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(0001) Bilişsel Yeti ve Öğrenme Başarısı: Dil, Bilinç Gelişimi ve ÖzGerçekleştirim Açısından Bir Yaklaşım
Onur Bilge KULA
Hacettepe Üniversitesi
obkula@hacettepe.edu.tr
Özet
Dil ile biliş arasında dolaysız bir bağ vardır. Dili oluşturan, anlama-anlamlandırma gereksinmesi, diyesi, bilişsel
yetidir; bilişsel yetiyi yetkinleştiren etmen ise, toplumsal-kültürel-siyasal yaşam dünyasında biçimlenen dildir.
İnsanın düşünme, bilme ve adlandırma gereksinmesi, bilişsel ve dilsel yetiyi oluşturan ve geliştiren başlıca
kaynaktır. İnsan, yaşam dünyasının etkisiyle dilsel bilgiyi bölümler, çözümler ve bitimsiz sayıda yeniden
ilişkilendirir. Bu bakımdan, dil düşünsel bir oluşum ve etkinliktir. Humboldt’un deyişiyle, Dilde, düşünme ve biliş
içermeyen hiçbir yön yoktur. İnsan, diğer insanlarla ve nesnel gerçeklikle bağlantılı olarak bilişsel ve düşünsel
üretimleri ayrıştırır, bireşimler ve adlandırır. Dilsel ve bilişsel bir işlem olan adlandırma, adlandırılan şeyi diğer
şeylerden ayırma, farklılaştırmadır. Dil yetisi, dili yaratmayı ve yaratılan dilsel bilgileri edinme yeteneğini de
kapsar. Yetişmekte olan her bireyin bilişsel yetisi, içerisine doğduğu ve yaratılmış bir iletişim dizgesi olarak
karşısında bulduğu dil dolayımıyla oluşur ve yetkinleşir. Böylece dilin, özneler-arası bilgi ve deneyim birikimi, biliş
gelişimine de yansır. Dil, hem tikelleşmenin hem de kültürel birikimi edinmenin, dolayısıyla toplumsallaşmanın
veya tümelleşmenin dolayımıdır. Dil, bu yönüyle bireysel ve toplumsal bilinci biçimlendirir. Dilsel yeti ile bilişsel
yetkinlik ve öğrenme başarısı arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Biliş, insanın düşünme ve düşündüğünü
dilselleştirme yetisinin bir türevi olarak gelişir. Dolayısıyla, dilsel gelişme, bilişsel yetiyi, bilişsel yeti ise, dilsel
gelişmeyi özendirir. Bu bakımdan, Humboldt’un belirlemesiyle, dil tindir; tin ise dildir. Düşünme ve konuşma,
diyesi, dil edimi hem öz-sorgulama, hem de dış dünyayı açımlama etkenliğini kapsar. Öz-anlatım gereksinmesi ya
da güdüsünden doğan dilsel dışa-vurumlar, dil eylemini gerçekleştirenin bilişsel yetkinliğinin yanı sıra, iletişim
becerisini de anlatır. Dil, bireysel bilinci özgürleştiren bir araç işlevi gördüğü gibi, bilincin güdümlenmesinin,
bağımlılaştırılmasının aracına dönüştürülebilir.
Anahtar Sözcükler: Dil, Dolayımlama, Bilişsel Yeti, Düşünme, Bireyleşme, Tikelleşme, Tümelleşme, Dil Edimi,
Öğrenme Başarısı.

(0002) Felsefe Teknoloji ve Eğitim
Ali Osman GÜNDOĞAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
gundogan@mu.edu.tr
Özet
Günümüz, çok çeşitli nedenlerin bir araya gelmesiyle eğitim alanında bir krizin yaşandığına şahit olduğumuz bir
yüzyıldır. Kanaatimce bu nedenlerin en önemlilerinden ikisi eğitimin felsefe ile olan bağını kesmesi ve teknoloji ile
de farklı ve eğitimin muhtevasına uygun olmayan tarzda bir ilişkinin gerçekleşmesiyle birlikte eğitimin teknolojiye
olan bağımlılığıdır. Felsefe, her şeyden önce bireysel bir zihnin varlık karşısındaki hakikat tutumudur. Varlıkla
karşılıklı bir konuşma halidir. Bu konuşmada logos merkezi kavramdır. Teknoloji de, Grekçe aslına uygun olarak
konuşmak gerekirse tekhne olarak öne çıkarma, göz önüne getirme, açığa çıkarma, gizini açma anlamları gereği
doğrudan hakikat kavramı ile ilgilidir. Bu açıdan tekhne ile felsefe arasında kopmaz bir bağ vardır ve hatta felsefe
de bir tekhne (sanat)tır. Bu sanat, Platon’da mimesis ile Aristoteles’te de üretmeye yatkın ve yakın olan bir
kabiliyettir. Bu kabiliyette akılsal öge (logos) önemlidir ve bu olmadan tekhne gerçekleşmez. Gerek felsefe gerekse
tekhne doğrudan varlıkla ilgilidir. Eğitim, felsefe ve tekhne için bir araçtır ve bu araç hem felsefe yoluyla hem de
tekhne yoluyla varlıkla irtibat kurmayı sağlar. İnsanlık tarihi boyunca felsefenin ve tekhnenin anlamlarında meydana
gelen değişmeler ile birlikte eğitim bir hakikat tutumu olan hem felsefe hem de tekhne ile olan ilişkisini de
değiştirmiş ve eğitim varlıktan kopmasına, bu suretle de özellikle düşünme melekesinin zaman içerisinde önemli
ölçüde yitirilmesine neden olmuştur. Çağımızda bu durum, üniversiteler başta olmak üzere bir krizin de nedenidir.
Çünkü teknoloji, başlangıçtaki tekhne ile olan anlamından da önemli ölçüde uzaklaşmıştır. Eğitimin bu krizden
çıkışı, onun birer hakikat tutumu olan ve logos’u merkeze alan, sahici düşünmeyi hedefleyen bir duruma gelmesine
bağlı görünmektedir.
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(0003) Führung im Spannungsfeld von Ethik, Effizienz und individueller
moralischer Intelligenz
Iris MEYENBURG-ALTWARG
Hannover Medical School, Hannover, Germany
meyenburg-altwarg.iris@mh-hannover.de
Zusammenfassung
Zunächst werden grundlegende Begriffsbestimmungen dargestellt und der Gesamtzusammenhang zwischen
Führungsauftrag und Führungsethik erläutert. Die aufgezeigten unterschiedlichen Dimensionen der Führungsebenen
machen deutlich, wie fehlgeleitete Kommunikationsstrukturen Produktivität, Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit
beeinflussen bzw. sich wechselseitig bedingen. Das Umsetzen von ethischem Führungsverhalten steht immer im
Zusammenhang mit der gelebten Unternehmensethik und den Systembedingungen. In dieser Hinsicht beschäftigt
sich der Vortrag mit der Frage, inwieweit eine starke, in sich schlüssige und auf Werten basierende
Unternehmenskultur einen größeren wirtschaftlichen Erfolg bzw. eine höhere Effizienz erwirken kann. Anhand des
7-S Modells, werden Beispiele verschiedener Regeln und Interaktionen von Führungsdilemmata und
Herausforderungen aufgezeigt, um anschließend diese durch den Aufbau einer Lernkultur und den vier Prinzipien
der moralischen Intelligenz eine werteorientierte Führung zu entwickeln. Um eine Kultur der Kooperation zu
erzeugen, werden Maßnahmen aufgezeigt, die in Unternehmen ein Klima desVertrauen, der Sicherheit und
Transparenz schaffen können und kooperationsfördernde Organisationsstrukturen entwickeln. Darüber hinaus ist es
essentiell wichtig, Führungskräfte zu sensibilisieren, dass diese die unterschiedlichen Zusammenhänge erkennen
und nutzen können. Parallel dazu müssen Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, partizipative und reflektive
Offenheit aktiv anzunehmen und in lokaler Autonomie zu leben. Durch die Darstellung eines Orientierungsrahmens
für ethisch vernünftiges Handeln wird verdeutlicht, dass Führungsethik nicht erst in turbulenten Zeiten oder
Problemsituationen notwendig ist, sondern von Anfang an einen Teil der eignen Führungspersönlichkeit in einer
nachhaltigen Unternehmensstrategie darstellt.
Schlüsselwörter: Unternehmensethik,
Partizipative/Reflektive Offenheit.

Lernkultur,
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(0004) Sind die Deutschen „pünktlich“ und die Türken „gastfreundlich“?
Stereotype in der interkulturellen Erziehung
Rupprecht S. BAUR
Universität Duisburg-Essen
rupprecht.baur@uni-due.de
Seit der Zuwanderung der türkischen Arbeitskräfte und ihrer Familien zu Beginn der 60-er Jahre nach Deutschland
und seit der Entdeckung der Türkei als eines der beliebtesten Urlaubsländer durch die Deutschen in den
vergangenen 15 Jahren, hat sich die wechselseitige deutsch-türkische Wahrnehmung durch Kontakte verändert.
Aber wie sind die Bilder „der Deutschen“ über „die Türken“ und die Bilder „der Türken“ über „die Deutschen“ nach
50 Jahren des „Zusammenlebens“ tatsächlich? Und wie sind die Selbstbilder der Deutschen und der Türken?
Unterscheiden sich die Stereotype der in Deutschland lebenden „Deutsch-Türken“ von denen der Türkei-Türken? In
dem Vortrag werden die 20 meistgenannten Eigenschaften für Deutsche und Türken vorgestellt und kommentiert,
die in Deutschland und in der Türkei erhoben wurden. Abschließend wird der Frage behandelt, wie in einem
interkulturell orientierten Unterricht mit ethnischen Stereotypen gearbeitet werden kann. Dabei soll auch die Frage
behandelt werden, welche Funktionen „ethnische Witze“ haben.
Schlüsselwörter: Deutschenbild, Türkenbild, deutsch-türkische Wahrnehmungen, Stereotype, Vorurteile, Ethnische
Witze.
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(0005) İnsan Hakları ve Çocuk Konusuna Adli Tıbbi Yaklaşım
Yasemin BALCI
MSKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD
yaseminbalci@mu.edu.tr
İnsan hakları şemsiyesi altındaki çocuk hakları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası pek çok yasal düzenleme
mevcuttur. Tüm bu düzenlemelerde çocukların öncelikli yararı göz önüne alınmıştır. Çocuklarla ilgili hayatın her
alanındaki yapılanmalar için “çocuk dostu” kavramı gündeme gelmiştir. Çocuk dostu eğitim, çocuk dostu sağlık,
çocuk dostu adalet, çocuk dostu şehirler gibi. Adli tıp uzmanlığı “çocuk dostu adalet” sistemi içinde yer almaktadır.
Çocuklar, haklarının ihlal edildiği, ihmal ve istismara uğradığı, suça sürüklendiği zaman “çocuk dostu adalet”
sistemine ihtiyaç duyar. Uluslararası ve ulusal çerçevede, konu ile ilgili mevzuat bu yönde geliştirilmiştir.
Çocuklarla Teması İlgilendiren Avrupa Konseyi Sözleşmesi (2003), Çocukların Cinsel Suiistimale ve Cinsel
İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (2007), Çocuk Adaletinin Uygulanmasına İlişkin
Birleşmiş Milletler Minimum Standart Kuralları (“Pekin Kuralları”, 1985), Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış
Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (“Havana Kuralları”, 1990), Çocuk Suçluluğunun
Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Rehberi (“Riyad İlkeleri”, 1990), Suç Mağduru ve Tanığı Çocuklara İlişkin
Konularda Adalet Hakkında Birleşmiş Milletler Rehberi (2005) bu yöndeki uluslararası düzenlemelerden
bazılarıdır. Bu uluslararası düzenlemeler ışığında ulusal düzenlemelere de gidilmiştir. Var olan yasaların çocuklara
ilişkin hükümlerinde yapılan düzenlemeler yanısıra konuya özel pek çok düzenleme yapılmıştır. Çocuk Koruma
Kanunu ve Kanuna Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında
Yönetmelik, Çocuk Mahkemeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü / Büro Amirliği Kuruluş,
Görev ve Çalışma Yönetmeliği bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada, çocuk haklarının adli tıp uygulamalarına
yansıması ele alınacak, adli tıbbi değerlendirmesi yapılan örnek vakalar üzerinden çocuğun ihmal ve istismardan ve
suça sürüklenmekten korunmasında multidisipliner yaklaşımın önemi üzerinde durulacaktır. Gerek, çocuğun su
mağduru olması ya da suça sürüklenmesini önleme, gerekse suça karışmış ya da suç mağduru olmuş kişilere
yaklaşım ve topluma yeniden kazandırma aşamalarında tüm kurumların ortaklaşa çalışmasına ve birbirini tanımasına
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Suç, İstismar, Adalet, Eğitim.

(0006) The Impact of an In-Service Teacher Development Program on
Enhancing Teachers' Classroom Practices
Yasemin KIRKGÖZ
Çukurova University
ykirkgoz@cu.edu.tr
Abstract
Practicing teachers are often confronted with many issues in their teaching practices ranging from classroom
management to using technology effectively. Such issues become even more critical when teachers are required to
implement changes in their teaching practices, particularly following the critical period of curriculum innovation.
Recognizing such difficulties, in-service professional development programs are established to help teachers
improve their teaching practice, and deal with classroom issues effectively. This study illustrates the impact of an
in-service collaborative action research teacher development program on enhancing teachers’ classroom practices.
In this teacher development program, three teacher educators served as a supporter and a facilitator to ten English
teachers working at primary schools in resolving teachers’ emerging classroom challenges in teaching English to
young learners. Under the mentorship of the teacher educators, each practicing teacher conducted action research
to help resolve various classroom challenges. Using exemplary cases from the action research projects of the
primary school young learner teachers of English, I will illustrate how action research lead to significant
improvements in teachers’ classroom practices when teachers have the opportunity to work collaboratively under
the mentorship of teacher educators, rather than working in isolation. Finally, I will explore implications of this
collaborative venture between teacher educators and practicing teachers into establishing similar professional
development programs at local and global contexts.
Keywords: Collaborative Action Research, Young Learners, Professional Development, Curriculum İnnovation.
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(0007) Task-Based Teaching/Learning in Teaching Foreign Languages
Turan PAKER
Pamukkale University
tpaker@pau.edu.tr
Abstract
Task-based language teaching approach integrates four language skills for the purpose of carrying out daily life
tasks individually, as a pair or group in order to prepare students for their daily life. In this paper, first of all, the task
has been defined as a classroom activity involving learners in comprehending the input, producing or interacting in
the target language trough manipulating the input for the purpose of communication. Next, the task are contextual,
and they facilitate second language acquisition through communication because tasks are based on students’
experiences and thanks to tasks, students can focus on related linguistic forms, and they hopefully learn to use them
in a meaningful context. After that task cycles, having a beginning, a middle and an end, have been introduced
through examples. Next, the process of task-based activities has been introduced, and the role of teachers and
learners has been analyzed. The key role of learners is involvement in the tasks. Initially, this involvement is
imitative and gradually, when they construct their inner criteria, they can be creative. For this purpose, a case has
been watched and analyzed. Finally, the implications of task-based instruction have been discussed from the point
of various classroom applications in terms of learners, teachers and syllabus designers.
Keywords: Task-Based Learning, Tasks, Task Types, Learner Roles, Teacher Roles.

(0008) Language Assessment from Pre-service English Teachers’ Perspectives
Şevki KÖMÜR
Muğla Sıtkı Koçman University
coal@mu.edu.tr
Abstract
Language teaching is a difficult process with the involvement of four language skills. Moreover, the advent of new
technologies makes teaching and assessment processes more difficult in language classroom. In this context one of
the breakthroughs in language assessment is the incorporation of computer technology into testing and evaluation
field. Today many high stake exams in English have been administered through computers. They are computerassisted and computer-adaptive language tests. The common use of computer technology in language assessment
has also facilitated the use of this technology in alternative assessment through digital portfolios. The intensive use
of English in business and academic word required the addition of new skills and competencies to the assessment
criteria of English language (Kahtani, 1999). For example, once the language proficiency had been assessed in such
domains as grammar vocabulary as well as understanding and producing the target language in various contexts, but
today it has become more complicated due to worldwide use of English as second and foreign language. This
situation in ELT world brought out the acceptance of different language usages by different circles. As a result new
skills and competencies such as participation in group work and business planning discussions were added to the
exiting overall language proficiencies. Recently, the small group discussions have gained much more importance in
academic circles. In these discussions listening comprehension, contributions to the discussions through oral speech
are all of paramount importance. What’s more being assessment in a group, cooperation skills, grouping, writing
joint articles, and learning in a group are all new skills and competencies to be considered and assessed in language
pedagogy (Stanley, 2004). In light of these developments the purpose of the present study is to explore the opinions,
thoughts and attitudes of the preservice English teachers towards new challenges and innovations in English
language assessment. The research is qualitative in design and the participants are forth-year students of English
language education department who have taken the course Measurement and Evaluation in ELT. The data were
collected and analyzed quantitatively. The findings obtained from the analyses show that preservice teachers are
aware of newly emerged skills and competencies in ELT and they need more practice to implement various
assessment models while assessing language skills in language classroom.
Keywords: Foreign Language Teaching, Language Assessment, Performance-Based Assessment, New Trends And
Practices in Language Assessment.
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(0009) Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Güncel Dijital Programların
Kullanılması
Eda ÜSTÜNEL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
eustunel@mu.edu.tr
Özet
Günümüzde teknolojideki hızlı gelişmeler, insanların yaşama şeklini köklü bir biçimde değiştirmekte ve
şekillendirmektedir. Teknolojinin gelişimine paralel olarak eğitimde teknoloji kullanımı da giderek artmaya
başlamıştır. Yabancı dil eğitimi de teknolojinin yaygın olarak kullanılmaya çalışıldığı alanlardan bir tanesidir.
Dolayısıyla, yabancı dil öğretmenlerinden beklenenler de değişmektedir. MEB tarafından yayınlanan yabancı dil
özel alanı öğretmen yeterlikleri çerçevesinde, yabancı dil öğretmenlerinden de artık beklenen, gelişen teknolojileri
derslerine başarılı bir şekilde entegre etmeleridir. Bu bakımdan, İngilizce öğretmenlerinin teknolojik yeterliliklerini
arttırmak gerekmektedir. Bu bağlamda, İngilizce öğretmeni yetiştiren programlarda öğretmen adaylarına hizmet
öncesi dönemde kendilerine meslek hayatlarında gerekli olacak teknolojik bilgi, beceri ve donanımın kazandırılması
önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretmeni yetiştirme genelinde ve hizmet
öncesi dönemde öğretmen adaylarının MEB okullarında uygulama yapmalarına olanak veren ‘Okul Deneyimi’ ve
‘Öğretmenlik Uygulaması’ gibi 4. Sınıf derslerinde, güncel dijital programların nasıl kullanılabileceği konusunda
öneriler sunmaktır. Öğretmen adaylarına kendi derslerinin video kayıtlarını inceletmek, bu sunumda öne çıkarılacak
bir mesleki gelişim stratejisidir. Öğretmen adaylarının kendi dersini izlemesi, “onu eleştirel değerlendirmeye sevk
edecektir” (Orlova 2009: 30). Derslerin video kayıtlarının değerlendirilmesi, öğretmen adaylarına yöntemlerinin
spesifik özelliklerini belirleme ve bunlara odaklanma imkanı verir (Lofthouse & Birmingham 2010); ayrıca,
öğretmenliklerinin zayıf ve güçlü yanlarına dair farkındalıklarını arttırır (Pellegrino & Gerber 2012). Bu videoları
incelemek, öğretmen adaylarına kendi performanslarını farklı bir açıdan gözlemleme imkanı ve ‘dışarıdan biri’
olarak daha eleştirel bir biçimde değerlendirme fırsatı verir (Akcan 2010). Sonuç olarak, bu sayede öğretmenöğrenci sınıf içi etkileşim kalitesi ve yabacı dil öğretmenlerinin dil kullanım farkındalığı arttırılabilir. Ayrıca,
yabancı dil öğretmeni eğitiminde standartlaşma ve hizmet öncesi İngilizce öğretmeni yetiştirme programlarında
akreditasyon ve kalite sağlama gerçekleşebilir.
Anahtar Sözcükler: İngilizce Öğretmenliği, Yabancı Dil Öğretmen Eğiticileri, Yabancı Dil Öğretmen Eğitimi,
Teknoloji.

(0010) Professional Competencies for Student Teachers of English Language
in Pre-Service English Language Teaching Departments in Turkey
Recep Şahin ARSLAN
Pamukkale University
rsarslan@pau.edu.tr
Abstract
Pre-service English language teachers are expected to acquire a number of competencies for effective teaching prior
to their professional careers. These competencies have been specified in the documents by the Turkish Ministry of
National Education and the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL). It is essential to
investigate the extent to which current pre-service English language teaching (ELT) teacher education programmes
in the Turkish context integrate and realise these competencies. Subject-related competencies identified by the
Turkish Ministry of National Education for English language teachers include five main competency areas such as
Planning and Designing the Process of English Language Teaching and Learning; Development of Language Skills;
Monitoring and Evaluation of Language Development; Cooperation with the School, Family and Society; and
Professional Development in English Language Teaching. On the other hand, EPOSTL, a document developed by
the Council of Europe for student language teachers in order to assess their knowledge and skills necessary to teach
languages, contains seven general categories; namely, Context; Methodology; Resources; Lesson Planning;
Conducting a Lesson; Independent Learning; and Assessment of Learning. When analysed it can be seen that preservice ELT programmes in Turkey aim to achieve these competencies through pedagogical knowledge, content
knowledge, and pedagogical knowledge courses. Pedagogical content knowledge includes such specific courses as
Approaches to ELT, ELT Methodology, Teaching Young Learners, Language Teaching Skills, Literature and
Language Teaching, Material Adaptation and Development in ELT, Testing and Evaluation in ELT and some other
ELT related elective courses. A number of other courses are based upon content knowledge; namely, Contextual
Grammar, Advanced Reading and Writing, Listening and Pronunciation, Oral Communication Skills, Lexical
Competence, English Literature, Linguistics, English-Turkish Translation, Turkish-English Translation, Oral
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Expression and Public Speaking, and Language Acquisition. In addition, some courses in the curriculum are based
on pedagogical knowledge through Educational Science, Educational Psychology, Principles and Methods of
Teaching, Instructional Technology and Materials Development, Classroom Management, Testing and Evaluation,
Guidance, Special Education, Turkish Educational System, and Comparative Education courses. School Experience
and Practice Teaching aim to give student teachers the opportunity to experience and integrate the theoretical
knowledge into their teaching practice. Student teachers in ELT programmes need to be aware of and acquire these
specific competencies outlined in both the Ministry and EPOSTL documents through all the ELT courses.
Keywords: Student Teachers of English, Teacher Competencies, Pre-Service English Language Teaching
Departments.

(1004) AOÖÇ’nin Yerel Almanca Ders Kitaplarına Yansımaları
Ayten GENÇ¹,Aysın KALAYCI²
¹Hacettepe Üniversitesi,²Erciyes Üniversitesi
dogu@hacettepe.edu.tr, ademir@erciyes.edu.tr
Özet
Üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’nin 2001 yılında yayımladığı Avrupa Ortak Öneri Çerçevesi, yabancı dil
öğretiminde standartlaşmayı sağlayan dil seviyelerinin ve her bir seviyeyle ilgili kazanımların açıklandığı bir
çerçeve programdır. Bu program kapsamında yabancı dil öğretim yöntem, teknik, ölçme ve değerlendirme gibi
konularla ilgili genel hatlarıyla bilgiler de verilmiştir. AOÖÇ, birçok dile çevrildiği gibi birebir Türkçeye de
çevrilmiş ve hatta ülkemiz yabancı dil öğretim programlarının, ders kitaplarının yazılmasında da kullanılmıştır. Bu
programın öncelikli hedef kitlesi program geliştirenler ve ders kitabı yazarlarıdır. Yabancı dil öğretimi alanında
çalışanlar, öğretmenler ve akademisyenlerin yararlandığı bu katalog, bir veya birkaç ülkenin yabancı dil öğretimiyle
sınırlı değildir. Yararlananların kendi hedef kitlesine uygun olarak çerçeve dahilinde esnek konseptler
geliştirebileceği de katalogda belirtilmiştir. Ülkemizde okullarda uygulanan öğretim programları ve yerel Almanca
ders kitapları AOÖÇ’ den yararlanılarak hazırlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda ülkemizde yabancı dil olarak
Almanca öğretiminde kullanılmak üzere yazılan yerel Almanca ders kitapları belirlenecek ve söz konusu ders
kitaplarının hazırlanmasında AOÖÇ katalogundan ne ölçüde ve hangi bağlamda yararlanıldığı araştırılacaktır.
Tümdengelim yolu izlenerek yapılacak çalışmada, seçilen yerel Almanca ders kitapları doküman analizi yöntemiyle
incelenecek ve AOÖÇ yansımalarının tespit edildiği veriler değerlendirilecektir. Genel bir kitleye hitap eden ve
evrensel niteliğe sahip AOÖÇ katalogunun yerel nitelikli bir ders kitabına nasıl yansıtıldığının tespitinin ve
yorumunun dışında ayrıca evrensel ve yerelliğin bir ders kitabında nasıl buluşturulduğu da ortaya çıkmış olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Avrupa Ortak Öneri Çerçevesi, Almanca Ders Kitapları, Yabancı Dil Öğretimi.
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(1005) Almanya’daki Türkçe Öğretmeni Profili ve Sorunları: Berlin Örneği
Aysın KALAYCI
Erciyes Üniversitesi
ademir@erciyes.edu.tr
Özet
80’li yıllardan bu yana Almanya’da yaşayan Türk kökenli öğrencilerin Anadil Türkçe derslerini yürütmek üzere
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkçe öğretmenleri görevlendirilmektedir. Bu öğretmenlerin genellikle Almanca
ile ilgili bölümlerden mezun olması, merkezi yabancı dil sınavında başarılı olması, daha önce Türkiye’deki
okullarda çalışmış olması gibi koşulları sağlamaları gerekmektedir. Öğretmenlerin görevlendirildikleri okul
ortamında Alman meslektaşlarıyla ve Türkçeye yeteri kadar hakim olmayan yada hiç Türkçe bilmeyen öğrencilerle
Almanca iletişim kurmaları beklenmektedir. Öngörülenler ile karşılaşılanların örtüşmemesi durumunda ise
öğretmenler baş edemeyecekleri sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Öğretmenler Almanca bilgi ve beceri düzeyleriyle
ilgili sorunların yanı sıra, günlük yaşamda ve okulda öngörülemeyen farklı sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu
çalışma bağlamında, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Berlin eyaletinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 20
öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yüz yüze görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler
içerik analizi yöntemiyle incelenip yorumlanmıştır. Ayrıca Berlin Eğitim Müşaviri ile makamında konuyla ilgili
görüşme yapılmış, görüş ve önerilerine araştırmanın sonuç bölümünde yer verilmiştir. Araştırma sonucunda
öğretmenin farklı bir ortam olan Almanya’ya uyum sürecinin yanı sıra Türk öğrencilerle, aileleriyle, okul yönetimi
ve Alman öğretmenlerle iletişim, müfredat, ders programı ve hatta derslik gibi birbirinden farklı sorunları ortaya
çıkmıştır. Araştırmada bu sorunlara detaylı olarak yer verilecek ve çözüm önerilerinde bulunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Almanya’da Türkçe Öğretimi, Almanya’da Anadil Öğretim Sorunları, Almanya’da Türkçe
Öğretmeni Profili.

(1006) Yabancı Dilde Hedef Olarak Yazma
Ayşe DOLAR KARAKAYA
Hacettepe Üniversistesi
adolar@hacettepe.edu.tr
Özet
Sadece yabancı dilde değil anadilde de hedef olarak yazma zordur. Çünkü yazma yaratıcılık ve üretkenlik gerektirir.
Yabancı dil eğitiminde 80’li yıllara kadar okuma anlama ve konuşma becerilerine önem verilir, yazma becerisinin
zaman içinde öğrenci tarafından doğal olarak geliştirilebileceği varsayılırdı. Oysa yazma becerisinin öğrenilmesi ve
geliştirilmesi için öncelikle öğrencinin hedef olarak yazma ve bir amaca hizmet için yazma arasındaki farkı bilmesi,
metin nedir, metni metin yapan özellikler nelerdir konularında bilinçlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda öğrenciler
yabancı dilde özgün metin yazarken en çok bağlaç kullanımı ve metne uygun kelimeyi bulmakta zorlanmaktadırlar.
Bu zorluk öğrencinin bilinçli okumayı öğrenmesi ve dilbilgisi dersinde öğrendiklerini yazmada uygulamasıyla
aşılabilir. Bilinçli okuma ayrıca öğrencinin kelime dağarcığının gelişmesine, genel kültür düzeyinin yükselmesine
böylece de yazmaya motive olmasına büyük katkı sağlar. Yabancı dilde özgün metin yazmada zorlanılmasındaki
etkenlerden birisi de öğrencinin yazarken dışardan yardım alma olasılığının olmaması ve yazının kalıcı olmasıdır.
Kişi yazarken kendiyle baş başadır ve genelde hata yapacağı endişesiyle yazmaktan çekinir. Öğrencinin endişe ve
korkularını en aza indirmek ve öğrenciyi motive etmek öğretmenin elindedir.Bu çalışmada Eğitim Fakültesi Alman
Dili Eğitimi Anabilim Dalı Yazma Becerileri derslerinde kullanılabilecek yazma alıştırmaları, yazma konularına
yönelik metinler, teknikler incelenmiş, bu kaynak ve yöntemlerin hedef olarak yazmada nasıl kullanılabileceği,
öğrenci motivasyonunu ve başarısını artırmadaki rolü sorgulanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yabancı Dilde Yazma, Hedef Olarak Yazma, Özgün Metin Yazma, Yazma Becerileri.
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(1007) Empati Becerisinin Yabancı Dil Öğretmenleri Açısından
Değerlendirilmesi
Bahar İŞİGÜZEL
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
bahar.isiguzel@nevsehir.edu.tr.
Özet
Alan yetisi, sosyal yeti ve yöntem yetisi gibi birçok niteliğe ve beceriye sahip olması gereken yabancı dil
öğretmenleri, özellikle öğrencilerin duyuşsal boyutlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Yabancı bir dili
öğrenen kişinin öğrendiği yeni bilgileri işleme sürecinde bilişsel işlevlerin duyuşsal boyut ile doğrudan ilintisi
vardır. Bu nedenle yabancı dili öğrenen kişilerin öğrendikleri yabancı dile karşı duyguları, öğrenme arzuları,
hedefleri vs. önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır. Bu bilgilerden hareketle, öğretmenler ile öğrenciler arasında
kurulan olumlu ve nitelikli iletişim bağının daha etkili ve başarılı öğretim süreçleri geçirilmesinde önemli bir boyut
kazandığı bilinmektedir. Özellikle yabancı dil derslerini planlarken tüm süreci öğrencilerin yaşları, hedefleri, ön
bilgileri gibi belli faktörler ışığında değerlendirerek öğrencilerin gözünden bakmaya çalışarak empati temelli bir
öğretim planı izlenmelidir. Empati temelli çalışmalar incelendiğinde, empati kavramının bir bireyin kendisini
karşısındakinin yerine koyarak, olaylara onun perspektifinden bakması, o bireyin duygu ve düşüncelerini doğru bir
şekilde algılaması, hissetmesi ve ona iletmesi süreci olarak tanımlandığı görülmektedir. Öğretim alanında empati
(duygudaşlık) kavramı, öğretmenlerin öğrencilerin duygularını, içinde bulundukları durum veya davranışlarındaki
motivasyonu anlayarak, bunu içselleştirmeleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil
öğretmenlerinin sahip olmaları gereken bir çok yeti ve niteliklerin yanı sıra özellikle empati becerisine sahip
olmalarının öğretim sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceği konusunda öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim
konularında alan yazın çalışmalarını değerlendirip, spesifik olarak yabancı dil öğretmenleri ve öğretim süreçlerine
katkıları açısından önerilerde bulunmaktır.
Anahtar Sözcükler: Empati, Duygudaşlık, Yabancı Dil, Öğretmen, Beceri.

(1008) Alman Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnançları
Nevide AKPINAR DELLAL, Büşra AKIN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
nevakdel@hotmail.com, busra.akin64@gmail.com
Özet
Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme süreci, öğrencinin tutum ve inançlarını, deneyim ve yeteneklerini ortaya
koyması gereken bir karar verme sürecidir. Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bir eğitim programının başarılı
olabilmesi için, herşeyden önce öğrenenin öz yeterlik inancının yüksek olması gerekir. Güçlü öz yeterlik inancı,
motivasyonu ve başarılı olunacağına dair güveni arttıracak, akabinde kişinin olumlu düşünme ve sorunlarla başa
çıkma becerisini destekleyecektir. Öz yeterliğin, başarıyı doğrudan etkileyen en başat itici güç olduğu
söylenebilir. Bu çalışmada Alman Dili Eğitimi öğrencilerinin öz yeterlik inançlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 224
öğretmen adayı öğrenci araştırma evrenini oluşturmuştur. Araştırma bir ölçekten yararlanılarak betimsel tarama
modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adayı öğrencilerin Almanca ile ilgili öz
yeterlik inançları orta düzeyin üzerinde çıkmıştır. Almanca ile ilgili öz yeterlik inançları en fazla konuşma, daha
sonra sırasıyla, yazma, okuma ve en az da dinleme boyutundadır. Öğrenciler, Almanca bir metinle ilgili soruları
cevaplayabiliyorlar, ancak akademik metinleri anlamakta güçlük çekiyorlar. Yazma becerisi alanında, öğrenciler
günlük yaşamda kendilerini ifade edebiliyorlar, ancak bir paragraf ve kompozisyon yazmakta güçlük çekiyorlar.
Öğrenciler, anadili Almanca olan bir kişinin anlayacağı şekilde Almanca konuşabilirim konusunda da çekingen
davranmışlardır. Katılımcıların Almanca ile ilgili öz yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri, yazma ve dinleme alt
boyutlarındaki fark anlamlı düzeyde çıkmamıştır. Almanca ile ilgili öz yeterlik inancının sınıf değişkenine göre
incelenmesi sonucunda, sınıfların sıra ortalaması arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Araştırma sonucunda elde edilen genel sonuçlar, genel olarak Anabilim Dalındaki öğrenim sürecinde
öğrencilerin öz yeterliklerinin önemsendiğini ve bu konuda çalışma yapıldığını göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Alman Dili Eğitimi, Öz Yeterlik, Yapılandırmacı Eğitim, Özgüven, Motivasyon.
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(1010) Özel Amaçlı Tıbbi Almancanın Dilbilimsel Analizi ve Yabancı Dil
Öğretimine Yönelik Öneriler
Cengiz SARIÇAM
Hacettepe Üniversitesi
saricam.cengiz@gmail.com
Özet
Özel amaçlı Almancanın öğretimi, Almancanın yabancı dil olarak öğretimi ile karşılaştırıldığında, oldukça yeni bir
alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, özel amaçlı dil olarak Almancanın öğretimi ile ilgili yoğun
bilimsel çalışmalar yurtdışında özellikle Almanya’da 50’li yıllara dayanan bir geçmişe sahiptir. Özel amaçlı dil
olarak Almancanın öğretimi Türkiye’de ise ilk olarak 80’li yılların başında ele alınmıştır ve bu alanda yapılan
çalışmalar zamanla belirli bir ivme kazanarak devam etmiştir. Bu araştırmanın amacı, özel amaçlı Almanca
öğretiminin dilbilim açısından analizi yapılarak yabancı dil olarak Almanca eğitimindeki yerini ve katkısını
incelemektir. Bu bağlamda, özel amaçlı tıbbi Almanca metinleri özellikle tümcebilim (Syntax) ve biçimbilim
(Morfoloji) açısından incelenecektir. Bu çalışmada yöntem olarak doküman taraması ve analizi kullanılacaktır.
Doküman analizi özellikle tarihçiler ve dilbilimciler tarafından yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Doküman
incelenmesi hedeflenen olgu ve olgular konusunda bilgi ve yazılı materyallerin incelenmesini kapsayan nitel
araştırma çatısı altında kabul edilen bir içerik araştırmasıdır. Söz konusu bildiride öncelikle özel amaçlı dil olarak
Almancanın öğretiminin ulusal ve uluslararası alanda yabancı dil olarak öğretimindeki payı irdelenecektir. Daha
sonra özel amaçlı dil olarak Almancanın alanındaki tanımlar ele alınarak açıklanacaktır. Son aşamada ise özel
amaçlı dil olarak Tıbbi Almancanın tümcebilim (Syntax) ve biçimbilim (Morfoloji) yönleriyle dilbilimsel analizi
yapılarak, buradan elde edilen bulgular ışığında, ülkemizde Almancanın yabancı dil olarak eğitimi ve öğretimine
yönelik öneriler sunulacaktır. Bu çalışmanın diğer bir amacı ise ülkemizde henüz yetirince incelenmemiş olan özel
amaçlı Almanca öğrenimini ve öğretimini daha yakından tanıtarak alanında yapılacak yeni çalışmalara katkı
sağlamaktır.
Anahtar Sözcükler: Özel Amaçlı Dil, Yabancı Dil Öğretimi, Dilbilim, Hedef Grubu.

(1011) Çok Kültürlülükte Toplum Tercümanlığının Önemi
Coşkun DOĞAN
Trakya Üniversitesi
coskundogan2002@yahoo.de
Özet
Son yüzyıl içerisinde iletişim teknolojisinin hızla gelişmesi ve küreselleşmenin en büyük sonuçlarından biri
“Çokkültürlülük” tür.
Çokkültürlülük farklı kültürleri ötekileştirmeden, farkındalık oluşturularak, kendi
özgünlükleri içerisinde yaşamasına şans vermektir. Bu anlamda “Çokkültürlülük” birlikte yaşam için toplumsal bir
zenginliktir. Her anlamda birlikte yaşamanın düşüncesinin temelini oluşturduğu çokkültürlülük, sosyal çeşitliliğin
yaşaması, yok olmamaları ve tanınmaları açısından da gereklidir. Bu düşünceden hareketle; farklı dil ve kültürler
arasında sosyal bir olgu olan tercümenin vazgeçilemez bir görevi vardır. Son dönemlerde çok sık başvurulan ve
kültürlerarası iletişimsel aracılık görevi olan “Toplum Tercümanlığının” işlevi çok yönlüdür. Toplum Tercümanlığı,
ülkelerinden farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmış kimselerin (özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden), göç
ettikleri ülkelerde hem kamu hizmetlerinden (başta sağlık olmak üzere, barınma, eğitim, hukuk gibi)
faydalanmalarında hem de bulunulan ülkenin kamu düzeninin sağlanması açısındandil ve kültür bağlamında
yardımcı olmak demektir. Toplum Tercümanı, dil veya diller bilmesinin o dillerin ait oldukları kültürlerin
kendilerine özgü toplum yapılarını, dünya anlayışlarını ve değer yargılarını tanımak zorundadır. Çokkültürlülük,
sosyal ve kültürel çeşitliliği gerektirmektedir. Bu anlamda Toplum Tercümanının, sosyal ve kültürel çeşitlilik
kavramından hareketle, tercüme işleminin yanında, her bir kültürün gerekliliklerini eşit şekilde uygulama
sorumluluğu vardır. Farklı kültürlerin oluşturduğu çokkültürlü toplumlarda, bir arada barış içerisinde ve ortak
sınırlar içerisinde yaşamalarında “Toplum Tercümanlığı” anahtar rolü üstlenmektedir. Toplum Tercümanlığının,
farklı anlayışları ve değerleri olan toplumları uzlaştırıcı ve uyumlaştırıcı görevi vardır. İnsanı diğer canlılardan
ayıran ve sosyal bir varlık haline getiren dil, aynı zaman da bir kültürel anlaşma aracıdır. Bu bağlamda Mütercim ve
Tercümanlık bölümlerinde okutulan derslerde Toplum Tercümanlığına azami ölçüde yer verilmelidir. Bu çalışmada,
farklı kültüre sahip olan toplulukların bir arada uyum içerisinde yaşamlarını sürdürmek ve çatışmalardan uzak,
çokkültürlülüğün içeriğine uygun varlığını sürdürebilmesi için, son günlerde oldukça önemli hale gelen Toplum
Tercümanlığının gerekliliği, nitel araştırma şeklinde yorumlayıcı yönteme dayalı olarak irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Çok Kültürlülük, Toplum Tercümanlığı, Kültürel Çeşitlilik.
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(1012) Alman Dili Eğitimi Bölümlerinde Dil Pratiğinin Önemi, Karşılaşılan
Sorunlar ve Yeni Bir Araştırma Yaklaşımı
Devran DEMİR, Şerife ÜNVER
Hacettepe Üniversitesi
devrandemir@hacettepe.edu.tr, sunver@hacettepe.edu.tr
Özet
Bu bildirinin amacı Türkiye’deki Alman Dili Eğitimi bölümlerindeki öğrenci profilinin özel durumuna işaret ederek
bu öğrencilerin Almanca dil pratiklerinin önemini açıklamak ve dil gelişimlerine yönelik derslere veya diğer
uygulamalara temel oluşturan verilerin elde edilmesinde kullanılabilecek olan konuşma çözümlemesi yöntemini
genel hatlarıyla tanıtmaktır.Yabancı dil eğitimi bölümlerinde okuyan öğrencilerin kendi yabancı dil yeterlik ve
pratiklerinin, hem lisans eğitimindeki derslerin etkili bir şekilde işlenişi hem de sonrasında yabancı dil öğretmenliği
mesleğini gerçekleştirmeleri açısından önemi vurgulanmaktadır. Öte yandan Türkiye’deki üniversitelerin Alman
Dili Eğitimi bölümlerindeki yerleştirme koşullarının aynı bölümler arasında tutarlılık göstermediği bilinmektedir.
Ayrıca öğrencilerin çok farklı dil öğrenim geçmişlerine sahip olduğuna işaret edilmektedir. Bu açıdan Türkiye’deki
Alman Dili Eğitimi bölümlerindeki öğrenci profilinin özel bir hedef grup olduğu söylenebilir.Alman Dili Eğitimi
bölümleri ile ilgili yayınlar incelendiğinde, bazı kaynaklarda bu bölümlerde karşılaşılan yabancı dil problemlerine
işaret edildiği görülmektedir. Yine bazı kaynaklarda da öğrenci profilinin dil yeterliği anlamında heterojen
olmasından dolayı, derslerin öğrencilerin dil kullanım özelliklerine göre uyarlanması gerektiği, bunun için de
öğrencilerin yabancı dil kullanımları ile ilgili objektif verilerin esas alınması gerektiği ifade edilmektedir.
Dolayısıyla bu objektif verilerin elde edilmesine yönelik araştırmaların gerekli olduğu anlaşılmaktadır.Alman Dili
Eğitimi bölümlerindeki yabancı dil pratiği konusuna yer yer işaret edilmiş olsa da, bu konu odağında yürütülen
çalışmalar oldukça azdır. Bu bağlamda söz konusu olan yayınlar öğrencilerin dil yeterliklerinin tespit edilmesi
noktasında birleşmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir durum ise yabancı dildeki derslerin kendine
özgü bir etkileşim ortamı oluşturduğudur. Dolayısıyla sadece seviyelere dayanarak elde edilecek veriler, bir açıdan
yetersiz bir değerlendirme anlamına gelmektedir. Bu nedenle yeni araştırma yöntemlerinin kullanıldığı güncel
çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. Genel yabancı dil eğitim araştırmalarının odağındaki tüm yabancı dil öğrenenlerin
sayısına oranla Alman Dili Eğitimi bölümlerindeki öğrencilerin oldukça az sayıda olduğu ve yerleştirme koşullarına
göre kendi içinde kabaca ikiye ayrılan bir araştırma popülasyonu oluşturduğu söylenebilir. Bu sayının azlığı sınıf
içerisinde somut olarak gerçekleşen yabancı dildeki etkileşimin detaylarını ortaya koyacak nitel ve uzun süreli
araştırma yöntemlerinin kullanımını anlamlı kılmaktadır. Bu bağlamda sonuç olarak, çeşitli alanlarda kullanılmakta
olan, ayrıca yabancı dil edinimi ve yabancı dil öğretmeni yetiştirme gibi alanlarda kullanımı gittikçe artan konuşma
çözümlemesi yönteminden faydalanılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Alman Dili Eğitimi, Öğrenci Profili, Konuşma Çözümlemesi, Dilsel Beceriler, Yabancı Dil
Pratiği.

