that the information technology has been used in a
limited way in teaching Turkish as a foreign language. Several universities apply the distance learning method.
In addition, only one university has a virtual classroom application. There are a number of appropriate studies
carried out with personal efforts or with the efforts of only one institution. But more Turkish applications and
software are needed for this area. It is suggested that Turkish software should be developed with
interdisciplinary studies in order to make widespread use of information technology in teaching Turkish as a
foreign language.
Keywords: Foreign language teaching, Teaching Turkish as a foreign language, Information Technologies.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programları
Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, abdsahin25@hotmail.com
Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, esinsahin25@gmail.com
Kübra EMRE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kbra.emre92@gmail.com
Öğrt. Gör. Mesout KALIN SALI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, mesut.salih@gmail.com
Bilgi ve becerilerin planlı bir şekilde ve belirlenen amaçlar doğrultusunda öğrencilere nasıl
ve ne kadar sürede kazandırılacağını ortaya koyan ve ders öğretim materyalleri, ölçme
değerlendirme, ders kitaplarının yazımı… vb. konularda rehberlik yapan kaynaklara öğretim
programları denir. Türkiye’de hemen her derse yönelik farklı yaş gruplarına ve eğitim seviyelerine
uygun öğretim programları hazırlanmaktadır. Bu programların hazırlanması Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından koordine edilmektedir. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında öğretim programı
sorunu yapılan pek çok araştırmayla dile getirilmiş ve bu sorunu çözüme ulaştırmak amacıyla Ankara
Üniversitesi TÖMER 2015 yılında “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı”nı yayımlamıştır.
Ancak literatür incelendiğinde 2015 tarihinden önce Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan
başka yabancı dil olarak Türkçe öğretim programlarının varlığı dikkat çekmektedir. Bu araştırmada
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında hem Ankara Üniversitesi TÖMER hem de Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından bugüne kadar yayımlanmış tüm öğretim programları incelenmiş ve
karşılaştırılarak tanıtılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programları, Millî Eğitim
Bakanlığı.

Turkish as a Foreign Language Teaching Programs
How and how long the knowledge and skills will be gained to the students in a planned way
and in the direction of the determined aims, and the course teaching materials, measurement
evaluation, writing of the textbooks ... etc. resources that provide guidance are called curricula.
Appropriate training programs for different age groups and levels of education are prepared for
just about every course in Turkey. The preparation of these programs is coordinated by the Ministry
of National Education. The curriculum problem in the field of Teaching Turkish as a Foreign
Language has been voiced by many researches and in order to solve this problem ""Teaching Turkish
as a Foreign Language"" in Ankara University TÖMER has been published in 2015. However, when
the literature is examined, it is remarkable that other Turkish language teaching programs as
foreign language published by the Ministry of National Education before 2015 . In this research, all
the teaching programs published to date by both Ankara University TÖMER and the Ministry of
National Education have been examined and tried to be introduced in the field of teaching Turkish
as a foreign language.
Keywords: Teaching Turkish, Teaching Turkish as a foreign language programs, Ministry of
Education,
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı Kursiyerlerinin
Uzaktan Öğretime Yönelik Memnuniyet Algıları
Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, esinsahin25@gmail.com
Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, abdsahin25@hotmail.com
Öğrt. Gör. Mesout KALIN SALI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, mesut.salih@gmail.com
Kübra EMRE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, kbra.emre92@gmail.com
Dünyada Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancıların sayısının son yıllarda hızla artması
sonucunda bu alanda nitelikli öğretmen yetiştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu açığın kapatılması
için düşünülen çarelerden biri de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programlarıdır.
Bu çalışmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ TÖMER tarafından düzenlenen
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programında kursiyer olanların uzaktan eğitime
yönelik memnuniyet algılarının ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Araştırmanın örneklemi,17
Nisan - 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen sertifika programına katılan 94 kursiyer
oluşturmaktadır. Sertifika programı çerçevesinde verilen 104 saatlik eğitimin 32 saatini yüz yüze ve
uygulamalı dersler, 72 saatini ise uzaktan öğretim oluşturmaktadır. 72 Saatlik bu eğitim, Türkiye’nin
farklı üniversitelerinden alanında uzman öğretim üyeleri tarafından Adobe Connect vasıtasıyla canlı
olarak gerçekleştirilmiştir. Canlı derslere eş zamanlı olarak katılamayan kursiyerler, derslerin video
kayıtlarından ve ders öğretim materyallerinden aynı gece faydalanmaya başlamışlardır. Betimsel
tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada kursiyerlerin uzaktan eğitim memnuniyeti, 9 başlıkta
(kişisel uygunluk, etkililik, öğrenme, program değerlendirilmesi, teknoloji, materyal,
değerlendirme ve destek hizmetleri) SPSS istatistik programı aracılığıyla ölçülmüştür. Araştırmadan
elde edilen verilerden hareketle, katılımcıların uzaktan eğitime yönelik memnuniyet algılarının
yüksek olduğu ve bu memnuniyet algısının katılımcıların demografik bilgilerine göre değişiklik
göstermediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe öğretmenliği, Sertifika
programları, Uzaktan eğitim, Memnuniyet algısı.

Distance Learning Satisfaction Perceptions of Trainees of Certificate Program
in Turkish as a Foreign Language
In the world, the number of foreigners who want to learn Turkish has increased rapidly in
recent years and the need for educating qualified teachers in this area has emerged. One of the
remedies for closing this gap is Certificate Programs of Teaching Turkish as a Foreign Language.
The aim of this study is to determine the level of satisfaction with distance education for the
trainees in Çanakkale Onsekiz Mart University ÇOMÜ TÖMER Certificate Program in Teaching Turkish
as a Foreign Language The sample of the study constitutes 94 trainees participating in the
certificate program held between April 17th and May 14th, 2017. Within the framework of the
certificate program, the 104 hours of total training is provided, 32 hours of which is face-to-face
and hands-on, and 72 hours of which is distance learning. This 72 hours of training was carried out
live by expert lecturers from the field and from different universities in Turkey via Adobe Connect.
Trainees who can not attend the live classes concurrently have begun to benefit from the video
recordings and course materials of the course the same night. In this study using descriptive
scanning method, distance learning satisfaction of trainees was measured by SPSS statistical
program in 9 sections (personal suitability, effectiveness, learning, program evaluation,
technology, material, evaluation and support services). Moving from the data obtained from the
research, it was concluded that participants' perception of satisfaction towards distance education
was high and this perception of satisfaction did not change according to the demographic
information of the participants.
Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Turkish language teaching, certificate
programs, Distance education, Perception of satisfaction,
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Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Yabancı Dil Olarak Türkçe Kurs
Programları
Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, esinsahin25@gmail.com
Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, abdsahin25@hotmail.com
Kübra EMRE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, kbra.emre92@gmail.com
Öğrt. Gör. Mesout KALIN SALI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, mesut.salih@gmail.com
Hayat boyu öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olan yaygın eğitim, örgün eğitimle eş zamanlı
veyahut örgün eğitim haricinde gerçekleştirilen tüm yetişkin eğitimi faaliyetleridir. Halk eğitimi
merkezleri de yaygın eğitimin sürdürüldüğü en geniş teşkilat ağına sahip Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı kurumlardır. Türkiye’de son yılarda hayat boyu öğrenme anlayışı ve Avrupa Birliği uyum süreci
neticesinde yaygın eğitime ve yabancı dil öğrenmeye verilen önem her geçen gün artmaktadır.
Bununla beraber Türkiye’nin dışarıdan gelen göçlere açık kapı bırakması, uluslararası öğrenci
politikaları, uluslararası arenada artan Türkiye’nin etkinliği gibi nedenler Türkçe öğrenmeye olan
yoğun ilgiye zemin hazırlamış ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine olan talebi artırmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitimi
merkezlerinde açılan pek çok kurstan biri de yabancı dil olarak Türkçe kurslarıdır. Bu kurslar, gelişi
güzel, plansız ve programsız gerçekleştirilmemekle beraber Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
yayınlanan kurs programlarına tabiidir. Yabancı dil olarak Türkçe dersleri de diğer kurslar gibi bir
kurs programı çerçevesinde sürdürülmektedir. Bu çalışmada bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığınca
yayınlanan tüm yabancı dil olarak Türkçe kurs programları incelenmiş ve tanıtılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Millî Eğitim Bakanlığı,
Kurs programları.

Turkish as a Foreign Language Course Programs Published by the Ministry of
National Education
Non-formal education, which is an integral part of lifelong learning, is all adult education
activities carried out with the exception of co-educational or structured education with structured
education. The public education centers are also the institutions affiliated to the Ministry of
National Education, which has the widest organizational network in which non-formal education is
maintained. The importance given to non-formal education and learning a foreign language is
increasing every day in Turkey in recent years with the understanding of lifelong learning and the
European Union harmonization process Nevertheless, the motives such as leaving the doors open to
migration from abroad, international student policies, and Turkey's increasing effectiveness in the
international arena, have paved way for the intense interest in learning Turkish and demand for
Turkish to be taught as a foreign language. Among many of the courses opened in Lifelong Learning
Directorate General of Ministry of Education is the Turkish as foreign language courses in the public
education centers.These courses are subject to course programs published by the Ministry of
National Education, as well as being carried out smoothly, planned and scheduled. Turkish language
courses as a foreign language are carried out within the scope of a course program like other
courses. In this study, Turkish language programs as all foreign languages published by the Ministry
of National Education have been examined and tried to be introduced.
Keywords: Teaching Turkish, Teaching Turkish as a foreign language, Ministry of National
Education, Course programs.
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Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kişi Ad ve Soyadlarının
Sınıflandırılması ve Okuma Metinlerinde Kullanımı
Doç. Dr. Gülden TÜM, Çukurova Üniversitesi, guldentum@gmail.com
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime öğreniminin zor olma nedeninin, farklı diller
arasındaki sözcüklerin biçimsel özellikleri ile Türkçenin sondan eklemeli bir dil olmasından
kaynaklanan yapım ve çekim eklerinin yapılandırmaları gösterilebilir. Her ikisi de anlamayı ve
üretimi zorlaştıran unsurlardır. Söz varlığının kolay ve kalıcı öğrenilebilmesi için sözcüklerin bilişsel
düzeye hitap etmesi kadar anlamsal metinlerin oluşturulmasına da bağlıdır. Bunun için metin ve
metni oluşturan sözcüklerin arasındaki bağın güçlü olması beklenir. Türkçede kişi adları farklı
gruplarda sınıflandırılabilir ve bu özellik yabancı öğrencilere sezdirilirse öğrenmeye katkıda
bulunulabilir. Bu çalışma, kişi ad ve soyadlarının sınıflandırılması, okuma metinlerinde kullanılması
ve örüntülenmesi durumunda kalıcı öğrenmeyi ne kadar sağlayabileceğini sorgulamaktadır. Bu
nedenle Türkçenin yabanı dil olarak öğretimi dersini alan öğretmen adaylarına kişi ad ve soyadlarını
sınıflandırmaları ve sınıflandırmaya göre metin üretmeleri istenmiş, hangi adları ne tür metinlerde
kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar öğretmen adaylarının adları sınıflandırmada doğa,
duygu, kahramanlık, mevsim, din, sayı, eylem, sıfat unsurlarını kullandıklarını ancak metin
üretmede kişi ad ve soyadlarından yeteri kadar yararlanamadıklarını göstermiştir. Bu alanda
çalışmaya rastlanmamış olmasının alana katkıda bulunacağı varsayılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Kişi ad ve soyadları, Okuma metinleri.

The Classification of Turkish Names and Surnames and their Usage in Reading
Texts in Teaching Turkish as a Foreign Language
The reasons why lexical teaching of Turkish as a foreign language is difficult are likely to
come from the fact that lexical diversity occurs between native and target language, dissimilar
lexical forms are applied and that Turkish is an agglutinative language, taking several derivational
and inflectional suffixes. The prevailing way to learn Turkish lexicon easily and permanently is
based on cognitive recognition of word formulations as much as producing them appropriately in
contextual texts. Therefore, to achieve this target, the forge a link between vocabulary and text
is expected to be strong. In Turkish, proper names are closely tied in specific classifications; hence,
this feature is benefitted as positive perceptions/outcomes for foreign learners so that learning is
accomplished in short-lasting process. The aim of this study is to investigate to what extend the
probable classification of Turkish proper names and their usage in reading texts provide permanent
learning. In order to sign out this problem, the prospective teachers, taking course entitled teaching
Turkish as a foreign language are requested to make a list of proper names according to their
classification and produce a reading text accordingly. The results indicate that prospective teachers
use the classification of proper names in nature, emotion, bravery, season, religion, number,
adjective, verbs, and so on; however, they lack produce connected texts utilizing names within
contextual way. The fact that there is no research on this issue is considered contribution in the
field.
Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Turkish proper names, Reading texts.
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Mehmed Fuad Köprülü'nün ve Erwin Panofksy'nin Sanat Yapıtı İnceleme
Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Dr. Buşra İNCİRKUŞ, İstanbul Gelişim Üniversitesi, busra.incirkus@gmail.com
Mehmed Fuad Köprülü, 1913 yılında yazdığı "Türk Edebiyatı Tarihinde Usul" adlı makalesiyle
Türk Edebiyatı'nın Avrupa ilim ve metotlarıyla nasıl çözümleneceğini ortaya koymuştur. Bu
makalede yer alan metot üç aşamalıdır ve bu aşamalar; şekil, konu ve öz'dür. İlk aşama olan şekil
bölümünde, şiirin ya da yazının hangi ölçüyle ve ne şekilde yazıldığı incelenmektedir. Konu
bölümünde eserin konusu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyulmaktadır. Son bölüm olan öz kısmında ise
şekil ve konu bölümünde analiz edilen bilgiler sentezlenerek içerik bulunmaktadır. Bu aşamalara
bakıldığında Panofsky'nin üç aşamalı kuramı olan birincil veya doğal anlam (ön ikonografik aşama),
ikincil veya danışıklı anlam (ikonografik aşama) ve içsel anlam veya içerik (ikonolojik aşama) ile
örtüştüğü görülmektedir. Birincil veya doğal anlam (ön ikonografik) aşamasında sanat yapıtında yer
alan biçimsel öğeler incelenmektedir. Köprülü'nün makalesindeki şekil başlığı ile aynı ifadeleri
yansıtmaktadır. İkincil veya danışıklı anlam (ikonografik) aşamasında eserin konusu, semboller ve
kimlikler yer almaktadır. Bu aşama ise Köprülü'nün konu başlığında incelediği bilgileri içermektedir.
İçsel anlam veya içerik (ikonolojik) aşamasında ise birincil anlam ve ikincil anlamda analiz edilen
bilgiler sentez edilerek eserin içeriği ortaya koyulmaktadır. Her iki kuramın da sanat yapıtını
incelerken aynı aşamalara sahip olması ilginçtir. Köprülü'nün Panofsky'den yirmi altı yıl önce böyle
bir çalışma yapmış olması çağını aşan bir yazar olduğunu kanıtlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mehmed Fuad Köprülü, Köprülü'nün metodu, Türk edebiyatı, Erwin Panofsky,
Panofsky'nin metodu.