(1013) Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Dilbilgisinin Dört Beceriye
Aktarımı ve Kullanımına Yönelik Örnek Bir Uygulama
Fatma KARAMAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
fatmakaraman@mu.edu.tr
Özet
Yabancı dil öğretim ve öğrenim sürecinde dilbilgisi büyük ve vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ancak dilbilgisini
dilin diğer yeterlilik alanlarını dikkate almadan salt bir kurallar bütünü olarak aktarmak istenilen sonuca ulaşmamız
için yeterli olmamaktadır. Şimdiye kadar okullardaki dilbilgisi dersleri bir veya birden fazla dilbilimsel betimleme
çıkış noktası olarak ele alınmış ve dilbilgisi dersleri bu bağlamda düzenlenmiştir. Geleneksel yabancı dil dersleri
olarak nitelediğimiz bu öğretim süreci, dilbilgisiyle başlar. Söz konusu yabancı dili yeni öğrenenler, öncelikli olarak
dilbilgisiyle karşılaştırılırlar. Yabancı dil öğrenimi dendiğinde öğrenenlerin kafasında ilk olarak kuralların
canlanmasında bu tutum, geçerli bir nedendir.Bu çalışmada öğrencilerin öğrenmiş oldukları dilbilgisel yapıyı nasıl
işlevsel hale getireceği, pasif halde bulunan dilbilgisel yapının nasıl aktif hale getirileceği teorik ve deneysel
bağlamda incelenmiştir. Tek tip pasif alıştırmaların yerine aktif alıştırma tiplerinden çok sayıda seçenek sunularak
öğrencilerin bu bilgiyi, dört beceriye aktarımı mümkün kılınmaya çalışılmıştır. Çalışmada dört beceri birbirinden
soyutlanmış biçimde değil bütünleştirici şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmada deneysel yöntemin “Kontrol Gruplu
Ön-test Son-test Deney” deseni kullanılmıştır. Hem nitel hem de nicel boyutları içeren karma bir çalışmadır.
Çalışmada eylemsel ve üretimsel yöntemlerin kullanıldığı deney grubundaki öntest ve sontest puanları arasındaki
başarı farkının; geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubundaki başarı farkından anlamlı derecede fazla olduğu
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görülmüştür (F(1,48)=111,582; p<0,001). Buradan hareketle deney grubundaki öğrencilerin daha fazla ilerleme
gösterdiği ve başarılı oldukları görülmüştür.Dilbilgisi dersinin iletişimsel yetinin geliştirilmesi için bir araç olduğu
görüşü deneysel ve uygulamalı olarak araştırılmıştır. Yaratıcı, eyleme ve öğrencilerin üretimine dayalı bir dilbilgisi
dersi geliştirilerek geleneksel dilbilgisi dersine alternatif ders modelleri geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Dilbilgisi Dersi, Dört Beceri, Etkili Yöntemler, Yabancı Dil Olarak Almanca.

(1014) Digital Storytelling in der Fremdsprachenvermittlung. Zum Einsatz
der Computeranimation im Daf-Unterricht
Henryk MAZEPA
henryk.mazepa@uj.edu.pl
Zusammenfassung
In Anlehnung an die Erkenntnisse der Kognitionsforschung, allen voran der kognitiven Theorie des multimedialen
Lernens sowie der ihr naheliegenden Theorie des integrativen Modells des Text- und Bildverständnisses soll an
einer Beispielanimation exemplarisch dargestellt werden, wie eine innovative Lernmaterialgestaltung mittels
computerunterstützter Visualisierung zur Förderung der phraseologischen Kompetenz von Fremdsprachenlernern
beitragen kann. Eine besondere Rolle wird dabei dem Digital Storytelling beigemessen. Es ist als eine Form des
Erzählens zu definieren, das zusätzlich zum mündlich vorgetragenen Text den Einsatz multimedialer Komponenten
wie Ton, Bild oder Animation vorsieht. Ausschlaggebend für die effektive Verarbeitung des Dargestelltens sind
seine narrative Form einerseits und der Grad der Unterhaltsamkeit andererseits. Aus der Sicht der Phraseodidaktik
wird dadurch eine Steigerung der Aufmerksamkeit und Konzentration bei Lernenden erreicht, was ihnen dazu
verhilft, die zu vermittelnden phraseologischen Formen zunächst zu erkennen, dann zu verstehen und schließlich zu
festigen und situationsadäquat anzuwenden. Des Weiteren sorgt das digitale Geschichtenerzählen für die
Verstärkung des Inputs, indem es sich der visuellen und auditiven Veranschaulichung bedient. Es wird dabei
angenommen, dass die gleichzeitige Aktivierung mehrerer Informationskanäle den Lerneffekt wesentlich verstärkt.

(1016) Die Rückkehr der älteren Arbeitsmigranten: Eine Studie zur
Remigration in die Türkei
Leyla ERCAN
Gazi Üniversitesi
leyla@gazı.edu.tr
Zusammenfassung
Im Herkunftsland leben oder in Deutschland bleiben? - MigrantInnen tun sich schwer mit einer bewussten
Entscheidung. Entgegen der weit verbreiteten Auffassung stellt der 1999 erschienene "Migrationsbericht" fest: Der
größte Teil der auslaendischen Zuwanderer laesst sich nicht auf Dauer in Deutschland nieder . Zwischen 1959 und
1998 zogen fast 30 Millionen Menschen nach Deutschland, im gleichen Zeitraum wanderten 21 Millionen aus
Deutschland ins Ausland ab. Seit 1997 ist der Saldo der Auslandsmigration negativ; das heißt, die Abwanderungen
waren umfangreicher als die Zuwanderungen. Neben qualitativ-empirischen Arbeiten haben verschiedene regionale
quantitative Studien die soziale Lage und das Rückkehr- und Verbleibsinteresse der älteren Migrantinnen und
Migranten zum Gegenstand. Die älteren Ausländerinnen und Ausländer sind eine der am stärksten wachsenden
Bevölkerungsgruppen in Deutschland. Die türkischen Staatsangehörigen bilden die erstgrößte Gruppe der Älteren.
Der größte Teil der älteren Ausländerinnen und Ausländer beabsichtigt, im Ruhestand zu pendeln, d. h. zeitweise in
Deutschland und in der Türkei zu leben . Diese neue und in der Forschung bislang kaum thematisierte Lebensform
im Ruhestand bildet den Gegenstand des vorliegenden Artikels. Am Beispiel der türkischen Arbeitsmigrantinnen
und Arbeitsmigranten wird untersucht, wie die Entscheidung zu pendeln in die individuelle Biografie eingebettet ist,
wie das Pendeln im Ruhestand gestaltet und erlebt wird und welche Formen von Zugehörigkeit sich bei den
Pendlern entwickelt haben. Da nur wenige Arbeiten die Rückkehr der ersten Generation in die Heimat und die dort
entstehenden Probleme und Situation behandeln, versucht diese Studie die Probleme der MigrantInnen, vor allem
der sogenannten " Ersten Generation", die in der Bundesrepublik Deutschland lange jahre gelebt haben und mit der
Familie in die Türkei zurückkehren zu analizieren. Anhand einer qualitativen Studie wurden 10 ältere türkische
Arbeitsmigranten interviewt und die biografischen Voraussetzungen für die Pendelentscheidung, das Gestalten und
Erleben des Pendelns im Ruhestand sowie die sich entwickelnden Formen von Zugehörigkeit werden untersucht.
Die Ergebnisse dieser Studie werden anhand empirischer Fallbeispiele diskutiert.
Schlüsselwörter: Migration, Türkische Migration, Erste Generation, Remigration.
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(1017) Duales Ausbildungssystem in Deutschland
Matthias GLEITZE
Diplom-Pädagoge, Oberstudıendirektor a. D. Germany
State Captain Witold Pilecki University Oświęcim/Poland
gleitze@kabelmail.de
Zusammenfassung
Die Berufsausbildung wird in Deutschland dual sowohl in der Berufsschule als auch parallel in den Betrieben
durchgeführt. Hierbei profitieren die Auszubildenden von der großen Praxisnähe, da die Ausbildungsbetriebe die
zukünftigen Qualifikationen der künftigen Mitarbeiter am besten beurteilen können. Diese Konstellation bedingt
außerdem, dass bei der Ausbildung Fehlplanungen vermieden werden. Gleichzeitig wird erreicht, dass sich die
Auszubildenden durch die erlebte Praxis im späteren Berufsleben besser zurecht finden. Die notwendige
institutionelle Zusammenarbeit der Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe bewirkt eine für den späteren
Arbeitsmarkt optimale Qualifikation der Auszubildenden. In Deutschland gibt es 350 staatlich anerkannte berufliche
Ausbildungen, wobei die Anzahl der Auszubildenden zwischen den verschiedenen Ausbildungsfachrichtungen stark
schwankt. 30 % der männlichen Auszubildenden sind in den zehn am stärksten gewählten Ausbildungsberufen zu
finden und 42 % der weiblichen. Für die Ausbildungsbetriebe ist ein Ausbildungsrahmenplan vorgeschrieben. In
ihm wird aufgezeigt, in welcher zeitlichen Reihenfolge die beruflichen Kompetenzen vermittelt werden sollen. Dem
Ausbilder wird damit eine Anleitung an die Hand gegeben, den Ablauf und die Inhalte der Ausbildung auf die
betriebliche Organisation und die berufspädagogischen Gegebenheiten abzustellen. Hierbei muss der Ausbilder
berücksichtigen, dass konkrete Arbeitsaufgaben so gestellt werden, dass der Auszubildende eine wachsende
Verantwortung übertragen bekommt. Sichergestellt wird dadurch, dass der Auszubildende mit Unterstützung der
Ausbilder in die Berufs- und Arbeitswirklichkeit hinein wächst. Alle Auszubildenden besuchen eine Berufsschule an
einem oder zwei Tagen pro Woche während der gesamten Ausbildungszeit, wobei eine Zusammenfassung zu
Wochenblöcken möglich ist. In der Berufsschule werden den Auszubildenden berufliche und allgemeine Inhalte
vermittelt. Die vorgegebenen Lernfelder bestehen zu zwei Dritteln aus berufsbezogenen und zum einem Drittel aus
allgemeinbildenden Inhalten. Die wichtigsten Vorteile des dualen Ausbildungssystems sind: große Praxisnähe in der
Ausbildung, finanzielle Unabhängigkeit für die Auszubildenden durch eine Ausbildungsvergütung, Vermittlung
einer praxisorientierten hohen beruflichen Kompetenz, unmittelbare Anwendung der auf die Praxis abgestimmten
Unterrichtsinhalte der Berufsschule in den Ausbildungsbetrieben, hohe Motivation der Auszubildenden durch
Praxisnähe, Übernahme der Auszubildenden durch die Ausbildungsbetriebe wegen der den Betrieben bekannten
beruflichen Kompetenzen, in sehr vielen Fällen Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, sehr niedrige
Jugendarbeitslosigkeit.
Schlüsselwörter: Duale Ausbildung, Praxisnähe, hohe Kompetenz, niedrige Jugendarbeitslosigkeit.

(1018) Çeviri Eğitiminde Eleştirel Çeviribilim Yaklaşımlarının Yansımaları
Meriç BOZ, Mehmet GÜNDOĞDU
Mersin Üniversitesi
mericboz@mersin.edu.tr, mgundogdu@mersin.edu.tr
Özet
Çeviri ve çevirmenlik günümüzde kültürlerarası farklılıkların, güç dengelerinin, ideolojik söylemlerin, toplumsal
konuların merkezinde yer almakta; çeviri eylemi, çevirmenlik mesleği ve çeviri eğitiminin önemi giderek daha fazla
vurgulanmaktadır. Çeviri eğitimi öncelikle dilsel, metinsel, anlamsal ve sözcüksel düzeyde yeterli bir çeviri ortaya
koyabilecek, çeviri edinci kazanmış çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun ötesinde çevirmen adaylarının
gerçek çeviri durumlarında ortaya çıkabilecek, çeviriye etki eden tüm kültürel, kurumsal, -söylemsel ve ideolojik
kısıtlamaların -bilincinde olmaları sağlanmalıdır. Bu çalışmada çeviribilimde kültürel konulara, çevirinin ideoloji ve
güç ilişkileriyle olan bağlantısına odaklanan eleştirel yaklaşımlar çeviri eğitiminin değişen gereksinimleri açısından
irdelenecektir. Bu çalışma, bilinçli kararlar alan, kararlarını gerekçelendirebilen, çeviri sürecine yön veren ve
görünür bir kimlik kazanan çevirmenler yetiştirilmesine katkı sunacağı düşünülen çeşitli öneriler ortaya koyacaktır.
Çalışmada eleştirel çeviribilim yaklaşımlarının çeviri eğitimine yansımaları, kuram ile uygulama arasında daha
anlamlı bir bağ kurulması açısından tartışılacaktır. Çalışmanın amacı mütercim tercümanlık ve çeviribilim
bölümlerinde kuramsal ve uygulamalı derslerle bütünlüklü bir eğitim alan öğrencilerin kuram bilgisini eğitim
sürecinde ve meslek hayatında uygulamaya yansıtabilme olanaklarını ele almaktır. Eleştirel kuramsal yaklaşımların
uygulamalarla desteklendiği bir çeviri eğitimi ile çevirmen adayları, çevirilerin üretim ve alımlanma koşulları ile
çevirmenin kültür içerisindeki ve kültürlerarasındaki konumuna ilişkin belirli bir farkındalık düzeyine ulaşacaktır.
Kuramsal bilgisini uygulamayla birleştiren çevirmenler değişken kültürel ve toplumsal koşullara uyum sağlayarak
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her yeni dönemle birlikte ortaya çıkan farklı kısıtlamalar karşısında uygun çeviri kararları alabileceklerdir. Kültürleri
ve edebiyatları biçimlendiren bir güç olarak çeviriye ve kültürlerarası etkileşim sürecine yön verecek çevirmen
adayları aldıkları eğitim ile eleştiri, araştırma, yaratıcı düşünme ve sorun çözme gibi beceriler kazanacaktır. Bu
çalışmada çeviri eğitiminde henüz tam anlamıyla sağlanamayan bu durum çeşitli yönleriyle ele alınacak ve ayrıntılı
bir şekilde tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Çeviribilim, Eleştirel Yaklaşımlar, Çeviri Eğitimi, Kuram, Uygulama.

(1019) Almanca Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ve Almanca Bölümleri
Mukadder SEYHAN YÜCEL¹,Harun GÖÇERLER²
¹Trakya Üniversitesi
²Namık Kemal Üniversitesi
mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr, hgocerler@nku.edu.tr
Özet
Türkiye'de öğretmen adaylarının atama süreçlerinde geçmişten günümüze dek bir çok değişiklik yapılmıştır. Bu
değişiklikler kendini genel anlamda yabancı dil öğretmen adaylarının, özelde ise Almanca öğretmen adaylarının
atanma süreçlerinde daha farklı şekilde göstermiştir. 14 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yabancı dil öğretmen
adaylarının mesleğe adım atabilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında Genel Kültür, Genel
Yetenek Testleri haricinde Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne de tabi tutuluyor olmaları, diğer tüm öğretmen
adaylarını olduğu gibi, Alman Dili Eğitimi alanında eğitim ve öğrenim gören öğretmen adaylarını da yakından
ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Özellikle Alman Dili ve Edebiyatı ile Almanca Mütercim Tercümanlık
öğrenimi gören üniversite mezunlarının da ek formasyon eğitimi alabilmeleri sayesinde öğretmenlik hakkı elde
edebiliyor olması, Almanca alanında zaten kısıtlı olan öğretmen atamaları konusunda Alman Dili Eğitimi Bölümü
mezunları ile aralarında kaçınılmaz bir rekabet ortamı doğurmuştur. Bu konuyu tartışmaya sunmak amacı ile bu
çalışmada, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde yer alan konu dağılımları ele alınarak, Türkiye'deki üniversitelerde
Almanca eğitim ve öğretim veren bölümlerin ders programları irdelenecek ve söz konusu bölüm mezunlarının
Almanca Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde başarılı olma olasılıkları tartışmaya sunulacaktır. Bu doğrultuda
çalışmanın sonucunda Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Mütercim Tercümanlık Bölüm
programları amaçlar ve içerikler açısından Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bağlamında değerlendirelecektir.
Anahtar Sözcükler: Almanca Öğretmenlik Alan Bilgisi, Almanca Öğretmenliği, KPSS Almanca, Yabancı Dil
Öğretmen Adayları.

(1020) Reflektionen der Lehramtskandidaten für Deutsch zum
Erfolg/Misserfolg in der deutschen Sprache
Mukadder SEYHAN YÜCEL
Trakya Üniversitesi
mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr
Zusammenfassung
Der Erfolg der Abteilungen zur Deutschlehrerausbildung ist von mehreren Faktoren abhängig, wobei das Profil der
Lehramtskandidaten eine ausschlaggebende Rolle spielt. Im Kontext der Ziele und Inhalte der
Deutschlehrerausbildung in der Türkei, werden von Lehramtskandidaten am Abschluss des Studiums erwartet, dass
sie neben bestimmte Kompetenzen zum Lehrerberuf gleichfalls gute bis sehr gute deutsche Sprachkenntnisse
verfügen. Forschungen zeigen, dass neben anderen Faktoren, die Progression der Lehrveranstaltungen, das Potential
der Lehrkräfte aber insbesonders die Verantwortung, Eigenständigkeit und
Lernerautonomie der
Lehramtskandidaten eine wichtige Rolle spielen. In diesem Hinblick beschäftigt sich dieser Artikel mit dem Thema,
wie weit erfolgreich Lehramtskandidaten in der deutschen Sprache sind und welche Faktoren bei diesem Prozess
relevant sind. Zu diesem Kontext wird zunächst das Curriculum der Deutschlehrerausbildung in der Türkei, die
Ziele und Inhalte der Abteilungen und das Studentenprofil näher in Betracht gezogen. Desweiterem wird der Fokus
dieses Beitrages auf die deutsche Sprachkompetenz der angehenden Lehramtskandidaten gegeben. Für diese
Intention wurde am Beispiel einer staatlichen Universität in Edirne eine qualitative und quantitative schriftliche
Befragung durchgeführt. Zweck dieses Anliegens ist, Reflexionen und Einstellungen von Lehramtskandidaten der
Deutschlehrerausbildung zum Erfolg und/oder zum Misserfolg in der deutschen Sprache sammeln und bewerten zu
können. Anhand der Befunde dieser schriftlichen Befragung soll zur Diskussion gestellt werden, welche Faktoren
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bei diesem Prozess ausschlaggebend sind und
Deutschlehrerausbildung getroffen werden können.
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Schlagwörter: Deutschlehrerausbildung, Lehramtskandidaten, Profil, Erfolg/Misserfolg in deutscher Sprache.

(1021) Çeviri Eğitiminin Temel Beceriler Bağlamında Değerlendirilmesi; Bir
Üst Bakış
Nesrin ŞEVİK¹, Mehmet GÜNDOĞDU²
¹Sakarya Üniversitesi, ²Mersin Üniversitesi
nsevik@sakarya.edu.tr, mgundogdu@mersin.edu.tr
Özet
Çeviri insanlık tarihinden bu yana toplum ve kültürler arası ilişkilerde ortak bir iletişim aracıdır. Bu belirleyici
özelliğinden dolayı çeviri geçtiğimiz yüzyılda bilimsel açıdan ‘araştırılabilir’ bir alan olarak kabul edilmiş ve
üniversite düzeyinde bir uzmanlık alanı olarak çeviri eğitimine yer veren bölümler açılmaya başlanmıştır. Çeviri
eğitiminin temel amacı çevirmen adaylarına çeviri becerisi ve edinci kazandırmaktır. Eğitim öğretim programları
adayların bu becerileri kazanmalarına yönelik olarak yabancı dil ve ana dil bilinci, kuramsal bilgi, kültür edinci ve
yöntem bilgisi edinmelerini sağlayacak biçimde düzenlenmektedir. “Birbiriyle ilişkili ve eş güdümlü olarak
düzenlenmesi gereken bu alanlar” çeviri eğitiminde göz önünde bulundurulmalıdır. Çevirmen adaylarının çeviri
edinci kazanmaları her şeyden önce somut çeviri durumları ve metin türleri konusundaki bilgilerin, bulundukları
bağlamda kazandıkları konum ve öneme göre mümkün olur. Çevirmen adaylarının muhatap olacağı metinlerin,
adayların kazanması gereken bu temel beceriler aracılığıyla erek dilde şekilleneceği göz önünde bundurulduğunda,
çeviri eğitimimde bu edinçlerin sağlanması muhakkaktır.Bu çalışmada çeviri eğitiminde çevirmen adaylarının
edinmesi gereken en temel becerilerden yabancı dil ve ana dil bilinci, kuram bilgisi, yöntem bilgisi ve kültür
bilincinin somut çeviri durumlarında ve uygulamalı etkinliklerde nasıl birbiriyle ilişkilendirileceği tartışılacaktır.
Her somut çeviri durumu bir diğerinden farklı olacağı ve söz konusu bu durum farklı metin türlerinde farklı ağırlık
noktaları kazanacağı için çeviri eğitiminin dört temel ilkesinden hangisine ağırlık verileceği çeşitli açılardan
irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Çeviri Eğitimi, Ana Dil Edinci, Yabancı Dil Edinci, Kültür Edinci, Yöntem Bilgisi.

(1022) Okuma Stratejilerinin Öğretimi ve Strateji Kullanımı Üzerindeki
Etkisi
Nurcihan SÖNMEZ GENÇ, D. Çiğdem ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi
nurcıhan.sonmez@hacettepe.edu.tr, cunal@hacettepe.edu.tr
Özet
Okuduğunu anlama becerisi çağdaş bilgi toplumunda yüksek bir önceliğe sahiptir. Üniversiteler ve okul gibi eğitim
kuruluşlarında da okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi büyük önem taşımakta ve öncelikli öğretim amaçları
arasında yer almaktadır. Ayrıca birçok dersin temeli okuduğunu anlamaya dayanmaktadır. Ancak öğrencilerin
özellikle yabancı dil olarak Almancada okuduğunu anlama becerisinin yeterince gelişmemiş olduğu
gözlemlenmektedir. Dolayısıyla yabancı dil öğretimi bu eksiklikleri gidermek ve okuduğunu anlama becerisini
geliştirebilmek için, özellikle reform pedagojisinin ortaya çıkışından sonra, Avrupa Konseyi’nin de katkılarıyla,
öğrenci odaklı yaklaşımlar oluşturmuştur. Bu yaklaşımlardan biri öğrenme stratejilerinin öğretimidir. Bu bağlamda
öğrenme stratejilerine hâkim olma özerk öğrenmenin en önemli önkoşuludur. Son zamanlarda, öğrenme
stratejilerinin öğretimine ilişkin birçok araştırma yürütülmüştür ve öğrenme stratejilerinin öğretimine yönelik yeni
bir eğilim görülmektedir. Bu eğilim, bir takım özel stratejilerin veya dil becerilerine yönelik stratejilerin öğretimini
hedeflemektedir. Buna göre geliştirilmesi hedeflenen dil becerilerine yönelik türsel stratejilerin öğretimi de
yapılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Alman Dili Eğitimi Programına kayıtlı üniversite öğrencilerine bir dönem
boyunca verilen bir okuma stratejileri öğretiminden sonra öğrencilerin okuma stratejisi kullanım düzeylerini tespit
etmek ve verilen strateji öğretiminin okuma strateji kullanımı üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Söz konusu
çalışma 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında
okuyan 35 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Zorunlu alınması gereken bir ders kapsamında
yedi hafta boyunca okuma stratejilerinin öğretimi planlanmış ve uygulanmıştır. Bu süre zarfında okuma stratejileri
öğretiminin yürütüldüğü ders içeriğine entegre olan ve her hafta farklı okuma stratejilerinin öğretimini hedefleyen
ders malzemeleri geliştirilmiştir. Okuma stratejisi öğretiminin okuma stratejilerinin kullanımı üzerindeki etkisini
saptayabilmek için dönemin ilk ve son haftasında Oxford’un 2004 yılında geliştirmiş olduğu “Okuma Stratejileri
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Anketi” (“Reading Strategy Questionnaire”) ve öğrencilerin okuma stratejisi kullanımını gösteren öğrenci
çalışmaları uygulanmıştır. Anketin uygulanması ile elde edilen nicel veriler ile öğrenci çalışmalarından elde edilen
nitel veriler toplanmıştır. Nicel ve nitel verilerin birlikte inceleniyor olması hem nicel verileri daha güvenilir ve
anlamlı kılmıştır hem de veri tabanını zenginleştirdiği için okuma stratejilerinin kullanımı hakkında daha derin bilgi
edinilmesine katkıda bulunmuştur. Toplanan nicel verilerin analizi için SPSS 22.0 İstatistik Programı kullanılmıştır.
Ayrıca okuma stratejisi kullanımına ilişkin okuma stratejisi öğretiminin öncesinde ve sonrasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit edebilmek için t-testleri uygulanmıştır. Toplanan verilerin nitel
çözümlenmesi için ise, okuma stratejilerinin kullanımını ölçen bir ölçek geliştirilmiş ve geliştirilen bu ölçek ile
belirli okuma stratejilerinin kullanımı incelenmiştir. Sonuçlar, uygulanan okuma stratejisi öğretiminin okuma
stratejilerinin kullanımını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Elde edilen verilere göre strateji öğretimi ve
okuma stratejilerinin kullanımı arasında olumlu ve somut bir ilişkinin bulunduğu görülmüştür. Bu bağlamda, eğitim
öncesinde ve sonrasında toplanan veriler analiz edildiğinde istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Bir
diğer ifadeyle, öğretim sonrasında okuma stratejilerinin kullanım düzeyleri yükselmiş, öğrenciler daha iyi bir okur
olma yönünde ilerlemiş ve kendilerini geliştirmişlerdir. Bir diğer sonuç ise okuma stratejilerinin öğretim sonrasında
daha etkili, daha isabetli ve daha yerinde kullanıldığının görülmüş olmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Almanca, Okuduğunu Anlama Becerisi, Almancanın Öğretiminde Okuma
Stratejileri, Okuma Stratejilerinin Öğretimi, Okuma Stratejilerin Kullanımı.

(1024) Akıllı Tahtaların Almanca Kelime Öğrenimine Katkısı - Deneysel Bir
Çalışma Örneği
Özlem TEKİN, Harun GÖÇERLER
Namık Kemal Üniversitesi
ozlemtekin@nku.edu.tr, hgocerler@nku.edu.tr
Özet
Bu bidiride, Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş olan
NKUBAP.00.10.AR.14.13 numaralı projenin sonuçları paylaşılacaktır. Projenin amacı, akıllı tahta kullanımının
yabancı dil öğrenenlerin kelime bilgilerinin gelişimine etki eden faktörleri incelemektir. Namık Kemal Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıflarını kapsayan çalışmada, öğrencilerin yabancı
dil öğrenim sürecinde yaptıkları kelime çalışmalarına yönelik görüşleri, 20 kapalı ifadeden oluşan 5'li Likert tipi
ölçekten meydana gelen bir anket formu kullanılarak toplanmış ve değerlendirilmiştir. Anket süreci içerisinde 20132014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde 78 öğrenciye öntest, 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde ise 86 öğrenciye
sontest uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS PASW STATISTICS 18.0 NETWORK istatistik programı
kullanılarak betimleyici analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları göz önüne alındığında kelime
öğreniminde sınavların rolü, öğrenilen yeni kelimelerin günlük kullanım için gerekliliği ve önemi ve ayrıca
öğrencilerin güdülenmesi gibi üç temel maddenin öne çıktığı görülmüştür. Öğrencilerin güdülenmesine destekleyici
nitelikte sayılabilecek kelime öğrenmede strateji bilgisi, materyal çeşitliliği ve görsellik, dil ile kültür arasındaki bağın
kavranması gibi unsurların da anket sonuçlarına göre kelime öğreniminde önemli bir yere sahip olduğu tespit
edilmiştir. Bu temel ihtiyaçları giderebilmek için akıllı tahtalar gibi teknolojik araçlar kullanılarak öğrencilerin
güdülenmesi sağlanabilir ve bu sayede kelime öğrenimi ve öğretimi daha verimli hale getirilebilir. Bu bağlamda
kendilerini, kullanılan araç gereçleri ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını sorgulayan öğretmenlerin kelime öğrenim ve
öğretim sürecinde etkin bir rolü olduğu da vurgulanmalıdır, zira ancak bu şekilde öğrenim ve öğretim süreci bir bütün
olarak daha verimli ve etkili hale getirilebilir.
Anahtar Sözcükler: Kelime Öğrenimi Ve Öğretimi, Sınıflarda Teknoloji, Akıllı Tahta, Öğrencilerin Kendini
Değerlendirmesi, Öğrenci Motivasyonu.

(1025) Material for German As A Foreign Language in Turkey: A Critical
Examination of Deutschstube A1.1
Özlem TEKİN, Uğur ALTINTAŞ
Namık Kemal Üniversitesi
ugur.akd@gmail.com, ozlemtekin@nku.edu.tr
Abstract
The Common European Framework of Reference (CEFR) is an ability based standardization tool for language
education. It defines certain abilities that a learner can successfully handle in particular situations. Levels of CEFR
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range from A1 being the lowest to C2 being the highest. Use of this standardization system is not compulsory in
general; however, many educational institutions devise it as a key to a better education and examination. Foreign
language education in Turkey is largely carried out towards English language. That is why very few schools provide
education of German as a first foreign language and education of German as a second foreign language is largely
limited to A1 level. As of 2003 in primary schools only; and as of 2006 in both primary and high schools, all the course
books are provided by the state. Deutschstube A1.1 is one of the books prepared for German language training as a
second foreign language that the state provides for 9th grade high school students. The publication of this material is
initiated by the Turkish Ministry of Education, and it is distributed for free, just as other course materials within the
jurisdiction of the Ministry. In general, German education is considered as insufficiently in many European countries.
This stems from many reasons which are, including but not limited to (1) the predominance of English language
courses, (2) common foreign language education problems like crowded classes, (3) very limited vocational use, (4)
incompetence of educators, and, last but not least, (5) ineffective and insufficient course books and materials. When
analyzing these reasons, it can be anticipated from an educator’s perspective that there is not much to do about the first
three problems. However, incompetence of educators and course book drawbacks are the two that can be overcome in
the short run and without much effort to spend. In addition, these two issues are intervened; insufficient course books
cause ineffective teacher and teaching environment; and simply vice versa. The aim of this study is to analyze the
German course book Deutschstube A1.1, have an evaluation of it, and offer some adaptations for classroom use. Course
book works are a demanding area in which some educators simply extend a great acceptance and satisfaction while
others just criticize to death. That is why this study will examine the literature in the field of German education and
foreign language education in general and have a critical examination of the German course book Deutschstube A1.1.
Comments collected from the official website of the Ministry of Education will be analyzed and a checklist evaluation
will be applied to the book. As a result of the study, general assessment of the book will be made and offers, how more
effectively educators can make use of this course book material will be discussed.
Keywords: German as a Foreign Language, Turkey, Course Book, Deutschstube, Critical Examination.

(1026) Kontrastive Linguistik für den Fremdsprachenunterricht
Özlem TEKİN
Namık Kemal Üniversitesi
ozlemtekin@nku.edu.tr
Zusammenfassung
Die kontrastive Linguistik als vergleichende sprachwissenschaftliche Methode hat ihren Schwerpunkt in der Ermittlung
und Beschreibung von Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen zwei oder mehreren Sprachen.
Aufgrund der ermittelten Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten sollen mögliche positive Beeinflussungen, aufgrund der
herausgearbeiteten Unterschiede wiederum potentielle negative Störfaktoren des Fremdsprachenerwerbs erklärt
werden. Doch können die Ergebnisse dieser sprachwissenschaftlichen Vergleiche auch sinnvoll für den
Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden? Kann die kontrastive Linguistik zur Ermittlung von
Fremdsprachenfehlern beitragen? Wie sind Fremdsprachenfehler überhaupt zu bestimmen, und welche Ursachen liegen
ihnen zugrunde? Welchen Stellenwert hatte die kontrastive Linguistik in den bisherigen Konzepten des
Fremdsprachenunterrichts? Sollte der kontrastiven Linguistik im heutigen Fremdsprachenunterricht eine Rolle
zukommen? Und wenn ja, inwiefern könnte die kontrastive Linguistik im Fremdsprachenunterricht implementiert
werden? Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, Antworten auf diese Fragen zu geben. Zunächst ist auf die Bedeutung
der kontrastiven Linguistik im Rahmen der Bestimmung von Fremdsprachenfehlern einzugehen. Dies umfasst
einerseits die Bestimmung dessen, was Fremdsprachenfehler sind, und andererseits die Ermittlung ihrer Ursachen.
Darauf aufbauend soll die Rolle der kontrastiven Linguistik im Fremdsprachenunterricht untersucht werden. Zunächst
werden die bisherigen Methoden des Fremdsprachenunterrichts daraufhin analysiert, ob in ihnen Sprachvergleiche
einen Stellenwert hatten. Darauf aufbauend kann die aktuelle Diskussion zur fremdsprachenunterrichtlichen
Konzeption näher dargelegt und der Frage nachgegangen werden, ob der kontrastiven Linguistik eine Bedeutung im
heutigen Fremdsprachenunterricht zukommen sollte. Abschließend seien einige konkrete Vorschläge zum Einsatz der
kontrastiven Linguistik im Fremdsprachenunterricht angeführt. Hierbei wird auch auf die Rolle der Lehrbuchautoren,
der Lehrenden und der Lernenden einzugehen sein.
Schlüsselwörter: Kontrastive Linguistik, Fremdsprachenfehler, Fremdsprachenunterricht.
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(1027) Deutsch als Fremdsprache in der Türkei: Probleme Und Desiderata im
Universitären Bereich
Özlem TEKİN
Namık Kemal Üniversitesi
ozlemtekin@nku.edu.tr
Zusammenfassung
Unschwer zu erkennen ist, dass die germanistischen Studiengänge im Allgemeinen in den letzten Jahrzehnten
gegenüber den technischen Wissenschaften, den Naturwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften sichtbar an
Gewicht verloren haben. Auch in der Türkei gestaltet sich die Situation der Deutschstudien nicht anders: So ist im
Rahmen des wissenschaftlichen Diskurses immer wieder von einer „Krise“ oder gar von einem „Aussterben“ des
Faches Deutsch als Fremdsprache die Rede.Doch woran liegt dies? Wie gestaltet sich die gegenwärtige Situation des
Deutschen als Fremdsprache in der Türkei? Welche positiven und negativen Aspekte sind festzustellen? Und hat das
Deutsche als Fremdsprache in der Türkei tatsächlich keine Zukunft? Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, Antworten
auf diese Fragen zu geben, wobei der Fokus auf den Problemen und Desiderata im universitären Bereich liegen soll.
Dabei soll zunächst ein kurzer historischer Rückblick auf die Entwicklung des Deutschen als Fremdsprache in der
Türkei gegeben werden. Darauf aufbauend wird die gegenwärtige Situation des Faches näher betrachtet: Vom
allgemeinen Stellenwert der deutschen Sprache innerhalb des türkischen Bildungssystems ausgehend soll insbesondere
auf die gegenwärtige universitäre Lehre und Forschung im Bereich des Deutschen als Fremdsprache in der Türkei
eingegangen und die hierbei anzutreffenden Probleme aufgezeigt werden. An diese anknüpfend sollen daraufhin
Desiderata für den Bereich der germanistischen Lehre und Forschung im Hinblick auf eine Zukunftsperspektive des
Deutschen als Fremdsprache in der Türkei formuliert werden, womit sich die vorliegende Arbeit zusammenfassend als
Beitrag zur Förderung der deutschen Sprache in der Türkei verstehen möchte.
Schlüsselwörter: Deutsch als Fremdsprache, Türkei, Universitärer Bereich, Probleme, Desiderata.