Comparison Of Mehmed Fuad Köprülü's and Erwin Panofsky's Artwork Analysis
Methods
Mehmed Fuad Köprülü has presented how to solve Turkish Literature with European sciences
and methods by his article "Usul in Turkish Literature History" written in 1913. The method involved
in this article is of three stages; shape, subject and essence. In the first stage of the shape section,
it is examined the poem or the writing is written which measure and how it is written. In the subject
section, the subject of work is presented in detail. In the essence part which is the last chapter,
the information analyzed in the section of shape and subject is synthesized and content is present.
From this point of view, it appears that Panofsky overlaps with the three-stage theory of primary
or natural meaning (pre-iconographic stage), secondary or convergent meaning (iconographic stage)
and internal meaning or content (iconological stage). In the primary or natural meaning (preiconographic) stage is examined the formal elements in the work of art. It reflects the same
expressions as the shape title in Köprülü's article. In the secondary or convergent (iconographic)
stage is located the subject of work, symbols and identities. This stage includes the information
that Köprülü examined in the subject heading. In the inner meaning or content (iconological) stage,
the information analyzed in the primary meaning and the secondary sense are synthesized and the
content of the work is revealed. It is interesting that both theories have the same stages when
examining the artwork. Köprülü proves that he is a writer who passed the age of sixteen years
before Panofsky had done such a study.
Keywords: Mehmed Fuad Koprulu, Koprulu's method, Turkish literature, Erwin Panofsky,
Panofsky's method.
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Fen Öğretiminde Eğitsel Dijital Oyunların Kullanımına İlişkin Öğretmen
Adaylarının Görüşleri
Doç. Dr. Güldem DÖNEL AKGÜL, Erzincan Üniversitesi, gdonel@erzincan.edu.tr
Mahmut AĞIRGÖL, Erzincan Üniversitesi, agirgolmahmut@gmail.com
Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘‘dolaşım sistemi’’ konusunda
araştırmacılar tarafından tasarlanan eğitsel dijital oyun kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu bilim
(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği ile
yapılmıştır. Çalışmada, araştırmacılar tarafından tasarlanan eğitsel dijital oyun öğretmen
adaylarına gösterilmiş ve incelemeleri istenmiştir. Daha sonra araştırmacılar tarafından hazırlanan
ve yedi açık uçlu soru içeren görüşme formu verilmiş ve öğretmen adaylarının eğitsel dijital oyun
ve fen öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri alınmıştır. Öğretmen adaylarının % 57’si eğitsel
dijital oyunlar hakkında bilgi sahibi olduğu, % 43’ünün ise eğitsel dijital oyun hakkında bilgi sahibi
olmadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bilgi kaynaklarının fakültede aldıkları eğitim bilimleri
dersleri ve medya (internet, TV vb.) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adayları, sınıf
ortamlarında eğitsel dijital oyun kullanmanın kalıcı öğrenme ve konuya hâkimiyet sağlayacağını
(%42), öğrenilmesi zor olan konuların daha kolay öğrenilmesini sağlayacağını (%21), derse karşı
olumlu tutum geliştireceğini (% 14), öğrenme düzeyinin belirlenmesinde etkili olacağını (%14) ve
dersin pekiştirilmesine katkı sağlayacağını (%7) ifade etmişleridir. Öğretmen adaylarına hangi fen
konuları için eğitsel dijital oyun kullanımının uygun olacağın sorusuna, % 76’sı biyoloji konularına
(hücre ve organeller, hücre bölünmeleri, kalıtım, sistemler, canlıların sınıflandırılması), % 17’si
kimya konularına (periyodik cetvel, asit ve bazlar, atomun yapısı vb.), %5’i fizik konularına (kuvvet
ve hareket), uygulanabileceği şeklinde cevap vermiştir.
Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından dolaşım sistemi konusu için tasarlanan eğitsel
dijital oyun ve eğitim ortamlarında kullanımı hakkında öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır.
Öğretmen adayları tasarlanan eğitsel dijital oyunu genel olarak beğenmişlerdir. Eğitim ortamlarında
kullanımının öğrenci açısından derse motivasyonu artıracağı, öğrenmelerinin bu yöntem ile kalıcı
olacağını, öğrencilerin dikkatinin derse daha kolay çekileceği şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir.
Elde edilen verilerden ilham alınarak daha sonraki çalışmalarda tasarlanan eğitsel dijital oyun sınıf
ortamlarında uygulanarak öğrencilerin derse karşı tutumları ve akademik başarıları üzerine gelişimi
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Eğitsel dijital oyun, Fen bilgisi eğitimi, Tasarım.

Views of the Science Teacher Candidates on Educational Dijital Games
This study is intended to demonstrate the views of science teacher candidates on educational
games designed about “circulation system” by the researchers. Phenomenological research design, one
of qualitative research methods, was used in the study. Content analysis technique was used in the
assessment of the data.In the study, the educational dijital games strips designed were shown to the
candidates and they were required to examine them. Then the candidates were given an interview form,
which was designed by the researchers and which is made up of seven open-ended questions, and the
views of the teacher candidates on the comic strips were taken. It has been determined that 57% of the
prospective teachers have knowledge about educational digital games, and 43% have no knowledge about
educational digital game. It has been determined that the sources of the teacher candidates are
educational sciences lessons and media (internet, TV, etc.) In addition, prospective teachers suggest
that using educational digital games in classroom settings will lead to permanent learning and dominance
(42%), easier learning (21%), positive attitude towards the class (14% 14%) and will contribute to the
consolidation of the course (7%). In order to find out which science subjects would be suitable for the
use of educational digital games, 76% of the candidates were asked about biology subjects (cell and
organelle, cell divisions, inheritance, systems, classification of living things), 17% to chemistry subjects
(periodic table, atomic structure, etc.), and 5% can be applied to physics (force and motion). This study
was intended to find out the views of the science teachers of the future about the comic strips, which
are planned to be used in science courses that need to be enriched in terms of visual material.
Keywords: Educational dijital games, Teacher of science, Design.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tarımsal Farkındalıklarının Belirlenmesi
Doç. Dr. Güldem DÖNEL AKGÜL, Erzincan Üniversitesi, gdonel@erzincan.edu.tr
Uğur GÜLLÜ, Erzincan Üniversitesi, ugurgullu@hotmail.com
Bu çalışmada; fen bilgisi öğretmen adaylarının mevcut tarımsal gelişmeler ve tarımın
geleceği hakkında görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma fen eğitimlerine devam
etmekte olan gönüllü 25 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri 5 sorudan
oluşan açık uçlu anket ile toplanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu
bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Veriler içerik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir.
Ankette yer alan sorulardan elde edilen verilere göre frekans değerleri her bir soru için analiz
edilmiştir.
Birinci sorudan elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının % 68’inin tarımsal gelişmeleri
takip ettiği belirlenmiştir. Tarımsal gelişmeleri takip ettikleri kaynaklar sırasıyla televizyon, sosyal
medya, gazete ve dergiler haberleri şeklinde sıralanmıştır. İkinci sorudan elde edilen verilere göre
öğretmen adaylarının % 72’si ülkemizde ve dünyada tarımsal alanların giderek daraldığını ve
azalmanın kendilerini tedirgin ettiklerini belirtmişlerdir. Tedirgin olma nedenlerinin gıda
yetersizliğinin oluşabileceği, toprakta yaşayan canlı çeşitliliğinin azalması, görsel olarak sadece
betonlaşmanın olması vb. faktörler olarak sıralamışlardır. Üçüncü sorudan elde edilen verilere göre
öğretmen adaylarının % 40’ı tarım eğitimi kavramını daha önce duyduklarını belirtmişlerdir. Tarım
eğitimi konusunda bilgi kaynaklarının Türk Eğitim Tarihi dersi olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca
öğretmen adaylarının % 85’i tarım eğitim derslerini yeniden eğitim programlarına eklenmesi
gerektiğini belirtmişlerdir.
Tarım, toprağın işlendiği ve ürüne dönüştürüldüğü önemli alanlardan biridir. Toprağın
bilinçsiz olarak kullanımının her geçen gün arttığı görülmektedir. Beslenme, barınma, yaşama ve
yaşatma alanımız olan toprak konusunda daha fazla bilinçlenmek, toprağın işlendiği en önemli alan
olan Tarım eğitimi ile mevcut olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, Öğretmen adayı, Tarımsal farkındalık.