(1028) Die Bedeutung der Fremdsprachen in Schule und Beruf und Deutsch
als Zweitsprache für Migranten und Flüchtlinge in Deutschland
Renate HÖFLING
Realschulrektorin D.D.
rhoefling@t-online.de
Zusammenfassung
Im schulischen Fremdsprachenunterricht werden alte und moderne Sprachen gelehrt. Fremdsprachenunterricht gibt
es an Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen.
Die Entwicklung des schulischen Fremdsprachenunterrichts ist eng mit folgenden Faktoren verknüpft:
1. Ausformung des Schulwesens in klar konturierte Schultypen mit spezifischen Bildungszielen
2. Wechselnde Wertschätzungen für bestimmte Sprachen aufgrund politischer Ereignisse und Prozesse
3. Wandel von Bildungs- und Erziehungszielen innerhalb der Gesellschaft
Dem Unterricht in den modernen Fremdsprachen kommt nach zwei Weltkriegen die Aufgabe zu, durch Hinführung
zu den fremden Kulturen, durch Förderung von Sprachkompetenz und Kenntnis der Landeskunde friedensstiftend zu
wirken. Neben der funktionalen Sprachbeherrschung, spielt durchgängig auch das interkulturelle Lernen eine
wesentliche Rolle bei der Unterrichts- und Lehrmaterialgestaltung. Insbesondere die modernen Sprachen profitieren
von den technischen Entwicklungen nach 1945, indem auditive, visuelle, audiovisuelle und digitale Medien die
Begegnung mit authentischer Sprache und Kultur sowie den direkten Austausch ermöglichen. In den 28
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gibt es neben den 24 Amtssprachen noch mehr als 60 regionale Sprachen
und Sprachen von Minderheiten. Sie sind ein wichtiges Element der kulturellen Identität und Vielfalt. Daher wird
heute die Mehrsprachigkeit immer wichtiger. Denn Sprachkenntnisse erleichtern das Arbeiten, eröffnen
Berufschancen in anderen Ländern und ermöglichen das Studieren und Reisen. Hatten früher maximal die
Führungsebenen in Unternehmen internationalen Kontakt, so ist der Kontakt mit ausländischen Partnern und
Kunden in vielen Berufen inzwischen auch für viele Angestellte ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Seit dem
gemeinsamen Arbeitsmarkt in der EU und der weltweiten Flüchtlingskrise hat sich die Zahl der in Deutschland
arbeitssuchenden Migranten und Flüchtlingen aus den Krisengebieten dramatisch erhöht, sodass überall in Schulen
und anderen Bildungseinrichtungen Sprachklassen für Deutsch als Fremdsprache eingerichtet wurden. Denn
Integration in Schule und Beruf kann nur über die Beherrschung der deutschen Sprache gelingen. Dafür stellt das
Land zusätzliche Lehrerstunden zur Verfügung.
Ziel ist es, möglichst viele der Schülerinnen und Schüler der Sprachlernklassen zeitnah, spätestens nach einem Jahr,
in eine reguläre Klasse der jeweiligen Schule einzugliedern.
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(1029) Beitrag der Märchen zur Werteerziehung und Deutsche Volksmärchen
in der Türkei
Nevide AKPINAR DELLAL, Seval KARACABEY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
nevakdel@mu.edu.tr, sevala@mu.edu.tr
Zusammenfassung
Das menschliche Unterbewusstsein hat zum großen Teil einen kollektiven Charakter. Aus diesem Grund tritt der
Mensch trotz seiner vielen problematischen Aspekte als ein erklärliches Wesen hervor. Die Menschheit nähert sich
aus genau diesem kollektiven Unterbewusstsein heraus einander. Untersuchungen stellen klar, dass sich die
Menschen in vielen Teilen und Kulturen der Erde mit ähnlichen pädagogischen Inhalten ihren Kindern widmen. In
diesem Kontext setzen Märchen seit Jahrhunderten ihre Besonderheit als Lernmittel fort, ohne dabei an Aktualität
verloren zu haben. Märchen, die seit Hunderten von Jahren von Generation zu Generation überliefert wurden, haben
in fast allen Kulturen als Lernmittel fungiert. Märchen einer bestimmten Kultur sind meist in andere Sprachen
übersetzt worden und Kindern aus anderen Kulturen erzählt worden. Märchen fördern die Fantasie und sind für die
Wertevermittlung wichtig. Daher besteht keinerlei Zweifel, dass Märchen auch in Zukunft in der Kindererziehung
gezielt zur Anwendung kommen werden und auch weitere Jahrhunderte ihre Aktualität bewahren werden. In dieser
Arbeit wurde allgemein der Beitrag der Volksmärchen zur Werteerziehung untersucht. Dabei wurden noch die
Bekanntheit deutscher Volksmärchen in der Türkei und der Einfluss globaler Werte auf türkische Jugendliche
befragt. In der Untersuchung wurden 126 türkische Studierende, die an unterschiedlichen Fakultäten und
Abteilungen und in unterschiedlichen Studienjahren studieren sowie in unterschiedlichen Regionen aufgewachsen
sind und in verschiedenen Städten ein Studium aufgenommen haben, schriftlich befragt. Bei der Untersuchung
wurden sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethodik angewandt. Die erfassten Ergebnisse wurden
zuerst in Kategorien unterteilt und dann einer beschreibend interpretierenden Analyse unterzogen. Es wurde bei der
Analyse versucht, die Relevanz von Märchen und deren erzieherisch-pädagogische Rolle hinsichtlich der
Werteerziehung zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter: Märchen, Werteerziehung, Deutsche Volksmärchen.
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(1031) Trakya Üniversitesi Almanca Hazırlık Öğrencileri ile Europass
Dokümanı (Europass Cv ve Dil Pasaportu) Oluşturma Uygulamaları
Sevinç SAKARYA MADEN
Trakya Üniversitesi
sevincmaden@trakya.edu.tr
Özet
Europass kişinin yaşı, eğitim seviyesi, mesleki durumu ne olursa olsun bir Avrupa ülkesinde (Avrupa Birliği,
EFTA/EEA ve aday ülkeler) öğrenme amacıyla geçirdiği sürenin içerik ve sonuçlarını beceri ve yetkinlikler veya
akademik başarılar çerçevesinde kayda alan Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin 15 Aralık 2004 tarih ve
2241/2004/EC sayılı kararı ile oluşturulmuş olan beş belgeden (Europass CV, Dil Pasaportu, Europass Hareketlilik
Belgesi, Sertifika Eki ve Diploma Eki) oluşan standart Avrupa dokümanlarına verilen isimdir.Bu çalışmada ilk önce
Avrupa Ortak Başvuru Metnine uygun kitaplar ile Almanca öğrenen Trakya Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Almanca hazırlık eğitimi öğrencilerine bir anket uygulanarak Europass
dokümanları hakkında bilgi ve düşüncelerinin ne olduğu sorulmuş, bu araştırma neticesinde öğrencilerin Europass
hakkında yeterince bilgilerinin olmadığının saptanması üzerine öğrenciler Europass dokümanları hakkında
bilgilendirilmiş ve Ulusal Europass Merkezleri ağı yardımı ile öğrencilerin kendi kendine Europass CV'lerini ve Dil
Pasaportlarını oluşturmaları istenmiş ve bu yolla öğrencilerin sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini
saptamaya yönelik bir uygulama yapılmış, ikinci bir anket ile 4 adet ucu açık soru aracılığı ile öğrencilerin
uygulamaya ilişkin görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler ile ilgili hesaplamalar tablolara işlenerek, sonuçlar
grafikler yardımı ile görselleştirilmiştir.Bu uygulama ile henüz Almanca hazırlık eğitimi alan Almanca öğretmen
adaylarına Europass dokümanları hakkında mümkün olduğunca erken bir safhada bilgi verilmesi ve çevrimiçi
programlar ile Europass CV'lerini ve Dil Pasaportlarını oluşturmaları ve hareketlilik durumlarında bu dokümanları
kendi kendilerine güncellemeleri ve gerekli durumlarda kullanabilmelerine olanak sağlanmıştır. Zira günümüzde
kişiler değişik nedenlerle Avrupa ülkeleri içinde bir yerden diğerine hareket halinde olduklarından dil repertuarında
var olan becerileri farklı amaçlar için kullanmaktadırlar. Bu da toplumda var olan 'Dil eğitimi uzun soluklu bir
yatırımdır' fikrinin aksine bireylerin kısa süreli dil eğitimlerinden sonra o dili kullanmalarını gerektirebilir. Bu
uygulama ile Almanca hazırlık öğrencilerinin becerilerini ve dil yeterliliklerini Europass CV ile standart bir
özgeçmiş formatında görülür hale getirmelerine ve AB ülkelerinde bu format aynı olduğu için özellikle yurtdışı
başvurularında kurum ve kuruluşlara ve işverenlere en etkin şekilde kendilerini tanıtabilmelerine olanak
sağlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Almanca Öğretmen Adayları, Europass Dokümanları, Durum Tespiti, Europass CV
Oluşturma, Dil Pasaportu Oluşturma, Tutum

(1032) Üniversite Web Sitelerinde Almanca Öğretimine İlişkin Açık Kaynak
Kodlu Öğrenme Platformu (Moddle) Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir
Araştırma
Sevinç SAKARYA MADEN, Tuğba ÇARIKÇI
Trakya Üniversitesi
madensevinc@hotmail.com, tugbacrk@hotmail.com
Özet
Teknoloji günümüzde günlük hayatımızdan iş hayatımıza hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur ve teknoloji
kullanımı her an her alanda işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Teknoloji kullanımı eğitim alanına da entegre
edilmektedir. Eğitim sektöründe sık sık yeni programlar, yeni teknolojik aletler eğitime dahil edilerek günden güne
farklı yöntemler denenmektedir. Bu çalışmada yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerin web siteleri
incelenerek açık kaynak kodlu öğrenme platformlarının (Moddle) sitelere entegre edilip edilmediğine bakılmış,
Moddle platformu kullanımı var ise ne tür bilgi aktarımı yapıldığı, özellikle Almanca öğretiminde bu tür
platformların kullanılıp kullanılmadığı, kullanılıyorsa nasıl kullanıldığı araştırılmıştır. Çalışmanın evrenini yurt içi
ve yurt dışındaki tüm üniversitelerin web siteleri oluştururken, çalışma Almanya’daki ve Türkiye’deki Alman Dili
ve Edebiyatı ve Almanca Öğretmenliği lisans eğitimi veren üniversiteler ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada
üniversitelerin web sayfaları çeşitli çalışmalarda kullanılan içerik analizi yöntemi (Bkz. Gibson, Margolis, Resnick
ve Ward, 2001; Yurdakul ve Öksüz, 2007 ve Yurdakul ve arkadaşları, 2009) ile incelenmiş olup, incelenen
üniversite web sayfalarında Almanca öğretiminde herkese açık kaynak kodlu öğrenme platformlarına yer verilip
verilmediği araştırılmış, yapılan hesaplamalar tablolara işlenmiş, grafikler ile görselleştirilmiş ve yurt içindeki
üniversiteler yurt dışındaki üniversiteler ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile bir taraftan Moddle’ın yabancı dil
öğretiminde nasıl kullanıldığı konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılmış, öte yandan Türkiye’deki üniversitelerin
Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2016

Sayfa 19

web sayfalarında özellikle Almanca öğretiminde Moddle platformunun olumlu işlevinden yeterince yararlanılmadığı
sonucunun ortaya çıkması üzerine Türkiye’de de yabancı dil öğretiminde açık kaynak kodlu öğrenme
platformlarının oluşturulması konusunda öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Almanca Öğretimi, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Moddle.

(1033) Bildungsproblematik in der Türkei im Hinblick auf die
Übergangsphase vom Gymnasium zur Hochschule anhand des Romans
“Unterm Rad”
Hasan Kazım KALKAN
Gazi Üniversitesi
k.kalkan@gazi.edu.tr
Zusammenfassung
Es sind mehr als 100 Jahre vergangen, seit dem H. Hesses autobiographisch orientierter Roman “Unterm Rad”
erschienen ist. Aber der Roman, der die Bildungsproblematik zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland
thematisiert, hat von seiner Aktualität nichts verloren. Probleme wie Leistungsdruck der Eltern, Konflikte zwischen
der schulischen Ordnung und dem individuellen Freiheitsdrang, Probleme des Erwachsenwerdens,
Generationenkonflikt und Defizite des Schulsytems sind genauso aktuell wie vor 100 Jahren. Dank rasanter
wirtschaftlicher Aufschwung der Nachkriegsjahre und damit entstandener wirtschaftlicher Wohlstand, hat
Deutschland es geschafft, die universitäre Ausbildung für jeden zugänglich zu machen, sofern die schulische
Leistung dazu ausreicht. In der Türkei dagegen haben laut Angaben der ÖSYM nur 50% der Studiumkandidaten die
Möglichkeit, in einer vier jährigen Hochschule zu studieren. Auch das Erfolgreiche 50% schätzt sich nicht
glücklich, weil sie aufgrund nicht ausreichende Punkte das gewünschte Fach nicht studieren dürfen. Deshalb ist die
Übergangszeit von Gymnasium zur Universität für türkische Schüler voller Anstrengung und Stress. Auch in dem
Roman “Unterm Rad” wird die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der die Übergangsphase von Gymnasium
zur Hochschule durchmacht, während dieser Zeit sich mit einer Reihe von Problemen auseinandersetzen muss und
anschlieβend scheitert. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Gegenüberstellung der
Bildungsproblematiken in der Türkei und in Deutschland, die aus Defiziten des Schulsystems resultieren und zu
ganz anderer Zeiten exitieren. Es wird versucht, Parallele zwischen den beiden Ländern im Hinblick auf das
Bildunswesen zu ziehen. In dem Artikel wird der Frage nachgegangen, ob die Probleme, mit denen Hesse zu seiner
Schulzeiten konfrontiert war, auch heute noch Gültigkeit in der Türkei haben. Diese Probleme werden unter
Hauptpunkten zusammengefasst und mit der gegenwärtige Praxis in der Türkei vergleichend unter die Lupe
genommen.
Schlüsselwörter: Bildungsproblematik, Vergleichende Literatur, Unterm Rad.
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(1035) Tanışma ve Vedalaşma ile İlgili Türk ve Alman Görgü Kurallarının
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Muhammet KOÇAK
Gazi Üniversitesi
muhammetkocak@gazi.edu.tr
Özet
İnsanlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan görgü kuralları, özellikle farklı kültürlere
mensup bireylerin karşılaşmalarında daha da önemli hale gelmektedir. Bilindiği üzere her kültürün kendine mahsus
kuralları vardır ve bu kuralların bilinmemesi durumunda farkında bile olunmadan olumsuzluklarla karşılaşmak
mümkün hale gelmektedir. Kültürel hatalar çoğu zaman dilsel veya dilbilgisel hatalardan daha vahim sonuçlar
doğurmaktadır. Düz liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesinden sonra bu liselerde zorunlu olarak okutulması
gereken ikinci yabancı dil dersleri büyük oranla Almanca olmuştur. Tarihi ve ekonomik bağlarımızın yanı sıra
milyonlarca gurbetçimizin yaşadığı Almanya’da ve bunun yanı sıra Avusturya ve İsviçre’de de resmi dil olarak
kullanılan Almancanın lise düzeyinden itibaren zorunlu olarak öğretilmeye başlanması dikkatleri bu dile ve dilin
öğretilmesine çekmektedir. Yukarıda da bahsedildiği gibi kültürden kopuk bir yabancı dil eğitimi komple bir dil
eğitimi olarak nitelendirilemez. Yabancı dil öğretiminin henüz ilk evresinde tanışma ve vedalaşma kalıplarının
öğretildiği ilgili müfredatlarda ve programlarda yer almaktadır. Öğretilen bu kalıpların hedef kültür hassasiyetleriyle
ilişkilendirilerek kazandırılması öğrencilerin kendi kültürlerine de farklı bir açıdan bakmalarını sağlayacaktır.
Kiminle tokalaşılır, kim önce elini uzatır, kim kimi önce tanıştırır, kişilere unvanları ile hitap edilir mi gibi kültürel
eylemler de bu bağlamda görgü kuralları olarak kabul edilmektedir. Öğrendiği dilin ait olduğu kültürün görgü
kurallarını da en az asgari düzeyde bilmek, kişinin sosyal olarak rahat etmesi açısından önemlidir ve ilgili dilde
kendisine güvenmesinin de yolunu açmaya katkı sağlayacaktır. Çok kapsamlı olan görgü kurallarının ilgili ve
önemli bulunanlarının Almanca derslerine entegresi açısından bu çalışmada örneklem olarak sadece tanışma ve
vedalaşma ile ilgili görgü kuralları ele alınacaktır. Alman “Duden” yayınlarının Alman görgü kurallarını içeren “Der
Deutsch-Knigge” adlı cildinde yer alan kurallar bu bağlamda esas olarak kabul edilecektir. Betimsel yöntemin
kullanılacağı araştırmada yabancı dil eğitiminde kültür aktarımın önemi ve görgü kuralları kuramsal bölümde
bilimsel literatüre dayalı olarak tanıtıldıktan sonra belirlenen tanışma ve vedalaşma ile ilgili Alman görgü kuralları
tanıtılacaktır. Öğrencilerin tanıştıkları yeni bir kültürün kendi kültürlerine de farklı bir açıdan bakma olanağı
sağlayacağı için ilgili görgü kuralları Türk görgü kuralları ile karşılaştırılacaktır. Belirlenen benzerlik ve
farklılıkların tartışılması neticesinde bir sonuca varılacak ve bu görgü kurallarının derslere nasıl entegre
edilebileceği konusunda somut önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Türk Görgü Kuralları, Alman Görgü Kuralları, Almanca Eğitimi, Alman Kültürü, Türk
Kültürü.
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(1036) Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Güncel Dijital Programların
Kullanılması
Eda ÜSTÜNEL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
eustunel@mu.edu.tr
Özet
Günümüzde teknolojideki hızlı gelişmeler, insanların yaşama şeklini köklü bir biçimde değiştirmekte ve
şekillendirmektedir. Teknolojinin gelişimine paralel olarak eğitimde teknoloji kullanımı da giderek artmaya
başlamıştır. Yabancı dil eğitimi de teknolojinin yaygın olarak kullanılmaya çalışıldığı alanlardan bir tanesidir.
Dolayısıyla, yabancı dil öğretmenlerinden beklenenler de değişmektedir. MEB tarafından yayınlanan yabancı dil
özel alanı öğretmen yeterlikleri çerçevesinde, yabancı dil öğretmenlerinden de artık beklenen, gelişen teknolojileri
derslerine başarılı bir şekilde entegre etmeleridir. Bu bakımdan, İngilizce öğretmenlerinin teknolojik yeterliliklerini
arttırmak gerekmektedir. Bu bağlamda, İngilizce öğretmeni yetiştiren programlarda öğretmen adaylarına hizmet
öncesi dönemde kendilerine meslek hayatlarında gerekli olacak teknolojik bilgi, beceri ve donanımın kazandırılması
önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretmeni yetiştirme genelinde ve hizmet
öncesi dönemde öğretmen adaylarının MEB okullarında uygulama yapmalarına olanak veren ‘Okul Deneyimi’ ve
‘Öğretmenlik Uygulaması’ gibi 4. Sınıf derslerinde, güncel dijital programların nasıl kullanılabileceği konusunda
öneriler sunmaktır.Öğretmen adaylarına kendi derslerinin video kayıtlarını inceletmek, bu sunumda öne çıkarılacak
bir mesleki gelişim stratejisidir. Öğretmen adaylarının kendi dersini izlemesi, “onu eleştirel değerlendirmeye sevk
edecektir” (Orlova 2009: 30). Derslerin video kayıtlarının değerlendirilmesi, öğretmen adaylarına yöntemlerinin
spesifik özelliklerini belirleme ve bunlara odaklanma imkanı verir (Lofthouse & Birmingham 2010); ayrıca,
öğretmenliklerinin zayıf ve güçlü yanlarına dair farkındalıklarını arttırır (Pellegrino & Gerber 2012). Bu videoları
incelemek, öğretmen adaylarına kendi performanslarını farklı bir açıdan gözlemleme imkanı ve ‘dışarıdan biri’
olarak daha eleştirel bir biçimde değerlendirme fırsatı verir (Akcan 2010). Sonuç olarak, bu sayede öğretmenöğrenci sınıf içi etkileşim kalitesi ve yabacı dil öğretmenlerinin dil kullanım farkındalığı arttırılabilir. Ayrıca,
yabancı dil öğretmeni eğitiminde standartlaşma ve hizmet öncesi İngilizce öğretmeni yetiştirme programlarında
akreditasyon ve kalite sağlama gerçekleşebilir.
Anahtar Sözcükler: İngilizce Öğretmenliği, yabancı dil öğretmen eğiticileri, yabancı dil öğretmen eğitimi,
teknoloji.

(1037) Muğla Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersine Karşı
Tutumları İle Başarıları Arasındaki İlişki
Nevide AKPINAR DELLAL, Aynur TÜKENMEZ
MuğlaSıtkı Koçman Üniversitesi
nevakdel@mu.edu.tr, aynur-93@hotmail.com
Özet
Yabancı dil eğitiminde öğrencilerin derse karşı tutumları, başarıyı veya başarısızlık durumunu belirleyen en önemli
etkendir. Derse karşı olumlu tutum sözkonusu olduğunda, öğrenme aşamasında öğrenenin davranışları hemen her
zaman başarıya odaklı olmaktadır. Bu nedenle nasıl ki tıp alanında, bir hastalığın nasıl oluştuğunu saptamak ve ona
göre bir tedavi yöntemi uygulamak zorunluluğu varsa, eğitim alanlarında da öncelikle başarısızlıkların arkasında
duran tutumların saptanması önemli bir görevdir. Yapılan araştırmalar, öğrencilerin derse karşı tutumlarının
doğrudan öğrenme motivasyonları ve buna bağlı başarıları arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bir
öğrencinin ve öğrenme sürecinin psikolojik durumları tanınmadan, öğrencilerin motivasyonunu sağlayacak koşullar
ve öğrenci tutumları göz önünde bulundurulmadan ve dili diğeri karşısında çok yönlü kişiselliği ifade etmeye
yarayan bir elçi ve bir iletişim aracı olarak görerek motivasyonu arttıracak adımlar atılmadan öğrencilere bir şey
öğretmekte başarılı olunamaz. Motivasyon herşeyden önce kişiyi eyleme geçiren ve ısrarlı sonuç almaya yönelten
önemli bir itici güç unsurudur. Yabancı dil eğitiminde motivasyon devinimini başlatan en önemli etkenlerden biri
hemen her zaman „dil öğrenme gereksinimi“ olmuştur. Öğrencilerin bu dil öğrenme gereksinimleri de dile karşı
tutumlarını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bunun yanında öğrencilerin ilgi ve becerileri, dil eğitimi veren
öğretmenin alan bilgisi ve mesleki alandaki yetkinlik düzeyi, sınıf hakimiyeti, müfredatlardaki alana ilişkin önerilen
çağdaş eğitim ilkeleri, öğretim yöntem ve yönergeleri ve derslerde kullanılan araç ve gereçler öğrencinin derse karşı
tutumunu ve dolayısıyla başarı durumunu büyük ölçüde belirler. Bu çalışmada Muğla Anadolu Lisesi öğrencilerinin
Almanca dersine karşı tutumları ile başarıları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2015-2016
Eğitim-Öğretim Yılında Muğla Anadolu Lisesinde okuyan 339 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, öğrencilerin
Almanca dersine ait tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve iki grup arasında Almanca
dersine ait tutum puanları açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. Araştırmanın
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evrenini, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Muğla Anadolu Lisesinde okuyan 339 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırmada, öğrencilerin Almanca dersine ait tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve iki
grup arasında Almanca dersine ait tutum puanları açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamak
amaçlanmıştır. Araştırma verileri, Güven-Uzman‘ın (2006) geliştirmiş olduğu tutum ölçeği, Almanca dersine
uyarlanarak toplanmıştır. Ölçekte 20 madde bulunmaktadır. Veri toplama aracı; bilişsel faktör(11 madde) duyuşsal
faktör (5 madde) davranışsal faktör(4 madde) olarak 3 boyutludur. Çalışmada elde edilen bulgular yorumlanmaya
çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, Muğla Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilerin Almanca öğrenme tutumları ile
Almanca dersindeki başarıları arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin Almanca dersine ait tutumları
bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alt boyutlarda da anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Çalışmada kızların Almanca
dersine ait motivasyonlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Tutum, Tutum- Başarı İlişkisi, Almanca Dersine Ait Öğrenci Tutumu, Akademik Başarı.

(1102) Medyanın Ahlaki Değerler Üzerindeki Etkisi Hakkında Sınıf ve Sosyal
Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Belgin BAL İNCEBACAK, Murat Bayram YILAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
bayram.yilar@omu.edu.tr, belgin.bal@omu.edu.tr
Özet
Değerler eğitimi dersi ile öğrencilere Türk kültürüne ait değerlerin kazandırılması hedeflenmektedir. Çünkü sağlıklı
bir toplum oluşturmak ve devamını sağlamak için değerlerin yetişen nesillere kazandırılması gerekmektedir.
Değerlerin öğretiminde en önemli sorumluluk ise aile ve okullara düşmektedir. Son yıllarda özellikle teknolojinin
ilerlemesi sayesinde yazılı ve görsel basının tümünü kapsayan medyanın değerlerimiz üzerinde büyük bir etki
yarattığı bilinmektedir. Medyanın ahlaki değerlerimiz üzerindeki bu etkisi hem olumlu hem de olumsuz yönde
olabilmektedir. Medya birey ve toplum açısından önemli bir ihtiyaç olan iletişim hizmetlerini yerine getirmektedir.
Bunun yanı sıra medyanın güçlü bir propaganda aracı olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Medya
sayesinde istenilen düşünceler kişilere hissettirilmeden aksettirilir ve beyin yıkama aracı olarak kullanılabilir. Bu
açıdan medyanın değerler üzerine etkisinin belirlenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı medyanın ahlaki değerler
üzerindeki etkisi konusunda sosyal ve sınıf öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın
yöntemi nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Durum çalışması o anda toplumda var olan konu
hakkında genel durumlarını ortaya koyulması amaçlandığı için bu yöntem tercih edilmiştir. Yapılan durum
çalışmasından elde edilen nitel veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış “Ahlaki Değerler Görüşme Formu” kullanılmıştır. Ahlaki
Değerler Görüşme Formu için hazırlanan soruların geçerliliğini sağlamak için uzman görüşüne sunulmuştur.
Araştırma Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören
öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Toplamda çalışılan grup 50 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubunda 25 erkek
öğrenci 25 kız öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada öğrencilerin ahlak, değer ve medyanın ahlaki değerler üzerine
olumlu ve olumsuz etkisi hakkında görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler tema, kategori ve kod olarak analiz
edilmiştir. Ahlak kavramı için öğrenciler belli başlı kavramlar üzerine durdukları görülmektedir. Değer kavramı
hakkında öğrencilerin bütün değerlere yer vermediği görülmektedir. Öğrenciler medyanın hem kendileri hem de
küçük yaş gurubundaki öğrenciler için birçok olumsuz özellik taşıdığı görüşünde birleşmektedirler. Öğrenciler,
medyanın beyin yıkama aracı olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Genel olarak yanıtların analizi sonucunda
öğrencilerin medyanın ahlaki değerler üzerinde olumlu etkisinden çok olumsuz etkisi olduğunu düşündükleri tespit
edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Medya, Ahlak, Ahlaki Değerler, Öğretmen Adayları.

(1103) Çokkültürlükte Uyumcul Eğitimin Önemi
Büşra TAŞCI
Kırıkkale Üniversitesi
bsr.t06@gmail.com
Özet
Günümüzde hızla gelişen iletişim teknolojisinin ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği göçler nedeniyle, farklı
kültürel değerler eskiye oranla daha kolay bir araya gelmektedir. Bu çokkültürlü yapı, toplumlarda öteki kavramının
oluşmasına sebebiyet vermekle beraber bir arada yaşayabilmenin yollarının araştırılmasının da önünü açmıştır.
Devletlerde ötekilerin yani farklı kimliklerin tanınması ve kültürel farklılıklarına saygı gösterilmesi bir gereklilik arz
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etmiş ve bu gereklilik günümüz demokrasilerinin en temel uğraşlarından olmuştur. Bu uğraşların halka en iyi
empoze edilebildiği yer de elbette ki okullar ve dolayısıyla eğitim olmaktadır. Çokkültürlülükte tanınma
politikasıyla beraber aynı yerde bir arada yaşamak zorunda kalan toplumların çatışmalardan uzaklaşmaları için
“Uyumcul Eğitim” anahtar rolü üstlenecektir. Uyumcul eğitim, çokkültürlülüğün sürekliliği açısından, birlikte
yaşayan farklı kültürlerin ortaklaşa oluşturdukları kamusal alan ve bu alanın kurum ve değerleri üzerinden
oluşturulmalıdır. Çünkü bir toplumda eğitimi değiştirebildiğimiz kadar toplumu değiştirebiliyoruz. Eğitim
kurumlarında ise, farklı olanlara farklı uygulamalar mı getirilmelidir yoksa ortak alanda buluşulabilecek daha
uyumcul uygulamalar mı bulunmalıdır tartışmaları gün yüzüne çıkmaktadır. Bu tartışmaların da doğrultusunda
uyumcul eğitim, farklı kültürler arasında bir anlaşma aracı rolü üstlenerek, ayrımcılığa karşı bir farkındalık
yaratacak ve kültürlerarası iletişimin sağlanmasını olası kılacaktır. Ayıca kültürler arası uyum eğitimi, çok
kültürlülüğün gerekliliği olan, faklı ulusal kimliklerine saygılı olmayı, başka olana empati ile yaklaşmayı
beraberinde getirecektir. Bu empati ise kendisini “tolerans” kavramı ile tamamlayarak eğitimdeki baş rolü
üstlenecektir. Çünkü farklılıklara tolerans gösterilmesi onların tanınmaları yolunda atılan en önemli adım
olacaktır.Bu çalışmada öncelikle, “Çokkültürlülükte Uyumcul Eğitimin”, çokkültürlü bir toplumda, farklılıklar arası
etkileşmeyi sağlayarak, bütünlüğün ve kalıcılığın korunması anlamında önemi irdelenecek, ayrıca toplumların bir
arada uyum içerisinde bulunması için gerekli olan “tolerans” kavramının da çokkültürlülüğün yaşaması açısından
önemi vurgulanacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde ana kavramlar olan, “çokkültürlülük”, “tolerans” ve “uyumcul
eğitim” kavramları net olarak açıklanarak, bu olgular arasındaki bağlantı öncelikle vurgulanacaktır. Çalışmanın
ikinci bölümünde ise çokkültürlülük tartışmaları çerçevesinde eğitim olgusunun “uyumcul” kavramı üzerinden
açıklanılmasının yanı sıra, bu konuya ilişkin tartışmalar dünyadaki bazı örnekler çerçevesinde ve eleştirel bir bakış
açısıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulmaya çalışılacaktır. Bildiri bu bağlamda bir değerlendirme ile
sonuçlandırılacaktır. Konu ile ilgili yazılmış birincil ve ikincil kaynaklar ile çokkültürlülük düşüncesinin önemli
yazarlarının bizzat kendi çalışmaları ile onların bu konudaki görüşlerinden yararlanılarak, konuya ilişkin kavramsal
çerçevenin netleştirilmesi sağlanacaktır. Çalışmada betimsel analiz yöntemi ve açıklayıcı/yorumlayıcı yöntem
kullanılacak, kişisel değerlendirmelerle birlikte, bu teknikler çalışmanın ana yapısını oluşturacaktır.
Anahtar Sözcükler: Çokkültürlülük, Tolerans, Uyumcul Eğitim.

(1104) Üniversite Gençliğinin Yalnızlık Düzeyleri ve Benlik Saygıları
Elif YÖYEN
İstanbul Gelişim Üniversitesi
eguneri@gelisim.edu.tr
Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Araştırma verileri 2015-2016 eğitim öğretim yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari Sosyal Bilimler
Fakültesi ’nde öğrenim gören 527 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ve
“Ucla Yalnızlık Ölçeği”nin kullanılmış, veriler IBM SPSS 22.0 programıyla analiz edilmiştir. Tarama modelindeki
bu araştırmada, öğrencilerin benlik saygısı ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki için korelasyon analizi; benlik
saygısı ve benlik saygısı alt boyutlarının yalnızlık düzeyine etkisi için regresyon analizi; benlik saygısı, benlik
saygısı alt boyutları ve yalnızlık düzeylerinin cinsiyet ile olan ilişkisini belirlemek için t-testi; benlik saygısı, benlik
saygısı alt boyutları ve yalnızlık düzeylerinin yaş değişkeni ile olan ilişkisini belirlemek için tek yönlü varyans
analizi( anova) ve farklılıkların kaynağını saptamak için post-hoc analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen
verilerin istatistiksel çözümlemeleri IBM SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmış ve araştırmada anlamlılık
düzeyi [p≤ .05] olarak kabul edilmiştir. Çalışmada benlik saygısı, insanlara güven duyma, kendilik kavramının
sürekliliği, eleştiriye duyarlılık, depresif duygulanım, hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, kişilerarası ilişkilerde
tehdit hissetme, ana baba ilgisi, psişik izolasyon, tartışmalara katılabilme düzeyleri ile yalnızlık arasında anlamlı
ilişki saptanmış; babayla ilişki alt boyutunun, yaş ve cinsiyetin ise yalnızlık düzeyini etkilemediği; benlik saygısı alt
boyutlarının cinsiyet ve yaş ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Benlik Saygısı, Yalnızlık, Cinsiyet, Yaş.
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(1105) Çocuk ve Gençlik Yazını Aracılığıyla Değerler Eğitimi
Hikmet ASUTAY
Trakya Üniversitesi
hikmetasutay@yahoo.de
Özet
Değer kavramı için genel olarak bir grup, toplum ve genelde de tüm insanlığın birlikte yaşamak, barışçıl,
demokratik, etik olarak gerekli olduğu düşünülen ve inanılan ortak düşünce, davranış biçimi ve anlayışların
tamamıdır denebilir. Temel hareket noktası ise insandır. İnsanın iyiliği için olabilecek her bir ilke, anlayış ve
düşüncelerin bütünü ise değerler sistemini oluşturur, denebilir. Değerlerin eğitimi ise yine insanın kendi sorumluluk
ve görevlerindendir. Değerler eğitiminin sistematik olarak ise verildiği ya da en iyi şekilde verilmesi gereken
kurumlar başta aile sonra okullardır. Bunun için varolan sayısız yollardan biri de kuşkusuz yazınsal metinlerdir.
Değerler eğitiminin küçük yaşlarda başladığını göz önünde bulundurduğumuzda, çocuk ve gençlik yazınının
değerler eğitimi içerisindeki yeri son derece önem kazanmaktadır. Bu anlamda çocuk ve gençlik yazınının en önemli
işlevlerinden biri de değerler eğitimidir, denebilir. Bunun için bu çalışmada belli sınırlılıklar çerçevesinde belli başlı
Türk ve Alman çocuk ve gençlik yazını metinleri araştırma nesnesi olarak ele alınacak, metin içerisinde bulgulanan
değerler dizini aracılığıyla ne tür değerlerin kazanım olarak metinleştirildiği incelenecek ve elde edilen bulgular, bu
çalışmanın sonuçları olarak bildirilmeye çalışılacaktır. Bu bağ3lamda Erich Kästner’in „Emil und die Dedektive“
adlı çocuk romanı, çalışmanın başlıca araştırma nesnesi olarak incelenecektir. Bunun için de karşılaştırmalı
yazınbilim ile çocuk ve gençlik yazın bilimi verilerinden yararlanılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Değerler Eğitimi, Çocuk, Gençlik, Edebiyat, Erich Kästner.

(1106) Tarihi Kişilerle Değerler Eğitimi
Mehmet GÜLTEKE¹, Behsat SAVAŞ², Hülya ŞIKTAŞLI¹
¹Milli Eğitim Bakanlığı
² Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
bsavas@mehmetakif.edu.tr, mehmetgulteke@gmail.com
Özet
Değer kavramı, son birkaç yılın en çok söz edilen kavramlarından biridir. Günümüzde değerlerin bu denli üzerinde
durulması değerlere verilen önemin artmasından değil, değerlere duyulan ihtiyacın artmasındandır. Değer
oluşumunun çocuklukta başladığı ve yaşa bağlı olarak arttığı dikkate alındığında ilkokullarda değerlerin
kazandırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde, öğretim programları değerler eğitiminde değer aktarımı
yerine ulusal ve evrensel değerler birlikte düşünülerek farkındalık kazandırılacak etkinliklere öncelik verilmesi
gerektiğini belirtmektedir. İlkokullardaki öğrencilerin somut işlem döneminde oldukları düşünüldüğünde değer
eğitiminde uygulanacak etkinliklerin niteliği önem kazanmaktadır. Bu araştırma ile devlet ilkokulunda tarihi kişiler
yardımıyla değerler eğitimi etkinlikleri ile öğrencilere kazandırılan niteliklerin hatırlanma sıklıklarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma grubu Manisa ili Saruhanlı ilçesi Mütevelli ilkokulundaki öğrencilerden oluşmaktadır.
Araştırmaya 29’u kız, 23’ü erkek toplam 52 öğrenci katılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarıyapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşlerden elde edilen veriler içerik analizi yapılarak kategori ve
temalara göre gruplandırılmıştır. Üç kategori altında hatırlanma sıklıkları kayıt edilmiştir: Bunlar sırasıyla;
etkinlikteki tarihi kişilerin hatırlanma sıklıkları, etkinlikteki değerlerin hatırlanma sıklıkları, etkinlikle ilgili önerilere
yönelik hatırlanma sıklıkları olarak incelenmiştir. Çalışma sonunda en fazla hatırlanan kişi Nasrettin Hoca en az
hatırlanan kişi Merkez Efendidir, en fazla hatırlanan değer ise saygı en az hatırlanan değer ise tutumluluk olmuştur.
Öğrencilerin, etkinliklere yönelik farklı değerler kullanılması ve farklı kişilerin de kullanılmasına yönelik önerileri
olmuştur.
Anahtar Sözcükler: Değer, Değer Eğitimi, Tarihi Kişilik.
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(1107) Kültürlerarası Öğrenme ve Değer Eğitimi Açısından Alman Dili
Eğitimi Öğrenci Görüşlerine Göre Leonhard Thoma’nın Öyküleri
Nevide AKPINAR DELLAL, Melek AKBAY PİŞKİN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
nevakdel@hotmail.com, akbaymelek@hotmail.com
Özet
Gençlik yazını eserleri, gençlerin hayata dair belli düşünce, beceri ve davranışlar kazanmasında önemli rol alır.
Nitelikli yazınsal eserlerle karşılaşan gençler, eğitim yaşında olmaları nedeniyle salt bilgi edinmekle kalmazlar,
onların yardımıyla çevrelerini ve dünyayı da tanırlar, iyi karakter özellikleri kazanırlar ve sosyalleşirler, özgüven ve
hoşgörü ile içinde yaşadıkları dünyaya karşı ciddi, anlamlı ve eleştirel bir bakış geliştirirler. Gençler, gençlik yazını
alanına ait eserlerle sevgi, merhamet, adalet, barış ve güzellik yönünde taraf olmaya özendirilebilirdi. Diğer taraftan
yazınsal eserlerin, içinden çıktığı toplum ve kültürünün aynası olduğu bugün açık bir bilimsel gerçektir. Bu nedenle
gençlik yazını eserleriyle, kültürlerarası öğrenme ve kültürlerarası barışa da katkı sağlanabilir. Değer eğitimi
içerikleri ile, ortak insanlık değerlerine karşı anlayış ve farkındalık geliştirilebilir. Leonhard Thoma, gençlik
yazınının bu özelliğinin farkında olarak, eleştirel değer eğitimine odaklanan hem içerik hem de dilsel açıdan ustalıklı
eserler ortaya koymuştur. Thoma’nın öyküleri bugün Yabancı Dil Almanca (DaF) alanında dünyanın her yerinde
okutulmaktadır. Bu çalışmada, Leonhard Thoma’nın değer eğitimi içerikli kısa öyküleri, ders uygulamaları ışığında
öğrenci görüşlerinden hareketle incelenmiştir. Yazar, öykülerin hedef aldığı okur kitlesi olan gençlerin henüz eğitim
yaşında olduklarından yola çıkıyor, öykülerindeki güçlü yazınsal bağlamlar yardımıyla kaybolmaya yüz tutan bir
takım insanlık değerleri konusunda gençlerde farkındalık yaratmaya çalışıyor. Öyküleri, öğrencilerin öğrendikleri
dilin kültürü, insanının yaşam tarzına yönelik bilgiler içeriyor, genel insanlık değerlerini konulaştırıyor ve
kültürlerarası öğrenmeye katkı veriyor. Çalışmada, Leonhard Thoma’nın öyküleri eğitimsel içerikleri açısından
genel olarak değerlendirilecek ve ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Almanca Öğretmenliği öğrencileri ile
yapılan uygulama çalışmalarının sonuçlarına yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kültürlerarasi Öğrenme, Değer Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Leonhard Thoma.

(1108) İnsan Hakları Eğitiminde Okulun Rolü
Mehmet KARATAŞ, Sevim GÜVEN
Gazi Osman Paşa Üniversitesi
mehmet.karatas@gop.edu.tr, sevim.guven@gop.edu.tr
Özet
İnsan hakları bilincinin oluşturulmasında ve bu kültürün nesilden nesle aktarılmada okul ortamı önemlidir. Bu
durumda öğretmenlerinde bu konuda yeterince bilgi, beceri ve bilince sahip olması gerekir. Bu nedenle çalışmanın
amacı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin insan hakları eğitimin ilişkin görüşlerini
tespit etmektir. Durum çalışması olarak tasarlana bu çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılının bahar dönemde 4.
sınıfta öğrenin görmekte olankolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla belirlenmiş gönüllü 98 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir.Çalışmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yoluyla elde edilmiştir.
Katılımcılara “insan hakları eğitimi niçin okulda verilmelidir? İnsan hakları eğitimi okulda nasıl verilmelidir
nedenleri ile yazar mısınız? Eğitim kurumlarının insan haklarının kazandırmadaki görevini nedenleriyle
açıklayabilir misiniz? İnsan hakları eğitimin gerçekleştirecek bireylerde bulunması gereken nitelikler neler
olmalıdır? Soruları yöneltilmiştir. Sorular A4 kâğıdında basılı olarak öğrencilere dağıtılmış, 25 dakikalık sürede
soruları cevap vermeleri istenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Sorular ana tema
olarak kabul edilmiş verilerin çözümlenmesinden elde edilen kodlar bu temaların altıdan derlenmiştir. Çalışma
neticesinde insan hakları eğitiminin bireyde farkındalık, bilinç oluşturması, insan değer verme duygusunun
geliştirilmesi, nitelikli vatandaş yetiştirmesi gibi nedenlerle verilmesi gerektiği yönünde bir görüş olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. İnsan hakları eğitimin uygulama yönelik olması gerektiği ve eğitimin yaşamla ilişkilendirilmesi
gerektirdiği çalışmada ortaya çıkan bir diğer sonuçtur. Ayrıca çalışmada insan hakları eğitiminin eğitim
kurumlarınca verilmesinin bu kurumun görevi olduğu ve çocuğun hayatında bu kurumların önemli bir yeri olduğu
yine bu eğitimi verecek kişilerin uzmanlık düzeyinde bilgi ve beceriye sahip olması gerektiği, model olmaları
gerektiği ve insan hakları bilincini kendi yaşamına yansıtmaları gerektiği ulaşılan sonuçlar arasındadır.
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(1110) Değerler Eğitimi ve Sevgi Eğitimi
Hayrettin PARLAKYILDIZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
hparlakyildiz@mynet.com
Özet
Dünden bugüne, bugünden yarına aktarılan, hem geleneksel hem yöresel hem de ailesel anlayış çerçevesinde
değerler sisteminin yozlaştığını, son ondört yıl içinde bu değerlerin kaybedildiğini hep beraber yaşadık. Eğitim
sistemimizin temelini oluşturan ilköğretim kademesi çeşitli problemlerin yaşandığı ve bu problemlere çözüm
arandığı, bulunan çözümlerin uygulama için çeşitli biçimlerde tartışıldığı bir yerde bulunmaktadır. Bu tartışılan
problemlerden biri programlar, diğeri de Türkçe ders kitaplarındaki metinlerdir. Programların hazırlanmasında
ortaya konan amaçlar ile Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin moral değerler açısından önemi eğitim açısından
tartışılamayacak derecede büyüktür. İlkokul 4, ortaokul 5-6 , 7-8 sınıflarda 2015-2016’ya, kadar) okutulan Türkçe
ders kitaplarındaki “olaya dayalı türlerden oluşan metinler moral değerler açısından incelenmeye alınacaktır. Bu
metinler, çocuk edebiyatı açısından çocuklarımıza neler kazandırmış, nasıl bir değerler sistemiyle onlarda davranış
oluşturmuştur? Moral değerlerin kavratılmasında, onlarıgeleceğe hazırlamada anlatım içinde dilin, anlatım biçimleri
içinde ise, edebiyatın önemli bir yeri vardır. Türkçe derslerinde çocuklara verilecek metinlerin hedefine
ulaşabilmesi, çocuklarda davranış değişikliği meydana getirebilmesi için, edebiyat ve eğitim ilişkisini hem kitap,
hem metin yazarının, hem de öğretmenin iyi bilip kavraması gerekir. Günümüzde insanlara verilen değer, her geçen
gün teknolojik ve ekonomik gelişmelerle birlikte azalmış ve zaman içinde toplumun temelini oluşturan bazı
kavramlar kaybolmaya başlamıştır. Kaybolan değerlerin kişiyi ve kişiliği zedeleyici boyutları gün geçtikçe artmakta
ve bizlerin sorumluluğunu ciddî anlam Toplumumuz insanlarında ne yazık ki, paylaşımcılık zamanla kaybolmakta,
bireysellik ön plâna çıkarak; kişilerde bulunması gereken millî, ahlâkî, evrensel değerler gibi kavramlar, yerine;
plânsız, duyarsız, köşe dönmeci, her şeyi kendi için düşünen, geleceğimizi maddî çıkarlarda arayan; dinleyerek
anlama yerine anlamadan savunmayı yeğleyen bir ergen-genç kesiminin oluşması bizleri korkutuyor ve araştırmaya
sevk ediyor. MEB, ders programı olarak net bir çalışma getirmemiş, kimler bu dersi vermelidir, bir açıklama
yapılmamıştır. Kuşaklararası çatışmalar, günümüzde X,Y, Z kuşağının değerler sistemini sorgular hale getirmiştir.
Anahtar sözcükler: Moral Değerler, İnsan, Davranış, Kuşak (Nesil), Program, Ders.

(1201) Öğretmen Yetiştirme Programlarında Uygulanan Mentorluk
Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Adem YILMAZ, Zeynep FAKİRULLAHOĞLU, Elif TAN
Kastamonu Üniversitesi
adem_gantep@hotmail.com
Özet
Eğitimde hizmet kalitesini arttırmak amacıyla araştırmacılar tarafından birçok farklı konuda çalışmalar
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra aday öğretmenlerin bu araştırmaların yansımalarına göre öğrenim yaşantılarını
şekillendirmeleri beklenmektedir. Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına yönelik tutumları bu çalışmalardan
faydalanma konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmanın genel amacı, eğitim fakültelerinin öğretmen
yetiştirme programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının mentorluk uygulamalarına yönelik
görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın kısa vadede öğretmen yetiştirme programlarına, uzun vadede ise
yükseköğretime katkı sağlaması düşünülmektedir. Öğretmen yetiştirme programlarında hayata daha nitelikli, daha
bilimsel bakan öğretmenlerin yetiştirilmesi en temel amaçtır. Araştırma, genel tarama modelinde yapılmış olup, nitel
ve nicel veri toplama araçları birlikte kullanılmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmış, nicel veri toplama aracı olarak ise “Mentorluk Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Adayı Görüş
Ölçeği (MUYÖAGÖ)” olarak isimlendirilen Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kastamonu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programlarında (fen bilgisi, matematik, sınıf öğretmenliği)
öğrenim görmekte olan 640 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 40 öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşme
yapılmış olup, 600 öğretmen adayına ise Mentorluk Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Adayı Görüş Ölçeği
uygulanarak görüşleri alınmıştır. MUYÖAGÖ’nün geliştirilmesinde başvurulan işlem adımları; Kuramsal ve
Kavramsal Altyapının Dizayn Edilmesi, Madde Havuzunun Oluşturulması, Alanında Uzman Kişilere Başvuru da
Bulunulması, Geçerlik ve Güvenirliğin Sağlanması İçin Gerekli İstatistiksel Analizlerin Yapılması ve Ölçeğe Son
Halinin Verilmesi aşamalarından oluşmaktadır. MUYÖAGÖ’nün geliştirilmesi aşamasında bir takım analizler
yapılmış olup, (madde analizi, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, Güvenirlik katsayısı (Cronbach's
Alpha) yapılan analizler sonucu, 4 faktörlü bir yapıda 40 maddeden oluşan ve Güvenirlik katsayısı Cronbach's
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Alpha 0.93 olarak hesaplanmış bir ölçek geliştirilmiştir. Toplanan veriler SPSS 20.0 ve LISREL 8.8 paket programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda mentorluk uygulamalarının öğretmen adaylarının
yetişmesinde olumlu katkı sağladığı ve öğretmenlik mesleğine hazırlık aşamasında yol gösterici nitelikte olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen Yetiştirme, Mentorluk, Öğretmen Adayı, Ölçek Geliştirme.