Determination of Agricultural Awareness of Science Teacher Candidates
In this study; science teacher candidates' views on current agricultural developments and
the future of agriculture.The research was conducted with 25 volunteer teachers who are
continuing in science education.The data of the study were collected by open-ended questionnaire
consisting of 5 questions.Phenomenological research design, one of qualitative research methods,
was used in the study. Content analysis technique was used in the assessment of the data.
Frequency values were analyzed for each question according to the data obtained from the
questions in the questionnaire.
According to the data obtained from the first question, 68% of the prospective teachers
were followed by agricultural development. The sources followed by agricultural developments are
listed as television, social media, newspaper and magazine news.According to the results obtained
from the second question, 72% of the prospective teachers stated that the agricultural areas in our
country and the world are gradually narrowing and that the decrease makes them uneasy.Causes
of anxiety include food insufficiency, reduced diversity of living creatures in the ground, visually
only concrete. According to the data obtained from the third question, 40% of the prospective
teachers stated that they had already heard the concept of agricultural education.They stated that
the sources of information on agricultural education are Turkish Education History lesson.
In addition, 85% of prospective teachers indicated that agricultural education courses
should be included in their re-education programs.
Agriculture is one of the important areas where soil is processed and converted into
product.The unconscious use of the soil seems to increase day by day.Becoming more conscious
about the soil which is our area of nutrition, accommodation, living and survival will be available
through agricultural education which is the most important area where soil is processed.
Keywords: Environmental education, Teacher candidate, Agricultural awareness.
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Öğretmen Adaylarının Atom Kavramına Dair Düşüncelerinin Zihin Haritaları ile
Belirlenmesi
Doç. Dr. Güllten ŞENDUR, Dokuz Eylül Üniversitesi, gulten.sendur@deu.edu.tr
Doç. Dr. Serap ÇALIŞKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, serap.caliskan@deu.edu.tr
Prof. Dr. Gamze SEZGİN SELÇUK, Dokuz Eylül Üniversitesi, gamze.sezgin@deu.edu.tr
Zihin haritaları, bireylerin düşüncelerinin ortaya konulmasında kullanılan tekniklerden
birisidir. Bu bağlamda zihin haritaları, öğretmen adaylarının düşüncelerini yansıtabilecekleri bir
araç olarak kullanılabilmektedir. Fen bilimleri alanındaki temel kavramlardan bir tanesi olan atom
kavramı ile öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadarki süreçte neredeyse her yıl atom kavramı ile
karşılaşmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi eğitimi
alanlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının atom kavramı hakkındaki bilgi eksiklikleri ve
kavram yanılgılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’deki bir devlet
üniversitesinin Eğitim fakültesinde öğrenim gören n=123 öğretmen adayına atom kavramı için bir
zihin haritası çizmeleri ve böylelikle öğrencilerin bu kavrama dair alt başlıkları ve temaları aktif bir
beyin fırtınası süreci içinde ortaya konması sağlanmıştır. Ders saatleri içinde öğretmen adaylarına
örnek bir zihin haritası verilmiş ve zihin haritaları sözlü olarak kısaca tanıtılmıştır. Daha sonra
öğretmen adaylarına boş bir kağıt verilmiş ve atom kavramına dair bütün bilgilerini kullanmak
suretiyle bir zihin haritası oluşturmaları istenmiştir. Bu işlem için 40 dakika süre ayrılmıştır. Çizilen
zihin haritalarından öğretmen adaylarının bilgileri, bilgi eksiklikleri ve kavrama ait yanılgılarını
belirlemek üzere içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, nitel araştırmalarda
tanımlayıcı; açıklayıcı ya da tahmin etmeyi amaç edinmiş çalışmalarda kullanılabilmektedir.
Verilerin analizi sonucunda atom modelleri, atomun yapısı, atomun özellikleri, atom
görselleştirilmesi, atom ve çevre ile atom ve günlük hayat şeklinde temel kategoriler elde
edilmiştir. Bu kategoriler altında yer alan ifadelerden öğretmen adaylarının çok temel bir kavram
olan atom ile ilgili dikkate değer ölçüde kavram yanılgıları ve bilgi eksikleri olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atom kavramı, Öğretmen adayları, Zihin haritaları.

Determining Prospective Teachers' Thoughts about the Concept of the Atom
via Mind Maps
The use of mind maps is one of the techniques employed to reveal individuals’ patterns. In
this context, mind maps can be used as an instrument that will uncover the thoughts of prospective
teachers. As one of the fundamental concepts of science, the topic of the atom is taught in schools
from middle school to the university and students encounter this concept almost every year of their
school lives. In the light of this information, we have aimed in this paper to identify the deficiencies
of knowledge prospective teachers display in their physics, chemistry, biology and science
education courses about the concept of the atom as well as to understand which misconceptions
they have with respect to this topic. Toward this aim, we worked with prospective teachers (n=123)
enrolled in the Faculty of Education in a state university in Turkey in order to have the students
draw mind maps about the concept of the atom and then to conduct an active brainstorming process
so that the themes and sub-headings brought out in the students' conceptions of the topic could be
identified. The prospective teachers were given a sample mind map during the lesson and the
notion of the mind map was briefly and verbally explained. Later, the prospective teachers were
provided with blank paper and asked to create their own mind maps using all that they knew about
the concept of the atom. This process was given 40 minutes. The method of content analysis was
used to review the mind maps that the prospective teachers had drawn up in order to determine
their knowledge, lack of knowledge and misconceptions about the concept. Content analysis can
be employed in qualitative studies that are of descriptive, exploratory or predictive design. The
results of the data analysis revealed the basic categories of atomic models, the structure of the
atom, the properties of the atom, visualizing the atom, the atom and the environment, and the
atom and daily life. The statements of the prospective teachers pertaining to these categories
indicated that there was a substantial number of misconceptions as well as knowledge deficiency
about the very basic concept of the atom.
Keywords: Atom concept, Mind maps, Prospective teachers.
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Kimyasal Denge ve Dengeyi Etkileyen Etmenler Konusunda İstasyon Tekniğinin
Öğrencilerin Akademik Başarı ve Görüşlerine Etkisi
Arş. Gör. Dr. Özge ÖZBAYRAK AZMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, ozgeozbayrak@gmail.com
Prof. Dr. Sibel KILINÇ ALPAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, skilincalpat@gmail.com
Doç. Dr. Gülten ŞENDUR, Dokuz Eylül Üniversitesi, sendurgulten@gmail.com
Ezgi AKGÜN, Dokuz Eylül Üniversitesi, ezgiakkgg@gmail.com
Rabia KARAKUŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, rabiakarakus00@gmail.com
Sabriye YAMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, yamansabriye@gmail.com
Sinan ÇINARLI, Dokuz Eylül Üniversitesi, cinarlisinan@gmail.com
Son yıllarda ülkemizde öğrenci merkezli öğretim programlarına yer verilmektedir. Öğrenci
merkezli öğretim programlarında öğrencinin kendi kendine öğrenmesine olanak sağlayan öğretim
yöntem-teknik ve stratejilerin kullanılmasına önem verilmektedir. Eğitim sürecinde istasyon tekniği
öğrencilerin öğrenci kazanımlarının nitelikli olmasını sağlayan tekniklerden birisidir. Bu çalışmanın
amacı, ortaöğretim 11. Sınıf öğrencilerinin Kimya dersindeki “Kimyasal Denge ve Dengeyi Etkileyen
Etmenler” konusunda istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına etkisini ve bu tekniğe
yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı
deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim- öğretim yılında İzmir
il merkezinde bulunan bir ortaöğretim kurumunda öğrenim gören deney grubu (N=33) ve kontrol
grubu (N=32) olmak üzere toplam 65 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubunda konu istasyon tekniği
ile işlenirken kontrol grubunda konu düz anlatım ile işlenmiştir. Deney grubunda istasyon tekniği ve
kontrol grubunda ise düz anlatım 4 ders saati süresince uygulanmıştır. Elde edilen nicel veriler Mann
Whitney-U testi ile analiz edilmiştir. Yapılandırılmış görüşmeler ise nitel analiz ile
değerlendirilmiştir. Nitel veri analizi sonucunda istasyon tekniğinin kullanıldığı deney grubundaki
öğrencilerin istasyon tekniğini faydalı ve eğlenceli bir teknik olarak gördükleri ortaya çıkmıştır.
Ancak son test akademik başarı puanlarının nicel analizinde Mann Whitney-U testi sunucuna göre
deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında anlamlı bir fark çıkmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p>.05).
Anahtar Kelimeler: İstasyon tekniği, Kimyasal denge, Akademik başarı, Yapılandırılmış görüşme.