(1203) Akademisyenlerin ve Eğitimcilerin Meslek Stajına İlişkin Bakış Açıları
Arzu GÜRDOĞAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Özet
Emek-yoğun bir hizmet sektörü olan turizm sektörünün geleceği turizm işletmelerinin çalıştırdığı çalışanları ile
sağlanabilmektedir. Çalışanların yeterli eğitimi almış, sektör deneyimlerinin olması, onların kalifiye eleman olarak
çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Çalışanların, kalifiye elaman olabilmelerindeki en önemli basamak, eğitimleri
sırasında gördükleri meslek stajlarıdır. Öğrenciler, zorunlu staj uygulamaları ile sektörü tanımakta, bu işi meslek
olarak yapıp yapmayacaklarına karar vermektedir. Öğrenciler meslek lisesinde okuyor ise mutlaka zorunlu stajı
olacaktır. Akabinde, ön lisans ya da lisans düzeyinde de turizm bölümlerini tercih ettiğinde yine staj uygulaması ile
karşılaşacaktır. Staj uygulamalarının hem öğrenciler, hem işletmeler, hem de eğitim kurumları açısından birçok
sorunu olduğu bilinmektedir. Bu sorunlar işletmeler açısından; öğrencilere staj süresince sağlanan ücret, barınma
olanakları vb. sorunlar olabildiği gibi, öğrenciler açısından; eğitim sisteminin sektör için yeterliliği, yabancı dil
sıkıntısı, deneyimli olmalarının istenmesi vb. sorunlar yaşanmaktadır. Eğitim kurumları açısından ise eğitimcilerin
stajyerlerini denetlemede yaşadıkları sıkıntılar, öğrencilerine staj yeri bulmada sıkıntı çekmeleri sayılabilir. Bu
çalışmada, akademisyenlerin ve eğitimcilerin yapılan staj uygulamalarına ilişkin bakış açılarının ne olduğunu ortaya
koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ortaca ilçesinde bulunan, turizm eğitimi verilen hem lise hem de meslek
yüksekokulunda araştırma eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya meslek lisesinden 12 eğitimci, meslek
yüksekokulundan 15 akademisyen katılmıştır. Her iki kurum çalışanlarının staja bakış açılarını tespit edebilmek
amacıyla anket soruşturması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen anket verilerinin analizinde SPSS 22.0 paket
programından yararlanılmış, frekans analizi, standart sapma, aritmetik ortalama ve parametrik olmayan hipotez
testleri kullanılmıştır.
Anahtar sözcükler: Mesleki Eğitim, Turizm Eğitimi, Staj.

(1204) Ortaokul ve Lise Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı
Modellerinin Belirlenmesi: Bartın İli Örneği
Ayhan KARAKAŞ, Said KINGIR, Olcay KİREMİTÇİ
Bartın Üniversitesi
ayhankarakas74@gmail.com
Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin mesleklerine yönelik davranış modellerinin ve yaşantı modellerinin belirlenmesi
ve öğretmenlerin mesleğe yönelik davranış ve yaşantı modellerinin çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip
göstermediğini saptamaktır. Çalışmada MEDYAM (Mesleğe Yönetil? Davranış ve Yaşantı Modelleri) ölçeği
kullanılmıştır. Çalışma Bartın ilindeki merkezi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan 279 öğretmen
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen verileri analizinde frekans analizi, t testi ve ANOVA yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin, %39,4’ünün sakınmacı grupta yer aldığı, %11,8’inin ise tükenmiş olarak
nitelendirilen ve sağlık açısından en kötü grup olan grupta yer aldığı görülmektedir. En sağlıklı grubun oranı ise
%32,6’dır. Çalışmada yapılan analizler sonrası, öğretmenlerin mesleğe yönelik davranış alt boyutlarından elde
edilen ortalama puanların, cinsiyet değişkenine göre mükemmeliyetçilik çabası, yaşam doyumu ve sosyal destek
yaşantısı boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Öğretmenlerin medeni durumlarına göre, işin öznel
önemi, mesleki hırs, başarma eğilimi ve yaşam doyumu alt boyutlarında anlamlı farklılık, yaşlarına göre işin öznel
önemi, mesleki doyum ve sosyal destek yaşantısı alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Hizmet yılı
değişkenine göre, pes etme eğilimi, sosyal destek yaşantısı alt boyutlarında deneyimsiz öğretmenlerin puanlarının
daha yüksek olması buna karşın işin öznel önemi, başarma eğilimi, alt boyutunda ise deneyimli öğretmenlerin daha
fazla puan alması istatistiki olarak farklılaşmaktadır.
Anahtar Sözcükler: AVEM, MEDYAM, Stress, Tükenmişlik, Doyum, Öğretmenler, Bartın.
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(1205) Muğla’da Bir Okul: Muğla Kız İlk Öğretmen Okulu
Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI, Ganime TOPAL, Muhammet AYDIN, Salih ERKEN
Sertan DAĞDELEN
MuğlaSıtkı Koçman Üniversitesi
aytenkiris@mu.edu.tr
Özet
Bu çalışmada Muğla’da eğitim ortamları arasında önemli bir yeri olan Muğla Kız İlk Öğretmen Okulu çeşitli
yönleriyle ele alınmıştır. Okul hakkındaki bilgilerin temel kaynağı Muğla’da yayınlanan dönemin yerel
gazeteleridir. Okulun açıldığı tarih olan 1957 yılı ile 1975 yılları arasında ulaşılan yerel gazeteler taranmış, Muğla
Kız İlk Öğretmen Okulu ile ilgili haberler ayıklanarak incelemeye tabi tutulmuştur. 1957-58 ders yılı başında
öğretime başlayan Muğla Kız İlk Öğretmen okulu, ortaokul ve kız enstitüsü mezunlarından 50 yataklı 50 gündüzlü
olmak üzere toplam 100 öğrenci ile eğitim hayatına başlamıştır. İmtihana Isparta, Burdur, Antalya, Muğla
ortaokullarından talebeler katılmışlardır. Muğla Sanat Enstitüsü müdürü olan Ali ERDEM vekaleten kız ilk
öğretmen okulunun müdürlüğü görevini de üstlenmiştir. 7 Ekim 1957 tarihinde yapılan resmi açılış töreninde okulun
pansiyon ihtiyacı gündeme getirilmiştir. 1959 yılında öğretmen okuluna ilave inşaata başlanmıştır. Dönemin
milletvekili Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri vilayet ziyaretinde kız öğretmen okulunu da gezmiş ve
okul binasının üst kat inşasının yapılacağını vaat etmiştir. Böylece 500.000 liralık tahsisat gelmiş ve okulun fiziki
koşullarında düzenlemeler yapılmıştır. Okulun sosyal etkinlikleri arasında gezi, konser, tiyatro, operet, piyes ve
sergi bulunmaktadır. Öğretmen okullarının kuruluş yıldönümleri coşkulu şekilde kutlanmıştır. 1974-1975 öğretim
yılından itibaren ilkokullara öğretmen yetiştirmek üzere eğitim enstitülerinin açılmasıyla birlikte Muğla kız ilk
öğretmen okulu da eğitim enstitüsü olmuştur. Bu çalışmanın eğitim tarihi ve Muğla’nın yerel tarihi literatürüne
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen Yetiştirme, Muğla Kız İlk Öğretmen Okulu, Yerel Tarih, Eğitim Tarihi.

(1206) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilişsel Farkındalık Düzeyleri İle
Akademik Özyeterlikleri Arasındaki İlişki
Asuman Seda SARACALOĞLU, Beste DİNÇER
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
sedasaracal@gmail.com
Özet
Öğrenmeyi öğrenme kavramının günümüz öğretim programlarına entegre edilmesi öğrenenlerin duyuşsal
özelliklerinin incelenmesini daha değerli kılmıştır. Genel anlamda kişinin kendi öğrenmesinin farkında olması,
kendi öğrenmesini değerlendirmesi anlamlarına gelen bilişsel farkındalık kavramının öğrencilere benimsetilmesi
öncelikli olarak öğretmenlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Çünkü öğrenme sürecinde öğrenenlerin istenilen
niteliklere sahip olması öncelikle öğretmen adaylarının bu konuda bilinçli olmaları ve söz konusu nitelikleri
kazanmasıyla mümkün olacaktır. Düşünme süreçlerinin önemine istinaden bu araştırmanın temel amacı, öğretmen
adaylarının bilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik özyeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu temel amaç
doğrultusunda çalışma, betimsel nitelikte olup ilişkisel tarama modeline göre desenlemiştir. Çalışmanın örneklemini
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2015-2016 akademik yılında öğrenim görmekte olan Sosyal
bilgiler, Sınıf öğretmenliği ve Fen Bilgisi olmak üzere üç bölümden toplam 250 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmacılara iki tür ölçme aracı uygulanmıştır. İlki Owen ve Froman (1988) tarafından geliştirilen ve Ekici
(2012) tarafından 683 üniversite öğrencisi üzerinde Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Akademik
Özyeterlik Ölçeğidir. Beşli likert türünde hazırlanan ölçek 33 maddeden ve sosyal statü, teknik beceriler ve bilişsel
uygulamalar olarak adlandırılan 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bir diğer ölçme aracı ise Schraw ve Dennison (1994)
tarafından geliştirilen ve Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından 607 üniversite öğrencisi tarafından Türkçe
formunun geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Bilişsel Farkındalık Envanteridir. Bu araştırmada, Akademik
Özyeterlik Ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .95; Bilişsel Farkındalık Envanterinin ise .96 olarak
hesaplanmıştır. Kolmogrov Smirnov normallik testi sonuçlarına göre veriler normal dağılım göstermediği için
verilerin analizinde betimsel istatistiklein yanı sıra parametrik olmayan testlerden Mann Whitney-U Testi,
KruskalWallis-H testi ve spearman korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının bilişsel
farkındalık düzeyleri ile akademik özyeterlikleri arasında . 24 oranında düşük ve pozitif yönlü bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Üstbilişsel farkındalıkları açısından kadın ve erkek öğretmen adayları arasında anlamlı bir farklılık
görülmezken; kadın öğretmen adaylarının akademik özyeterliklerinin erkeklere oranla istatistiksel açıdan daha
yüksek olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının akademik özyeterlikleri ve üstbilişsel
Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2016

Sayfa 29

farkındalıklarının bölümler açısından istatistiksel açıdan anlamlı farklar gösterdiği; sınıf değişkeni açısından
yalnızca üstbilişsel farkındalık düzeylerinde anlamlı ilişkiler olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Sözcükler: Akademik Özyeterlik, Üstbilişsel Farkındalık, Bilişüstü, Eğitim Fakültesi Öğrencisi.

(1208) Üniversite Kapısında Beklemeye Çözüm: Olgunluk Sınavı
H. Şule AYCAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
suleaycan@mu,edu.tr
Özet
Çalışmada Türkiye'de gerçekleştirilen üniversite giriş sınavında, sınava giren aday sayısını kontrol etmede yararlı
olan Lise Olgunluk Sınavları, yazarın ebeveynine ilişkin Olgunluk Diplomaları örneğinde açıklanarak bazı öneriler
sunulmuştur. Çalışma bir doküman incelemesi olup, belirli dokümanların sistematik bir yöntemle değerlendirmesini
hedeflemektedir. Araştırmada, doküman incelemesi bağımsız bir araştırma yöntemi olarak ele alınmış, örnek Lise
Bitirme ve Olgunluk Diplomalarının yanı sıra çok sayıda belgeye ulaşılarak, konuyla ilgili kısımları
değerlendirilmiştir. Bakalorya (Olgunluk), ülkemizde ilk kez 1867 yılında kurulan Galatasaray Lisesinde
uygulanmıştır. Maarifi Umumiye Nizamnamesi'nde kurulması düşünülen Sultaniler ile mevcut İdadileri bitirenlerin
üniversite ve yüksekokullara girme hakkını alabilmeleri için bakalorya sınavından geçirilmeleri öngörülmüş ve
bakalorya sınavı Mülazemet Rüusu adı ile yönetmeliğe konmuştur. Cumhuriyet döneminde, 1926-1935 yılları
arasında tüm lise programlarındaki derslerden sözlü olarak yapılan Lise Mezuniyet Sınavı ile 1935'ten sonra
uygulanan Devlet Olgunluk Sınavı, bakalorya sınavlarının yerini almıştır. Cumhuriyetin ilk 15 yılında okullardaki
sınav, sınıf geçme ve mezuniyet ile ilgili düzenlemelerde ölçütler çok yüksek tutulmuştur. Olgunluk Sınavlarında
yazılı sınav soruları MEB merkez örgütü tarafından hazırlanarak sınav gününden önce lise müdürlüklerine mühürlü
zarflar içinde gönderiliyor; soru zarfları da, Türkiye'deki tüm liselerde aynı gün ve saatte sınav salonlarında, çoğu
kez Bakanlıkça görevlendirilen sorumlu kişilerin de bulunduğu bir sınav komisyonu ve öğrencilerin önünde
açılıyordu. Sınav süresi, dört saatti; Haziran ve Eylül dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılıyordu. Cevap
kağıtlarının okunması, okullarda kurulan sınav komisyonları tarafından, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan cevap
anahtarı ve puanlama cetveline göre gerçekleştirilirdi. Olgunluk sınavında başarılı olmak, Üniversiteye girmek için
şarttı. Olgunluk sınavı 1955 yılında kaldırıldı. Ancak birçok ülkede, Olgunluk sınavları farklı isimlerle
sürdürülmektedir. Günümüzde özellikle sınavsız geçiş sistemiyle Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören, dört
işlem bile yapamayan öğrencilerin varlığı, ortaöğretimi tamamlamadaki eksikliklerin en belirgin göstergesidir.
Üniversite giriş sınavlarında onbinlerce sıfır çeken öğrencinin bulunması da,bu eksikliğin bir başka kanıtıdır.
Üniversiteye gelinceye kadar her aşamadaki öğretim kurumlarının sonunda bitirme sınavlarının olması, bir üst
kuruma hak edenlerin geçmesini sağlayacaktır. Lise bittikten sonra yapılacak Olgunluk Sınavı sonunda, Üniversite
Sınavına girecek öğrenci sayısı azalacak, gereksiz hayal kırıklıkları yaşanmayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Üniversite Giriş Sınavı, Bakalorya, Olgunluk.

(1209) Eğitimde İşbirliğinin AB Programları Açısından Önemi ve Bu Önemin
Türkiye’nin Eğitim Politikasındaki Yeri
Duygu TEMEL
İstanbul Maltepe Kaymakamlığı
duygualtunbastemel@gmail.com
Özet
Bu çalışmada AB Eğitim Politikasında “Eğitimde İşbirliğinin” önemi ele alınacaktır. AB üye ülkelerinde iletişimin
ve yakın ilişkiler kurmanın eğitim açısından önemi ve bu ilişkilerde eğitimin rolü açıklanacaktır. Eğitimin AB
ülkeleri arasında nasıl bir politika ile yürütüldüğü, farklı eğitim modelleri arasındaki eğitimin AB ülkeleri arasında
nasıl bir işbirliği ile gerçekleştiği ayrıntılarıyla açıklanacaktır. Eğitimde işbirliği esas alan üye ülkelerin bunu
gerçekleştirirken temel olarak hangi prensipleri aldığı, bu prensipleri uygulamaya nasıl koydukları ve uygulanan
ortak eğitim politikasının üye ülkeler açısından getirdiği sonuçlar da yine bu çalışma da açıklanacaktır. Farklı eğitim
modellerinin altında yatan sebepler belirtilecek, bu sebeplere ve farklı eğitim politikalarına rağmen nasıl ve neden
bir işbirliğine girdikleri üzerinde durulacaktır. Yine bu çalışmada AB üye ülkelerinde mesleki eğitimin önemi bunun
ulusal ve Avrupa ulusları arasında sağladığı imkânlara da değinilecektir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin AB
üyelik sürecinde olması ve üyelik süreci içerisinde son yıllarda eğitimde AB uyum çerçevesi içerisinde değiştirdiği
uygulamalardır. Bu uygulamaların AB ülkeleri açısından önemi de bu çalışmada belirtilecektir. AB programlarında
uygulanan eğitimde işbirliğinin, Türkiye’deki eğitim sistemi, öğrenci gelişimi, akademik kazançlar ve her şeyden
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önce üyelik sürecinde olan Türkiye’nin lehine sonuçlar doğuracağı üzerinde durulacaktır. Eğitimde işbirliğinin
amaçları ve getirdiği sonuçlardan Türkiye’nin faydalanacağı bir gerçektir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’nin
faydalanacağı noktalar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Eğitimde İşbirliği, AB Programları, Türk Eğitim Sistemi.

(1210) Teachers in Movies: Using Cinematic Representations of Teachers in
Teacher Training
Ece SAATÇIOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ece_s@hotmail.com
Özet
Teachers, students, schools, and classrooms have always been represented in literature and visual arts. Ranging from
the universally iconic movie entitled Dead Poets Society, to the nationally famous novel Çalıkuşu, which is also
adapted into a TV series, there are countless literary and artistic school life works which are in essence about
teachers and students. These school life works can be categorized for some are critiques of social conventions,
family lifestyles, or education systems, whereas some others are chronicles of the coming-of-age of students, while
some others are the positive portrayals of teachers who generally reshape and acclimatize their students. The
primary dynamics of this study is grounded on discussing whether “school life films” which encapsulate the school
experience and incorporate teachers as the central characters can be considered among the materials for teacher
training courses. Accordingly, this paper scrutinizes whether “school life films” which revolve around the positive
and expected or desired stereotypical images of teachers can be used as powerful materials in educating
inexperienced pre-service teachers and less experienced in-service teachers. In this sense, this paper asserts that
characteristics of “good teachers” are beyond boundaries and cultural, financial, communal, religious, or ethnic
dissimilarities, for teaching is a matter of love, trust, respect, inspiration, challenge, independence, and eagerness.
Consequently, this paper argues that such films can be significant instruments in helping teachers about their
concerns like pedagogies, social behaviors, moral ideals, manners, sensibilities, classroom organization and
management skills, and even curriculum developments.
Keywords: School Life Films, Teachers in Movies, Teacher Images, Teacher Training.

(1212) Kentselleşme Bölgelerinde Eğitim
Emine AY, Yusuf YİĞİT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
emineay@mu.edu.tr
Özet
İnsanların doğdukları topraklardan göç etmesinin temelinde yatan çok sayıda neden vardır. Göç nedenleri nüfus
problemleri, ekonomik problemler,çevre şartlarındaki bozulmalar, eğitim şartlarındaki yetersizlikler, siyasi
problemler ve savaşlar olarak sıralanmaktadır.Gelir dağılımındaki dengesizlikler, issizlik ve yoksulluk gibi
ekonomik nedenlere bağlı olarak çok sayıda kişinin yaşadığı alanları devamlı olarak terk ederek yaşam alanı olarak
seçtikleri başta metropol şehirlerde başta eğitim olmak üzere sosyal hayatı etkileyen bir çok sorunla
karşılaşmaktadırlar.Kentlere taşınan ailelerin çocukları çoğu zaman kısıtlı şartlarda eğitim almakta,bir çoğu
eğitimlerini yarıda bırakmaktadır.Çocukların eğitimi üzerinde aile toplumsal çevre, etkin olur.Aileyle beraber göç
yaşayan çocuklar, çevresel, mesleki ve bazen de inanış açısından farklı eğitimlerle karşılaşmaktadır.Devlet
okullarında başarısız olan çocuklar alternatif eğitim kurumlarında denetimsiz eğitimlere katılmaktadır.Sosyal
dışlanma bu bölgelerde yaşanan ayrı bir sorundur.Eğitim becerilerinden mahrumiyet ya da toplumun dışına
itilmeleri ve toplumsal hayata dilediklerince katılımlarının engellenmektedir. Kentselleşme bölgesinde bulunan
yoksul mahalleler,sosyal dışlanma süreçlerine karşı oldukça zayıf bölgelerdir.Bu bölgelerde zararlı madde kullanımı
yaygındır.Eğitim. bütün ınsan topluluklarına eşit olarak verildiği zaman anlam kazanır.Eğitim verimli işgücü
kaynağının üretilmesinde temel faktördür.Kentsel dönüşüm bölgelerinde yaşayan öğrencilerin aileleri incelenmesi
gereken ayrı bir konudur.Bu bölgelerde yaşayan öğrencilein aileleri düşük ücretlerlerle sağlıksız şartlarda
çalışmaktadır. Çalışmada kentselleşme bölgelerinde yaşamını sürdüren ve bu bölgelerde okula devam eden
öğrencilerin başarıları ve sorunları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kentselleşme, Eğitim, Başarı.
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(1213) Örgüt Sağlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Abidin DAĞLI, Ercan DOĞANAY
Dicle Üniversitesi
dagli@dicle.edu.tr
Özet
Örgütlerin sürekli gelişmeleri, değişimi yakalamaları, başarılı olmaları, kısaca var olma amaçlarını
gerçekleştirmeleri için tüm birimlerinin işler durumda olması gerekmektedir. Örgüte bu açıdan bakıldığında ön
plana çıkan yaklaşımlardan biri de örgüt sağlığı yaklaşımıdır. Genel olarak örgüt sağlığı, bir örgütün başarılı bir
şekilde çevresine uyum sağlayabilmesi, üyeleri arasında işbirliği yaratması ve hedeflerine ulaşabilmesi için
yeteneklere sahip olduğu biçiminde ifade edilmektedir (Köseoğlu ve Karayormuk, 2009). Kısaca örgüt sağlığı,
örgütte genel bir iyilik ve esenlik halini ifade etmektedir (Tutar, 2010). Örgütsel sağlık veya örgüt sağlığı, tıpkı
sağlıklı insanda olduğu gibi, hiçbir organın birbiri ile çatışmaya, çelişkiye düşmeden düzenli olarak çalışmasıdır
(Başaran’dan aktaran, Uras 2000). Bu betimlemeler, örgütsel sağlık kavramının genel sağlık kavramına benzer bir
biçimde ele alındığını göstermektedir. Bu durumda bir örgütün sağlığı, tıpkı bir canlının sağlık durumunda olduğu
gibi, tüm bileşenlerinin görevlerini düzenli biçimde yerine getirmesini, büyüme ve gelişme gücüne sahip olmasını
ifade etmektedir (Uras, 2000). Literatür taramasında Türkiye’de örgüt sağlığına ilişkin öğretmen algılarına dayalı
geliştirilmiş ve eğitim örgütlerinde uygulanabilecek ölçeklerin tamamına yakınının uyarlama olduğu; uyarlama
olmayanların ise literatürde yer alan örgüt sağlığı ölçeklerinden yararlanılarak elde edilen madde havuzlarından
seçilmek suretiyle oluşturulduğu görülmüştür. Bununla birlikte yapılan literatür taramasında ilgili ölçeklerin kapsam
geçerliliğinin düşük olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla, eğitim kurumlarında uygulanabilecek örgüt sağlığına
ilişkin özgün bir ölçeğin bulunmadığı söylenebilir.İşte bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına dayalı olarak
okullarda örgüt sağlığını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir.Araştırma, tarama modeline
dayalı olarak gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim
yılında Eskişehir İl merkezindeki ortaokullarda görev yapmakta olan 429 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya
katılan öğretmenlerin 278 kadın, 151 erkek olduğu belirlenmiştir.Aştırmanın verilerinin analizi devam etmektedir.
Ölçeğin yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) esas alınacaktır.
Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı ve madde toplam korelasyonlarına bakılacaktır. AFA sonucunda
ölçeğin kaç maddeden ve faktörden oluştuğu tespit edilecektir. Ölçekte yer alacak maddelerin faktör yük değerleri
ve her faktörün açıkladığı varyans oranının ne olduğu belirlenecektir. DFA sonucunda uyum indeksi değerleri;
RMSEA, NFI, NNFI, CFI, IFI, GFI, PNFI, PGFI, AGFI ve SRMR için ne kadar olduğu tespit edilecektir.
Güvenirlik kapsamında alt faktörler için hesaplanacak Cronbach Alpha katsayıları ve faktörlerde yer alan
maddelerin madde toplam korelasyonları da ayrıca verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Örgütsel Sağlık, Örgüt Sağlığı, Ortaokul.

(1215) Kadınların Çalışmasına İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi,
Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Alınan Puanların Farklı
Değişkenlere Göre Karşılaştırılması
Gizem UYUMAZ
Akdeniz Üniversitesi
gizemuyumaz@akdeniz.edu.tr
Özet
Bu çalışma Kadınların Çalışmasına İlişkin Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi, psikometrik özelliklerinin saptanması ve
ölçekten alınan puanların farklı değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Ölçeğin
kapsam geçerliğini belirlemek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Geliştirilen 5’li Likert tipi ölçeğin 32
maddelik ön deneme formu (15 olumsuz ve 17 olumlu madde / 21 bilişsel, 6 duyuşsal ve 5 davranışsal madde)
2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Başkent
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 198 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Ölçekte yer alan
maddelerin madde-toplam korelasyon katsayıları 0.416-0.770 arasında değişmektedir. Yapılan açımlayıcı faktör
analizi sonucunda; çalışma grubunun KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.921 olarak bulunmuş, özdeğeri 12.185
olan ve toplam varyansın %38.079’unu açıklayan tek faktörlü yapı elde edilmiştir. Ölçekten üç madde çıkarıldıktan
sonra elde edilen nihai form için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.944 olarak hesaplanmıştır. 2015-2016 eğitim
öğretim yılı bahar döneminde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 198
üniversite öğrencisinden elde edilen verilerle yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü
yapısının doğrulandığı bulunmuştur. Geliştirilen ölçek ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (Zeyneloğlu ve
Terzioğlu, 2011) arasında yüksek düzeyde (r=0.745) manidar (p<0.01) bir korelasyon vardır. Bu bulgulardan yola
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çıkılarak, geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olarak sonraki çalışmalarda kullanılabileceği sonucuna
ulaşılmıştır. Yapılan ikinci uygulamada, ölçekten alınan puanlar farklı değişkenler açısından incelendiğinde; anne
eğitim düzeyi ortaokul ve üzerinde olanların kadınların çalışmasına yönelik tutumları, anne eğitim düzeyi ilkokul
olanlardan manidar bir şekilde daha yüksektir. Baba eğitim düzeyi ortaokul/lise olanlar ile yüksekokul/fakülte
olanların kadınların çalışmasına yönelik tutumları, baba eğitim düzeyi ilkokul olanlardan manidar bir şekilde daha
yüksektir. Evde daha çok babamın sözü geçer diyen bireylerin kadınların çalışmasına yönelik tutumları, evde
demokratik bir ortam vardır diyenlere göre manidar bir şekilde daha düşüktür. Ailesi hayatının çoğunu büyükşehirde
geçirenler ilçede geçirenlerden, il merkezinde geçirenler ise hem ilçede hem de köyde geçirenlerden manidar bir
şekilde daha yüksek tutuma sahiptir. İlkokulu bitirinceye kadar yaşadığı yerin gelişmişlik düzeyini gelişmiş olarak
tanımlayanların kadınların çalışmasına yönelik tutumları, orta gelişmiş ve az gelişmiş olarak tanımlayanların
tutumlarından manidar bir şekilde daha yüksektir.
Anahtar Sözcükler: Kadınların Çalışması, Ölçek Geliştirme, Tutum.

(1216) Müdür Adayları İçin Bir Mentorluk Uygulaması Yeni Zelanda Örneği
ve Türkiye İçin Öneriler
Gülay Erin DALGIÇ, Brenda SERVICE, Kate THORNTON
University of Auckland
glydalgic@gmail.com
Özet
Araştırmanın amacı, bir ortaokul müdürü yetiştirme yüksek lisans programında uygulamaya konan
mentorluk/gözlemleme (shadowing) yönteminin müdür adayları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma,
Dalgıç’ın doktora sonrası araştırma projesi kapsamında Victoria University of Wellington, Yeni Zelanda’da
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel program değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşmelerle programa katılan 13 müdür adayının görüşleri alınmıştır. Programa katılan müdür adaylarının
deneyimli okul müdürlerinden mentorluk almaları ve onları birer haftalık sürelerle gözlemlemeleri müdür
adaylarına, okul müdürünün karmaşık rollerini keşfetmelerini ve bu roller üzerine okul müdürleriyle derin
diyaloglara girmelerini sağlamıştır. Uygulama ayrıca, müdür adaylarına etkili okul müdürü networku saglamanın
yanında, müdür adaylarının kariyer planlarını yeniden yapılandırmalarında etkili olmuştur. Araştırmada,
uygulamanın Türkiye bağlamında hayata geçirilmesi konusunda önerilerde de bulunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Mentorluk, Gözlem, Eğitim Liderliği, Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı.

(1218) Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Öğretmen Özellikleri: Nitel Bir
Araştırma
Halime Şenay ŞEN, Melek ÇAKMAK
Gazi Üniversitesi
senay@gazi.edu.tr
Özet
Etkili öğretim-öğrenme sürecinde temel unsurlardan biri de öğretmendir. Geçmişten günümüze eğitim alanında
yapılan çalışmaların önemli bir bölümü öğretmen temasına odaklanmıştır. Değişen zaman ile birlikte,
öğretmenlerden beklentiler ve öğretmenlerin rolleri de değişmektedir. Yapılan pek çok araştırmada etkili
öğretmenlik özellikleri arasında değişim ve gelişim taraftarı olma, insancıl olma, düşüncelerini yansıtma (akt.;
Şahin, 2011); gelişme ve yeniliklere açık olma, kendini sürekli yenileme ve mesleğini sevme (Erişen, Şen, 2002) ve
daha birçok özellik sıralanmaktadır. Benzer bir çalışmada, Çakmak (2011) değişen öğretmen rollerine ilişkin
öğretmen adaylarının görüşlerini almıştır. Çalışmada öğretmenlerin motive etme, öğrenen olma, araştırmacı olma,
rehberlik etme gibi birçok rolü olduğu ve rollere ilişkin algıların da değişim ve gelişmelere bağlı olarak
farklılaşabildiği belirlenmiştir. Örneğin, son gelişmelerle birlikte öğretmen rollerine teknolog rolü de eklenmiştir.
Nitel olarak desenlenen bu araştırmada temel amaç, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarını
metafor tekniği aracılığı ile betimlemektir. Metaforlar özellikle son yıllarda eğitim alanında sıklıkla kullanılmakta
olup, soyut, karmaşık ya da kuramsal bir olguyu anlama ve açıklamada kullanılabilecek güçlü bir zihinsel araç
(Yob,2003; akt: Saban, 2004) olarak tanımlanmaktadır. Araştırmada, belirlenen temel amaç doğrultusunda eğitim
fakültesi ve formasyon öğrencilerinin “öğretmen” ya da “öğretmenlik mesleği” kavramlarına ilişkin algılarını hangi
metaforlar ile açıkladıklarına cevap aranmıştır. Araştırmada veri toplama sürecinde, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim
Fakültesinde, farklı bölümlerde öğrenim gören 306 lisans ve 102 formasyon öğrencisine tek bir sorudan oluşan form
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verilmiştir. Formda, katılımcılara “Öğretmen ya da öğretmenlik mesleği……………..gibidir, çünkü;…………”
ifadesi yazılı olarak verilmiştir. Katılımcılardan verilen formu spontane olarak sınıf içinde doldurmaları istenmiştir.
Öğretmen adaylarına soru formları dağıtılmadan önce ise, araştırmacılar tarafından metafor tekniği konusunda
ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca metafor tekniğinin kullanıldığı bazı çalışmalar örnek olarak gösterilmiş,
üzerinde tartışılmıştır. Araştırma 2015- 2016 güz ve bahar dönemlerinde yürütülmüştür. Araştırmada analiz süreci
devam etmektedir. Ancak elde edilen analiz sonuçları, öğretmen adaylarının öğretmenlik ve öğretmenlik mesleğine
ilişkin algılarında ilgi çekici ve aynı zamanda öğretmen eğitimi açısından dikkate değer bazı sonuçlara işaret
etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen Özellikleri, Metafor, Öğretmen Eğitimi.

(1220) Öğretmenlerin, Aldıkları Öğretmen Yetiştirme Eğitiminin Etkililiğine
İlişkin Görüşleri
Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK, Banu AKTÜRKOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
baykara@mu.edu.tr
Özet
Eğitim sisteminin başarısı, bu sistemi işletecek öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin niteliklerine bağlıdır.
Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek personelin niteliğinin üstünde hizmet üretemez. Bundan dolayı, “bir okul
ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir” denilebilir (Kavcar, 2002 akt. Abazoğlu, 2014). Öğretmenlerin hizmet
öncesi eğitimleri sırasında iyi yetiştirilmeleri, öğretmenlerin bu rollerini yerine getirmede önemli bir etkendir.
Gelişmişliğin boyutlarından biri de yetişmiş insan gücüdür. Bir ülkede ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki reformların
yanında eğitim sisteminde köklü reformlar yapılıp, yetişmiş insan gücü belli bir seviyeye getirilmedikçe yapılan
reformların başarıya ulaşmadığı tarihte de gözlenmiştir (Azar, 2011). Hiçbir eğitim modelinin, o modeli işletecek
insan kaynağının niteliğinin üzerinde hizmet üretemeyeceği gerçeği, öğretmenlerin yetiştirilme sürecini, okullardaki
eğitim etkinliklerinin kalitesi için kilit bir süreç haline getirmektedir (Ataç, 2003 akt. Baskan, Aydın ve Madden,
2006). Bu görüşten hareketle; öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinin ve hizmet sürecinin niteliğine ilişkin
yapılacak araştırmalarda elde edilen bulguların, hangi model uygulanırsa uygulansın eğitim sisteminin
geliştirilmesine önemli katkılar getireceği düşünülmektedir.Bu çalışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi'nden mezun olup halen öğretmenlik yapan öğretmenlerin, hizmet öncesi dönemde aldıkları eğitimin,
mesleklerini yapma sürecindeki etkililiğine ilişkin görüşleri belirlenmek istenmiştir. Çalışmada tarama modeli
kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'nden mezun olan ve halen özel
ya da resmi bir kurumda öğretmenlik yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 2015 yılında
toplanmaya başlanmıştır. Veri toplama aracı olarak 12 madde ve bir açık uçlu sorudan oluşan " Öğretmen
Yetiştirme Eğitiminin Etkililiği Anketi" kullanılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerini belirleme amaçlı anket, yazarlar
tarafından geliştirilmiş ve öğretmenlerin aldıkları derslerin, öğretmenlik mesleğini yaparken ne kadar etkili
olduğuna ilişkin maddelerden oluşmuştur. "Kesinlikle katılıyorum", "katılıyorum". " kararsızım" . "katılmıyorum"
ve "kesinlikle katılmıyorum" seçeneklerinden oluşan ve beşli likert tipi hazırlanan anket, uzman görüşleriyle son
şeklini almış ve öğretmenlere e-posta ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden gönderilmiştir. Çalışmada veri toplama
süreci devam etmektedir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin ankete verdikleri yanıtların, bazı değişkenlere göre
farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılacak istatistik işlemlerin ardından, alanyazının ışığında yorumlanacak ve
bu konuda öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen, Öğretmen Yetiştirme Programları.

(1221) Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına
Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İmran Nazike AVCI, Kevser ER
Akdeniz Üniversitesi
nazikeavci@akdeniz.edu.tr
Özet
Öğrenmenin ve öğretmenin en önemli adımlarından birisi okumadır. Okuma, insanların hem zihinsel hem de
psikolojik yönden daha yetkin hale gelmelerine katkı sağlama süreci olarak görülmektedir. Bu açıdan nesilleri
yetiştirmek için yola çıkan öğretmen adaylarının okuma alışkanlıklarına yönelik tutumlarını bilmek, onları doğru
şekilde yönlendirebilmek adına büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Akdeniz Üniversitesi Eğitim
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Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda yer alan öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına
ilişkin tutumlarını belirlemek ve öğrencilerin tutumları arasında cinsiyet, bölüm, anne eğitim düzeyi, baba eğitim
düzeyi, mevcut not ortalaması değişkenlerine göre farklılık olup olmadığını incelemektir. Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programı’nda yer alan öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarına dair bulgular,
onların tutumlarının ne yönde olduğu hakkında bilgi vermesi açısından önem arz etmektedir. Araştırma tarama
modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda yer alan ve Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Turizm Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Su Ürünleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültelerinin
çeşitli bölümlerinde öğrenim gören toplam 400 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak,
Kırmızı F., (2012) tarafından geliştirilen ve 34 maddeden oluşan “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği
(α= 0.95)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılacaktır. Çalışma sonucunda öğrencilerin
okuma alışkanlığı tutumları arasında cinsiyet, bölüm, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve mevcut not
ortalaması gibi değişkenler açısından anlamlı bir farklılık olması beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Okuma Alışkanlığı, Tutum, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı.

(1224) Öğretmenlerin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi
Abidin DAĞLI, Nigah BAYSAL
Dicle Üniversitesi
dagli@dicle.edu.tr
Özet
Yaşam doyumu, insanların yaşamlarında mutlu olabilmeleri ve yaşamlarının bir anlam kazanabilmesi için sahip
olmaları gereken temel unsurların başında yer almaktadır. Yaşam doyumu, bilişsel/yargısal bir sürece işaret etmekte
ve bireylerin kendi seçtikleri ölçütlere göre yaşam kalitelerinin genel değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.
Yaşam doyumu, bir bütün olarak yaşamın bütün kalitesinin pozitif gelişiminin derecesidir. Yaşam doyumu günlük
yaşamdan alınan mutluluk, yaşama yüklenen anlam, amaçlara ulaşma konusunda uyum, pozitif bireysel kimlik,
fiziksel olarak bireyin kendisini iyi hissetmesi, ekonomik, güvenlik ve sosyal ilişkiler gibi birçok faktörden
etkilenmektedir. Bu araştırmanın amacı, kamu ilkokullarında görevli öğretmenlerin yaşam doyumuna ilişkin
algılarının bazı değişkenlere (cinsiyet, medeni durum, aylık gelir durumu) göre nasıl olduğunu saptamaktır.
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır
İl merkezindeki 25 ilkokuldan random yöntemiyle seçilen 200 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama
aracı olarak Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen, Dağlı ve Baysal (2016) tarafından
(2016) İngilizceden Türkçeye uyarlanan “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları
değerlendirildiğinde; öğretmenlerin yaşam doyumuna ilişkin algılarının genel ortalaması “Orta düzeyde
katılıyorum” seviyesindedir. Öğretmenlerin yaşam doyumu ile ilgili en yüksek davranışı “Hayatımdan memnunum (
=2,95; Orta düzeyde katılıyorum)”,en düşük davranışı ise “tekrar dünyaya gelsem hayatımdaki hemen hemen
hiçbir şeyi değiştirmezdim( =2,24;Çok az katılıyorum)”dır. Öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum ve aylık
gelir durumuna göre algıları arasında anlamlı fark saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yaşam Doyumu, İyi Oluş, Mutluluk, İlkokul Öğretmeni.

(1225) Cumhuriyetin 100. Yılında Temel Bilim Eğitimi Nasıl OlmalıSorunlar
ve Çözüm Önerileri
Osman DEMİRCAN, Hüseyin ÇAVUŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
demircan@comu.edu.tr
Özet
Toplumların refah düzeyini arttıran yerli otomobil, uçak, hızlı tren, cep telefonu, uydu, bilgisayar, görüntüleme ve
tedavi cihazları, akıllı cihazlar, algılayıcı ve detektör üretebilmenin önemi dikkate alındığında temel bilimlere dayalı
araştırmaların önemi kolayca anlaşılmaktadır. Gelişmek isteyen yani refah düzeyini arttırmak isteyen her ülkenin
özellikle enerji, savunma, iletişim, ulaşım, sağlık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünleri üretip
ortaya koyması gerekmektedir. Gelişmede dışa bağımlılığın azaltılması ve yüksek teknolojiye dayalı üretim ile refah
düzeyinin arttırılması ancak ve ancak temel bilim alanlarında yapılacak yatırımlarla mümkün olmaktadır. Bilgi ve
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inovasyon çağı olma yolunda hızla ilerleme kaydedilen 21. yüzyılda; ülkelerin Bilim ve Teknoloji politikaları ve
uygulamaları, dünyadaki yerini, saygınlığını ve refah düzeyini belirlemektedir. Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, güvenlik gibi toplumun günlük temel ihtiyaçlarını dışa bağımlılığı en
aza indirgeyerek karşılamak üzere Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve Araştırma ve Geliştirme (ArGe) çalışmalarıyla gelişmelerini sağlayan yeni bilgi ve teknoloji üretimini gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda,
teknoloji üretiminin temelinde temel bilim olduğu ve ülke gelişiminin yeni teknoloji üretimine ve dolayısıyla
ülkenin temel bilimlerdeki durumuna bağlı olduğu iyi bilinmektedir. Diğer taraftan, ülkemizde temel bilim
eğitimine (kalite ve süre olarak) yeteri kadar yer verilmediği için öğrenciler temel bilim ve mühendislik alanlarından
uzaklaşmakta ve sonuç olarak orta ve yüksek öğretimde ilgili alan kontenjanları gittikçe küçülmekte hatta birçok
üniversitede ilgili bölümlerin lisans ve lisans üstü programları kapanmaktadır. Bu tebliğde, ülkemizin son yıllarda
temel bilimlerdeki durumu değerlendirildikten sonra sorunlara çözüm önerileri irdelenecek ve özellikle temel
bilimlerde yaparak, yaşayarak ve üreterek eğitim için Köy Enstitüleri Modeli bir aydınlanma ve gelişme modeli
olarak sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Temel Bilim Eğitimi; Temel Bilim Alanları; Bilim ve Teknoloji Politikaları; Teknoloji
Eğitimi; Araştırma Geliştirme; Köy Enstitüleri Modeli.

(1227) Yapısal Eşitlik Modeli ve Regresyon Analizinin Karşılaştırılması:
Ampirik Bir Araştırma
Özkan SAATÇİOĞLU
Ankara Üniversitesi
ozkansaatcioglu@gmail.com
Özet
Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi (ÇDRA) amaç itibari ile oldukça benzemesine
rağmen, YEM’in ÇDRA’dan üstün olan bazı özellikleri vardır. İlgilenilen bağımsız değişkenlerde ölçme hatası
olmadığında dolaylı etkileri tahmin etmek için ÇDRA kullanılabilmesine rağmen sosyal ve davranış bilimlerindeki
araştırmalarda ölçmelerin hatasız olması neredeyse imkansız görülmektedir. Böyle bir durumda ÇDRA kullanılması
olası ölçme hatalarının göz ardı edilmesine neden olabilmekte ve elde edilen sonuçlar yanıltıcı olabilmektedir. Bu
nedenle ölçme hatalarını ve hatalar arasındaki ilişkileri modele dahil eden çok değişkenli bir istatistiksel yaklaşım
olan YEM uygulamalarının kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, son yıllarda sıklıkla kullanılan YEM
ile araştırmacıların geleneksel olarak kullandıkları ÇDRA tekniklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu
bağlamda araştırma kapsamında bireylerin “problem çözme becerileri” ve “genel öz-yeterlik” düzeylerinin onların
“umut düzeyleri” üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığı model yardımı ile YEM ve ÇDRA ile belirlenmiştir.
İlişkisel model kullanılarak yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 bahar döneminde Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve
bilgisayar teknolojileri öğretmenliği bölümlerinden öğrenciler oluşturmaktadır. Veriler ilgili psikolojik yapıları
ölçmek amacıyla geliştirilmiş ölçekler kullanılarak gönüllülük esasına dayalı olarak elde edilmiş ve SPSS 21 ve
LISREL 8.8 programları yardımıyla analiz edilmiştir. Aynı veri üzerinden ÇDRA kullanılarak hesaplanmış ilişki
katsayıları ile YEM kullanılarak hesaplanmış ilişki katsayıları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak YEM
uygulamalarında ölçmeye çalışılan yapılardaki ölçme hatalarının dikkate alınması nedeniyle daha güvenilir sonuçlar
elde edildiği ortaya konulmuş ve sonuçlar ilgili literatürle tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yapısal Eşitlik Modeli, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi, Problem Çözme Becerileri, Genel
Öz-Yeterlik, Umut.

(1228) Öğretmenlerin Yetişkin Eğitimi Kavramına İlişkin Metafor Algıları
Özlem LALA, Taha YAZAR, Aslı ÇOLAK
Dicle Üniversitesi
ozlemlala.oz@gmail.com
Özet
Bilim ve teknolojinin hızla yenilendiği günümüzde, eğitim alanında önemli değişimler meydana gelmekte ve yaşam
boyu eğitim kavramı önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel, mesleki ve toplumsal alanda
gelişimi destekleyen, çağın gerektirdiği değişimlere ayak uydurmayı hedefleyen ve içeriğini bu doğrultuda oluşturan
yetişkin eğitimi, hayatın birçok alanında önemini arttırmaktadır. Bu araştırma, eğitimin en önemli unsurlarından
olan öğretmenlerin, yetişkin eğitimine yönelik metafor algılarını belirlemeye yönelik yapılmıştır. Araştırmada, nitel
araştırma modellerinden olgubilim modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu, 2015-2016 eğitim- öğretim yılında
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Diyarbakır’da görev yapan 297 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 166’sı erkek, 131’i
kadın olup; 61’i ilkokulda, 134’i ortaokulda ve 102’si lisede görev yapmaktadır. Araştırma verileri, öğretmenlerin
“Yetişkin eğitimi..…...gibidir. Çünkü…….” cümlesini tamamlamalarıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik
analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda katılımcılar tarafından üretilen metaforlar alfabetik sıraya göre dizilerek geçici
bir liste yapılmış, her katılımcı için bir sayı verilip kodlanmış ve toplam 297 adet geçerli metafor elde edilmiştir.
Seçilen her metafor için, onu en iyi temsil ettiği düşünülen katılımcı metafor imgelerinden “örnek metafor listesi”
oluşturulmuştur. Katılımcılar tarafından üretilen her metafor, konusu ve kaynağı arasındaki ilişki göz önünde
bulundurularak analiz edilmiştir. Ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar saptanarak belli bir kategori altında toplanan
metaforlardan 12 farklı kavramsal kategori oluşturulmuştur.“Zorluk Olarak Yetişkin Eğitimi” kategorisi, araştırma
bulgularında en çok metaforun (63) yer aldığı kategoridir. Yetişkinlerin, öğrenmeye ilişkin özelliklerinin tam olarak
göz önünde bulundurulmaması ve yetişkinlerle çalışan öğretici yeterliliklerinin her zaman sağlanamaması, yetişkin
eğitiminin öğretmenler tarafından güç olarak algılanmasının nedeni olabilir. “Gelişim ve Değişim Aracı Olarak
Yetişkin Eğitimi” kategorisi, araştırma bulgularında en çok metaforun (47) yer aldığı ikinci kategoridir.
Öğretmenlerin yetişkin eğitimini, bilgi teknolojilerini kullanmada, mesleki becerileri geliştirmede, toplumsal
değişime ayak uydurmada ve daha birçok alanda gerekli ve önemli görmeleri, bu kategorideki metafor sayısının
fazla olmasının nedeni olabilir. “Yeni Bir Başlangıç Olarak Yetişkin Eğitimi” kategorisi araştırma bulgularında en
çok metaforun (34) yer aldığı üçüncü kategoridir. Bu kategoride yer alan metaforlar incelendiğinde ( ikinci bahar,
yeniden doğmak, restorasyon, tohum, çiçek vd.) öğretmenlerin, yaşam boyu eğitimde geç kalınmışlık olmadığını ve
yetişkin eğitimini ikinci bir şans olarak gördükleri düşünülebilir.
Anahtar Sözcükler: Metafor, Yetişkin Eğitimi, Öğretmen.

(1229) Öğretmenlerin Okuldaki Karar Alma ve Planlama Sürecine Katılımı
Değerlendirmeleri
Mediha PEK DENİZ, Pınar YENGİN SARPKAYA
Milli Eğitim Bakanlığı
medihapekdeniz@gmail.com
Özet
Toplumların kalkınmasında en önemli etmenin eğitim olduğu bilinmektedir. Her kurum gibi eğitim kurumlarının da
güçlü kılınabilmesi yönetimin etkililiği ile ilişkilidir. Fayol’dan beri yönetimin çeşitli süreçlerin gerçekleşmesiyle
oluşan bir süreç olduğu bilinmektedir ( Fayol, 2012). Yöneticilerin yeterlililiği ve yönetim süreçlerinin sağlıklı
yürütülmesi yönetimin etkililiğini sağlayacağından yönetim süreçlerinden birinin diğerine üstünlüğünden söz
edilemez. Ancak sağlıklı karar verme ve planlama olmadan diğer süreçlerin sağlıklı yönetilmesinden söz etmek
olanaksızdır. Özellikle zaman baskısı, yöneticilerin bazı ayrıntılar üzerinde durmasına, belli etkinlikleri yerine
getirirken bazı istek uyarıcı ve ayrıntıları önemsememesine neden olabilir (Gibson, Ivancevich vd. 1988). Bu tür
sorunların yaşanmaması ve alınan kararların ve yapılan planların yaşama geçirilmesinde çalışanların istekliliğinin
sağlanması, sürece katılmalarıyla kolaylaşabilmektedir. Diğer yandan toplumların ve örgütlerin/okulların
demokratiklik konusunda geldiği nokta yönetime paydaş katılımı beklentilerini artırmaktadır. Bu araştırmanın amacı
öğretmenlerin okulda karar alma ve planlama süreçlerine katılım konusuna nasıl yaklaştıklarını belirlemektir. Bu
genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
a.Öğretmenler okuldaki karar verme ve planlamaya katılma konusunda var olan durumu nasıl görmektedirler?
b. Öğretmenler okulda hangi konularda karar verme ve planlamaya katılmak istemektedirler?
c.Öğretmenler, etkili karar verme ve planlama için neler önermektedirler?
Bu araştırma nitel araştırma yöntemi izlenmiştir. Araştırma olgubilim deseninde biçimlendirilmiştir. Çalışılacak
olgu olarak “kamu okullarında öğretmenlerin karar alma ve planlama sürecine katılımları” belirlenmiştir. Çalışma
grubu Aydın’ın Söke ilçesinde 2014-2015 öğretim yılında 4’ü ortaöğretimde, 4’ü ilköğretimde görev yapan 8
öğretmenden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmadan elde
edilen başlıca bulgular aşağıda yer almaktadır: Öğretmenler eğitim-öğretimle ilgili karar alma sürecine ve
planlamalara katılmaktadırlar ancak karar öncesi bir hazırlık yapmamaktadırlar. Planlama ve karar vermeye
katılmak öğretmeni mutlu etmekte, güdülenmesini sağlamakta, kendine güvenini ve iş verimini artırmaktadır.
Öğretmenler eğitim- öğretimle, sportif faaliyetlerle, törenler ve rehberlik hizmetleriyle ilgili karar verme sürecine
katılmak istemektedirler fakat yönetsel kararlara katılmak istediğini dile getiren hiçbir katılımcı olmamıştır. Buna
karşın öğretmenlerin en önemli önerilerinin, karar verme ve planlamanın okulda hem kendilerinin hem de diğer
paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmesi konusunda olduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Karar Verme, Planlama, Öğretmen.
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(1231) Okul Müdür Yardımcılarının Perspektifinden Kendi Sorunları ve
Çözüm Önerileri
Murat DEMİROĞLU, Pınar YENGİN SARPKAYA
Milli Eğitim Bakanlığı
mirotey67@gmail.com
Özet
Günümüzün teknolojik gelişmeleri çocuklara ve ailelere bilgiye ulaşma ve eğitim alma konusunda okulların dışında
da güçlü alternatifler sunmaktadır. Bu durum okulların işleyişini ve yönetilmesini sürekli olarak bir önceki döneme
göre daha karmaşık beceriler gerektiren bir alan durumuna getirmektedir. Bu durumda rahatlıkla, okul
yöneticilerinin baş etmek zorunda olduğu sorunların arttığı saptaması yapılabilir. Okullarımızda zümre, kurul ve
komisyon başkanlıklarının dışında; müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olmak üzere üç tür yönetici
vardır. Şunu da eklemek gerekir ki okullarımızın çoğunda tek müdür yardımcısı bulunmakta ancak büyük okullarda
müdür başyardımcısı yer almaktadır. Müdür başyardımcısının olduğu okullarda da zaten en az iki müdür yardımcısı
olduğu gibi bunların genelinde de memur kadrosu vardır. Özellikle memurun olmadığı ya da yetersiz olduğu
okullarda müdür yardımcısının sorumluluğu ve iş yükü de artmaktadır.İlgili yönetmelikte okul müdürünün görevleri
açıklanırken “Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla
birlikte müdür tarafından yönetilir “ (MEB, 2014, madde 39) açıklaması yer almakta; müdür yardımcısı için de
“Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, görev
tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.” (MEB, 2014, madde 39)
denmektedir.Okul müdür yardımcılarının çalışırlarken kendi durumlarını nasıl gördüklerini, değerlendirdiklerini ve
en önemlisi de yaşadıkları sorunların onların perspektifinden ortaya konmasını amaçlayan bu çalışmanın
yapılmasına, alandaki gözlemler ve alanyazın taraması sonucunda karar verilmiştir. Müdür yardımcılığı, üst makam
olarak müdür ve alt kademede de öğretmenlerin olması nedeniyle bir ara kademe, hatta ara yönetim kademesi gibi
değerlendirilmelidir. Bu ara kademede görev yapan yöneticilerin, hem yönetimin sorun çözme özelliği taşıyan bir
meslek olması hem de orta kademe yöneticilerin alt ve üst kademenin beklentileri ve baskısının nesnesi olması
nedeniyle çeşitli sorunlarla yüz yüze kalması beklenebilir. Buna karşın alanyazında bu konuyu doğrudan ele alan bir
çalışmaya ulaşılamamıştır.Araştırma ile elde edilecek sonuçlarla müdür yardımcılarının sorunlarını onların
perspektifinden ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmanın bulgularının, bir yandan müdür yardımcısı adaylarına
kaynak olması, bir yandan karar vericilere ışık tutması, diğer yandan da bilimsel çalışmalarda ihmal edilmiş olan bu
konuda yeni çalışmalara rehber olması beklenmektedir.Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine
göre planlanmıştır. Örneklemin sayısı, ne öğrenilmek istendiğine, çalışmanın amacına, neyin daha kullanışlı ve
güvenilir olduğuna, sahip olunan kaynak ve zaman içinde nelerin yapılabileceğine bağlı olarak değişebileceğinden
(Patton, 1990) katılımcılardan gelen bilgi ve görüşlerin tekrar etmeye başladığı görüldüğünde çalışma grubunun
büyüklüğünüm yeterli olduğu düşünülmüş ve görüşmeler tamamlanmıştır. Böylece çalışma grubu tipik durum
örneklemesi ile belirlenen 11 müdür yardımcısından oluşmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak elde
edilmiş ve içerik çözümlemesiyle incelenerek temalar ve konular ortaya konmuştur. Araştırmamın başlıca bulguları
şöyle özetlenebilir:Müdür yardımcıları, görev dağılımı yelpazesinin çok geniş olması ve yeterince yetkili olmamak,
müdürlerin, neredeyse tüm kırtasiye işlerini müdür yardımcılarına yaptırmaları önemli sorunlar olarak ön plana
çıkmaktadır. Bunun dışında öğretmen, öğrenci, veli sorunları ile de uğraşmaktadırlar. Katılımcılar kendilerini
yetiştirmeyi mezuatı takip etmek olarak nitelendiriyorlar.
Anahtar Sözcükler: Müdür Yardımcısı, Görev Dağılımı, Yetki Devri.

(1232) Neoliberal Küreselleşme Kıskacında Eğitim
Selçuk BURSALI, H. Eylem KAYA
Süleyman Demirel Üniversitesi
selcukbrsl@outlook.com
Özet
Neoliberal küreselleşme birçok kamusal hizmet alanını etkisi altına almaktadır. Hiç şüphe yok ki, bu kamusal
hizmet alanlarından biri de eğitim alanıdır. Tüm dünyada eğitim, bireyin temel hak ve özgürlükleri arasında
sayılmaktadır. Her bireyin, eğitim olanaklarından yararlanabilmesi bu açıdan oldukça önemlidir. Eğitim, bireyin
gerek sosyal gerekse ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Konuya bu açıdan baktığımızda,
bireylerin eğitim fırsat olanaklarına eşit koşullarda ulaşabilmesi oldukça önemlidir. Bu durum, her şeyden önce
bireyin hak ve özgürlükleri bağlamında düşünülmelidir. Ancak, günümüzde neoliberal küreselleşme bireylerin
eğitim olanaklarına eşit bir şekilde ulaşmasını sekteye uğratmakta ve söz konusu duruma engel olmaktadır.
Neoliberal küreselleşme, eğitimi gün ve gün piyasalaştırmakta ve de eğitimi bir sektör haline dönüştürmektedir.
Neoliberal küreselleşmenin böylesi bir etkisi, eğitim olanaklarından dezavantajlı grupların yararlanmasını mümkün
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kılmamaktadır. Neoliberal küreselleşme, ulus devletlerin kamusal hizmet alanları üzerindeki etkinliğini kısıtlamakta
ve özel girişimlerin önünü açarak eğitim alanında her geçen gün etkisini artırmaktadır. Böylesi bir dönüşüm ulus
devletlerin sosyal devlet yönüne ciddi zarar vermektedir. Özel girişimin etkisinin artmasıyla birlikte, bireylerin
eğitim olanaklarından yararlanması da güçleşmektedir. Son dönemde eğitim hizmeti paralı olarak verilmekte, özel
okul, etüt merkezleri, özel kurslar vb. kuruluşların sayısında ki artış dikkat çekmektedir bireyler ise müşteri olarak
düşünülmektedir. Bu yüzden, piyasanın hizmetine giren eğitim ancak yüksek imtiyazlı grupların ulaşabileceği bir
hal almaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada neoliberal küreselleşmenin eğitim alanına etkileri tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Neoliberalizm, Küreselleşme, Eğitim, Eğitim Hakkı, Sosyal Devlet.

(1233) Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip’in Eğitim Politikaları ve
Uygulamaları
Selçuk Yusuf ARSLAN
Hacettepe Üniversitesi
selcukarslan2013@gmail.com
Özet
Bu çalışmanın amacı Dr. Reşit Galip’in eğitim politikası ve uygulamalarının değerlendirilmesi ve yorumlanması,
eğitim sistemimize katkısının belirlenmesidir. Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip, 19 Eylül 1932 ve 13 Ağustos
1933 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, bir yılı bile bulmayan görev süresine önemli başarılar
sığdırmış bir siyaset adamıdır. 13. Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip özellikle Üniversite Reformunu
gerçekleştirmesi ile bilinmektedir. Köy öğretmenleri ve ilköğretim müfettişleri için açılan Köycülük Kursları hizmet
içi eğitim açısından önem arz etmektedir. Birinci Tarih Kongresini ve Birinci Türk Dili Kurultayını toplayarak
Türkçe ve Tarih öğretiminin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Topladığı Köy İşleri Komisyonunun ileriye yönelik
belirlediği ilkeler Köy Enstitüsü hareketinin başlangıcı niteliğindedir. Üniversite Reformu ile yerli ve yabancı, iyi
yetişmiş öğretim elemanlarının istihdamı da yine Dr. Reşit Galip Döneminin önemli gelişmelerindendir. Milli
Eğitim Örgüt Yasasını çıkartmıştır. Dr. Reşit Galip’in eğitim politikaları ve uygulamalarını açıklayan bu
araştırmanın ana problemi; Dr. Reşit Galip tarafından benimsenen politikalar ve uygulamalar eğitim sistemimize
neler katmıştır? Sorusuna cevap aramaktır. Alt problemler ise; Reşit Galip’in aldığı eğitim nasıldır? Doktorluk
mesleği Reşit Galip’in politikalarını nasıl etkilemiştir? Köy Enstitülerinin kurulmasında Reşit Galip’in payı nedir?
Milli Mücadele döneminde hangi görevleri gerçekleştirmiştir? Üniversite Reformunu gerçekleştirme amacı nedir?
Türk Tarihi ve Türk Dili ile ilgili ne tür çalışmalar yapmıştır? Öğretmen Yetiştirme ile ilgili çalışmaları nelerdir?
Köy öğretmeni açığını kapatmak için hangi çalışmaları yapmıştır? Köy İşleri Komisyonu çalışmaları nelerdir?
Öğrenci Andı’nı yazması ve söyletmesi neden önemlidir? Çocuk Sağlığı ile ilgili hangi çalışmaları yapmıştır?
Bakanlığı döneminde tasarlayıp gerçekleştiremediği uygulamalar nelerdir? Bu çalışma belgelere dayalı kuramsal bir
çalışma olduğundan literatür taraması yapılacaktır. Literatür taraması sonunda elde edilen bilgilerin eğitim
sistemimizdeki önemi değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Eğitim Politikaları, Üniversite Reformu, Köy İşleri Komisyonu

(1234) Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Selçuk Yusuf ARSLAN
Hacettepe Üniversitesi
selcukarslan2013@gmail.com
Özet
Eğitim sistemimizin en önemli sorunlarından biri de ortaöğretimden yükseköğretime geçerken yaşanan arz-talep
dengesizliğidir. Öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde okul dışından eğitim alma ihtiyacı gün geçtikçe
artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi sürecini başlatmıştır. Bu
değişiklikle birlikte Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesini yayınlayarak bu
kurumlarda öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik kurslar açmıştır. Bu kurslarda ders verecek
öğretmenlere de ek ders ücretinin artırılması ve hizmet puanı verilmesi gibi avantajlar sağlanmıştır. Öğrenciler
katılmak istedikleri kurslara başvuru yapmış ve yeterli sayıya ulaşıldığında kurslar açılmıştır. Bu araştırmada 20152016 Eğitim-Öğretim yılında Destekleme ve Yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerin kurslara ilişkin görüşlerinin
alınması ve bu görüşlerden yola çıkarak kurslara yönelik değerlendirme ve öneriler yapmak amaçlanmıştır.
Araştırmanın amacına ulaşılabilmesi için aşağıdaki alt amaçlara yönelik sorulara yanıtlar aranmıştır.
1. Destekleme ve Yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerin memnuniyet düzeyleri nasıldır?
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2. Öğrenciler Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında hangi problemlerle karşılaşmaktadırlar?
3. Kurslarda karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?
Bu araştırma ile ortaöğretim kademesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına
ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Ankara’daki bir lisede öğrenim gören 12 öğrenci
oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel yöntemler kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşturulmuş bir görüşme
formu ile 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 12 öğrenci ile yarı
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma süreci devam ettiğinden bulgular ve sonuç bölümleri özete
eklenmemiştir. Bulgular elde edildiğinde eklenecektir.
Anahtar Sözcükler: Kurs, Destekleme ve Yetiştirme, Dershane, Öğrenci.

(1235) Üniversite Öğrencilerinin Okula Bağlılığı, Okul Yaşam Kalitesi
Algıları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Seval KULA KARTAL, Ömer KUTLU
Ankara Üniversitesi
seval.kula@hotmail.com
Özet
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin okul yaşam kalitesi algılarının ve okula bağlılıklarının akademik başarıları
üzerindeki yordayıcı rolleri incelenmiştir. Çalışma grubunda Ankara Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim
gören 204 öğrenci yer almıştır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilere akademik başarı puanları sorularak akademik
başarı düzeylerine; Yaşam Kalitesi Ölçeği (Doğanay ve Sarı, 2006) ve Öğrenci Bağlılığı Ölçeği (Günüç ve Kuzu,
2015) kullanılarak okula bağlılıkları ve okul yaşam kalitesi algılarına ilişkin bilgi elde edilmiştir. Akademik
başarının yordanan, bağlılık ve okul yaşam kalitesi algısının yordayıcı değişkenler olduğu modele ilişkin bulgular
regresyon analizi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencinin okula bağlılığının akademik
başarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu; okul yaşam kalitesi algısının ise akademik başarıyı anlamlı olarak
yordamadığı bulunmuştur. Okul yaşam kalitesi algısı ile bağlılık arasında orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu
görülmüştür. Okula bağlılığın akademik başarıyı en iyi yordayan alt boyutlarının ortaya çıkarılması amacıyla
yapılan analiz sonucunda, bilişsel ve davranışsal bağlılığın akademik başarının anlamlı yordayıcıları oldukları;
duygusal bağlılığın ise başarının anlamlı bir yordayıcısı olmadığı bulunmuştur. Duygusal bağlılık ile ölçeğin diğer
alt boyutları arasında orta düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür. Araştırmaların bulgularında öğrencilerin
okula bağlılıklarının arttırılabilmesi için, onların temel psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek destekleyici ve
olumlu sınıf ortamlarının oluşturulması önerilmektedir. Öğrencilerin gelişimlerine odaklanan izlemeye dayalı bir
durum belirleme (formative assessment) sisteminin, sınıfa ve okula katılımın artmasını sağlayacak ilgi çekici
etkinliklerin ve durum belirleme çalışmalarında öğrencilerin üst düzey düşünme süreçlerini harekete geçirecek
gerçek yaşama dayalı problem durumlarının daha fazla kullanılmasının, bu ortamı oluşturmaya katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Araştırmada bilişsel ve davranışsal bağlılığın akademik başarının anlamlı yordayıcısı olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgu öğrencilerin öğrenme için; ayırdıkları zamanın, harcadıkları enerjinin,
kararlılıklarının ve strateji kullanımlarının arttırılmasının önemini desteklemektedir. Bu nedenle öğreticilerin,
derslerde öğrencilerine çabanın önemini anlamalarını, gösterdikleri çabayı arttırmalarını ve farklı stratejileri işe
koşmalarını sağlayacak sınıf içi etkinlikler ve durum belirleme çalışmaları yapmaları önerilebilir. Bunun yanında
öğrencilerin okuldaki yaşamlarına ilişkin daha olumlu bir tutuma sahip olması için öğrencilere daha fazla sosyal ve
kültürel olanakların sağlanması, öğrencinin akademik ihtiyaçlarına ve kariyer planlarına uygun bir öğretimin
gerçekleştirilmesi de önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Öğrenci Başarısı, Okula Bağlılık, Okul Yaşam Kalitesi Algısı.

(1236) Eğitimde Piyasalaşmaya İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin
İncelenmesi
Sevgi ERGÜVEN, Fatma SADIK
Çukurova Üniversitesi
sevgierguven@gmail.com
Özet
Okullar, kişinin doğuştan getirdiği yetenekleri keşfetme ve geliştirme, ülkenin ve dünyanın gidişatında kişiye uygun
bir yer bulabilme gibi temel görevleri barındırır. Okullar toplumun minimalize edilmiş örneklerinden biridir.
Toplumlarda olduğu gibi okullarda da birbirinden farklı ekonomik seviyede olan yüzlerce öğrenci yer alır.
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Ekonomik şartları ne olursa olsun; öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin okul dışındaki eğitimle ilgili
kaynaklardan yararlanması neredeyse bir mecburiyetken, farklı ekonomik seviyedeki ailelerin ve öğretmenlerin
eğitim sürecindeki aktifliği; kamusal eğitim politikasına ters, eğitim piyasasına dahil olmalarıyla doğru orantılı
şekilde artacaktır. Çünkü okul dışında sermayeye bağlı olarak gelişen ve karşılığında metanın gerekli olduğu, eğitim
sistemine entegre olmuş, yeni bir sistem mevcuttur. Bu sistem; sınava hazırlık, sertifikalar, kurslar, etüt merkezi,
özel okul gibi kavramların olağan ve gerekli olduğu inancını doğurmuştur. Bu kavramların kahramanları olan
öğretmenlerin emeği eğitimin piyasalaşmasındaki en önemli objelerden biridir. Öğretmenler de özü sermaye olan
eğitim piyasası içinde hem sermaye aracı hem de sermayeyi kullanan olmuştur. Yukarıda sözü edilen fikirler
ışığında, eğitimde var olan para odaklı hizmet üretim/tüketim elemanlarından yola çıkılarak, eğitimde
piyasalaşmayla ilgili önceki çalışmalarda katılımcı görüşlerine başvurulmaması eksiklik olarak görülmüş (Hız,
2010; Kaymak, 2010; Aksoy, 2012; Keskin Demirer, 2012; Okçabol, 2012; Karabulut, 2016); bu çalışma ile
eğitimde piyasalaşmaya dair yeni bir bakış açısı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda sahada aktif olarak bulunan
öğretmen ve velilerin; eğitimde piyasalaşmaya ve eğitimle ilgili bazı güncel durumlara dair görüşlerinin
araştırılması amaçlanmıştır.Eğitimde piyasalaşmaya dair öğretmen ve veli görüşlerini araştırmak amacıyla yapılan
bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenindedir. Olgubilim olarak eğitimde piyasalaşma
belirlenmiştir. Araştırma grubu belirlenirken katılımcıların hâlihazırda devlet okulu ve özel okulda çalışan gönüllü
öğretmenler ile bu okullardaki gönüllü veliler olmasına dikkat edilmiştir. Araştırmada katılımcıların görüşlerini
almak için görüşme yöntemi kullanılmıştır. Verileri toplamak için önceden belirlenmiş 10 açık uçlu soru
kullanılmıştır. Düzenleme sürecinde araştırmacı dışında altı uzmanın görüşlerinden yararlanılmıştır. Soruların
uygulanabilirliği açısından üç kişiyle pilot çalışma yapılmış, soruların anlaşılırlığında bir sorun olmadığı
görülmüştür. Hatay ilinde gerçekleşen bu çalışmada toplam 31 katılımcıyla görüşülmüştür. Görüşme esnasında,
katılımcıların izni doğrultusunda ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Katılımcıların kimliliğinin gizliliği ve kendilerini
rahat hissetmeleri doğrultusunda onlardan görüşme esnasında rumuz kullanmaları istenmiştir. Katılımcılarla
görüşmeler ders sonrasında, öğretmenler odasında gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin her biri 15 ile 35 dakika arası
sürmüştür. Ses kayıtları daha sonra transkript edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla, her bir soru ayrı
ayrı incelenerek ve uzman görüşüne başvurularak analiz edilmekte olup veri analizi süreci devam etmektedir. Veri
analizi sonucunda elde edilecek bulgular, araştırmanın alt amaçları doğrultusunda tartışılacak ve buna bağlı öneriler
getirilecektir.
Anahtar sözcükler: Piyasalaşma, Eğitimde Piyasalaşma, Eğitim ve Öğretim, Öğretmen, Veli.

(1237) İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 12 Yıllık Kesintili ve Zorunlu
Eğitim Sistemine İlişkin Görüşleri
Sevil FİLİZ, Şehide ARSLANHAN
Gazi Üniversitesi
sevilb@gazi.edu.tr
Özet
Eğitimin bireyi değiştirmekte ve geliştirmekte olduğu, bireyin de toplumu değiştirdiği ve geliştirdiği düşüncesinden
hareketle birçok ülkede bireylerin eğitim sisteminden olabildiğince yararlanabilmeleri için zorunlu eğitim süresi
uzatılmakta ve uzatılmaya çalışılmaktadır. Zorunlu eğitimin süresinin, ülkelerin eğitime katılımı, gelişmişlik düzeyi
ve nüfus artışı gibi etkenlere bağlı olduğu düşünüldüğünde, kesintisiz ya da ne kadar süre verileceği ülkeden ülkeye
farklılık gösterir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 12 yıllık kesintili ve zorunlu eğitim
sistemi ile ilgili yaşamış oldukları sorunlara ve sorunlara yönelik geliştirmiş oldukları çözüm önerilerine ilişkin
görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Araştırma Adana ili Seyhan ilçesinde görev yapan toplam 22 ( 12 kadın, 10 erkek) ilkokul birinci sınıf öğretmeni
üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir.Araştırma sonucunda; öğretmenlerin büyük
bir kısmının 12 yıllık kesintili ve zorunlu eğitim sistemi ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduklarını, okula
başlama yaşının erkene alınmasının doğru bulmadıklarını, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasının olumlu olduğunu
ancak, kesintili olmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını düşündüklerini, bitişik eğik yazı yüzünden ilk okuma
yazma sürecinde sıkıntı yaşadıklarını, yeni eğitim sisteminin öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak
hazırlanmadığını ve 12 yıllık kesintili ve zorunlu eğitim sistemine yönelik daha çok öğrencilerle ilgili sorunlar
yaşadıklarını belirtmişler ve karşılaşmış oldukları sorunlara yönelik bitişik eğik yazının kaldırılması, okul öncesi
eğitimin zorunlu olması ve okula başlama yaşının 72 aya çıkarılması önerilerinde bulunmuşlardır.
Anahtar Sözcükler: Kesintili Zorunlu Eğitim, Zorunlu Eğitime Başlama Yaşı, Birinci Sınıf Öğretim Programı.
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(1238) Türkiye’de Eğitimin Tanımını Yeniden Düşünmek
Seyfi KENAN
Marmara Üniversitesi
seyfi.kenan@marmara.edu.tr
Özet
Davranışçı psikolojiden gelen ve genellikle ülkemizde pek çok kaynak eserde gördüğümüz ve çeşitli ortamlarda
rastladığımız eğitimin tanımı şu şekildedir: “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik
davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.” Bu bildiri, eğitim felsefesi açısından temelde “istendik” kavramını
soruşturduktan sonra eğitimde olanı değil, eğitimciler açısından olması gereken çerçevesinde yeni bir tanım
geliştirmeye çalışacaktır. Sözlüklerde “istendik,” genellikle “toplumun onayladığı ve kabul ettiği davranışlar”
şeklinde tanımlanmaktadır. Toplumsal yaşamın sorunlu olmadığı durumlarda eğitimin “istendik” yönde olmasında
kimsenin itirazı olmayabilir, ancak her hangi bir ortamda veya dönemde toplumsal yaşam düzeninin sorunlu bir
şekilde şekillendiği durumlarda, eğitimin “istendik” yönde yapılanarak uygulanmasında ciddi sorunlar
yaşanabilmektedir. Eğitimin nötr bir süreç olmadığı, daima bir anlam haritası üzerine oturduğu ve değer yüklü
olduğu yaklaşımına sahip olan bu bildiri, eğitimi “bireyin zihin dünyası ve davranışlarında kendi iradesi yoluyla
deneyimine imkan sağlayarak olumlu yönde değişim oluşturma süreci” şeklinde tanımlama girişiminde
bulunacaktır. Burada özellikle eğitimde şu iki kavramı tartışmaya açarak incelemeyi hedeflemektedir: “deneyim ve
olumlu yön”. Olumlu yön ile özellikle “iyi” olan her şeyin olumlu olduğuna vurgu yapacak ve sunum esnasında
bunun içeriğini ve gerekçesini tartışacaktır.
Anahtar Sözcükler: Eğitimin Tanımı, Türkiye, Eğitim Felsefesi, Yaşantı, Deneyim ve Olumlu Yön.

(1244) Okulda Mentorluk
Mehriban ZEYNALZADA, Oktay HASANOV, Ağahalil ALİYEV, Celal SAFAROV
Bakü Slavyan Üniversitesi
mehriban.zeynalzade@mail.ru
Özet
Toplumsal bilincinde okulun öğretmenden öğrenciye bilgi, beceri ve yatkınlık kaynağı olarak sosyal görevinin
kavranmasından okulun fonksiyonun yeni kavramasına geçidi ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerde bağımsız olarak
eğitim hedeflerinin belirleme yeteneklerinin geliştirmesi, gerçekleştirme yollarının projelendirmesi, kendi
başarılarının değerlendirmesi okul eğitiminin öncelikli amacıdır. Başka bir değişle, öğrenme yeteneğinin
geliştirmesidir. Bilinen meselde belirtildiği gibi aç insanın karnını doyurması için balık avlayıp yedirtmesi
mümkünüdür. Başka türlü yapmak olanağı bulunmaktadır – balık avlamayı öğretmek ve o zaman balık avını
öğrenmiş insan hiçbir zaman aç kalamaz. Öğretmenlik kariyerine okulda başlayan genç uzmanın yeni mesleki
ortama kolaylıkla adapte olabilmesi için okulda mentorluk sistemi uygulanır.
Mentorluk görevleri: Mentor tarafından görevlendirilen öğretmen, himayesinde bulunan öğrenciyle özel çalışma
programı hazırlar. Bu planda aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
* Eğitim sürecini organize etmekle ilgili şartları belirtme,
* Okul evraklarını yönetme şartlarına dikkat çekme,
* Öğrencilerin okul dışı çalışmaları ve eğlence saatlerinin organize edilmesi biçim ve usullerini görüşme,
*Yardımcı teknik ve elektronik öğretim araçlarını tanıtma,
* Kendi kendini eğitme konusuna açıklık getirme.
Bir not hazırlamak: Genç öğretmenler için günlük oluşturmak için zaman ayırınız. İlk zamanlar onlar, günlükleri
üzerlerinde taşıyacak ve onun maddelerine uyacaklardır. Daha sonra öğrendikleri algoritma üzere
çalışabileceklerdir. Yeni öğrenciler için aşağıdaki günlükler gerekli olacaktır:
* Dersin analizi ve iç gözlem,
* Sınıf başkanının görevleri,
* Velilerle iletişimin sağlanması,
* Ders dışı etkinlikler için öneriler,
* Başarılı olamayan öğrencilerle çalışmanın organize edilmesi,
Portföy: Genç meslektaşının mesleki portföyünü oluşturmaya başlaması için en büyük görev mentora düşmektedir.
Rehber, genç meslektaşına kendi portföyünü gösterebilir, bununla ilgili şartlara dikkat çekebilir, tasarım
seçeneklerini gösterebilir. Bugün itibariyle öğretmenin bu görevine büyük önem verilmektedir. Dolayısıyla bu, belli
bir ölçüde öğretmenin mesleki imajının, onun performans ve başarılarının göstergesidir.
Mentorluk için gereksinimleri: Genç öğretmenin kendi mentoru seçmesi, ideal bir seçenek olup başarılı işbirliğinin
garantisi olarak da nitelendirilebilir. Mentor, en yüksek mesleki yeterliliğe sahip olması kâfi olmayıp, bunun için
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kolektifte otorite sahibi, kolay iletişim kurulabilir, empatik, zamanını akıllıca ayarlama yeteneğine sahip olması
gerekir. Görevlendirilen öğretmen-mentor işlerini esas alan ekspres-eğitimlerin verilmesi faydalı olabilir. Bu,
onların kendine güven hissini geliştirir, yapılacak iş hakkında özel düşüncelerini sistemleştirir ve yönetimin,
rehberlerin faaliyetine ilişkin taleplerinin uygun olmasını sağlar. Mentorluk, genç öğretmenlerin mesleki
adaptasyonuna yardımı hedeflediği gibi, bir bakıma deneyimli öğretmenlerin mesleki yükseliş yolunda yeni aşama
olarak nitelendirilebilmektedir. Rehberler, aslında kendi işlerine devam ederek yeni deneyimler kazanmakta iken
"gerçek" öğrencilerle çalışmak için bu deneyimden yararlanılabilir. Öğretmen çalışmasının güncelliği öğrencinin
kendi yetkinleştirmesi ve gelişimine yeteneğinin geliştirmesini sağlayan ortamın hazırlanması, modern eğitiminin ve
daima artan toplum gereksinimlerinin gelecek uzmanlarının uygunluğunu sağlayan başarı için tek koşuludur.
Anahtar Sözcükler: Genç uzman, portföy, mentorluk, mesleki adaptasyon.

(1246) Ankara’da Faaliyet Gösteren Seyahat İşletmeleri Çalışanlarının
Farklılıkların Yönetimi Algısı
Ercan YAVUZ, Arzu GÜRDOĞAN, Muhammet VAPUR
Gazi Üniversitesi
eyyavuz@gmail.com
Özet
Turizm sektörü yapısı itibariyle çok farklı kültürden gelen müşterilerden oluşmaktadır. Bu hizmeti sunan
çalışanların da bu farklı kültürlere sahip müşterilere zaman zaman nasıl davranmaları konusunda sıkıntı yaşadıkları
görülmektedir. İşletme içinde de çok farklı kültürlerden gelen kişilerin birlikte ortak bir amaca yönelik çalışabilmesi
ve birbirleriyle uyumlu hareket edebilmelerinde kültürel farklılıklarının önemli etkisi olmaktadır. Çalışanların,
farklı kültürlere karşı olan tutum, davranış ve anlama becerilerini içeren kültürel zekanın, işletmelerde özellikle de
küresel hizmet işletmelerinde tüm çalışanların sahip olması gereken bir zeka türü olduğunu söylemek mümkündür.
Kültürel farklılık, aynı sosyal sistem içinde, farklı grup kimliklerine sahip insanların karışımından ortaya çıkan bir
sonuçtur. Bu sosyal sistemler, çoğunluk ve azınlık olarak tanımlanabilir ve çoğunluk olarak tanımlanan gruplar,
diğer gruplarla karşılaştırıldıklarında tarihsel bir geçmişe sahip olduklarından, ekonomik kaynaklar ve güç
bakımından daha avantajlı bir role sahip olurlar. Kültürel farklılıkların yönetimi; örgütün amaçlarına ulaşmasını
sağlamak için, tüm çalışanların kendi potansiyellerini tam olarak kullanmalarına olanak verecek bir ortam yaratmayı
amaçlayan bütüncül bir odaklanmadır (Helvacıoğlu ve Özutku, 2010, 198). Başka bir ifade ile farklılıkların
yönetimi; çalışan farklılıklarından doğan gerilimi dengelemeye ve bu farklılıklardan avantaj elde etmeye çalışan bir
anlayışa işaret etmektedir. Bu anlayışın hedef aldığı farklılıklar; bireyleri birbirlerinden farklılaştıran veya onlara
benzer kılan, kişiye özgü içsel ve dışsal bütün özellikleri ifade etmekte ve “insanlar arasında, ırk, kültür, cinsiyet,
cinsel yönelim, yaş ve fiziksel yeterlilikler vb. açısından var olan farklar” şeklinde ifade edilmektedir
(Sonnenschein, 1997, 3).Bu çalışma, küreselleşen toplum ve örgütsel yaşam içerisindeki farklılıkların yönetimi
algısının çeşitli faktörlere göre değişip değişmediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu faktörler; cinsiyet, yaş,
medeni durum, eğitim durumu, çalışma süresi ve gelir durumu olarak belirlenmiştir. Araştırma, Ankara’da faaliyet
gösteren seyahat işletmeleri çalışanlarına “Farklılıkların Yönetimindeki Faktörleri Değerlendirme” ölçeği
kullanılarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda ise çalışanların sahip olduğu demografik özellikleri ile farklılık
yönetimi arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde frekans analizi,
aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ankara, Seyahat İşletmeleri, Farklılıklar Yönetimi.

(1248) TEOG’daYer Alan Maddelere ve Sistemin Bütününe İlişkin Öğrenci
Görüşlerinin Belirlenmesi
Ezgi MOR DİRLİK
Ankara Üniversitesi
edirlik@ankara.edu.tr
Özet
Teknolojinin hızla gelişmesi her alanda büyük değişiklikler yaratmaktadır ve eğitim de bu alanların başında
gelmektedir. Teknolojiye paralel olarak güncellenen eğitim programları, eğitim sistemlerini etkilerken, bu sistemin
en önemli ögelerinden biri olan sınav sistemleri de bu değişikliklere uyum sağlamak durumunda kalmaktadır.
Değişen eğitim sistemleriyle güncellenen sınav sistemleri ülkemizde büyük tartışmalara yol açmaktadır, bu durumun
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nedeni ise öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarını etkileyen önemli kararların söz konusu sınavlara dayalı olarak
veriliyor olmasıdır. Bireylerin hayatında böylesine kritik rolü olan sınav sistemlerinde gerçekleştirilen
değişikliklerin amacına hizmet edip etmediği araştırılması gereken konular arasında yer almaktadır. Ortaöğretime
geçiş sistemi son yıllarda Türk eğitim sistemi içinde en çok tartışılan konu haline gelmiştir. Bu sistemde yapılan son
değişiklik ise 2013-2014 yılında ortaokul 8. Sınıf öğrencilerine uygulanmaya başlanan Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş Sistemi(TEOG)’nin benimsenmesidir. Yeni sistem bir önceki geçiş sistemi olan SBS’den hem
uygulama koşulları hem de madde yapıları bakımından farklılaşmaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin yeni bir sistem
olarak tanıtılan ve uygulamaya konulan TEOG'da karşılaştıkları maddelerden bir kısmına ilişkin görüşlerinin
toplanması ve genel olarak yeni sistem hakkında ne düşündüklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca alan
yazındaki çalışmalar incelendiğinde, maddelere ilişkin öğrencilerin algılamalarına yönelik hiçbir çalışmanın
yapılmamış olduğu belirlendiği için, bu çalışmada TEOG'a ilişkin genel öğrenci görüşü almak ikinci plana alınarak,
öğrencilerin bu uygulamada yer alan maddeleri algılama biçimlerini belirlemek temel amaç olarak alınmıştır. Bu
çalışma, TEOG uygulamasında yer alan maddeler hakkında ve genel olarak yeni ölçme ve değerlendirme sistemi
hakkında öğrenci görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bir durum çalışmasıdır. Mevcut durumun olduğu gibi ortaya
çıkarılmasını amaçlayan bu çalışmanın verileri görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Nitel bir çalışma olarak
gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında elde edilen veriler kategorisel içerik analizi ve frekans analizi ile analiz
edilmiştir. Nitel araştırmaların doğası gereği örneklemin evreni temsilciliğinde ziyade belirlenen bir
durumun/bireyin derinlemesine incelenmesi ön plandadır ve bu nedenle seçkisiz örneklem belirleme yöntemlerine
başvurulmamış ve seçkisiz olmayan yöntemlerden amaçsal örnekleme yöntemi kullanılarak 2013-2014 eğitim
öğretim yılı ilk yarıyılında uygulanan ilk TEOG sınavına katılmış öğrencilerden uygun örnekleme tekniği
kullanılarak çalışma grubu oluşturulmuştur. TEOG alt testleri içinde yer alan 10 madde uzman görüşü temel alınarak
seçilmiş ve çoktan seçmeli maddelerde bulunması gereken nitelikleri temel alarak hazırlanan bir form ile bu
maddelere ilişkin öğrenci görüşleri alınmıştır. Veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve toplam 55 öğrenci ile
görüşme yapılmıştır. Öğrenci görüşleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak maddelerin teknik
hatalarının birçoğunun öğrenciler tarafından da tespit edildiği belirlenmiştir. Sisteme ilişkin genel öğrenci görüşleri
belirlenmiş ve yeni sistemin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından savunulan avantajlarının gerçekleşmediği
belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: TEOG, Çoktan Seçmeli Maddeler, Ortaöğretim Geçiş Sistemi.