Effect of Station Technique on Academic Achievement and Opinions of
Students on Chemical Equilibrium and Factors Affecting the Chemical
Equilibrium
In recent years, student-centered curricula have taken part in our country. In the studentcentered curriculum, importance is given to the use of teaching methods-techniques and strategies that
enable the student to learn on his own. In the education process, the station technique is one of the
techniques that allow the student achievements of the students to be qualified. The aim of this study is
to both determine the effects of the station technique on the academic achievement of the students on
the "Chemical Equilibrium and Factors Affecting the Chemical Equilibrium" in the Chemistry class of the
11th grade students of secondary school, and the students' opinions on this technique. In this study, a
semi-experimental design with pretest-posttest control group was used. The study group of the research
consists of 65 students divided into a control group (N=32) and an experimental group (N=33), who are
studying at a secondary school in the city center of İzmir in 2016-2017 academic years. While the subject
was taught by the station technique in the experimental group, the subject was taught by the direct
instruction method in the control group. Both of the station technique and the direct instruction method
were applied for 4 lesson hours. The quantitative data obtained were analyzed by Mann Whitney-U test.
The structured interviews were assessed by a qualitative analysis. As a result of the analysis, it has been
revealed that the students in the group using the station technique considered the station technique as
a useful and entertaining technique. However, in the quantitative analysis of the post-test academic
achievement scores, it was concluded that there was not a significant difference between the students
in the control group and experimental group according to the Mann Whitney-U test (p>.05).
Keywords: Station technique, Chemical equilibrium, Academic achievement, Structured interview.
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İşbirlikli Olarak Hazırlanan Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinlikleri
Prof. Dr. Sabriye SEVEN, Atatürk Üniversitesi, sseven@atauni.edu.tr
Arş. Gör. Gülşen KOÇAK, Atatürk Üniversitesi, gulsen.demir@atauni.edu.tr
Asiye Pınar KÖKSAL, Atatürk Üniversitesi, pinarkoksal30@hotmail.com
Arş. Gör. Emre YILDIZ, Atatürk Üniversitesi, emre.yildiz@atauni.edu.tr
Nesrin ÜRÜN ARICI, Atatürk Üniversitesi, scientistnurun@gmail.com
Bu çalışmanın amacı, Genel Fizik Laboratuvarı I dersini tekrar alan öğrencilerin; poster
hazırlama ve hikâye yazma gibi öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin uygulanmasının ders
başarısına etkisini ve bu etkinliklerin geçen yıl bireysel, bu yıl işbirlikli yapılmasının arasında ne gibi
farklılıklar olduğunu incelemektir. Çalışma; fen bilgisi öğretmenliği 2. sınıfında okuyup 1. Sınıf dersi
olan Genel Fizik Laboratuvarı dersini tekrar alan 36 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen
adaylarından 17’si seçkisiz olarak poster hazırlama grubuna, 19’u hikaye yazma grubuna atanmıştır.
Her grupta öğretmen adayları grup içi heterojen ve gruplar arası homojen olacak şekilde dörder
kişilik gruplara ayrılmıştır. Yarı deneysel olarak tasarlanan bu araştırmada nicel boyutun yanı sıra
nitel verilerden de yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda ön test-son test kontrol gruplu
yarı deneysel deseni, nitel bölümünde ise içsel durum çalışması deseni olarak kullanılmıştır. Veri
toplama araçları olarak 10 açık uçlu sorudan oluşan akademik başarı testi, yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Bulgular ışığında elde edilen sonuçlara göre, hikaye ve poster
grubunun son test ortalama puanları arasında istatiksel olarak farklılık hikaye yazma grubu
lehinedir. İçerik analizi ile elde edilen görüşme verilerine göre; öğretmen adayları, işbirlikli rapor
hazırlamada mutabakat sağlandığı zaman çok verimli etkinliklerin ortaya çıktığı, raporlardaki
bilgilerin asla unutulmadığı, daha zevkli olduğu ifade edilmiştir. Bu tip etkinliklerde en zorlanılan
kısımların genellikle grup çalışma disiplinin sağlanması olduğu belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hikaye yazma, Poster hazırlama, Öğrenme amaçlı yazma, İşbirlikli öğrenme.

Preparation Writing to Learn Activities with Cooperative
The purpose of this study is to examine the effects of the application of writing to learn
activities such as poster preparation and story writing to the success of the course and to find out
the differences between activities individual last year and cooperative this year. Work; is composed
of 36 teacher candidates who read in the second year of science teacher teaching and repeat the
course of General Physics Laboratory which is the first grade lesson. 17 of the teacher candidates
were assigned to the poster preparation group and 19 to the story writing group. In each group, the
prospective teachers were divided into four groups as heterogeneous in the group and homogeneous
among the groups. This semi-experimental design has benefited from quantitative as well as
qualitative data. In the quantitative dimension of the study, quasi-experimental design with pretest and post-test control group and internal state study in qualitative part were used as design.
Academic achievement test consisting of 10 open ended questions, semi-structured interview form
was used as data collection tools. According to the results obtained in bulgular light, the poster
preparation group is statistically different between the final test scores of the story and poster
group. According to interview data obtained by content analysis; teacher candidates stated that
when they agreed on cooperative report preparation, it was very productive activities, the
information in the reports was never forgotten, it was more enjoyable. It has been stated that the
most difficult parts of such activities are usually group work discipline.
Keywords: Story writing, Poster preparation, Writing to learn, Cooperative learning.
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11. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersinde Kullanılan Farklı Öğretim Etkinlikleri
Hakkındaki Görüşleri