(1249) Yükseköğretimde Sınıflarda Karşılaşılan Olumsuz Öğretim Elemanı
Davranışları ve Bu Davranışların Öğrenciler Üzerindeki Etkileriyle İlgili Nitel
Bir Çalışma
Bahadır GÜLBAHAR, Merve TURPÇU
Ahi Evren Üniversitesi
bahadirgulbahar@hotmail.com
Özet
Öğrenci başarısı üzerinde etkili olan önemli faktörlerden biri olan öğretmen, sınıftaki en önemli kişidir. Öğretmen,
olumlu davranışlarının yanı sıra olumsuz davranışlarıyla da öğrencileri etkiler. Olumsuz öğretmen davranışını,
öğrencilerin öğrenme düzeylerini, kişiliklerini olumsuz etkileyen, öğrencilerin olumsuz davranışlara yönelmesine
neden olan davranış şeklinde tanımlamak mümkündür.Alanyazında, yükseköğretimde sınıflarda karşılaşılan
olumsuz öğretim elemanı davranışları ve bu davranışların öğrenciler üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Sınıfta karşılaşılan olumsuz öğretim elemanı davranışları ve bu davranışların öğrencileri nasıl
etkilediğini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmanın insanların perspektiflerini, tecrübelerini, duygularını ve algılarını
ortaya koymada kullanılan oldukça güçlü bir yöntem olan görüşme yoluyla elde edilecek verileri içeren nitel bir
çalışma olması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.Bu araştırma, olgubilim desenine göre planlanmış nitel bir
araştırmadır. Araştırmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden “yarı yapılandırılmış görüşme” ile elde
edilecektir ve betimsel analizle çözümlenecektir. Araştırma, 2015-2016 öğretim yılında, bir devlet üniversitesinin
bütün fakülte, yüksekokul ve enstitülerinden amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesiyle seçilen
40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.Görüşme formunu oluşturmak için önce rastgele seçilen 10
öğrenciylememnuniyetlerini sınıfta karşılaşılan istenmeyen öğretim elemanı davranışları ve bu davranışların
öğrenciler üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik görüşmeler yapılmıştır. İlgili literatür de incelenerek görüşme
sorularına karar verilmiştir. Görüşmelerden ve literatür taramasından hareketle 3 açık uçlu sorudan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Taslak form; ölçme-değerlendirme, Türkçe eğitimi ve eğitim
bilimleri alanlarındaki uzmanlara inceletilerek soruların iç geçerliği sağlanmış; araştırmanın geçerlik ve güvenirliği
ile doğrudan ilişkili olduğu için de 12 öğrenci üzerinde denenmiştir. Görüşmeler sırasında öğrencilere yöneltilecek
sorular şunlardır:
1. Öğretim elemanlarınızın sınıftaki davranışlarından hangilerini olumsuz davranış olarak görüyorsunuz?
2. Sıraladığınız davranışlardan her birini niçin olumsuz bir davranış olarak görüyorsunuz?
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3. Sıraladığınız davranışlar sizi, diğer arkadaşlarınızı ve bütün sınıfı nasıl etkiliyor? Nelere sebep oluyor?
Görüşmeler sırasında ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınacak veriler, deşifre edilerek yazılı hâle getirilecektir. Yazılı
hâle getirilen veriler ile ses kayıtları karşılaştırılarak analize dâhil edilmeyecek veri kalmamasına özen
gösterilecektir. Öğrenci görüşleri doğrudan aktarılarak “geçerlilik” sağlanmaya çalışılacaktır. Doğrudan
alıntılamalar, rumuz kullanılarak gerçekleştirilecektir.Verilerin analiz süreci devam ettiği için nihai sonuçlara henüz
ulaşılamamıştır. Veri analizinde gelinen noktada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Öğretim elemanlarının sınıflarda sergiledikleri olumsuz davranışlar vardır.
2. Öğretim elemanlarının sınıflarda sergiledikleri olumsuz davranışların öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Anahtar Sözcükler: Öğretim Elemanı Davranışları, Öğretim Elemanı-Öğrenci İlişkileri, Yükseköğretimde Sınıf
Yönetimi.

(1250) Türk Eğitim Sisteminde Önemli Bir Kurum: Yüksek Öğretmen Okulu
H. Şule AYCAN, Nihat AYCAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
suleaycan@mu.edu.tr
Özet
Bu çalışmanın amacı, 1970’li yıllara kadar ülkemizde lise öğretmeni yetiştiren İstanbul, Ankara ve İzmir Yüksek
Öğretmen Okullarını yeni nesillere tanıtmaktır. Kuruluşu 1848 yılına kadar uzanan, İstanbul Yüksek Öğretmen
Okulunun ardından, 1959 yılında Ankara ve 1965 yılında da İzmir Yüksek Öğretmen Okulu açılmıştır. Bu okulların
temel felsefesini İlköğretmen Okullularından özenle seçilen öğrenciler oluşturur. Bu öğrenciler artık Yüksek
Öğretmen Okulunun hazırlık sınıflarının öğrencileridir. Hazırlık Sınıflarının 1975 yılında kapatılmasından sonra,
Yüksek Öğretmen Okulları eski işlevlerini yitirmiş ve kapatılmıştır. Okulların kapatılma gerekçesi de, mezunların
bir kısmının akademik hayatı seçmeleri olarak gösterilmiştir. İlköğretmen okulunda eğitim görerek üstün meslek
motivasyonu kazandırılmış, yetenekli, daha da önemlisi, öğretmenlik mesleğinin erdemlerini küçük
yaşlarda kavramış, heyecanlı bu gür kaynak; Yüksek Öğretmen Okullarında eğitim görerek ülke tarihinde birçok
başarıya imza atan öğretmenleri oluşturmuştur. Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarının eğitim anlayışı, pozitif
bilimlerin kılavuzluğunu kabul eden bir anlayıştır. Günümüzde liselere öğretmen yetiştirmek için genellikle Eğitim
Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerde Formasyon Kursları açılmıştır. Bu kursların hangi nitelikte öğretmen
yetiştirdiğine ilişkin çok sayıda araştırma vardır. Bu araştırmalar; Formasyon Kurslarından yetişen öğretmenlerin
çoğunlukla,1923 yılında Fransa’nın Ecole Normale Supérieure adlı okulunu örnek olarak kurulan, Yüksek Öğretmen
Okullarından yetişen öğretmenlerin düzeyine ulaşamadıklarını vurgulamaktadır. Ülkelerin geleceğini oluşturan
öğretmenlerin en iyi şekilde eğitilmeleri gerektiğinden Formasyon Kurslarının niteliklerinin arttırılmalıdır.
Anahtar Sözcükler:Yüksek Öğretmen Okulu, İlköğretmen Okulu, Formasyon Kursları.

(1251) Öğretmen Adaylarının İnternetin Eğitsel Amaçlı Kullanılmasına
İlişkin Tutumları
Salih UŞUN, Hilal BİLGİN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Özet
Günümüzde, gelişen bilim ve teknolojiye ayak uydurabilmek için internet eğitim dünyasında hem öğretmenler hem
de öğrenenler sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Bu doğrultuda, öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde
teknolojiyi ve günümüz teknoloji dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelen interneti kullanmaları durumunda
meslekleriyle ilgili pek çok konuda daha verimli olabilecekleri düşünülmektedir. Öğretmen olma yolunda hızla
ilerleyen öğretmen adaylarının internetin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin görüş ve tutumları
onların gelecekte icra edecekleri öğretmenlik mesleğinin verimliliği ve niteliği açısından oldukça önemlidir. Bu
nedenle, bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının internetin eğitsel amaçlı kullanılmasına ilişkin tutumlarının
belirlenmesidir. Çalışma betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2015-2016 eğitimöğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği ve
Almanca Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekten olan toplam 482 1. ve 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklem büyüklüğü %95 güven düzeyi için 276 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda, araştırma
kapsamında Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 500 öğretmen adayına veri toplama
araçları uygulanmış, ancak veri toplama araçlarında eksik doldurulan formlar çalışmaya dâhil edilmemiştir. Böylece,
araştırma 482 öğretmen adayından elde edilen veri toplama araçları ile tamamlanmıştır. Araştırmada, örneklem
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seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış ve ölçüt olarak öğretmen adaylarının 1.ve 4. sınıflarda öğrenim
görmesi belirlenmiştir. Araştırmanın verileri İnternetin Eğitsel Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Tutum Ölçeği ile
toplanmıştır. Verilerin analizinde değişkenlerin normal dağılım gösterdiği belirlendikten sonra ikili
karşılaştırmalarında “t testi”, ikiden çok değişkenli karşılaştırmalarda ise tek yönlü varyans analizi tekniği (OneWay Anova) kullanılmış ve tek yönlü varyans analizinde anlamlı fark bulunduğunda ise farkın hangi gruplar
arasında olduğunu bulmak için ise Scheffe testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının internetin
eğitsel amaçlı kullanımına ilişkin tutumlarının yüksek olması beklenmektedir. Ayrıca, araştırmadan beklenen bir
diğer sonuç da 4. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının internetin eğitsel amaçlı kullanımına ilişkin
tutumlarının öğretmenlik eğitim hayatlarının ilk yılında olan 1. sınıf öğretmen adaylarından yüksek olmasıdır.
Araştırmanın diğer değişkenleri olan yaş, cinsiyet, internet kullanım miktarı gibi değişkenlerin öğretmen adaylarının
internetin eğitsel amaçlı kullanımına ilişkin tutumları üzerinde etkiye sahip olmaması beklenmektedir.

(1252) Ortaöğretim Öğrencilerin Meslek ve Alan Seçimi Sürecine İlişkin
Görüşleri
Hilal BİLGİN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Özet
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin meslek ve alan seçimi sürecine ilişkin görüşlerini kendi
deneyimlerinden faydalanarak ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, çalışma ortaöğretim öğrencilerinin üniversite
tercihlerinden başlayarak tüm geleceklerini etkileyecek olan alan ve meslek seçimindeki mevcut sorunlarını
belirleyebilecek ve öğrencilerin gelecekte gerek eğitim hayatlarındaki başarısına gerekse istedikleri mesleğe ulaşma
konularına ilişkin öngörüsel bilgi verebilecektir. Araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin yakın bir süreçte tecrübe
edindiği bir olgu olan alan ve meslek seçimine ilişkin görüşlerinin derinlemesine incelenmesi amaçlandığından nitel
araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını belirlerken amaçlı
örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik (heterojenite) örnekleme kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilmesi
planlanan katılımcılar sayısal (fen ağırlıklı-matematik ağrılıklı), eşit ağırlık (Türkçe ve matematik ağırlıklı), sözel
(sosyal bilimler ağırlıklı) ve yabancı dil olmak üzere dört farklı alanda öğrenim görmektedirler. Bu çalışma
kapsamında heterojeniteyi sağlamak amacıyla söz konusu dört bölümden öğrencilere ulaşılmaya çalışılmış ancak
bünyesinde sözel alan bulunduran hiçbir ortaöğretim kurumuna ve bu alanda öğrenim gören öğrencilere
rastlanamadığından diğer üç bölümden çeşitli öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 20152016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla ilinde bulunan bir Anadolu Lisesi’nde 11. sınıfta öğrenim
görmekte olan ve alan seçimini yapmış olan toplam 10 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama amacıyla
nitel görüşme tekniği kullanılmıştır. Katılımcılarla yapılacak olan görüşmelerde kullanılmak amacıyla ilgili
alanyazın taranmış, uzman görüşlerinden faydalanılarak araştırmacı tarafından 10 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Hazırlanan taslak görüşme formu öncelikle hem nitel araştırma
konusunda deneyimli hem de alana hâkim olan 3 uzman tarafından incelenmiş ve onlardan alınan geribildirimler
doğrultusunda gerekli düzeltme ve değişiklikler yapılmıştır. Hazırlanan görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilen
görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiş ve araştırma kapsamında toplam 98 dakikalık ses kaydı elde edilmiştir.
Ses kayıtları kelimesi kelimesine bilgisayar ortamına aktarılmış ve toplam 16 sayfalık veri analizine hazır bir
doküman elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma
kapsamında NVivo’da araştırma sorularının her birine bir kod tanımlanmış ve öğrencilerin bu sorulara vermiş
olduğu cevaplar kelime kelime ve cümle cümle analiz edilerek programın in-vivo kod oluşturma özelliği ile kodlar
oluşturulmuştur. Daha sonra, ortak kodları içine alan uygun temalar oluşturulmuştur. Temaların belirlenmesinde ise
benzer kodları içine alacak tema isimleri araştırmacı tarafından belirlenmiş ve kodlar bu temalar altında
toplanmıştır. Elde edilen temalar ve kodlar NVivo’nun sunduğu haritalar (maps) desteği ile görselleştirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin meslek ve alan seçim süreçlerine ilişkin görüşleri
öğretmenlerin ve okul idaresinin yönlendirme süreci, istenilen mesleğe ulaşma süreci, rol model etkisiyle seçim
süreci, zorlu ve uzun bir süreç ve zorunluluğa dayalı seçim süreci temalarında toplanmıştır. Bunun yanı sıra,
öğrencilerin alan seçimlerini etkileyen en önemli etkenlerin alandaki derslerde edinilen akademik başarı, alandaki
dersleri sevme, diğer alanlardaki derslerde başarısızlık, istenilen alanın okulda açılmaması (mecburiyet) gibi
etkenler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin alan seçimine ilişkin bilgiye sahip olup olmadıkları ve bu
bilgileri hangi kaynaktan edindiklerine ilişkin oluşturulan temalar; “Alanı seçtikten sonra araştırma yaptım.”,
“Konuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim.”, “Rehber öğretmen sayesinde yeterince bilgiye sahibim.” ve “ Yalnızca
kendi alanımla ilgili bilgi sahibiyim.” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerine göre, alan
seçiminde olumlu rehberlik ve olumsuz rehberlik eden bireyler tema olarak belirlenmiştir. Bu temaların alt temaları
olarak da olumsuz rehberlik açısından branş öğretmenlerinin ve okul idaresinin öğrencileri sayısal alana
yönlendirmesi yer almaktayken olumlu rehberlik temasının altında da aile bireyleri, okul idaresi ve rehber öğretmen
yer almaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin mevcut alanlarına ilişkin olumlu görüşleri alanın sunduğu meslek
olanakları, dersleri sevme ve başarma, meslek ve alandaki derslerin uyuşması olarak temalandırılmaktayken
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öğrencilerin alanın olumsuz yönlerine ilişkin görüşleri derslerdeki başarısızlık, derslerin zorluğu, iki farklı alanın
birlikte ders alması ve konu yoğunluğuna göre sürenin az olması olarak temalandırılmıştır. Araştırma sonuçları
genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin alan ve meslek seçimine ilişkin hem olumlu hem de olumsuz olarak
görüş bildirdiği görülmüş ve bu görüşlerin meslek ve alan seçim süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
açısından önem taşıdığı varsayılmıştır.

(1302) Toplumsal Cinsiyet Dersinin Öğrencilerdeki Toplumsal Cinsiyet
Farkındalığına Etkisini Anlama
Kemal DİL
Çankırı Karatekin Üniversitesi
kemaldil@yahoo.com
Özet
Günümüzde topluma yansıyan bir tarafta cinsiyetine bakılmaksızın yaşanan çocuk istismarları, kadınlara yönelik
cinsel ve fiziksel saldırılar, diğer tarafta bir baba, kardeş/ağabey, evlat, amca, dayı, dost v.b. rolleri taşıyan erkeğin
ruhunda oluşan yaralar bir şeylerin ters gittiğine ilişkin bir algı oluşturuyor. “Fark”lılık içeren nitelikleriyle kadınlar
ile erkeklerin birbirlerine karşı düşmanca konumlandığını düşündürten bu hastalıklı durum, birbirlerinin duygu
dünyalarının ve yaşam alanlarının vazgeçilmez “eş”leri oldukları gerçeğine ilişkin farkındalıkla tedavi edilemez mi?
Bu farkındalığın oluşturulmasında toplumsal cinsiyete yönelik eğitimin verilmesinin önemli pay sahibi olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışma tam da bu kapsamda planlanmıştır. Çalışmada, toplumsal cinsiyet kimliklerinin ve
pratiklerinin toplumsal yapının tüm unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerçekliğine yönelik öğrencilerde farkındalık
oluşturmayı amaçlayan Toplumsal Cinsiyet ve Türkiye’de Kadın adlı dersinbu amaca ne düzeyde etki ettiği deneysel
olarak sorgulanmıştır. Çalışma, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümüne ve Felsefe
Bölümüne devam eden öğrenciler arasında Toplumsal Cinsiyet ve Türkiye’de Kadın adlı dersi seçen tüm
öğrencilerle yürütülmüştür. Bu nedenle çalışmada örneklem tekniğine başvurulmamıştır. Farklı makalelerden oluşan
teorik ders materyalinin dışında, toplumsal cinsiyet konulu üç sinema filmi, iki görsel-işitsel reklam filmi, dört
belgesel film materyalleriyle ders desteklenmiştir. Bu materyallerin dışında, öğrencilerin gözlemleri ve deneyimleri
ders içi etkinliğinde başvurulan canlı kaynakları oluşturmuştur. Öğrencinin akademik başarısına etki eden notun
belirlenmesinde ise teorik ara sınav yerine ara sınava kadar işlenen teorik derslerle paralellik arz eden, sınıf içinde
gösterilen iki film analizini içeren 6 sorunun çözümlenmesini ve her öğrencinin toplumsal cinsiyet içerikli özgün bir
film kurgusunu içeren bir ödev kullanılmıştır. Bunun yanında final notu ise dersin hedeflerinden biri olan teorik
bilgiyi ön plana çıkaran çoktan seçmeli sınav üzerinden elde edilmiştir. Çalışmaya konu olan problemin
çözümlenmesinde veri toplama aracı olarak bazı demografik bilgileri içeren iki ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeklerden
birisi 5’li Likert tipi hazırlanan ve 38 maddeden oluşan Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCTÖ), diğeri ise
kapalı 27 sorudan oluşan Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ)’dir. Analizlerdeki ham bulgularla birlikte, sosyoloji
bölümüne devam eden öğrenciler arasında dersi alan öğrencilerden birçok kız ve erkek öğrencinin bitirme tezi
konusu olarak toplumsal cinsiyetle ilgili farklı konuları içeren tez çalışması isteği, ders kapsamında kullanılan
materyaller ve başvurulan teknikler üzerinden dersin, toplumsal cinsiyet olgusuna ilişkin öğrencilerde bir farkındalık
yarattığını düşündürtmüştür.
Anahtar Sözcükler: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eğitimi.

(1303) Bugünün Felsefesi, Yarının Bilimi; Dünün Felsefesi, Bugünün Bilimi
Midir?
Nihat AYCAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
nihataycan@mu.edu.tr
Özet
Çalışma, felsefe bilim ilişkisini ya da bilimin, felsefede konu oluşturmasını, bugünün felsefesi, yarının bilimi; dünün
felsefesi, bugünün bilimi midir? Sorusu temelinde belirtmeyi amaçlamıştır. Araştırma durum tespiti olup, bütüncül
yaklaşımla doküman analizini benimsemiştir. Dokümanlar Wolff tarafından, belirli formatlara göre hazırlanarak
standartlaştırılmış eserler olarak tanımlanır. Bu dokümanlara örnek olarak mektuplar, resmi raporlar, yönetim
raporları, web sayfaları, günlükler ve gazete makaleleri gösterilir. Araştırmada, çok sayıda belgeye ulaşılarak gerekli
kısımları incelenmiştir. Doküman incelemesi de, çalışılmak istenen olay ya da olguya ilişkin bilgiyi içeren
dokümanların analizidir. Doküman incelemesi, örtük (unobtrusive) yöntemler arasında yer alır.Bilimlerin eleştiricisi,
birleştiricisi ve anası olan felsefe; onlarla amaç ve konu bakımından benzerlik gösterirken, yöntem ile sonuçları
itibariyle pratik yarar gösterme bakımından da ayrılır. Buna göre felsefe, bilimlerle çok yakın ilişkilidir. Dolayısıyla,
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Auguste Comte sosyolog, Henri Bergson psikolog, Karl Jaspers tabip olarak bilinseler de, alanları kadar, filozof
özellikleriyle de anılırlar. Felsefe bilim ilişkisi, felsefenin bilimlerin yöntemlerini ve temel varsayımlarını sürekli
eleştirerek, onların güncelliğini koruyup korumadığını sürekli test ederken; bilimlerin temelini oluşturan bilimsel
bilginin kaynağını, yapısını, doğasını, ölçütlerini, imkânını, sınırlarını, niteliklerini inceler. Böylece bilimlerin ele
aldıkları soruna çözüm getirip, getirmemede ne düzeyde olduklarını belirtir. Bilimlerin ele aldıkları sorunlara yeterli
çözümler ürettiği felsefi sorularla anlaşılırsa, onlar varlıklarını koruyup sürdürürler. Ancak bilimler, bunun tersini
gerçekleştirdikleri, yani alanlarına giren mevcut sorunların çözümünde yetersiz kaldıkları, felsefi sorgulamalarla
anlaşılınca; felsefe, yeni bir bilimin şartlarını hazırlar ve onun ortaya çıkmasını sağlar. Diğer yandan, felsefe
bilimlerin ortaya koyduğu bilgilere dayanarak varlık bulur, yükselir. Örneğin, Fizik ve Kimya bilimlerinin bilimsel
bilgileri olmadan Doğa Felsefesi ‘nden söz edilemeyeceği gibi; Biyoloji olmadan da Hayat Felsefesi olmaz. Aynı
şekilde Sosyoloji olmadan Toplum Felsefesi, Devlet Felsefesi, Hukuk Felsefesi ve Eğitim Felsefeleri olmaz,
olamazdı. Sonuçta, bütün bilimler, varlıklarını güçlendirerek sürdürmek ve karşılaşılan yeni problemlere yeni
bilimlerle cevap vermek istiyorlar ise, felsefe ile ilişkilerini oldukça sıkı tutmak, felsefe içerikli derslere gereğince
yer vermek durumundadırlar.
Anahtar Sözcükler: Bilim Felsefesi, Bilimsel Bilgi Felsefesi, Bilimler.

(1305) Felsefe Eğitiminin Önemi
Zeynep KANTARCI
Muş Alparslan Üniversitesi
z.kantarci@alparslan.edu.tr
Özet
Eğitim ile yetişmekte olan yeni kuşakların bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerini hem kendisi hem de
içinde yaşadığı toplum için geliştirmelerini ve böylece mutlu, özgüveni yüksek, sağlıklı ve başarılı, araştıran ve
sorgulayan, analitik düşünebilen, yeni fikirlere açık, öğrenmeye hevesli, duyarlı, güçlü bir iletişime sahip,
sorumluluk alabilen, evrensel değerlere saygılı, yaratıcı bireyler olmalarını isteriz. Bu noktada iyi bir felsefe
eğitiminin bu sürece katkısı ise azımsanmayacak kadar çoktur. İstenilen nitelikte bireylerin yetişmesi için felsefi
düşünüşün içselleştirilmesi ve eğitimin her basamağında, her aşamasında felsefe eğitimine gereken önemin
verilmesi gerekir. Fakat günümüzde felsefe eğitimine yeterince önem verilmediğini görmekteyiz. Felsefe eğitimi
sözkonusu olduğunda öğrencilerin ilk kez lisede karşılaştığı felsefe dersi bir matematik, bir fizik, bir tarih ile
kıyaslandığında lüzumsuz olarak değerlendirilmektedir. Zaten ülkemizde “felsefe” sözcüğüne sempati ile
bakılmamasının yanı sıra felsefeye gönül verenlerin ve filozofların bir dizi saçmalıklar ile ilgilenen kişiler
olduklarına dair bir önyargı da mevcuttur. Hâlbuki felsefe insanlaşmanın bir yoludur. Bundan dolayı felsefe
eğitiminden uzak bir eğitimin sağlıksız olacağı açıktır. İhmal edilen bir felsefe eğitimi hem birey hem de toplum için
zarar getirir. Tarihsel süreçte bunun örneklerini görmek mümkündür. Bu yüzden sağlam bir gelecek inşa etmek için
amacına uygun, kaliteli, içeriği zengin bir felsefe eğitimi şarttır. Çünkü felsefe, bilginin sürekli değiştiği bir dünyada
neyin gerçekten doğru olduğunu görebilmeye, bir var olan gözüyle var olanlara eleştirel yaklaşabilmeye, olgun ve
kâmil bir insan olabilmeye ve daha birçok beceriyi elde edebilmeye katkı sağlar.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, Felsefe, Felsefe Eğitimi.

(1307) Eğitim Felsefesinin Ne’liğinin Değerlendirilmesi
Nihat AYCAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
nihataycan@mu.edu.tr
Özet
Bu çalışmada, Eğitim Fakültelerinde felsefe disiplinlerinden ayrı bir yere konularak öne çıkartılan ve öğretimine
önem verilen, eğitim felsefesi ele alınmıştır. Bu felsefe disiplinin ayrıcalığı ile diğer felsefi disiplinlere göre konumu
bazı sorular sorularak değerlendirilmiştir. Eğitimin, toplum hayatından söz edilen her yerde, toplumların
başlangıcından bugüne, her türden toplum için vazgeçilmez olması nedeniyle; eğitim felsefesi, bütün toplumların
temel toplumsal kurumlarından birisi olmuş ve her birisinin olmazsa olmazı haline gelmiştir. Dolayısıyla alan
yazında, eğitim felsefesi hakkında tanımlamalar kadar, kuram düzeyine ulaşmış pek çok şey söylenmiş, bir disiplin
olarak farklı yerlerde konumlandırılmıştır. Cumhuriyet dönemi boyunca, hatta son on beş yıla varan sürede, tek bir
siyasal partinin iktidarında bile, eğitimde oldukça farklı uygulamalara gidilmesi, eğitim felsefesinin neliği konusunu
belirtmenin gerekliliğini göstermiştir. Konuyu günümüzle ilişkilendirilerek açıklamak, önemli hale gelmiştir. Bu
çerçevede, yalın tanımdan torik düzeydeki açıklamalara kadar, eğitim felsefesinin genel bir değerlendirmesinin
yapılması amaçlanmıştır.Amaç çerçevesindeki çalışmanın yöntemi, nitel araştırma deseninde bir durum, betimsel
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çalışma olup; çalışmada bütüncü yaklaşım benimsenmiştir. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılarak, eğitim
felsefesinin ne olup olmadığının analizi yapılmıştır. Analizde, belirli dokümanların sistematik şekilde incelenmesini
hedeflenmiştir. Doküman incelesi, çalışma öznesine ulaşmanın mümkün olmadığı örtük durumlarda, çalışılmak
istenilen olay ya da olguya ilişkin bilgiyi içeren dokümanların analiz edilmesidir. Çalışma bulguları, insanı merkez
alarak, bunun tanımlamasına göre anlam kazanıp iş gören bir eğitimin amacı ya da amaçları, doğası, kaynakları,
olanağı, ölçütleri, sınırları, problemleri ve daha listelenebilecek bazı konularla ilgili sorular sorarak, eğitim
felsefesinin ne'liğine açıklık getiren dokümanlardır. Kısaca belirtilen, bu ve benzeri sorularla verilen cevaplara göre
eğitim felsefesini ne'liğinin nasıl değişeceğini belirtmektedir. Soruların karşılığı olarak elde edilen sonuçlar, eğitim
felsefesinin ne'liğni ortaya koymanın bir başka tarzıdır. Böylece bir eğitim felsefesi çalışması ile dinleyicilere; hazır
eğitim reçeteleri sunmak yerine, eğitim reçetesini eğitim felsefesinin tanım ve öğretileri temelinde aramak gerektiği
düşüncesi çerçevesinde, onları; eğitim felsefesi hakkında daha bilinçli düşündürmeye yöneltme kazanımını
sağlanabilir ise, bu çalışma da amacına ulaşmış sayılır.
Anahtar Sözcükler:Eğitim Felsefesi, Eğitim Tanımları, Güncel Eğitim Felsefesi Akımları.

(1308) Felsefe Grubu Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim
Felsefeleri İle Öğretmenlik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özgür ULUBEY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ozgurulubey@gmail.com
Özet
Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihi Osmanlı’da Darülmualliminin açılmasına kadar uzanmaktadır.
Cumhuriyetle birlikte ilköğretmen okulları, köy muallim mektepleri, köy eğitmen kursları, köy enstitüleri, eğitim
enstitüsü ve eğitim fakültelerinde ilkokula öğretmen yetiştirilmiştir (Cicioğlu, 1983; Öztürk, 1996). Ortaokulların
öğretmen gereksinimi ise Orta Muallim Mektebi, eğitim enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulu ile karşılanmıştır
(Küçükahmet, 1993). 1970’lerden bugüne ortaöğretime, öğretmenlik formasyonu, öğretmenlik sertifika programı,
tezsiz yüksek lisans programı ve pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı ile eğitim fakültesi dışındaki
alanlardan mezun olanlara öğretmen olma hakkı tanınmıştır (Bilir, 2011; Polat, 2014; YÖK, 1997). Bu alanlar
genellikle Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu öğretmenliği gibi
alanlardır. Araştırmaya konu edilen Felsefe Grubu Öğretmenliği diğer öğretmenlik alanlarından farklı olarak,
felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık derslerini yürütmektedir. Ayrıca bu öğretmen adayları felsefe ve eğitim
felsefesi gibi dersleri lisans eğitimi boyunca almaktadırlar. Felsefe eğitimi almış öğretmen adaylarının
benimsedikleri eğitim felsefelerinin diğer öğretmen adaylarından farklı olacağı ve öğretmenliğe ilişkin
motivasyonlarının farklılaşacağı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada felsefe grubu öğretmenlerinin
benimsedikleri eğitim felsefeleri ile öğretmenliğe ilişkin motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’nin güney
batısındaki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde öğretmenlik sertifikası/formasyonu alan öğretmen
adaylarından amaçlı örneklem türlerinden uygun örneklem ile belirlenmiş 75 öğretmen adayı oluşturmuştur.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının gönüllü ve istekli olmalarına özen gösterilmiştir. Katılmak istemeyen ya
da gönüllü olmadığını belirten öğretmen adayları araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmanın verileri “Eğitim
İnançları Ölçeği” ve “Öğretmenlik Motivasyon Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler MANOVA ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda felsefe grubu öğretmenliği sertifika programında yer alan öğretmen adaylarının
benimsedikleri eğitim felsefelerine göre motivasyonlarının değiştiği belirlenmiştir. Araştırmanın yeni değişkenler
eklenerek farklı formasyon ve sertifika gruplarında yeniden yapılması önerilmiştir.
Anahtar sözcükler: Eğitim Felsefesi, Felsefe Grubu Öğretmeleri, Motivasyon.

(1401) İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi Ve Mentorluk
Hakkındaki Algılarının Belirlenmesi
Adem YILMAZ, Elif TAN
Kastamonu Üniversitesi
adem_gantep@hotmail.com
Özet
Eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından biri olan öğretmenlerin, kariyer gelişimi hakkında araştırmacılar
tarafından birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak öğretmenlerin yaşadığı mesleki gelişim
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problemleri ve bunların meydana gelme sebepleri üzerinedir. Bu çalışmada, ilköğretimde görev yapan fen bilgisi
öğretmenlerinin mesleki gelişim algılarının ve mentorluk uygulamalarının bu sürece olan etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Mentorluk, kendisinden daha genç veya daha az deneyimli olan bir bireyin gelişimiyle doğrudan
ilgilenen deneyimli ve güvenilir bir danışman olarak tanımlanabilir. Mentorluk uygulamaları genel olarak,
adaptasyon, uyum süreci ve kaynaştırma olarak çeşitli başlıklar altında incelenmektedir. Bu araştırmanın
öğretmenlerin mesleki gelişiminde yol gösterici bir rehber niteliği taşıması düşünülmektedir. Çalışmada, nicel
araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise araştırmacılar tarafından
geliştirilen “Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişiminde Mentorluk Uygulamalarının Etkisi Ölçeği
(FBÖMGMUEÖ)” olarak isimlendirilen Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin
çeşitli illerinde görev yapan ve mentorluk uygulamalarını almış olan toplam 1200 fen bilgisi öğretmeni
oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında internet ortamında oluşturulan on-line bir anket sistemi (google forms)
kullanılmıştır. Çeşitli işlem basamaklarından geçtikten sonra oluşturulan ölçeğin; madde analizi, açımlayıcı faktör
analizi, doğrulayıcı faktör analizi, Güvenirlik katsayısı (Cronbach's Alpha) hesaplanmış olup, 3 faktörlü bir yapıda
45 maddeden oluşan ve Güvenirlik katsayısı Cronbach's Alpha 0.82 olarak hesaplanmış bir ölçek geliştirilmiştir.
Toplanan veriler SPSS 17.0 ve LISREL 9.2 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi
sonucu KMO değeri, madde faktör yükleri, madde ölçek toplam korelasyon değerleri ve döndürülmüş faktör yükleri
belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ki-kare (𝜒2) uyumu, iyilik uyum indeksi GFI, AGFI, yaklaşık
hataların ortalama karekökü RMSEA, RMR, SRMR, CFI, NFI, NNFI uyum indeksi değişkenleri incelenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda sonucunda ki-kare (𝜒2) uyumu 2,33, iyilik uyum indeksi GFI değeri 0,91, AGFI değeri
0,93, yaklaşık hataların ortalama karekökü RMSEA değeri 0,02, RMR değeri 0,03, SRMR değeri 0,05, CFI değeri
0,92, NFI değeri 0,94, NNFI uyum indeksi değeri ise 0,95 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar geliştirilen
ölçeğin uyum sınırları içerisinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca mentorluk uygulamalarının ilköğretim fen bilgisi
öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinde olumlu katkı sağladığı ve mesleğe karşı olan özgüvenlerinin artmasında
olumlu sonuçlar gösterdiği belirlenmiştir. Mentorluk uygulamalarının öğretmenlere yol gösterici nitelikte olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Mesleki Gelişim, İlköğretim Fen Bilgisi, Mentorluk Uygulamaları.

(1402) Temel Astronomi Eğitiminde Yapılabilecek Bazı Uygulamalar
Afşar KABAŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
akabas@comu.edu.tr
Özet
Bu çalışmada, temel astronomi ve astrofizik eğitiminin öneminden bahsedilmiş, bu alanlara yönelik yaptırılabilecek
birkaç uygulama ve bu uygulamalardan elde edilebilecek kişisel çıktılar üzerinde durulmuştur. Çalışmada belirtilen
bu uygulamalar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi bünyesinde 2007 yılından beridir
TÜBİTAK Bilim ve Toplum v.b. gibi çeşitli proje çalışmalarında öğretmen ya da öğrenci eğitimi için yaptırılan
etkinlikler arasından seçilmiştir. Seçilen bu etkinliklerin çoğu, üstelik teleskop gibi özel aletlerin kullanımını da
gerektirmeyen, sadece bilgisayar, projeksiyon makinesi ve belli başlı kırtasiye malzemelerinin sağlanmasıyla zaman
kaybetmeden hemen yapılmaya başlanabilecek türden maliyeti düşük ama öğretici uygulamalardır. Bu temel
astronomi uygulamalarının, okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde verilen Astronomi ve Uzay
Bilimleri seçmeli dersi için, özel kolejlerde, bilim ve sanat merkezlerinde planlanan temel astronomi / astrofizik
eğitimleri için ve üniversitelerde öğretmen ve öğrenci eğitimine yönelik gerçekleştirilen çeşitli astronomi
etkinlikleri, yaz okulu ve yaz bilim kampları için bir katkı oluşturması da ayrıca amaçlanmıştır. Çalışmanın sonunda,
gerçekleştirilen etkinliklerin eğitimi alan kişiye kazandıracağı çıktılara dikkat çekilmiş ayrıca bu tip etkinliklerle
astronomi ve astrofizikte edinilmiş yanlış bilgilerin daha kalıcı şekilde düzeltilebileceğine işaret edilmiştir. Temel
bilim eğitimlerinin ve bu eğitimler için bir noktaya kadar tamamlayıcı destek sağlayan işte bu tip çalışma ve
uygulamaların toplumsal ve ülkesel bazda üretebileceği çıktılara da kısaca değinilmiş, günümüz dünyasında önemi
artık tartışılmaz olan fizik, matematik, kimya, biyoloji, astronomi, astrofizik ve uzay bilimlerinin ülkemizde de
giderek yükselen grafiklerle desteklenmesinin her şeyden önce milli bir zorunluluk olduğu vurgulanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bilim Eğitimi, Temel Astronomi Eğitimi, Temel Astronomi Uygulamaları.
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(1404) Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Kelime İlişkilendirme Testi
Aracılığıyla Isı-Sıcaklık Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi
Rana BAKIR, Elif ATABEK YİĞİT, Fatime BALKAN KIYICI
Kocaeli Gazi Ortaokulu
ranabakir@gmail.com
Özet
Bu çalışmada kelime ilişkilendirme testi aracılığı ile ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili
bilişsel yapılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Sakarya ilinin, Geyve ilçesi Osmangazi
Ortaokulu’nda öğrenim gören 8. sınıf (N=42) öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışma tarama modelinde betimsel bir
çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi kullanılmıştır. Bu testi oluşturmak
amacıyla 8. sınıf ünitelerinden biri olan Maddenin Halleri ve Isı ünitesi içerisinden öğrencilerin genellikle anlamakta
sorun yaşadıkları önceki çalışmalar tarafından da tespit edilen ve bilinen Isı-Sıcaklık konusu seçilmiştir. Isı-Sıcaklık
konusundan “Isı, Sıcaklık, Isı Alışverişi, Enerji, Sıcaklık Değişimi, Öz Isı” olmak üzere altı tane anahtar kavram
belirlenmiştir. Kelime ilişkilendirme testinde yer alan bu kavramlar öğrencilere ünite başı ön test ve ünite sonu son
test şeklinde uygulanmıştır. Böylece öğrencilerin bilişsel yapılarının öğretimin başında nasıl olduğu ve öğretim ile
nasıl değiştiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Her bir kavram için öğrencilere bir dakika süre verilmiştir. Öğrenciler bu
süre içerisinde anahtar kavramla ilişkili olduğunu düşündükleri cevap kelimeleri yazmışlardır.Elde edilen veriler,
anahtar kavram ve cevap kelimelerden oluşan bir frekans tablosuna kaydedilmiştir. Bu frekans tablosundaki veriler
ışığında ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık konusu ile ilgili bilişsel yapılarını ortaya koyan kavram ağları
çizilmiştir. Oluşturulan bu kavram ağlarıyla öğrencilerin Isı-Sıcaklık konusunda hangi kelimeleri hangi anahtar
kavramlarla ilişkilendirdikleri ve nasıl bağlantılar kurdukları, ne tür kavram yanılgılarına sahip oldukları, en sık
verdikleri cevap kelimelerin neler olduğu belirlenmiştir. Bu kavram ağları incelendiğinde ünite başında uygulanan
kavram ilişkilendirme testinde öğrencilerin yanlış ve anlamlı olmayan ilişkilendirmeler yaptıkları tespit edilmiştir.
Ünite sonunda ise bu yanlış ilişkilendirmelerin azaldığı, anahtar kelimelerle doğru ilişkilendirmelerin arttığı
belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkılarak Kelime İlişkilendirme Testi’nin öğrencilerin bilişsel
yapılarını belirlemede ve bir konudaki kavram yanılgılarını tespit etmede oldukça etkili bir teknik olduğu
söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Kelime İlişkilendirme, Isı, Sıcaklık, Bilişsel Yapı.