Öğr. Gör. Dr. Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR ERSOY, Ordu Üniversitesi, fatmanurbuyukbayraktar@ordu.edu.tr
Eğitim alanında yapılan reformlar sınıf kültürünün değişmesini amaçlamaktadır. Değişimlerden istenen sonuç,
öğrencileri araştırma, sorgulama, bilgiyi zihninde yapılandırma, fen okur-yazarı bireyler olma konularında teşvik eden bir
sınıf ortamı oluşturmaktır. Reformlar, öğrencilerin sorgulama unsurlarını içeren etkinliklerle özgün bağlamlar kurarak
öğrenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Özellikle fizik dersi gibi öğrencilerin zorlandıkları dersleri kolay ve anlaşılır hale
getirmek için farklı öğretim etkinliklerini içeren öğretim programları uygulamaya girmektedir. Ancak sınıf ortamlarında
uygulanabilecek, akademik olarak etkililiği tespit edilmiş öğretim etkinliklerinin sayısı oldukça azdır. Bu kapsamda
öğrencilerin bilişsel gelişimleriyle birlikte duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini sağlayacak farklı öğretim etkinliklerine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu araştırma elektromanyetizma konusunun öğretiminde farklı öğrenme etkinlikleri kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Elektromanyetizma konusunun öğretiminde uygulanan etkinlikler; deneyler; bahçe etkinliği;
simülasyonlar; modelleme; çalışma yaprakları; soru etkinliği; videolardır. Araştırmamızın amacı, 11. sınıf öğrencilerinin fizik
dersinde kullanılan farklı öğretim etkinlikleri hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma yöntemi olarak nitel
araştırma desenlerinden fenomenoloji benimsenmiştir. Fenomenoloji bir olguya ilişkin algıların, deneyimlerin ve bu
deneyimlerin oluştuğu ortamların, koşulların araştırıldığı nitel bir yöntemdir. Araştırmanın çalışma grubunu Anadolu Lisesi
11. sınıfta öğrenim gören 52 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında öğrencilerle yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada öğrencilerin hem kendi öğrenmeleri hakkındaki hem de öğrenme etkinlikleri hakkındaki
görüşlerini ve değerlendirmelerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından
geliştirilen görüşme formu, görüşülen bireyin yanıtlarını kendisinin biçimlendirmesini, derinlemesine bilgi vermesini
sağlamak ve yönlendirmeyi önlemek amacıyla açık uçlu on sorudan oluşturulmuştur. Görüşmeler esnasında ses kaydı yapılmış
ve araştırmacı tarafından kısa notlar alınmıştır.
Öğrenme etkinliklerinin ardından yapılan görüşmelerde öğrencilerin etkinliklere dair olumlu düşünceler geliştirdiği
ortaya çıkmıştır. Görüşmeler esnasında öğrenciler bütün öğretim etkinliklerini gerek kalıcılık gerekse sınıf içi iletişim
noktasından etkili buldukları belirtmişlerdir. Öğrenciler bu etkinliklerle oluşturulan öğrenme ortamının özgüvenlerini
arttırıcı, sosyalleşmelerini destekleyici etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler, Elektromanyetizmanın fizikte anlaşılması
zor konular arasında yer almasına rağmen kullanılan öğretim etkinliklerinin konuyu anlamalarını kolaylaştırdığını, bunun da
başarılarını arttırdığını ifade etmişlerdir. Öğretim etkinliklerinin öğrencilerin derse karşı ilgi ve motivasyonlarını arttırdığı
yönünde dönütler alınmıştır. Veriler bu uygulamaların öğrencilerin derse katılımını teşvik ettiğini göstermektedir. Bununla
birlikte öğrencilerin en beğendiği etkinlikler deneyler ve çalışma yaprakları olurken en az beğenilen etkinlik modellemedir.
Genel olarak fizik konularının öğretiminde kullanılan bu etkinliklerin öğrencileri öğrenme konusunda cesaretlendirdiği, hızlı
geri bildirim sağladığı ve öğrencilerin muhakeme süreçlerini yönetmede rehberlik ettiği söylenebilir. Araştırmamızda
uygulaması yapılan etkinliklerin bazı hususlarda birbirlerine üstünlükleri olmakla birlikte her bir etkinliğin öğrenme ortamına
farklı yönden katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda bu etkinliklerin fizik dersi öğretiminde eklektik bir
yapıda birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fizik öğretimi, Öğretim etkinlikleri, 11. sınıf öğrencileri, Öğrenci görüşleri.