(1405) Çocuklarla Bilim: Havanın Varlığını Keşfetmek
Hasan Zühtü OKULU, Ayşe OĞUZ ÜNVER, Sertaç ARABACIOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
hasanokulu@mu.edu.tr
Özet
Bilim eğitiminin temelleri pek çok bilim eğitimcisinin de üzerinde ortak uzlaşı geliştirdiği üzere erken çocukluk
eğitiminde atılmaktadır. Bilimsel kavramların özellikle somut işlemler dönemindeki bu çocukların bilişsel gelişimi
için uygun olmayacağı bir gerçektir. Ancak bu yaş grubunda Piaget’nin de belirttiği üzere ileriki dönemlerde
kazanılacak kavramlar için zemin oluşturulmalıdır. Örneğin bilim eğitiminde katılar ve sıvılar arasındaki fark
kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Erken çocukluk döneminde çocuklar bazı nesnelerin dik durmasını veya
yuvarlanmasını gözlemleyerek ve köşelerine dokunarak şekil kavramını algılarlar. Küçük nesneleri sımsıkı tutarak,
büyük nesnelerin ise üzerine çıkarak veya kendi boyu ile kıyaslayarak tanımaya çalışır ve büyüklük kavramını
oluşturlar. Nesnelere dokunarak sertlik ve yumuşaklık kavramlarını öğrenirler. Dolayısıyla bu ve benzer tecrübeler
katılar ve sıvılara ilişkin duyular ile algılanan bir kavramsal zemini çocuklarda geliştirmektedir. Ancak hava ve
havanın varlığının yukarıdaki kişisel keşif süreçleri ile algılaması biraz karmaşıklaşmaktadır. Burada söz konusu
olan çıplak gözle görülemeyen, kolaylıkla boşlukla ilişkilendirilebilecek, renksiz, kokusuz bir olgunun
algılanmasıdır. Hava’ya ilişkin etkinlikler çocuklara "Elinizi yüzünüze doğru sallayın ve hissettiğiniz esinti havanın
varlığını göstermektedir." şeklinde bir yaklaşımla öğretilmesi yeterli olmayabilir. Bu tarz bir yaklaşımda hava
kavramı rüzgâr ile ilişkilendirilmektedir. Ancak havanın varlığını algılama havanın hacim, akışkanlık,
sıkıştırılabilirlik gibi pek çok maddesel özelliğini algılamayı gerektirir. Bu nedenle bu araştırmada bilim eğitimine
başlangıç olarak havanın varlığına ilişkin bu üç temel maddesel özellik üzerinden erken çocukluk eğitiminde
sorgulama temelli bir yaklaşım öne sürülmektedir. Etkinlik ardışık aşamalarla ilk olarak havanın bir hacmi olduğu
düşüncesini çocuklara kazandırmaktadır. Sorgulamanın doğası gereği hacim üzerine “En çok havayı kim toplar?”
adlı aşamada değişkenlerle düşünme, toplanacak havaya ilişkin tahminlerde bulunma, test etme ve veri toplama,
tahminleri doğrulama gibi süreçlerde deneyim kazandırılmaktadır. Ardışık aşamaların ikincisinde akışkanlık,
sıkıştırılabilirlik özellikleri üzerinden hava roketi yapılmaktadır. Burada da roketin en uzun mesafeyi kat edebilmesi
için balonun çok şişirilmesi, ya da az şişirilmesi gibi değişkenlerle düşünme, tahmin yürütme ve test etme, alınan
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mesafeyi ölçerek veriler toplama gibi pek çok süreçlerde bu iki özellik üzerinden sorgulama yapmaktadırlar.
Araştırma yaklaşımı olarak nitel araştırma türlerinden eylem araştırması olarak planlanan çalışmada, etkinlikler,
okul öncesi eğitim veren özel bir kurumda yaşları beş-altı arası değişen 15 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. Verileri
toplama süreçlerinde araştırmacı gözlem notları ve çocukların çalışma yapraklarındaki çizimlerinden
yararlanılmıştır. Sonuç olarak, çocukların ilk etkinliğe ilişkin çizimlerinde değiştirdikleri değişkenler ve denemeleri
sonucunda ulaştıkları sonuçlar yani hava miktarları çalışma yapraklarında doğru olarak rapor edilmiştir. Bu süreç
veri toplamanın bu yaşlarda bilim eğitimine başlangıç için doğru bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Benzer
şekilde ikinci etkinliğe ilişkin çalışma yapraklarında çocukların adımları ile gerçekleştirdikleri temel mesafe ölçümü
ve ölçümlerini matematiksel sayma ile çalışma yapraklarına aktarmaları benzer şekilde bu yaş grubunda bu
uygulamalara ışık tutmaktadır. Çocuklarda farklı yöntemlerle havayı toplama, öncesinde hangi yöntemle daha çok
havanın toplanacağını tahmin etme, sonrasında hacimleri karşılaştırma eğlenceli bir etkinlik olarak karşılanmıştır.
Ancak burada çocukların deneyimledikleri pek çok aşama ileride kazanılacak üst düzey bilimsel düşünme
becerilerinin en temel halleridir. Havanın varlığına ilişkin hacim, akışkanlık ve sıkıştırılabilirlik özelliklerini tek bir
etkinlikte ele almaları, ileride bu üç özellik üzerinden çok daha karmaşık katı, sıvı ve gaz kavramlarını
algılamalarını kolaylaştırabilecektir.
Anahtar Sözcükler: Erken Çocukluk Eğitimi, Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi, Havanın Varlığı.

(1406) Öğretmen Adaylarının Çözeltiler Konusundaki Başarı Düzeylerine 5e
Öğrenme Modeline Göre Yapılan Deneylerin Etkisi
Hatice KARAER, Gözde ÖKSÜZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
hkaraer@omu.edu.tr
Özet
Bu çalışma, kimya öğretmen adaylarının çözeltiler konusundaki başarı düzeylerine 5E öğrenme modeline göre
yapılan deneylerin etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Eğitim
Fakültesi OFMAE Bölümü Kimya Eğitim ABD’nin Genel Kimya Laboratuvar II dersine kayıtlı 15 öğrenciden
devam alan 14 öğrenci oluşturmaktadır. Çözeltiler konusuyla ilgili 7 deney (“Benzer Benzeri Çözer İlkesi”,
”Çözünenin İlave Ediliş Şeklinin Çözünme Hızına Etkisi”, “Farklı Derişimlerde Çözelti Hazırlama”, “Çözeltilerin
Yoğunluğu”, “Çözünürlüğe Sıcaklığın Etkisi”, “Tanecik Sayısının Donma Noktası Alçalmasıyla İlişkisi”, “Donma
Noktası Alçalmasıyla Molekül Ağırlığının Tayini”) altı haftada yapılmıştır. Deneylerde 5E öğrenme modeline göre
hazırlanan öğretmen işlem yaprakları ve öğrencilerin deney raporu kâğıtları kullanılmıştır. Çalışmanın verileri,
“Çözeltiler Başarı Testi” ve deney rapor kâğıtları ile toplanmıştır. Başarı testi ön test, son test ve kalıcılık testi olarak
kullanmıştır. Testteki sorular yapılacak deneylerin içeriğini kapsayan 23 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Ön test
çözeltiler konusuna başlamadan önce son test dönem sonunda kalıcılık testi ise yaklaşık bir yıl sonra uygulanmıştır.
Başarı testindeki sorular kimya ilişkili kaynak ve kişilerden yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulan soru
havuzundan yapılacak deneylere göre seçilmiştir. Soruların seçimlerinde öğrencilerin ön bilgilerini, yanılgılarını ve
yorumlama kabiliyetlerini ortaya çıkaran sorular olmasına özen gösterilmiştir. Başarı testinin kapsam geçerliliği için
alanında uzman öğretim elemanlarının ve 5. Sınıf kimya öğretmeni adaylarının görüş ve önerileri alınmıştır. Testin
pilot çalışması Kimya Öğretmenliği 4. Sınıfa kayıtlı 23 öğrenciden 20 gönüllü öğrenciyle yapılmıştır. Testin
güvenilirliği için bilgisayarda SPSS 16,0 programı ile Cronbanch Alpha Güvenilirlik Katsayısı 0,879 olarak
bulunmuştur. Başarı testindeki soruların analizinde öğretmen adaylarının soruları bilimsel ve mantıksal açıdan doğru
bir şekilde yanıtlamışlarsa 3 puan, açıklama bilimsel ve mantıksal açıdan doğru fakat eksiklikleri varsa 2 puan,
açıklama bilimsel ve mantıksal açıdan yanlışsa 1 puan, boş bırakılmış veya cümleler aynen tekrarlanmışsa 0 puan
verilmiştir. Ön test, son test ve kalıcılık testlerinin ortalamaları normal dağılım gösterip göstermediklerini
belirlemek için normallik testi yapılmış ve normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Testlerin ortalamalarını
karşılaştırmak için Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmış ve anlamlılık düzeyi P < 0,01 alınarak yorumlanmıştır. Elde
edilen verilere göre testler arasında anlamlı fark gözlenmiştir [F2-26 = 171,062; p<0,01]. Etki büyüklüğü ( kısmi ƞ2 =
0,929) olarak hesaplanmıştır. Ön test (𝑥= 0,47), son test (𝑥 = 2,20) ve kalıcılık testi (𝑥= 1,57) ortalamaları,
birbirleriyle karşılaştırıldığında son test ve kalıcılık testi ortalamalarının ön test ortalamasına göre artış olduğu ve en
fazla artışın son test ortalamasında görüldüğü saptanmıştır. Bu durumda, 5E öğrenme modeline göre yapılan
deneylerin öğretmen adaylarının çözeltiler konusundaki başarı düzeylerini anlamlı derecede yükselttiği söylenebilir.
5E öğrenme modeline göre yapılan deneyler öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmaktadır. Genel Kimya
laboratuvarında öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak için böyle etkinliklere yer verilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Çözeltiler, 5E Öğrenme Modeli, Kimya Deneyleri.
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(1408) Bir Öğrenme Aracı Olan Fen Deneyleri
1

Ayşe Aslıhan HALAT1, Mümin TUFAN2

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
aslihan_deu@hotmail.com, tufanmum@hotmail.com

Özet
Bilimsel düşünce günlük yaşamın bir parçasıdır. Günlük etkinlikler içinde çocuk bilimsel düşünceyle ilgili birçok
karakteristik özellikleri ortaya koyar. Çocuklar dünyayı çok erken yaşlarda tanımaya başlamaktadır. Çocuklar etrafı
görmeye başladıkları andan itibaren merak duygusu da başlar ve bebek artık inceleme yapmaya hazırdır. Örneğin:
bebekler doğdukları ilk ay ellerini incelerler. Yaş büyüdükçe inceleme alanları da genişlemektedir. 4-6 yaşlarında
çocuklar çiçekler, yapraklar, farklı boyutta taşlar ve çeşitli kabukları toplamaktan hoşlanır yakın çevresindeki
hayvanların hareketlerini, sesleini incelerler. Bizim öncelikli hedefimiz çocukların öğrenme ve gelişimi için
çevresindeki dünya hakkındaki meraklarını belirlemek ve onlara yardım etmektir(Jacobs & Crowley; 2007).
Okulöncesi çocuklarının merak ve araştırma duygularını geliştirici, zihinsel yeteneklerini uyarıcı, ileride okul
yaşamında başarılı olmalarını sağlama etkinliklerinden biri de fen etkinlikleridir. Fen etkinlikleri fen ve doğa
bilimlerine ilişkin bilgilerin çocuğa aktarmaya çalışmaktan ziyade, çocuğun fen ve doğa olaylarını yaparak
yaşayarak öğrenmesidir. Böylelikle fen etkinlikleri ile amaç çocuğun merakından yola çıkarak onun hem merakını
gidermek hem de bilgiye kendisi tarafından ulaşmasına rehberlik ederek öğrenmeyi kendisinin keşfetmesini
sağlamaktır. Öğrencilerde temel fen kavramlarının etkili bir şekilde kazandırılması öğretmen rehberliğinde
derslerinde uygulayacağı yöntem ve teknikler etkili olacaktır(Demiriz & Ulutaş, 2001). Bu yöntemlerden biri soru
sorma tekniğidir. Okulöncesi çocuklarının en önemli özelliklerinden biri soru sormalarıdır. Fen deneylerinin
yapıldığı ortamlar çocukların sorular sorabilecekleri, bu sorularına yanıtlar bulabilecekleri, gözlem ve test
edebilecekleri denemeler sonucunda yorumlar yapabilecekleri ortamlar olmalıdır. Çocukların deneyimlerini içeren
etkinlikler çocukların öğrendiği bilgiyi unutmamasını da sağlamaktadır. Çocuklar bu etkinlik aracılığı ile dünyayı
tanıma ve algılama çabası içine girerler; çevrelerini keşfederler, sorularına yanıt bulurlar (Yağlıkara, 2006). Fen
etkinliklerinde çocuklar için önemli yöntemlerden bir diğeri ise analoji yöntemidir. Analoji, bilinmeyen bir olayı
bilinen bir olayın koşullarında düşünerek, iki olay arasında karşılaştırma yaparak ve ilişkiler kurarak, bilinmeyen
olayı anlama sürecidir. Okulöncesi dönemde çocukların soyut kavramları anlamaları oldukça güçtür. Bu yöntemle
soyut kavramları somutlaştırarak fen etkinliklerinde daha faydalı öğrenmeler yaşanabilmektedir. Örneğin; 6 yaşında
bir çocuk bir ağacın suyu emdiğini bilir. Ancak bunu hayalinde canlandıramayabilir. Buna yardımcı olabilmek için,
bu yöntemi kullanmak daha faydalı olacaktır. Bir peçeteyle renkli bir suyu alıp peçetenin suyu nasıl çektiğini
gösterdiğimizde bu kavramı hayalinde daha rahat canlandıracaktır. Bu amaçla okulöncesi dönemde yapılabilecek bir
deneyin başlangıç, inceleme ve sonuç şeklinde tasarlanıp çocuğa faydaları üzerine durulacaktır. Sonuç olarak
çocukların merakından yola çıkarak çocuklara gerçek yaşantılar sunmak, bilgiye kendi çabaları sonucu ulaşmalarını
sağlar. Dolayısıyla çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrenme gerçekleştiği için öğrendikleri bilgiler daha kalıcı
olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Çocuklar, Deney, Soru, Fen, Analoji.

(1410) Ortaokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Spektrofotometre Kullanımı İle Gıda
Boyası Hakkındaki Farkındalıklarının Belirlenmesi
Yağmur Tuğçe ORHAN, H. Şule AYCAN, Güliz KAYMAKÇI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
suleaycan@hotmail.com
Özet
Bilim ve teknolojideki gelişmeler toplumsal konuların şekillenmesine ve 21. yüzyılın modern eğitim anlayışının
gelişmesine yön vermiştir. Öğretim yöntemleri ve ortamları yenilenerek mevcut eğitim uygulamalarında öğrencileri
ve eğiticileri geleceğe hazırlayan değişimler yaşanmaktadır. Fen bilimleri eğitimi, birçok fen konularını fen ve
teknoloji arasında ilişki kurarak bütüncül bir yaklaşımla öğrenmenin gerçekleşmesini esas alır. Son zamanlarda
genel kimya laboratuarlarında kullanılmaya başlayan UV-görünür spektrofotometreler ile renkli çözeltilerin
absorbsiyon spektrumları belirlenebilmektedir.Spektrofotometreler ile bazı gıda katkı maddelerinin (gıda boyası,
tatlandırıcılar, koruyucular vb.) kantitatif analizleri de gerçekleştirilebilmektedir. Günlük hayatımızda kullandığımız
sayısız gıda maddesi içerisinde, gıda renklendiricilerinden bulunmaktadır. Örneğin, spor içecekleri, enerji içecekleri
kek, hamur işi ve sosların gıda renklendiricileri içerdiği tespit edilmiştir. Sentetik ve doğal gıda renklendiricileri
olarak ikiye ayrılan gıda boyalarından, sentetik olanlarının [tartrazin (E102) ve sunset yellow (E110)] insanlarda
özellikle çocuklarda astım, egzama, ürtiker ve migreni tetiklediği; hiperaktivite, huzursuzluk ve uyku bozukluğuna
neden olduğu klinik çalışmalarla saptanmıştır. Tüketimi giderek artan, gıda renklendiricileri ile cazibesi arttırılan bu
gıda maddelerine karşı öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bilincin erken yaşlarda öğrencilere
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kazandırılması ile birçok olumsuz durumun önüne geçilebileceği düşünülmektedir. Bu çalışma ile ortaokul 4. sınıf
öğrencilerinde deneysel etkinlik ile gıda boyalarına yönelik bilinçli tüketim ve sağlıklı yaşam için gerekli olan
durumların önemini kavraması ve günlük yaşamda uygulayabilmeleri için farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.
Bu amaçla katılımcılara gıda boyalarının pratik analizini sağlayan spektrofotometrenin kullanımı içeren etkinlik
gösteri deneyi şeklinde araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum
çalışması olarak desenlenmiştir. Çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında, Muğla il merkezinde öğrenim
görmekte olan 13 ortaokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak deneysel etkinlik
öncesinde ve sonrasında katılımcıların farkındalıklarını belirmek amacıyla yarı-yapılandırılmış görüşme formu
uygulanmıştır. Etkinlik öğrencilerin bilişsel ve psikomotor yeterlilikleri göz önüne alınarak gösteri deneyi şeklinde
uygulanmıştır.Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda öğrencilerin en çok marketten
içecek satın aldıkları ve bu ürünleri satın alırken tanınmış marka olmasını tercih ettikleri görülmektedir. Etkinlik
öncesinde gıda boyasını besinlere renk veren zararlı bir madde olarak tanımladıkları ve kimyasal oldukları için
zararlı bulmalarına rağmen, besinleri tadı güzel olduğu için tükettiklerini belirtmişlerdir. Etkinlik sonrasında ise gıda
boyalarını doğal ve kimyasal olmak üzere iki çeşit olduğunu, kimyasal olanlarını zararlı ve doğal olanları ise
zararsız diye gruplandırdıkları ve gıda boyalarının her şeyde bulunmasından dolayı istemeseler bile tüketmek
zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışma sayesinde öğrencilerde E kod bilincinin oluştuğu görülmektedir.
Gıda boyası varlığını etkinlik öncesinde daha çok ampirik olmayan gözlem yoluyla bulabileceklerini ifade
ederlerken, etkinlik sonrasında ise spektrofotometre cihazı ve deneyler ile tespit edebileceklerini belirtmişlerdir.
Öğrenciler gıda seçimlerinde ailelerin etkili olmasından dolayı, gıda boyaları hakkındaki edindikleri bilgileri
paylaşacaklarını ifade etmişlerdir. Genel olarak etkinlik öğrencileri tükettikleri gıdalar içindeki katkı maddelerine
karşı farkındalık oluşturmada etkili olduğu ve bu sürece spektrofotometrelerin dâhil edilmesiyle konuya yönelik
ilgilerinin arttığı söylenebilir. Eğitim ve öğretime spektrofotometre gibi teknolojik cihazların dâhil edilmesiyle
öğrencilerin doğrudan sağlığını etkileyen konularda farkındalıklarının arttırılması sağlayan etkinliklerin
çeşitlendirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Spektrofotometre, Gıda Boyaları, Gösteri Deneyi, Fen Eğitimi.

(1411) Öğretmen Adaylarının Bazı Biyoloji Konularının Öğretiminde
Akrostiş Tekniğinin Kullanımına Yönelik Görüşleri
Fergan KARAER, Hatice KARAER, Dilek ÇAVUŞOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
fkaraer@omu.edu.tr
Özet
Akrostiş tekniği belli bir bilgiyi hafızaya kodlamak için cümlelerin ilk harflerinden anlamlı, kafiyeli ve hafızada
daha kalıcı olan başka bir kelime veya cümle oluşturmaktır. Bazı akrostişe edilmiş kelime ya da cümleler anlamlı
olabildiği gibi anlamsız da olabilir. Anlamsız olanlar da bile kafiyeli ve hafızada kalıcı bir özelliğe sahiptir. Bu
çalışma, Biyoloji konularından “Canlı-Cansız Arasındaki Farklar”; “Hücre Organelleri ve Dokuların
Sınıflandırılması” konularının öğretiminde akrostiş tekniğinin kullanımına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın katılımcılarınıEğitim Fakültesi’nin Fen Bilgisi, Biyoloji ve Kimya
öğretmenliği programlarında Genel Biyoloji dersi alan gönüllü 31 öğretmen adayı oluşturmaktadır.Verilerin
toplanmasında, bir gözlemcinin yaptığı nitel gözlemler, açık uçlu tek sorudan oluşan görüş formu ve 4 gönüllü
öğretmen adayıyla yapılan ve ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler
kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemiyle görüş formundaki tek soru ve yüz yüze yapılan yarı
yapılandırılmış görüşme sorularının yanıtları olumlu ve olumsuz şeklinde anlamlı hale getirilerek frekans ve yüzde
oranları verilmiştir. Ayrıca görüş formundaki öğretmen adaylarının görüşlerinden alıntılar sunulmuştur. Öğretmen
adaylarının görüşlerinden akrostiş tekniğinin bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırdığı, soyut kavramları
somutlaştırdığı, dersteki başarı oranını artıracağı, kalıcılı ve kolay öğrenme sağladığı, eğlenceli olduğu vb. pek çok
olumlu görüşlerin yanında her konuya uygulanamayacağı gibi olumsuz görüşlere de rastlanmıştır. Öğretmen
adaylarının alanları farklı olsa da akrostiş tekniğiyle işlenen derslere yönelik görüşlerinin benzer olduğu
belirlenmiştir. Akrostiş tekniği öncesinde yapılan nitel gözlemde öğretmen adaylarının çoğunluğu konuyla ilgili
kavramları hatırlamada zorlandıkları, teknik uygulandıktan birkaç hafta geçmesine karşılık kavramları hatırlamaları
hatta görüş formlarına yazmaları onların kalıcı ve anlamlı öğrenme gerçekleştirildiklerini düşündürmektedir. Elde
edilen bulgulardan tüm katılımcılar akrostiş tekniği hafıza güçlendirmek amacıyla kullanıldığı için faydalı bir teknik
olduğu, kolay, kalıcı ve eğlenerek öğrenmeyi teşvik ettiği, biyoloji dersinin uygun konularında kullanılabileceği vb.
sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının eğitimlerinde böyle etkinliklere yer verilerek kalıcı öğrenme
sağlanabilir.
Anahtar Sözcükler: Akrostiş Tekniği, Kalıcı Öğrenme, Biyoloji Öğretimi.
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(1412) Kimya Öğretmen Adaylarının Gravimetrik ve Volumetrik Analizlerle
İlgili Problemlerin Çözümlerinde Akış Şemalarının Kullanılmasına Yönelik
Görüşleri
Hatice KARAER, Gözde ÖKSÜZ, Muhammed TUNÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
hkaraer@omu.edu.tr
Özet
Kronoloji, nicelik, hiyerarşi gibi soyut ilişkilerin görsel gösterimi olan şemalar, çoğunlukla ders kitaplarında tablo
ve akış şeması şeklindedir. Akış şeması bir sürecin akışını ya da işlemlerin yapılış şırasını gösteren görsellerdir.
Genellikle Öğretimsel amaçlı kullanımda tek bir temel kavramı ifade ettiği gibi elektrik-elektronik devrelerin
gösteriminde; bir maddenin üretim aşamasının gösterimi şeklinde de kullanılmaktadır. Şemalar bazen aşamalı bir
biçimde bazen nedensel ilişkileri gösteren biçimde basit, sade ve anlaşılır şekilde düzenlendiği zaman öğrencilere
eğlenceli gelebilmektedir. Bilgiyi görselleştirdiği için daha etkili öğrenmeye ve düşünceler arası ilişkileri daha iyi
anlamlandırmaya yardımcı olur. Bu çalışma öğretmen adaylarının Gravimetrik ve Volumetrik analizlerle İlgili
problemlerin çözümlerinde akış şemaların kullanılmasına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Çalışmanın katılımcılarınıEğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Kimya Eğitimi ABD ’da Analitik Kimya II dersine
kayıtlı 13 öğrenci ve 1 gözlemci oluşturmaktadır. Akış Şemalarının Problem Çözme Yöntemine göre uygulanması
2015-2016 Eğitim öğretim yılının Bahar Döneminde Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Kimya Eğitimi ABD’nin
Analitik Kimya II dersinde yapılmıştır. Uygulamalar yapılırken problem çözme yönteminin 1. Aşamasında
problemlere ait akış şeması çizilerek problemin tanıtılmıştır. 2. Aşamasında probleme ait veriler akış şeması
üzerinde gösterilerek çözümde hangi verilerin kullanılıp kullanılmayacağı kavratılmıştır. 3. Aşamada problemlere
uygun hipotezler öne sürülerek problemlerle konular arasında ilişki ya da ilişkileri kurmaları istenmiştir. 4. Aşamada
problem çözümü ve hipotezler test edilmesi ve 5. Aşamada onların problemlerle ilişkili görüşleri alınarak sonuca
ulaşmaları sağlanmıştır. Veriler açık uçlu tek sorudan oluşan görüş formu ve 14 hafta boyunca dersi takip eden bir
gözlemci görüşleri ile toplanmıştır. Ayrıca 4 gönüllü öğretmen adayıyla yüz yüze yapılandırılmış mülakat yapılmış
ve görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilerek görüş formundaki verilerin yeterliliği ve zenginliği artırılmıştır.
Verilerin Analizinde içerik analizi yöntemiyle görüş formundaki tek soru ve yüz yüze yapılandırılmış mülakat
soruları anlamlı hale getirilerek frekans ve yüzde oranları şeklinde verilmiştir. Ayrıca görüş formundaki öğretmen
adaylarının alıntılarına yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerinden problemlerin daha iyi anlaşıldığı,
çözümü görselleştirerek kolaylaştırdığı, işlem basamaklarını sıraya koyarak doğru sonuca ulaşmayı sağladığı,
problem çözebilme sevincini yaşattığı, işlem basamaklarını adım adım gösterdiği, kafa karışıklığına neden olan
soruların çözüme nasıl gidilmesi gerektiğini net bir şekilde açıkladığı vb. pek çok olumlu görüşler tespit edilmiştir.
Bu çalışma Gravimetrik ve Volumetrik analiz problemleri gibi uzun metin içeren soruların çözümlerinde işlem
basamaklarının adım adım akış şeması üzerinde gösterilmesi problemin anlaşılmasında önemli rol oynadığını ortaya
koymuştur. Öğretmen adaylarının eğitimlerinde böyle etkinliklere yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Akış Şeması, Problem Çözme, Gravimetrik Analiz, Volumetrik Analiz.

(1413) Fen ve Teknoloji Dersinde Laboratuvar Uygulamalarına İlişkin
Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi
Mehmet AKSÜT, Çiğdem BALIKÇI, Dilber YİĞİT
Mega Eğitim Danışmanlık
dr.aksut@gmail.com
Özet
Eğitim, değişen dünya şartları ile beraber sürekli gelişim içerisindedir. Bu nedenle sürekli geliştirilen eğitim
programlarında, yeni öğretme ortamlarının oluşturulması, dersin etkili öğrenimi için materyallerin ve yöntemlerin
seçimi ile beraber öğrencilerin ilgi, tutum ve ihtiyaçlarının belirlemesi de büyük önem taşır. Fen eğitiminde temel
amaç, öğrencilerin fen bilimiyle ilgili bilimsel bilgileri ezberlemeleri değil, hayatları boyunca karşılaşacakları
problemleri çözebilmeleri, bilgiye ulaşabilmek için gerekli bilimsel tutumları ve becerileri yetenekleri ölçüsünde
kazanmalarıdır. Fen ve Teknoloji derslerinde laboratuar çalışmalarının başarıya etkisi çok büyüktür. Çocuklar
laboratuarlarda deneyler yoluyla hem öğrenmekte hem de pratik becerilerini geliştirmektedir. Ancak, deney
metodunda asıl olan deneylerin öğrenciler tarafından yapılmasıdır. Öğretmenin kendisinin yapmış olduğu gösteri
deneyleri deney metodu olmaz, gösteri metodu olur. Bu durumda laboratuar çalışmalarında istenilen başarıya
ulaşılamaz. Öğrenmenin sadece sınıf içi etkinliklerle değil, bunun yanında bilginin yapılandırmasına katkıda
bulunan sınıf dışı laboratuar etkinlikleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Bundan böyle sınıf dışı laboratuar
etkinliklerinin, öğrencilerin aktif katılımı ve araştırmaya dayalı uygulamalar ile gerçekleştirilmesinin öğrencilerin
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eğlenerek, anlayarak öğrenmesini sağlayacak önemli bir nokta olduğu söylenebilir. Fen eğitiminde öğrenci merkezli
bir yaklaşım söz konusu olduğundan, öğrencinin fen ve teknoloji dersinde laboratuar uygulamalarına ilişkin
tutumlarının değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini ortaokul öğrencileri, çalışma evrenini Uşak ilindeki ortaokul öğrencileri, örneklemi ise bir
devlet ortaokulu, bir özel etüt merkezi ve bir Pedagoji enstitüsüne devam eden her sınıftan 30 öğrenci olmak üzere
120 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak iki kişisel 20 tutum olmak üzere 22
maddeden oluşan anket kullanılmıştır. Anketin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .74 olarak belirlenmiştir.
Araştırma bulgularına göre; katılımcılar “Sonucunu bilmediğim deneyler daha çok ilgimi çeker” seçeneğinde en
yüksek görüş birliği sağlamışlardır. (% 80,08) Bunu; “Deney yaparak dersi daha kolay öğreniyorum (% 78,80),
“Laboratuvarda öğrenmek, sınıfta öğrenmekten daha çok ilgimi çeker” (78,40) ve “Fen ve Teknoloji dersinde
fikirlerimi paylaşmak isterim” (75,40) seçenekleri izlemektedir.En düşük düzeyde katılıcı görüş birliği ise; “Deney
yaparken laboratuvar araçlarına zarar verme kaygısı taşırım” (59,80), “Sözel dersleri sevdiğim için Fen ve
Teknolojiye karşı ilgisizim” (% 41,00), “Fen ve Teknoloji ile ilgili ödevleri yapmak sıkıntı vericidir” (% 40,00) ve
“Fen ve teknoloji dersi okul dışında ilgimi çekmez” (% 38,60) seçeneklerindedir.Araştırma sonucunda; ortaokul
öğrencilerinin laboratuarda gerçekleşecek etkinliklere katılmayı istedikleri, paylaşıma önem verdikleri, deney
yaparken kaygı taşımadıkları, sözel derslerle birlikte Fen ve Teknoloji dersini de önemsedikleri saptanmıştır.
Öğrenci tutumlarının tespitine yönelik benzer araştırmaların diğer dersler için de yapılmasının yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Fen ve Teknoloji, Deney, Laboratuar, Ortaokul.

(1414) 9. Sınıf Lise Öğrencilerinin Fizik ve Biyoloji Dersine Yönelik
Motivasyonlarının İncelenmesi
Muhammet Mustafa ALPASLAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
mustafalpaslan@mu.edu.tr
Özet
Fen eğitiminde öğrencilerin motivasyonunun incelendiği çalışmalarda öğrencilerin motivasyonun fen bilim
disiplinleri arasında değişebilir olduğu belirlenmiştir. Fakat Türkiye’de yapılan çalışmalar genellikle üniversite
düzeyindeki öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Lise düzeyindeki öğrenciler üzerinde az sayıda çalışma
yapılmıştır. Buna ek olarak, Alexander ve Buehl (2009) ders alanlarında meydana gelen ayrışmaların öğrencilerin
yeni ders branşı için ayrı motivasyonlar geliştireceğini savunmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada ilköğretimden orta
öğretime geçerek ilk defa fizik ve biyoloji dersi alan öğrencilerin (9. Sınıf) fizik ve biyoloji dersine yönelik
motivasyonlarını incelenmektir. Bu betimleyici durum çalışmasına Muğla İlinde 3 lisede öğrenim gören 617 (321
kadın) 9. sınıf öğrencileri katılmıştır. Katılımcıların fizik ve biyoloji dersine yönelik motivasyonları ölçmek
amacıyla Pintrich ve arkadaşları tarafından geliştirilen 7’li Likert tipi Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği’nin
motivasyonel inançlar boyutunda olan, Hedef Yönelimi, Amaca Odaklanma, Konu Değeri, Öğrenme İnançları, Özyeterlik ve Sınav Kaygısı alt boyutları kullanılmıştır. Toplam 31 sorudan oluşan ölçek fizik ve biyoloji dersi için ayrı
ayrı hazırlanıp ilk dönemin sonunda öğrencilere uygulanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizleri Fizik ve biyoloji
ölçeğinin güvenilir (Cronbach alfa değeri fizik ölçeği için 0.69 ve 0.79 ve biyoloji ölçeği için 0.71 ve 0.85 arasında)
ve geçerli (DFA testi fizik ve biyoloji ölçekleri için CFI=0.94) olduğunu göstermiştir. Araştırma sorularına cevap
vermek için SPSS 21.0 programında çok yönlü ve tek tekrarlayan ölçümler varyans analizi (MANOVA ve ANOVA)
kullanılmıştır. MANOVA testi sonucunda öğrencilerin fizik ve biyoloji dersine yönelik motivasyonları arasında
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (Wilks’ lambda=,734, F (6,609) =36,854; p<.0001). Hangi alt boyutlarda
anlamlı fark olup olmadığını incelemek için yapılan ANOVA sonuçlarına göre, öğrenciler öz-yeterlik (F (1, 614) =
63,070, p<.01) alt boyutunda biyoloji dersine karşı fizik dersinden daha yüksek motivasyona sahip olduklarını rapor
etmişlerdir. Ancak fizik dersinde karşı biyoloji dersinden amaca odaklanma (F (1, 614) = 10,366, p<.01), öğrenme
inançları (F (1, 614) = 118,709, p<.01) ve test kaygısı (F (1, 614) = 47,691, p<.01) alt boyutlarında daha yüksek
motivasyona sahip olduklarını bulunmuştur. Hedef yönelimi ve konu değeri alt boyutlarında ise anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonuçları fizik ve biyoloji dersinin öğretimi açısından önemli olup öğrencilerin farklı
ders branşları için ayrı motivasyona sahip olduklarını ve bu farklılığın lisenin ilk dönemlerinde de var olduğunu
ortaya koymaktadır. Buna ek olarak yapılan çalışmalarda öğrencilerin fizik bilgisini diğer derslerdeki bilgiden (ör.
Biyoloji) daha fazla kesin ve değişmez olduğu rapor edilmiştir. Öğrencilerin bu görüşü fizik dersine karşı daha az
öz-yeterliliğe ve test kaygısına sahip olmalarına neden olmuş olabilir.
Anahtar Sözcükler: Motivasyon, Fen Eğitimi, Manova.
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(1415) Lise Öğrencilerinin Kaynakları Yönetme Stratejilerinin İncelenmesi
Muhammet Mustafa ALPASLAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
mustafalpaslan@mu.edu.tr
Özet
Öz-düzenlemeye dayalı öğrenmenin bir alt boyutu olan kaynakları yönetme stratejileri bireyin hedeflerine ulaşması
ve ihtiyaçlarını karşılaması için çevredeki ortamı değiştirme veya kullanma stratejileri olarak tanımlanır. Alan
yazındaki çalışmalarda kaynakları yönetme stratejilerinin öğrencilerin motivasyonuna ve akademik başarılarına
olumlu katkı yaptığını belirtilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalar öğrencilerin motivasyonlarının ve öğrenme
stratejilerinin fen alanındaki disiplinler (ör. fizik, kimya) arası farklılık göstereceğini rapor etmiştir. Fakat
öğrencilerin kaynak yönetme stratejilerinin fen alanındaki disiplinler arasında farklıklarıyla ilgili alan yazında az
sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu yüzden, bu çalışmada alan yazındaki bu boşluk hedef alınarak lise 9. sınıfta
öğrenim gören öğrencilerin fizik ve biyoloji dersine yönelik kaynakları yönetme stratejilerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Muğla İl’inde 3 lisede öğrenim gören 603 (324 kadın) 9. sınıf öğrencisi
oluşturmuştur. Öğrencilerin kaynakları yönetme stratejileri 7’li Likert tipi Öğrenmede Motive Edici Stratejiler
Ölçeği kullanılarak zaman ve çalışma çevresini düzenleme, çabanın düzenlenmesi, arkadaştan öğrenme ve yardım
arama alt boyutlarında ölçülmüştür. Toplam 17 sorudan oluşan ölçek Fizik ve Biyoloji dersi için ayrı ayrı hazırlanıp
ilk dönemin sonunda öğrencilere uygulanmıştır. Fizik ve Biyoloji ölçeğinin güvenilir (Cronbach alfa değeri fizik
ölçeği için 0.79 ve 0.88 ve biyoloji ölçeği için 0.77 ve 0.92 arasında) ve geçerli (DFA testi fizik ölçeği için
CFI=0.95 ve biyoloji ölçeği için CFI=0.97) olduğunu göstermiştir. Araştırma verileri SPSS 21.0 programında çok
yönlü ve tek tekrarlayan ölçümler varyans analizi (MANOVA ve ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir.
MANOVA testi sonucunda öğrencilerin fizik ve biyoloji dersine kaynakları yönetme stratejileri arasında anlamlı
farklılık olduğu belirlenmiştir (Wilks’ lambda=,786, F (4, 603) =44,260; p<.0001). Alt boyutlardaki farklılıkların
belirlenmesi için yapılan ANOVA sonuçlarına göre, öğrenciler çabanın düzenlenmesi stratejisini (F (1, 602) =
39,493, p<.01) fizik dersinde daha fazla kullandıkları bulunmuştur. Ancak zaman ve çalışma çevresini düzenleme (F
(1, 602) = 36,506, p<.01), arkadaştan öğrenme (F (1, 602) = 56,344, p<.01) ve yardım arama (F (1, 602) = 61,550,
p<.01) stratejilerini biyoloji dersinde daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları fizik ve
biyoloji derslerinin öğretimi açısından önemli olup öğrencilerin farklı ders branşları için ayrı kaynakları yönetme
stratejilerini geliştirdikleri ve bu farklılığın lisenin ilk dönemlerinde de var olduğunu göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Öğrenme Stratejileri, Fizik Eğitimi, Biyoloji Eğitimi.

(1416) Ders Alanının Lise Öğrencilerinin Biliş ve Bilişüstü Stratejilerine
Etkisi: Fizik ve Biyoloji Dersi
Muhammet Mustafa ALPASLAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
mustafalpaslan@mu.edu.tr
Özet
Son yıllarda Türkiye’de yapılan çalışmalarda bilişsel ve bilişüstü öğrenme stratejilerinin öğrencilerin akademik
başarılarında önemli bir değişken olduğunu vurgulanmıştır. Biliş kişinin dış dünyayı anlarken ve bilgi edinirken
kullandığı zihinsel süreç veya eylemler olarak tanımlanırken bilişüstü ise kişi tarafından bu bilişsel süreçlerin
farkındalığı ve izlenilmesi olarak tanımlanır. Alan yazındaki çalışmalarda biliş ve bilişüstü süreçlerini etkin olarak
kullanan öğrencilerin düşük öğrencilere göre akademik eylemlere daha fazla katılım ve çaba gösterdikleri
belirlenmiştir. Bilişsel ve bilişüstü öğrenme ile ilgili ortaya atılan görüşler bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin
disiplinler arası fark gösterebileceğini belirmiştir. Bu çalışmada lise 9. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin fizik ve
biyoloji dersine yönelik bilişsel ve bilişüstü stratejilerini incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Muğla İl’inde 3
lisede öğrenim gören toplam 603 (324 kadın) 9. sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin bilişsel ve bilişüstü
stratejileri 7’li Likert tipi Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği kullanılarak tekrarlama, ayrıntılandırma,
örgütleme, eleştirel düşünme ve bilişüstü öz-düzenleme alt boyutlarında ölçülmüştür.Toplam 31 sorudan oluşan
ölçek fizik ve biyoloji dersi için ayrı ayrı hazırlanıp ilk dönemin sonunda öğrencilere uygulanmıştır.Geçerlik ve
güvenirlik analizleri Fizik ve Biyoloji ölçeğinin güvenilir (Cronbach alfa değeri fizik ölçeği için 0.81 ve 0.92 ve
biyoloji ölçeği için 0.78 ve 0.90 arasında) ve geçerli (DFA testi fizik ölçeği için CFI=0.94 ve biyoloji ölçeği için
CFI=0.95) olduğunu göstermiştir. Araştırma verileri SPSS 21.0 programında çok yönlü ve tek tekrarlayan ölçümler
varyans analizi (MANOVA ve ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. MANOVA testi sonucunda öğrencilerin
fizik ve biyoloji dersine yönelik bilişsel ve bilişüstü öğrenme stratejileri arasında anlamlı farklılık olduğu
belirlenmiştir (Wilks’ lambda=,884, F (5, 603) =15,623; p<.0001). Hangi alt boyutlarda anlamlı fark olup
olmadığını incelemek için yapılan ANOVA sonuçlarına göre, öğrenciler tekrarlama (F (1, 602) = 8,811, p<.01)
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stratejisini fizik dersinde biyoloji dersine nazaran daha fazla kullandıklarını rapor etmişlerdir. Ancak eleştirel
düşünme (F (1, 602) = 71,431, p<.01) ve bilişüstü öz-düzenleme (F (1, 602) = 4,730, p<.05) stratejilerini fizik
dersine nazaran biyoloji dersinde daha fazla kullandıkları bulunmuştur. Ayrıntılandırma ve örgütleme stratejileri
kullanılmasında fizik ve biyoloji dersi arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu çalışmanın sonuçları fizik
ve biyoloji dersinin öğretimi açısından önemli olup öğrencilerin farklı derslerde ayrı bilişsel ve bilişüstü stratejiler
geliştirdiklerini ve bu farklılığın lisenin ilk dönemlerinde de var olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Öğrenme Stratejileri, Bilişüstü Stratejiler, Fizik Eğitimi, Biyoloji Eğitimi.

(1418) 2013 Fen Bilimleri Ders Programında Yer Alan Öğrenme Alanları ve
Etkinliklerin Günlük Yaşamla İlişkisinin Belirlenmesi
Naciye ŞİMŞEK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
naciyesimsek@comu.edu.tr

Özet
Bu çalışmanın amacı, 2013 Fen Bilimleri Ders programında yer alan bilgi, beceri, duyuş, fen- teknoloji –toplumçevre öğrenme alanları ile etkinliklerin incelenerek günlük yaşamla ilişkilerinin belirlemesidir. Bu amaca yönelik
olarak fen bilimleri ders programında yer alan (1) BİLGİ öğrenme alanları olan; Canlılar ve Hayat, Madde ve
Değişim, Fiziksel olaylar, Dünya- Evren, içerisinde yer alan ünitelerin bilgi içeriklerinin günlük yaşamla ilişkilerinin
olup olmadığı varsa nasıl ilişkilendirildikleri ,(2)BECERİ öğrenme alanları olan; Bilimsel Süreç Becerileri ve
Yaşam Becerileri( Analitik düşünme, Karar verme, Yaratıcı düşünme, Girişimcilik, İletişim, Takım çalışması) gibi
becerilerin günlük yaşamla ilişkilerinin olup olmadığı ve günlük yaşamda ortaya çıkan problemleri çözme
becerilerinin gelişimine katkısı., (3)DUYUŞ öğrenme alanları olan; Tutum, Motivasyon, Değer, Sorumluluk gibi
kavramların geliştirilmesine yönelik kazanımların neler olduğu, (4) FEN TEKNOLOJİ TOPLUM ÇEVRE öğrenme
alanları olan;Sosyo-Bilimsel Konular, Bilimin Doğası, Bilim ve Teknoloji ilişkisi, Bilimin Toplumsal Katkısı,
Sürdürülebilir Kalkınma Bilinci, Fen ve Kariyer Bilinci geliştirme konusunda öğrencilerin nasıl desteklendiği ve
ETKİNLİKLER ’in günlük yaşamla ilişkisi incelenmiş elde edilen bulgular tablo ve grafiklerle gösterilmiştir.
Çalışma halen devam etmektedir. Çalışmada 2013 fen bilimleri dersi 3.4.5.6.7.8. sınıflar ders programları ve Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen ve Bakanlığın internet sitesinde yer alan ders kitapları adı geçen alanlar ve
etkinlikler bakımından ayrı ayrı incelenmiştir. Bazı öğrenme alanları yolu ile fen bilimleri dersi günlük yaşamla
ilişki kurulurken bazı öğrenme alanlarının günlük yaşamla doğrudan bir ilişkisine rastlanmamıştır. Günlük yaşama
ile en çok ilişkisi olan öğrenme alanının Bilgi öğrenme alanı olduğu görülmüştür. Etkinlikler bazında ise beceri
alanlarından bilimsel süreç becerileri ile günlük yaşam arasında ilişki kurulduğu, yaşam becerileri ile günlük yaşam
arasında doğrudan bir ilişki olduğu gözlenememiştir. Etkinlikler de ise genel olarak bazı bilimsel süreç ve yaşam
becerileri günlük yaşam arasında az da olsa bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Duyuş öğrenme alanı ile günlük yaşam
arasında bazı ünitelerde bir ilişkinin kurulduğu gözlemlenmiştir. Fen teknoloji toplum çevre öğrenme alanı ve
günlük yaşam ile aralarında bir ilişki kurulmuş mudur? Diye bakıldığında bazı ünitelerde fazla olmamakla beraber
bir ilişkiye rastlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Öğrenme Alanı, Etkinlikler, Fen Bilimleri Dersi, Günlük Yaşam, İlişki.