Opinions of 11th Grade Students about Different Teaching Activities Used in
Physics Lesson
Reforms in the field of education aim to change class culture. The desired outcome of change is to create a classroom
environment that promotes students in research, inquiry, structuring the knowledge in the mind, science literacy and being an
individual. Reforms are trying to ensure that learners learn by establishing original contexts with activities that involve questioning
elements. Particularly, students are implementing curriculums containing different teaching activities in order to make the difficult
lessons like physics classes for the students easier and clearer. However, the number of academically effective teaching activities
that can be applied in classrooms is very small. In this context, different educational activities are needed to provide cognitive
development and emotional and psychomotor development of the students.
This research was conducted using different learning activities in the teaching of electromagnetism. Activities applied in
the teaching of electromagnetism are assays; garden activity; simulations; Modelling; work sheets; question efficiency; videos. The
purpose of our research is to reveal the views of 11th grade students about the different teaching activities used in physics classes.
Phenomenology has been adopted as a study method from qualitative research designs. Phenomenology is a qualitative method in
which the perceptions of a phenomenon, the experiences, and the environments in which these experiences occur, are investigated.
The study group of the study consisted of 52 students studying in the 11th class of an Anatolian High School. During the collection
of data, interviews were held with students. At this stage, a semi-structured interview form has been used to get students' views
and evaluations about their own learning as well as learning activities. The interview form developed by the researcher was formed
from ten open-ended questions to help the interviewee shape his responses, to provide in-depth information, and to prevent them
from leading. Voice recordings were made during the interviews and short notes were taken by the researcher.
After the learning events, it was revealed that the students developed positive thoughts about the activities. During the
interviews, the students stated that they found all teaching activities effective both permanence and classroom communication
point. The students stated that the learning environment created by these activities is an enhancement of the self-confidence and
supportive effect of socialization. Students have stated that despite the fact that electromagnetism is one of the difficult subjects
to understand physically, the teaching activities used to make it easier to understand the meaning, which enhances the success.
Feedback has been received that the teaching activities have increased the interest and motivation of the students towards the
course. The data show that these practices encourage student participation in the classroom. the activities most liked by students
are experiments and work sheets, nevertheless the least liked activities are models. In general, it can be said that these activities,
which are used in the teaching of physics topics, encourage students to learn, provide quick feedback, and guide students in
managing their reasoning processes. It is possible to say that the activities that are carried out in our research have some advantages
over each other, but each activity contributes to the learning environment in different ways. In this context, it is recommended
that these activities be used together in an eclectic structure in physics teaching.
Keywords: Physics teaching, Instructional activities, 11th grade students, Student opinions.
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Manyetizma Konusunda Kavramsal Değişim Tabanlı Çalışma Yapraklarının
Geliştirilmesi
Öğr. Gör. Dr. Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR ERSOY, Ordu Üniversitesi, fatmanurbuyukbayraktar@ordu.edu.tr
Gelişim Psikolojisi, Nöroloji, Bilişsel Psikoloji ve Eğitim alanlarındaki bilimsel çalışmalar, öğrenme faaliyetlerini
etkileyen temel unsurları ortaya koymaktadır. Bu unsurlar arasında bireylerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve zihinlerindeki
kavramsal yapı önemli bir yere sahiptir. Öğretim ortamlarına gelen bireylerin zihinlerindeki kavramsal yapıda eksik veya
yanlış bilgiler bulunabilmektedir. Bu eksik ve yanlış bilgiler genellikle kavram yanılgıları olarak adlandırılmaktadır. Bu
bağlamda kavramsal değişim, kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve bu yanılgıların giderilmesi için geliştirilen bir
yaklaşımdır.
Fen bilimleri özellikle fizik konuları üzerinde yapılan çalışmalar, öğrencilerin birçok konuda kavram yanılgısına
sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Manyetizma bu konulardan birisidir. Bu çalışmanın amacı, manyetizma konusunda
kavramsal değişimin sağlanması için rehber ve yardımcı materyaller geliştirmektir. Araştırmanın yönteminde; manyetizma
konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek üzere üç aşamalı bir test geliştirilmiştir; test bir grup öğrenciye uygulanmıştır;
kavram yanılgıları tespit edilmiştir; kavramsal değişim tabanlı çalışma yaprakları oluşturulmuştur; çalışma yapraklarının
öğretim açısından etkililiği sınanmıştır. Çalışma grubu, kavram yanılgılarının tespiti sürecinde anadolu lisesi on birinci ve on
ikinci sınıflarda öğrenim gören toplam 139 öğrenciden, geliştirilen çalışma yapraklarının uygulanması sürecinde ise anadolu
lisesi on birinci sınıfta öğrenim gören 52 öğrenciden oluşmaktadır.
Kavram yanılgılarının belirlenmesinde çoktan seçmeli yirmi sorudan oluşan “Manyetizma Kavramsal Başarı Testi”
kullanılmıştır. Test maddeleri üç aşamalı olarak hazırlanmıştır. Her maddenin ilk aşamasında çoktan seçmeli soru, ikinci
aşamasında öğrencinin verdiği cevabın nedenlerini sorgulayan açık uçlu soru ve son aşamasında öğrencinin verdiği cevaptan
emin olma durumunu sorgulayan kısım yer almaktadır. Bu test anadolu lisesi on birinci ve on ikinci sınıflarda öğrenim gören
139 öğrenciye uygulanmıştır. Test sonuçları analizinde öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Test
sonuçları ile literatür taramasından elde edilen sonuçlar birlikte yorumlanmıştır. Bu şekilde Manyetizma konusundaki kavram
yanılgıları belirlenmiştir.
Kavramsal değişimi sağlamak için özümleme (assimilation) ve düzenleme (accommodation) süreçlerinde
kullanılmak üzere çalışma yaprakları oluşturulmuştur. Çalışma yaprakları, öğrencinin öğretilecek konuyla ilgili bilgisinin
yanlış veya eksik yönlerini fark etmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Çalışma yapraklarının uygulanması süreci
anadolu lisesi on birinci sınıfta öğrenim gören 52 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın ardından yaklaşık dört hafta
sonra öğrencilere “Manyetizma Kavramsal Başarı Testi” uygulanmıştır. Test sonuçları analiz edilerek kavramsal değişim
oranları tespit edilmiştir. Sonuç olarak kavramsal değişim tabanlı çalışma yapraklarının kavram yanılgılarını gidermede etkili
olduğu görülmüştür. Bu çalışmada hazırlanan çalışma yaprakları fizik öğretmenleriyle paylaşılmıştır. Kavramsal değişim
tabanlı çalışma yapraklarının kavram yanılgılarını gidermekle birlikte öğrencilerin derse dikkatlerini çekmek noktasında
öğretmenlere yardımcı olacağına inanılmaktadır. Bu tür etkinliklerin öğretim ortamlarına zenginlik katacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda fizik ve fen alanında tespit edilen kavram yanılgılarının giderilmesi için çalışma yapraklarının
hazırlanması, paylaşılması ve kullanılmasının eğitim ortamlarını daha verimli hale getireceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Manyetizma, Çalışma yaprağı, Kavramsal değişim.

Development of Conceptual Change Based Worksheets on Magnetism
Scientific studies in the fields of Developmental Psychology, Neurology, Cognitive Psychology and Education reveal the basic
elements that influence learning activities. Among these elements, the level of readiness of individuals and the conceptual structure of their
minds have an important place. Missing or inaccurate information can be found in the conceptual structure of the minds of the individuals
who come to teaching environments. These missing and incorrect information are often referred to as misconceptions. Conceptual change in
this context is an approach developed to detect misconceptions and to eliminate these misconceptions.
Scientific studies, especially on physics topics, reveal that students have conceptual misconceptions in many subjects. Magnetism
is one of these issues. The purpose of this study is to develop guide and auxiliary materials for the conceptual change in magnetism. In the
method of research; a three-step test was developed to determine the misconceptions of magnetism; a group of students were administered
the test; misconceptions have been identified; conceptual change-based work sheets were created; the effectiveness of the worksheets in
terms of teaching has been tested. The study group consisted of a total of 139 students who were enrolled in the eleventh and twelfth grades
of the Anatolian High School during the process of determining the misconceptions and 52 students who were enrolled in the eleventh grade
of the Anatolian High School during the application of the developed study leaves.
The "Magnetism Conceptual Achievement Test", which consists of 20 multiple choice questions, is used in determining the
misconceptions. The test items were prepared in three stages. There is a multiple-choice question at the beginning of each item, an openended question that questions the reasons for the answer given by the student in the second stage, and a part that questions the assurance
of the student's final cognition. This test was applied to 139 students who are studying at the eleventh and twelfth grade of Anatolian High
School. In the analysis of the test results, the misconceptions that students have are identified. The test results and the results obtained from
the literature review were interpreted together. In this way, misconceptions about the concept of magnetism have been determined.
Worksheets were created to be used in the assimilation and accommodation processes to provide conceptual change. The
worksheets are structured in such a way that the learner understands the wrong or incomplete aspects of the teaching-related knowledge.
The application of the worksheets was carried out by 52 students studying in the eleventh grade at the Anatolian High School. Approximately
four weeks after the application, students were given the "Magnetism Conceptual Achievement Test". The conceptual change rates were
determined by analyzing the test results. As a result, conceptual change-based worksheets have been found to be effective in eliminating
the misconceptions. The worksheets prepared in this study were shared with the physics teachers. It is believed that conceptual changebased worksheets will help teachers to draw attention to the lessons of learners with the notion of misunderstandings. It is thought that such
activities will enrich the teaching environments. In this context, it is considered that preparing, sharing and using worksheets to eliminate
the misconceptions in the field of physics and science will make the educational environments more efficient.

Keywords: Magnetism, Working sheet, Conceptual change.
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Sınıf Öğretmenliği Adaylarına Göre Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını
Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Arş. Gör. Mahir UĞURLU, Bartın Üniversitesi, mugurlu@bartin.edu.tr
Dr. Gülsün ŞAHAN, Bartın Üniversitesi, gulsunsahan@hotmail.com
Özel gereksinimi olan bireylerin tipik gelişen akranlarıyla aynı ortamda gerekli destek hizmetler
sunulup düzenlemeler yapılarak eğitim görmesine kaynaştırma eğitimi denilmektedir. Kaynaştırma,
yalnızca özel gereksinimli bireyin akranlarının arasına girmesinden öte tüm paydaşların ekip çalışması
içerisinde etkili bir eğitim ortamı oluşturulmasını amaçlar. Özel gereksinimli bireylerin en az kısıtlayıcı
ortamda en etkili kaynaştırma uygulamalarına katılabilmesi için okul, veli, uzmanlar, akranlar ve
ailelerine görevler düşmektedir. Ekip içerisinde yer alan herkesin özel gereksinimli öğrencinin
sosyalleşmesi ve toplumsal uyumunun sağlanması, öğrencinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önlem
alınması, eğitsel, fiziksel ve çevresel düzenlemelerin yapılması, gerekli işbirliğinin yapılması gibi
sorumlulukları vardır. Kaynaştırmanın başarıya ulaşabilmesi için özel gereksinimli öğrenciler eğitim
hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmalıdır. Sınıf Öğretmenleri kaynaştırma uygulamalarının tam
merkezinde, özel gereksinimli öğrencilerle birebir temas halinde olup doğrudan ilişkilidir. Sınıf
Öğretmeni adayları da aldıkları kaynaştırma eğitimi ve uygulamalarıyla kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi
sahibi olmakta ve kaynaştırma ortamlarına girmektedirler. Bu sayede kaynaştırma uygulamalarının
başarısını etkileyen etmenlerle ilgili deneyimleri oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenliği
Bölümü Sınıf Öğretmeni adaylarının kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenlerle ilgili
görüşlerini saptamaktır. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma
yöntem araştırması olup, araştırmada Ahmetoğlu, Ünal ve Ergin (2016) tarafından geliştirilen
“Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Ölçeği” ve yarı yapılandırılmış görüşme
formları kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Karadeniz bölgesinde yer alan bir eğitim fakültesi Sınıf
Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 200 kişi oluşturmakta olup örneklemde 4.sınıf olan 47 öğrenci
yer almaktadır. Ölçek ile toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilecek, bu öğrenciler arasından
gönüllü 15 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılacak, elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenecektir.
Devam etmekte olan araştırma sonuçlarına daha sonra yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma eğitimi, Özel gereksinimli birey, Sınıf öğretmenliği.

Determining the Factors Affecting the Success of Mainstreaming Practices by
Classroom Teachers Candidates

It is called inclusion training in that the support services are provided and edited in the same
environment with the typical developing peers of the individuals who have special needs. Inclusion aims
to create an effective educational environment within the teamwork of all stakeholders, rather than
only among the peers of the special needs individual. Parents, specialists, peers and their families are
tasked in order to enable individuals with special needs to participate in the most effective cohesion
practice in the least restrictive environment. Everyone in the team has responsibilities such as the
socialization and social adaptation of the special needs student, the identification of the needs of the
student and taking precautions, the making of educational, physical and environmental regulations and
the necessary cooperation. In order for the inclusion to succeed, special needs students should benefit
from the education services at the highest level. Class Teachers are directly in contact with each other
in special needs students at the very center of integration. Class Teacher candidates are also familiar
with the mainstreaming education and practice of integration training and are entering into the
integration environments. In this regard, experience with the factors affecting the success of
coalescence occurs. The purpose of this study is to determine the opinions of the Elementary Teacher
Education Department Class Teacher candidates about the factors affecting the success of the
mainstreaming practices. The research is a hybrid methodology study in which quantitative and
qualitative research methods are used together. In the research, "Factors Affecting the Success of
Mainstreaming Practices" and semi-structured interview forms developed by Ahmetoğlu, Ünal and Ergin
(2016) were used. The study's universe consists of 200 students who are studying in the Class Teaching
Department of an education faculty located in the Blacksea region and 47 students are in the sample.
Data collected by the scale will be analyzed by SPSS program. Face to face interviews with 15 volunteers
will be performed among these students and the obtained data will be analyzed by content analysis.
Ongoing research results will be available later.
Keywords: Inclusion training, Special needs individual, Class teaching.
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II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRİSİ
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen II. Uluslararası
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), 26-28 Nisan 2018 tarihlerinde
Muğla Bodrum’da yapılmıştır. Sempozyumda Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
üyeleri ile Bilim Kurulu Üyesi 61 akademisyen ve Düzenleme Kurulu Üyesi 29
akademisyen görev üstlenmiştir. Sempozyuma yedi farklı ülke ve 91 üniversiteden
yaklaşık 750 akademisyen katılmıştır. Sempozyum üç gün sürmüş, 15 paralel
oturumda 400 bildiri sunulmuştur. Sempozyumda ayrıca 2 panel, 2 konferans,6
atölye, bir uluslararası karma sergi ile bir müzik dinletisi ve kapanış paneli
gerçekleştirilmiştir.
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneğinin amacı, eğitim alanında ulusal ve
uluslararası düzeyde yapılan çalışma ve araştırmaları desteklemek, niteliğini
yükseltmek, elde edilen sonuçları uygulamaya aktarmak, her yaş ve düzeydeki
öğrencilerin dil, zihinsel, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak,
toplumda bilim okuryazarlığını geliştirme ve yaygınlaştırma çabalarını desteklemek,
eğitimci ve araştırmacılara sınırsız öğrenme ve geniş araştırma platformu
oluşturmaktır. Bu anlayışla Sempozyumda okul öncesinden yükseköğretime kadar 20
den fazla konu alanına yer verilmiş ve bu alanlardan gelen bildiriler hakemlerin
görüşleri doğrultusunda kabul edilmiştir.
Sempozyum, akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirme,
eğitimle ilgili bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşma, bilimsel ve sosyal
etkileşimi üst düzeye çıkarma, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturma,
işbirlikli araştırmalara zemin oluşturma açısından önemli bir toplantıdır. Sempozyum
süresince eğitim alanında güncel bilgiler paylaşılmış, tartışılmış ve özgün fikirlere
ulaşılarak ülkemizdeki çalışmalara katkı sağlamaya çalışılmıştır. Ayrıca II.
Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumuna akademisyen, öğretmen,
eğitimci, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencisi gibi eğitim alanındaki tüm
paydaşların yoğun ilgisi ve katılımı, bu tür sempozyumlara ihtiyaç duyulduğunu ve
sürekli düzenlenmesi gerektiğini göstermiştir.
II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2018)
farklı alanlarda sunulan bildirilerde ortaya çıkan görüşler şu maddeler altında
özetlenebilir:
1. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve gelecek yüzyıla hazırlanması açısından
eğitimin kalitesini artırmak gerekmektedir. Bunun için okul ve üniversitelerin yanı
sıra dernek, kurum ve kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmalar ve toplantılar
düzenlenmelidir.
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2. Günümüzde bilginin sürekli artması, bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesi ve
değişmesi, bilgi sunumundaki çeşitlilik, öğrenmenin sınırsız olması, bilgi toplumuna
uyum sağlama gibi nedenler sınırsız öğrenmeyi zorunlu hale getirmektedir. Bu konuya
dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için nitelikli yayınlar yapılmalıdır.
3. Bilgiden beceriye sınırsız öğrenmeyi geliştirmek, sürdürülebilmek, öğrenen
bir toplum ve dünya oluşturabilmek için eğitimin önündeki engeller aşılmalıdır.
Özellikle yer, zaman, araç gereç, ekonomik vb. engelleri aşmak için gerekli önlemler
alınmalıdır.
4.E ğitim alanında disiplinler arası çalışmalara gerekli önem ve destek
verilmelidir.
5. Örgün, yaygın ve algın eğitim ile üniversitelerin lisans ve lisansüstü
çalışmalarında sınırsız eğitim ve araştırma konularına yer verilmelidir.
6. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunun (USEAS 2019)
Muğla Bodrum’da 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.
7. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda(USEAS 2019)
farklı tür panel ve çalıştaylara yer verilmesine karar verilmiştir.
8. Genç araştırmacıları (lisansüstü eğitim görmekte olan öğretmen ve
akademisyenleri) bilimsel araştırmalara yönlendirmek ve içerik ve yöntem açısından
orijinal çalışmalara özendirmek amacıyla bildiri ödülü uygulamasının sürdürülmesi
kararlaştırılmıştır.
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