(1419) İlkokul 3. ve 4. Sınıf Fen Bilimleri Kitap İçerikleri ve Ders
Kazanımlarının Duyuş Öğrenme Alanı İle İlişkilerinin Belirlenmesi
Naciye ŞİMŞEK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
naciyesimsek@comu.edu.tr
Özet
2003 Bilimleri Dersi Öğretim Programında “Kazanımlar (bilgi öğrenme alanına aitkazanımlar), bilimsel bilginin;
beceri, duyuş ve günlük yaşamla olan ilişkisi dikkate alınarak tasarlanmıştır. “Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programının vizyonu; Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek olarak tanımlanmıştır. Araştıransorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen,
sürdürülebilir
kalkınma
bilinciyle
yaşam
boyu
öğrenen
fen
okuryazarı
bireyler; fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji toplum-çevre ile
olan
ilişkisine
yönelik
anlayışa
ve
psikomotor
becerilere
sahiptir.
Fen okuryazarı bireyler, fen bilimlerine ilişkin temel bilgilere (Biyoloji, Fizik, Kimya, Yer, Gök ve Çevre Bilimleri,
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Sağlık ve Doğal Afetler) ve doğal çevrenin keşfedilmesine yönelik bilimsel süreç becerilerine sahiptir. Bu bireyler,
kendilerini toplumsal sorunlarla ilgili problemlerin çözümü konusunda sorumlu hisseder, yaratıcı ve analitik
düşünme becerileri yardımıyla bireysel veya işbirliğine dayalı alternatif çözüm önerileri üretebilirler” (Fen bilimleri
dersi öğretim programı, 2013:I) denilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Fen okuryazarlığı tanımından da hareketle
Bilgi öğrenme alanı ve kazanımlar ve Fen Bilimleri ders kitap içeriklerinin incelenerek Duyuş öğrenme alanı ile
aralarındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Bu amaca yönelik olarak da 3. ve 4. Sınıf fen bilimleri ders kitapları ve ders
programın da yer alan kazanımlar incelenerek DUYUŞ öğrenme alanının alt öğrenme alanları olan; a)Tut
b)Motivasyon c)Değer ç)Sorumluluk, açısından incelenmiş elde edilen bulgular değerlendirilerek belirli verilere
ulaşılmıştır. Bu çalışma devam etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Fen Bilimleri, öğrenme alanı, duyuş, ders kazanımı.

(1420) TGA Stratejisinin Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında
Etkililiğine İlişkin Karma Bir Yöntem
Oğuz ÖZDEMİR, Nevin KOZCU ÇAKIR, Gökhan GÜVEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Özet
Bu araştırmada, Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamaları kapsamında yer alan klorofilin elde edilmesi, fotosenteze
etki eden etmenler, bitkilerde besin üretimi, aerobik ve anaerobik solunum konularının Tahmin-Gözlem-Açıklama
(TGA) stratejisi ile yürütülmesinin Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının tahmin, gözlem ve açıklama bilimsel süreç
becerilerine yönelik etkisi ve bu konulara ilişkin TGA stratejisinin öğretmen adaylarının bu dersteki başarılarını
nasıl etkilediği incelenmiştir.Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın araştırma
grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen
Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. Sınıfta öğrenim gören ve gerçekleştirilen tüm deneylere katılan toplam 58
adayoluşturmuştur. Araştırmanın verileri laboratuvar uygulamaları sürecinde her deney için uygulanan TGA formu
ve kazanım testi ile toplanmıştır. TGA formu ile öğretmen adaylarından deney öncesi tahmin, deney sırasında
gözlem ve deney sonrasında açıklama yapmaları istenmiştir. Kazanım testi ile de öğretmen adaylarının her hafta
işlenen konu ve deneylere yönelik kazanım düzeyleri ve bu düzeylerinin ne kadar geliştiği belirlenmiştir.Böylece 4
haftalık laboratuvar uygulamalarında toplam 6 deney gerçekleştirilmiştir.TGA formundan elde edilen haftalık veriler
frekans ve yüzdelik değerlikleri hesaplanarak tablo ve grafikler halinde sunularak değerlendirilmiştir. Katılımcılara
haftalık uygulanan kazanımtestlerine ait ön-son test sonuçlarının genel ortalamaları alınarak TGA stratejisinin
öğrenme üzerine etkililiğini belirleyebilmek için bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır.Araştırma sonucunda
öğretmen adaylarının tahmin, gözlem ve açıklama bilimsel süreç becerileri bakımından haftalık olarak geliştiği ve
bu stratejinin öğrenme üzerinde olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: TGA Stratejisi, Bilimsel Süreç Becerileri, Laboratuvar Uygulamaları.

(1421) Ortaöğretim Kurumlarında Fen Alanı Seçmeli Ders Çeşitliliğinin
Artırılmasına Yönelik Öneri
Nuray ZAN
Çankırı Karatekin Üniversitesi
nurayzan@karatekin.edu.tr
Özet
Eğitim çalışmalarının merkezinde bireyin kendine has kişiliğinin, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farklı olduğu
bilinci bulunmaktadır. Bu doğrultuda eğitimin amacı bireyleri ilgi ve yeteneklerine göre en iyi şekilde yetiştirmektir.
Eğitim, bireylerin farklı ihtiyaçları olduğunu savunurken bireylerin ilgi alanlarını, yeteneklerini ortaya çıkaracak
ders programlarını okullarda uygulanabilir hale getirmek durumundadır. Buna bağlı olarak ders programlarında yer
alması beklenen seçmeli derslerin önemi de artmaktadır. Türk Eğitim Sistemi de bu amacı taşımakta ve Millî Eğitim
Temel Kanunu’nun 3. Maddesinde (Resmî Gazete, 14574 ) bu konuya yer vermektedir. Buna bağlı olarak;
öğrencilerin bireysel ilgilerine göre eğitim görebilmesi için ders çeşitliliğinin artırılması gerektiği bununda seçmeli
dersler ile yapılabileceğini öngörmektedir. Ortaöğretimden yükseköğretime geçen öğrencinin uygun meslek
seçiminde bulunması için öğrencilerin etkin bir rehberlik sistemi yardımıyla yönlendirilmeleri gerekmektedir.
Bununla beraber öğrencilerin kendi ilgi alanlarını fark etmesi de bireyin doğru seçimde bulunması için önemlidir.
Yükseköğretim kurumuna geçmeden önce orta öğretimde öğrencilere geniş bir yelpazede seçmeli dersler
seçeneğinin sunulması ve bireyin kendini tanımasını ve ilgi alanlarını fark etmesini sağlayacaktır. Öğrencilerin bir
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dizi seçmeli ders arasından ilgisinin olduğu dersleri seçerek alması bireyin gelişimi açısından önemli olduğu kadar
ilgi alanını fark etmesi açısından faydalı bir durumdur. Bu sebeple orta öğretim kurumlarının 12. sınıfında seçmeli
ders seçeneklerinin çoğaltılması öğrencinin geleceğini planlaması açısından önemlidir. Bu duruma çözüm getirmeyi
amaçlayarak Milli Eğitim Bakanlığının ortaöğretim Fen alanında sunmuş olduğu seçmeli ders çeşitliliğinin
artırılması için öneriler sunulması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.Çalışma kapsamında Milli Eğitim
Bakanlığı’nın ortaöğretim 12. Sınıf için sunmuş olduğu seçmeli ders çeşitliliği Matematik ve Fen alanı dersleri için
tespit edilmiştir. Ortaöğretim okullarında 12. Sınıflarda haftalık toplam 55 ders saati içinde 22 ders saati seçmeli
derslere ayrılmıştır. (MEB, 2014)27.01.2014 tarihinde MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararı ile kabul
edilen Haftalık Ders Çizelgesi esas alınarak ortaöğretim 12. sınıfta adı geçen seçmeli dersler belirlenmiştir. İlgili
dersler Astronomi ve Uzay Bilimleri, İleri Biyoloji, İleri Fizik, İleri Kimya, Temel Matematik, İleri Matematik,
Proje Hazırlama, Bilgi ve İletişim Teknolojileri olarak açılmaktadır. Bu dersler için ayrılan haftalık ders saatleri 1 ile
6 ders saati arasında değişmektedir.Bu çalışma yapılırken aynı şekilde Üniversite Fen Fakültesi Lisans dersleri
kapsamında açılan seçmeli dersler incelenmiş ve orta öğretim müfredatına uygulanabilecek seçmeli ders
çeşitliliğinin fazla olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda Üniversite kapsamında açılan seçmeli derslerden Ortaöğretim
kurumlarına devam eden öğrencilerin yararlanması öngörülmekte bu çalışmanın yapılabilmesi için ders içeriklerinde
müfredata uygun düzenlemeler yapılarak üniversite ve MEB işbirliğinin artırılmasının, Ortaöğretim ve
yükseköğretim kurumlarını bir bütünlük ve işbirliği içinde ele alınmasının eğitim açısından olumlu gelişmeler
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Ortaöğretim, Matematik-Fen Alanı, Seçmeli Ders, Yükseköğretim.

(1422) 2008 ve 2013 Yılı Kimya Dersi Öğretim Programlarının
Karşılaştırılması
Nuray ZAN
Çankırı Karatekin Üniversitesi
nurayzan@karatekin.edu.tr
Özet
Bu araştırma, 2008 ve 2013 yılında hazırlanmış olan Kimya Dersi öğretim programlarını karşılaştırmayı
amaçlamaktadır. Araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmış veri kaynağı olarak Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan 2008 ve 2013 Kimya Dersi Öğretim Programları
incelenmiştir. 2008 yılında hazırlanan Kimya Dersi 9-10-11 ve 12. sınıflar öğretim programı 2013 yılında
yenilenmiştir. 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan
öğretim programı 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında
Eğitimde İşbirliği protokolü çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır. Kimya Dersi Öğretim Programları,
programdaki ders saatleri, kazanım sayıları, konu alanı ve üniteler, öğrenme-öğretme yaklaşımları ve bilim
okuryazarlığı açısından karşılaştırılmıştır. 2008 ve 2013 öğretim programı karşılaştırıldığında 2013 Kimya Dersi
Öğretim Programı ile birlikte kazanım sayılarının azaltıldığı, konu alanları içerisinde bulunan ünitelerden bir
kısmının isminin değiştiği veya yer almadığı belirlenmiştir. 2008 Kimya Dersi Öğretim Programının 9. sınıf içeriği
genel, 10., 11. ve 12. sınıf içeriği fen alanlarını tercih edebilecek öğrencilere hazırlanmışken 2013 Kimya Dersi
Öğretim programı; 9 ve 10. Sınıflar Temel düzey olup içeriği genel, 11 ve 12. Sınıflar İleri düzey olup içeriği ise fen
alanına yönelerek kendini bu alanda geliştirecek öğrenciler için hazırlanmıştır. 2008 Kimya Dersi Öğretim
Programının toplam kazanım sayısı 470 iken 2013 Kimya Dersi Öğretim Programında kazanım sayısı 155’dir. 2013
Kimya Dersi Öğretim Programı ile birlikte kazanım sayılarının % 67 oranında azaltılmıştır. Bu azalma sayısal
değerler ile ilgili veriler olup içerikle ilgili bilgi vermese de programın maddi yoğunluğunda azalıştan söz etmek
mümkündür. 2008 Kimya Dersi Öğretim Programı konu içeriği ve işleniş derinliği kazanımlar, etkinlikler,
sınırlılıklar ve ders içi- ders dışı ilişkilendirmeler ile ayrıntılı bir şekilde verilirken 2013 yılı kimya dersi öğretim
programında, konu içeriği ve işleniş derinliği ana hatlarıyla belirtilmiştir.Öğretim programlarına öğretim yaklaşımı
açısından bakıldığında 2008 kimya dersi öğretim programında yapılandırıcı yaklaşımın vurgulandığı 2013 kimya
dersi öğretim programında ise dersin işleniş yöntem, teknik ve ortamlarıyla ilgili doğrudan bir öneri veya
yönlendirme içermediği belirlenmiştir. 2008 kimya dersi öğretim programındaki kimya teknoloji toplum çevre,
iletişim tutum, değer ve bilimsel süreç becerileri ayrı başlıklar altında verilirken 2013 öğretim programında bilimsel
okuryazarlık başlığı altında kazanımlara yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Öğretim Programı, Kazanım, Konu Alanı, Kimya Eğitimi.
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(1424) MEB Lise 11. Sınıf Biyoloji Kitabının Bilimsel İçerik Bakımından
İncelenmesi
Ertunç GÜNDÜZ, Mehmet YILMAZ, Osman ÇİMEN, Uğur ŞEN
Hacettepe Üniversitesi
ertuncg@hacettepe.edu.tr
Özet
Fen eğitiminde başarı; öğretmen, öğrenci ve eğitim teknolojilerinin bir arada ve uyumlu koordinasyonun yanında
ders kitaplarının içeriğine, eğitimsel tasarımına ve fiziksel özelliklerine de bağlıdır. Ders kitapları, öğretim
programlarındaki derslerin içeriğiyle ilgili bilgileri öğrencilere sunan; pekiştirme, sınava hazırlama, öğrenme hızına
uygun çalışma olanağı sağlayan bir ders materyalidir (Toprak, 1993). Yapılan araştırmalar öğrencilerin ders kitabını
neredeyse bütün bilgilerin kaynağı olarak gördüklerini, ders kitaplarını bütün bilimlerin kendisinde tecrübe
edilebileceği bir araç olarak algıladıklarını; ortaya çıkarmıştır (Soong&Yager, 1993; aktaran; Kanlı ve Yağbasan,
2004).Ders kitapları, öğretim programlarında yer alan konulara ait bilgileri planlı ve düzenli bir biçimde inceleyip
açıklayan, bilgi kaynağı olarak öğrenciyi dersin hedefleri doğrultusunda yönlendiren ve eğiten temel dokümanlardır
(Ünsal ve Güneş, 2002). Ders kitaplarından bulunması gereken en önemli özelliklerden birisi de içeriğin
bilimselliğidir. Bilimsel içeriğin uygun olması öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmasının engellenmesi ve
bilimsel temelin eksiksiz yapılandırılması bakımından önemlidir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı MEB
11. Sınıf biyoloji ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesidir. Çalışma kapsamında MEB 11. Sınıf
biyoloji ders kitabı iki biyoloji alan uzmanı tarafından incelenmiş, kitapta yer alan bilimsel içerik; eksik bilgi, yanlış
bilgi, yanlış anlamlandırma gibi kriterlere göre değerlendirilmiştir. İnceleme sonuçları ünite ve bölümlere göre
kategorize edilerek verilmiştir. Çalışma sonunda oksijensiz solunum, fosforilasyon, impuls iletimi ve bölüm
değerlendirme sorularında bilimsel hatalar belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ders Kitapları, Kitap İnceleme, Bilimsel İçerik.

(1425) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularına Yönelik Öğrenme
Güçlüğü ve Yeterlilik Algılarının Değerlendirilmesi
Osman ÇİMEN, Mehmet YILMAZ, Uğur ŞEN
Hacettepe Üniversitesi
Özet
Okullarda etkili öğretimin gerçekleşmesinde öğretmen rolü önemlidir. Etkili bir öğretmenin genel kültür bilgisine,
konu alanı bilgisine ve öğretmenlik formasyonuna ilişkin bilgi ve beceriye sahip olması gerekir. Bunların dışında
öğretmenlerin kişisel nitelikleri de öğrenme-öğretme ortamını etkileyen önemli faktörler arasında yer alır (Erden,
1998). Öğretmenlerin yeterlik duygusunun öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin başarılı olması ve öğrencilerin
öğrenmeye motive edilmesi açısından çok önemli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bireyleri yetiştirme görevi
bulunan öğretmenin de yeterli eğitim-öğretim anlayışına, bilgisine ve tutumuna sahip olması gerekmektedir (Sünbül
ve Arslan, 2007).Öğretmenin öğrenme öğretme sürecine ilişkin kendisiyle ilgili yargıları, düşünceleri ve algıları da
öğretmenin performansını etkilemektedir. Etkili bir biyoloji eğitiminin gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin
öğretecekleri biyoloji konuları ile ilgili öğrenme güçlüklerinin olmaması ve bu konuların öğretimine yönelik
yeterlilik algılarının yüksek düzeyde olması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı biyoloji
öğretmen adaylarının temel biyoloji konuları ile ilgili öğrenme güçlüklerini ve yeterlilik algılarını belirlemektir.
Çalışma tarama modeli şeklinde tasarlanmış olup, çalışma grubu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji
Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 96 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak
araştırmacılar tarafından geliştirilen Biyoloji Öğrenme Güçlüğü Ölçeği ve Biyoloji Yeterlilik Algı Ölçeği
kullanılmıştır. Çalışmada ulaşılan veriler SPSS paket programında t testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon
kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda dershane tecrübesi, sınıf düzeyi değişkenlerinin biyoloji öğretmen
adaylarının öğrenme güçlükleri ve yeterlilik algılarını önemli düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan
sonuçlar doğrultusunda öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Biyoloji Öğretmen Adayları, Öğrenme Güçlüğü, Yeterlilik.

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2016

Sayfa 61

(1426) Fen Bilimlerinde Kullanılan Ölçme Değerlendirme Yöntemleri ve
Karşılaşılan Sorunlar
Hatice Merve KÖYÜSTÜ, Betül TİMUR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
koyustuhaticemerve@gmail.com
Özet
Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimleri dersinde (6, 7. ve 8.sınıf) kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu
yöntemleri kullanırken karşılaşılan güçlükleri tespit etmektir. 2015- 2016 akademik yılında Balıkesir, Çanakkale,
Hakkari, Karabük,Muş ve Zonguldak illerinde görev yapan 12 Fen Bilimleri öğretmeni ve 120 öğrenci grubu ile
gerçekleştirilmiştir.Öğretmenlere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formu Nvivo 10 nitel veri
analiziyle,öğrencilere uygulanan anket ise SPSS nicel veri analizi programlarıyla çözümlenmiştir. Öğrencilere
uygulanan anketlerde güvenirlik hesaplanmıştır.Literatürde güvenirlik hesaplamalarındaki aralıklara göre anket
sonuçları 0,514 yani orta düzeyde güvenilir çıkmıştır.Öğretmenlere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme
formunda öğretmenlerin kullandıkları yöntemler ve karşılaştıkları sorunlar belirlenmiştir.Açık uçlu sorularda ise;
öğretmenlerin ölçme-değerlendirmede kullandıkları yöntemlerin neler olduğunu,alternatif ve geleneksel ölçmedeğerlendirme yöntemlerinin neler olduğunu ve bu yöntemlerden hangilerini daha sık kullandığına cevap
aranmıştır.Verilen cevaplar doğrultusunda genel olarak öğretmenlerin alternatif ölçme- değerlendirme yöntemlerini
bilmelerine rağmen daha çok geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanıkları tespit edilmiştir.
Çalışmada elde edilen bulgulara göre Fen Bilimleri öğretmenlerinin, öğrencilerin akademik başarısını ölçmek için
en fazla geleneksel ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.Öğretmenler, geleneksel
ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanırken karşılaştıkları sorunlar arasında yazılı sınavlarda hazırlanmasının
ve okunmasının güç olduğunu,öğrencilerin bildiklerini aktaramaması,aynı ifadeleri tekrar tekrar yazması; çoktan
seçmeli sorularda şans yardımıyla doğru cevaba ulaşması,soru köküne dikkat etmemesi gibi sorunlarla
karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri, Karşılaşılan Sorunlar, Geleneksel ÖlçmeDeğerlendirme, Alternatif Ölçme- Değerlendirme.

(1427) Biyoloji Öğretmenlerine Göre Liselerde Okul Yönetiminin Biyoloji
Öğretimine Yönelik Tutumunun Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli
Örneği)
İbrahim KIRBAÇ, Özlem ÇAKMAK
Gazi Üniversitesi
ibrahimkirbacfbo@gmail.com
Özet
Bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretmenlerinin görüşlerine göre, liselerdeki okul yönetiminin biyoloji öğretmenleri
ile işbirliğini ve tutumlarını değerlendirmektir. Biyoloji öğretmenlerinin görüşlerine göre, liselerdeki okul
yönetiminin biyoloji öğretmenleri ile işbirliğini değerlendirmek için “Afyonkarahisar’daki liselerde okul
yönetiminin biyoloji öğretimine yönelik tutumları nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Liselerde görev yapan
biyoloji öğretmenlerine, biyoloji konularının öğretiminde, okul yönetiminin biyoloji öğretimine yönelik tutumu
hakkındaki görüşlerini almak amacıyla Aksoy tarafından hazırlanan ölçek uygulanmıştır. Uygulamadan önce veri
toplamada kullanılacak ölçekte, uzman görüşüne başvurularak gerekli kontrol ve düzeltmeler yapılmıştır. Bu
araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar iline bağlı merkez ilçelerde
bulunan ortaöğretim kurumlarında görev yapan biyoloji öğretmenleri oluşturmaktadır. Afyonkarahisar ilinin merkez
ilçelerinde bulunan 24 tane lisede görev yapan 60 öğretmene önceden okullara müracaat edilerek belirlenen uygun
zaman diliminde veri toplama aracı uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, biyoloji öğretmenlerinin
demografik özelliklerine yönelik olarak 10 ve okul yönetimine yönelik 11 sorudan oluşan likert tipte bir ölçek
kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak frekans, yüzde dağılımları ve khi-kare (X2)
analizi, Bağımsız Örneklemler T Testi ve ANOVA analizi kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Khi-kare “uyum
kontrol testi” testteki maddelere verilen cevaplar arasındaki farkların ve istatistiksel olarak p<0,005’e göre önemli
olup olmadıklarını kontrol etmek için kullanılmıştır. Gruplar arası ortalamaların karşılaştırılmasının yapıldığı
Bağımsız Örneklemler T Testi (Independent-Samples T Test) ve ANOVA testinin istatistiksel olarak p<0,005’e göre
önemli olup olmadıklarını kontrol etmek için kullanılmıştır. Veri toplama aracının Croncbach alpha katsayısı 0,90
olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda öğretmenler, liselerde biyoloji derslerinde, okul idaresinin deneylere
yönelik yardımcı eleman sağlanması, ders dışı gerekli zamanlarda laboratuvar kullanımına izin vermesi ile
laboratuvarda kırılan, bozulan aletlerin bakımının ve onarımının zamanında yapılması konusunda olumsuz görüş
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belirtmişlerdir. Öğretmenler okul idaresinin ildeki diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim kurarak öğrenci eğitimi ve
öğretimi için gerekli malzemelerin sağlanması, okuldaki araç ve gereçlerin amacına uygun kullanılması, yeniliklerin
takip etmede, ilgili yayınlardan faydalanmaya ve yenilikleri araştırmaya imkan tanıması konusunda ise olumlu görüş
belirtmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Okul Yönetimi, Eğitim Teknolojisi, Biyoloji Öğretimi.

(1428) Asit-Baz-Tuz Konularının Öğretiminde Laboratuvar Yönteminin
Etkisinin İncelenmesi
H. Şule AYCAN, Şafak TİLKİBAŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
suleaycan@hotmail.com
Özet
Bu çalışmanın amacı asit-baz-tuz konularının öğretiminde laboratuar yönteminin etkisinin incelenmesidir. Bu
amaçla aynı öğretmenin derse girdiği Kars ve Muğla’daki sekizinci sınıf öğrencilerine laboratuar yöntemine dayalı
etkinlikler düzenlenmiştir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu model birlikte kullanılarak karma desen
yöntemi seçilmiştir. Çalışma sonucunda her iki grubun akademik başarıları, hatırda tutma düzeyleri ve tutumları
incelenmiştir. İlk olarak Kars ilindeki pilot uygulamada sekizinci sınıf öğrencilerin ön test ve son test puanları
karşılaştırıldı ve P değeri <0,05 olarak hesaplandı ve öğrencilerin akademik başarılarının arttığı gözlenmiştir. Son
test puanları ile hatırda tutma testleri karşılaştırılmış ve anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Benzer şekilde
Muğla’daki sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test ve son test puanları karşılaştırılmış ve anlamlı bir farklılık
görülmüştür. Son test ve hatırda tutma test puanları karşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir farklılık görüşmemiştir.
Her iki grubun ön test puanları karşılaştırıldığında ararlarında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu da gösterir ki
öğretimin başında Muğla’daki öğrencilerin akademik başarı ortalamaları daha yüksektir. Kars ve Muğla’daki her iki
grubun son test puanları arasında da anlamlı bir farklılık yoktur. Her iki grubun hatırda tutma test puanları arasında
da anlamlı bir farklılık yoktur. Bu da gösterir ki hem Kars’taki pilot uygulamada hem de Muğla’daki sekizinci sınıf
öğrencilerinin akademik başarıları artmıştır. Bunun yanı sıra farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde uygulanmış ve
her iki grup için olumlu sonuçlar sağlamıştır. Bu da gösterir ki farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde işlense de
laboratuar yöntemi öğrencilerin akademik başarılarının artmasına olumlu katkılar sağlamıştır.
Anahtar Sözcükler: Fen Bilimleri, Laboratuar Yöntemi, Asitler, Bazlar, Tuzlar.

(1430) Problem-based Learning in Biochemistry Course: Undergraduates’
Scientific Process Skills and Opinions toward Learning Process
Yıldızay AYYILDIZ, Leman TARHAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
yildizay.ayyildiz@deu.edu.tr
Absract
Problem-Based Learning (PBL) is an active learning approach, in which students, in a collaborative environment,
generate various solutions to what are often real-life problems by using their existing knowledge and new
information acquired by surveying different resources. The aim of this study is to investigate the effects of PBL
applications in an undergraduate biochemistry course related to Metabolic Pathways on students’ scientific process
skills and also to assess students’ opinions about this active learning process. The study was conducted with 36
senior students from the Faculty of Science at Dokuz Eylul University in Turkey, through four modules about
Metabolic Pathways during one semester. In this research, the pretest-posttest experimental design was
implemented. The data were collected through using the Scientific Process Skills Test and the Active Learning
Process Assessment Scale developed by the researchers. The test was applied 2 times in total, including before and
after the PBL application. The scale was applied 4 times in total, including at the end of each module.According to
the results of the Scientific Process Skills Test, the students’ skills such as constructing space-number relation;
interpreting the data; inferring; hypothesizing and testing; identifying, changing and controlling variables improved
after the PBL application. Additionally, results of the Active Learning Process Assessment Scale indicated that the
students’ positive opinions towards learning environments, development on their personal and social features and
the tutor’s contribution on the process increased gradually from the first module to the last module. There is also a
statistically significant difference betweenthe first module and the last module in terms of the students’ positive
opinions. The most important responsibility of education is to give individuals the abilities to learn reason, think
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creatively and critically, make decisions, solve problems, and function as part of a team. PBL, where these skills can
be acquired, has been used for many years around the world, and educators are increasingly looking at the
application of PBL in science education. But there are limited studies on the application of PBL in undergraduatelevel biochemistry curriculum. For this reason, in this study the effect of PBL on undergraduates’ scientific process
skills was investigated. Undergraduates’ opinions about PBL process were also analysed. As many other studies,
this investigation suggests that PBL has positive influence on students’ scientific process skills. It is also clear that
overall measures suggest that PBL is having a positive impact on students’ learning in biochemistry course. In
conclusion, it can be argued that PBL as a student-centred approach is very effective for improvement in scientific
process skills and positive opinions about active learning process. Therefore, it is suggested that instructional
methods promoting high level cognitive processing such as the PBL should be integrated into all chemistry
curriculum from middle to undergraduate level. The results support that if PBL is used in science classes more
widely, it seems students could be achieved the skills that they need to be successful in their life. All in all, such
studies should be continued and PBL activities should be developed and validated for using biochemistry courses as
well as the other science fields.
Keywords: Problem-Based Learning, Scientific Process Skills, Biochemistry Course, Active Learning, Opinions
Toward Active Learning.

(1431) Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Isı Alışverişi ve Hal Değişimi
Konusundaki Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla
Belirlenmesi
Zeynep ER, Elif ATABEK YİĞİT, Fatime BALKAN KIYICI
¹Kocaeli Çayırova İstiklal Ortaokulu, MEB
zeyneper508@gmail.com
Özet
Fen öğretiminin etkililiği; öğrencilerin fen kavramlarını anlamlı öğrenmeleri ve bu kavramları bilinçli olarak günlük
hayatta kullanabilmesiyle ilişkilidir. Öğrenmenin anlamlı olabilmesi için öğrencilerin bilgiyi mevcut bilişsel
yapılarıyla ilişkilendirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin mevcut bilişsel yapıları, anlamlı öğrenmelerini;
dolayısıyla da kavramların günlük yaşamdaki kullanımlarını da etkileyecektir. Ülkemizde ortaokul 8. sınıf bir sınav
dönemi olduğundan, hem öğrenciler hem de öğretmenler bu yıl içerisinde sadece sınava odaklanmaktadırlar.
Öğrenci başarısı, çoktan seçmeli test sorularına göre belirlendiği için, öğretmenler tarafından öğrencilerin mevcut
bilişsel yapıları ve bu yapıların öğrenim dönemi içindeki değişimi bazen göz ardı edilmektedir. Hâlbuki,
öğrencilerin bilişsel yapıları dikkate alınarak hazırlanacak eğitim-öğretim ortamı, öğrencilerin anlamlı
öğrenmelerine katkı sağlayacak ve böylece fen öğretiminin de etkililiği artacaktır. Bu çalışmada ortaokul 8. sınıf
öğrencilerinin ‘Isı Alışverişi ve Hal Değişimi’ konusundaki bilişsel yapılarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın örneklemini Kocaeli ilinin Çayırova ilçesi İstiklal Ortaokulu’nda öğrenim gören 8. sınıf (N=44)
öğrencileri oluşturmaktadır. Bu çalışma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak Kelime İlişkilendirme Testi kullanılmıştır. Bu testi oluşturmak amacıyla 8. sınıf ünitelerinden biri olan
‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesi içerisinden, daha önce bu konuda dikkati çekici yeterli sayıda çalışma
yapılmadığından ‘Isı Alışverişi ve Hal Değişimi’ konusu seçilmiştir. Konu ile ilgili ‘Isı, Sıcaklık, Erime, Donma,
Buharlaşma, Yoğuşma, Süblimleşme, Kırağılaşma’ olmak üzere toplam 8 tane anahtar kavram seçilmiş ve bu
anahtar kelimeler ile kelime ilişkilendirme testi hazırlanmıştır. Hazırlanan Kelime İlişkilendirme Testi öğrencilere
ünite başında ve ünite sonunda uygulanmıştır. Böylece öğrencilerin konu ile ilgili bilişsel yapılarının öğretimin
başında nasıl olduğu ve öğretim ile nasıl değiştiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi anahtar
kavramlara verilen cevap kelimelerin ve ilgili cümlelerin analizi ile gerçekleştirilmiştir. Anahtar kavramlara verilen
cevap kelimelerden önce bir frekans tablosu oluşturulmuş daha sonra ise kavram ağları çizilmiştir. İlgili cümleler ise
bilimsel olarak doğru olan ve olmayan olmak üzere iki kategoride değerlendirilmiştir. Oluşturulan kavram ağları
incelendiğinde; öğrencilerin, ünite başında bazı kavramları ilişkilendirmede güçlük yaşadığı; bir kavramın
(süblimleşme) ise kavram ağında hiç yer almadığı gözlenmiştir. Buna ek olarak, anahtar kavramların yanlış
kavramlarla ilişkilendirildiği gözlenmiştir. Ünite sonunda ise tüm anahtar kavramların kavram ağında yer aldığı ve
anahtar kavramları birbirleriyle ilişkilendirmenin arttığı gözlenmiştir. Ayrıca anahtar kavramları yanlış kavramlarla
ilişkilendirmenin de azaldığı fark edilmiştir. Cümleler incelendiğinde ise; ünite başında bilimsel olarak doğru olan
cümle sayısı az iken ünite sonunda bu sayının arttığı gözlenmiştir. Ünite başında bazı anahtar kavramlarla ilişkili
çok az cümle yazılmışken, ünite sonunda bu kavramlara daha çok cümle yazıldığı ve yazılan cümlelerin ağırlıklı
olarak bilimsel olarak doğru cümleler olduğu fark edilmiştir. Bu çalışmadan hareketle kelime ilişkilendirme
testlerinin öğretimi planlama ve değerlendirmede kullanılabilecek önemli bir teknik olduğu söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Kelime İlişkilendirme, Bilişsel Yapı, Hal Değişimi.
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(1432) Öğrencilerin Dünya Görüşünün Şekillenmesinin Temel Şartları
Elnure HÜSEYNOVA
Bakü Slavyan Üniversitesi
elnurehuseynova80@gmail.com
ÖZET
Eğitim, toplumsal yaşamın bir unsuru olarak bireyin oluşum ve kişilik gelişim fonksiyonunu yerine getirir, kişi ve
toplumun bilimsel dünya görüşünü şekillendirir. Genel eğitimin modernizasyonu kavramı çerçevesinde ana
hedeflerden biri, öğrencilerin gelecek yaşama hazırlanmaları, kendi kendini belirleme ve yeni sosyal-ekonomik
koşullara uyum sağlaması şeklindedir. Eğitimin amacı, büyük ölçüde toplumun sosyal-tarihsel durumuna göre
belirlenir. Genel anlamda eğitim sistemi ve liselerde biyoloji eğitimi, genç kuşaklar için yeni dünya görüşü ve
ideolojik hedef arama görevi gibi konuları gündeme getirmiştir. Dolayısıyla dünya görüşü, kendiliğinde dünyaya
bakış açılarının genel sistemi olup, belli olaylara bağlı olmamakta ve genel anlamda dünyanın gelişim yönlerinin
algılanmasına hizmet etmektedir. Dünya büyük ölçüde insanlar tarafından biyolojik bilgilerin benimsenmesi yoluyla
idrak edilir. Yaşam hakkındaki bilimler her zaman insanlığın kaderi olarak algılanmıştır, dolayısıyla insan, canlı bir
varlıktır ve onun yaşam ve faaliyeti Doğa dışında düşünülemez. Biyolojik bilgiler, dünya hakkındaki bilgiler ve
organik dünya yapısının bilimsel ilkeleri yelpazesinde kendi yerini alarak toplum ve doğanın karşılıklı etkileşim
yollarının bilimsel gerekçelerini belirler. Dünya görüşünün şekillenmesi, karmaşık bir süreç olup insanın hayatı
boyunca gerçekleşir. Aynı zamanda dünya görüşünün şekillenmesi her şeyden önce okulda öğretilen disiplinlerin
içeriği sayesinde gerçekleşir. Doğa bilimlerinin önde gelen dallarından biri olan biyolojinin, dünya görüşünün
şekillenmesindeki rolü son derece büyüktür, bu yüzden okul disiplininin içeriği ve disiplinin öğretilme yöntemleri,
şekil ve araçları öğrencilere materyalist dünya görüşünün benimsetilmesine yöneliktir. Yaşam biçimlerinin çeşitliliği
hakkında geniş olgusal malzemeler, genel biyolojik kurallar, bunların sebep-sonuç bağlılıkları biyoloji derslerinde
dünya görüşünün gelişmesine katkıda bulunur. Ve bu genel biyolojik fikir ve kavramlar erişilebilir özellikte oluyor.
Biyoloji eğitimi, sosyal, tarihsel, eğitsel, geliştirici ve eğitici, sistematik, kültürel, bütünleştirici, çevrebilim, mesleki
ve ideolojik fonksiyonları yerine getirir. Dünya görüşünün biçimlenmesi, düşüncenin geliştirilmesi, estetik ve
çalışma eğitimine yönelik genel talepler, genel ve özel yöntemlere ilişkin çalışmalarda yer almaya başlamıştır.
Ancak bu çalışmalarda okumanın ve eğitimin amaçları tam olarak netlik kazanmamış, genel anlamda bunlar
arasındaki ilişkilere değinilmiştir. Ahlaki eğitime, ayrıca okullarda öğretilen biyoloji derslerinin vatanseverlik
fikrine hizmetine yeterli derecede dikkat edilmemektedir. Biyolojinin öğrenilmesi, dünyanın bilimsel manzarasının
biçimlenmesi ve dünya görüşünün temel konularının şekillenmesi için zengin malzeme kaynağı sağlamaktadır.
Biyolojik eğitimin amaçları, biyoloji ile metodoloji arasındaki yakın bağı yansıtır. Son zamanlarda pedagojide,
açıkça kişilik özelliklerinin komple şekilde geliştirilmesi amaç olarak görülen öğretim ve eğitim sürecine kişisel bir
yaklaşım tespit edilmiştir. Bu görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için sadece tüm disiplin öğretmenleri
arasında net bir tutarlılık ve koordinasyon sağlanması gerekir.
Biyoloji öğrenme sürecinde eğitim unsurları sistemi, eğitim teorisine yönelik talepleri ve biyoloji eğitimi tecrübesine
yönelik özellikleri yansıtır. Bu sistemi, aşağıdaki eğitim unsurlarını içerir:
1) Vatanseverlik fikri, dünya görüşünün biçimlenmesi, bilimsellik, yurtseverlik ve enternasyonalizm;
2) çalışkanlık, ekonomi ve çevre bilgileri, çalışmaya her zaman hazır olma, tutumluluk eğitimi, doğaya
karşı sorumluluk tutumunun geliştirilmesi;
3) ahlaki-estetik;
4) fiziksel ve hijyenik;
Eğitim unsurları sistemi ruhsal gelişimi içermez. Bu örgün eğitim sürecinde elde edilir ve büyük, bağımsız
bir öneme sahiptir. Ancak, zihinsel faaliyetlerin geliştirilmesi, doğanın duygusal olarak algılanması, bireyin
eğitiminin değişik taraflarıyla yakından ilgilidir. Diyalektik düşünme, bilimsel dünya görüşüne dayanmaktadır.
Duygular ve hisler eğitimin tüm yanlarıyla sıkı bağlıdır.
Anahtar Sözcükler: Bioloji Eğitim, Yaşam Hakkında Bilimler, Orqanik Dünya, Düşüncenin Geliştirilmesi, ÖzelMetodolojik Konular.
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(1433) Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarının Farklı
Değişkenler Açısından İncelenmesi: Biyoloji Dersi Örneği
Gülay EKİCİ, Hasan AKDENİZ
Gazi Üniversitesi
gulayekici@yahoo.com
Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel yaratıcılıklarını farklı değişkenler açısından incelemektir.
Araştırmada, geçmişte ya da halen var olan durumların var olduğu şekliyle betimlenmesi için Nicel modelde ilişkisel
tarama deseni kullanılmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin bilimsel yaratıcılıkları ile ortaöğretim biyoloji dersi
akademik başarı puanı, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişki, ilişkisel tarama modeliyle ortaya
konulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara ili Polatlı ilçesinde bulunan
Peyami Safa Anadolu Lisesi’nden toplam 268 ortaöğretim öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenciler farklı sınıf
düzeylerinden (9,10,11,12) seçilerek maksimum çeşitlilik örneklemesine gidilmiştir. Buradaki amaç, örneklemin
küçük tutularak zengin ve derin veri elde edilmesi ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin
çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır. Araştırmada öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerini belirlemek
için ‘’Bilimsel Yaratıcılık Testi’’, öğrencilerin demografik bilgileri için ‘’Öğrenci Bilgi Formu’’ kullanılmıştır.
Öğrencilerin biyoloji dersi akademik başarı puanı olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılının birinci dönem sonu karne
notları alınmıştır. Karne notları, üç yazılı sınav, performans görevi ve ders içi performans notları ile projesi olan
öğrenciler için proje notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Araştırma sonunda; öğrencilerin
bilimsel yaratıcılık düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin Biyoloji dersi akademik başarıları
ile bilimsel yaratıcılıkları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca
öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarındaki toplam varyansın %34’ünün biyoloji dersindeki akademik başarılarına
bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilimsel yaratıcılık puanlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Diğer taraftan öğrencilerin Bilimsel yaratıcılıkları sınıf düzeyinde 12.sınıflar lehine anlamlı farklı
bulunmuştur. Araştırmanın sonunda konuyla ilgili öneriler belirtilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yaratıcılık, Bilimsel Yaratıcılık, Biyoloji Dersi.

(1434) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin
Hazır Bulunuşluk Düzeylerindeki Yetersizliklerini İyileştirmeye Yönelik
Yaptıklarının Tespiti
Ulaş KUBAT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ulaskubat@mu.edu.tr
Özet
Eğitimde plan yaparken hazırlanan planlarda öğrencilerin seviyelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Öğrenmeöğretme süresinde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin tespit edilmesi ve öğrenme öğretme sürecinin buna
göre biçimlendirilmesi çok önemlidir. Öğretmen öğrencilerini ne kadar iyi tanırsa öğrencilerin hazırbulunuşluk
seviyesine uygun zengin bir öğrenme ortamı oluşturabilir. Bu sebeple öğrenme-öğretme süreci öğrencilerin
seviyesine göre planlanmalıdır. Her öğrenci farklı bir çevreden gelebileceğinden dolayı her öğrencinin
hazırbulunuşluk düzeyi farklı olabilmektedir. Öğretimde yöntemin şekillenmesi ve işlerlik kazanmasında etkili olan
başlıca ilkelerden biriside öğrenciye görelik ilkesidir. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini göz önüne almayan ve
tüm öğrencileri aynı hazırbulunuşluk düzeyinde kabul ederek aynı öğrenme-öğretme sürecinden geçirmek belirlenen
kazanımlara ulaşmayı zorlaştırmanın yanı sıra öğrencilerdeki farklı yeteneklerin geliştirilmesine engel olacaktır. Bu
çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi dersinde öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerindeki
yetersizlikler için neler yaptıkları ve fen bilgisi dersinde öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini yükseltmek için
önerilerinin neler olduklarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda on iki fen bilgisi öğretmen adayı ile veri
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşme yapılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği dördüncü sınıfında öğrenimine devam etmekte olan fen bilgisi öğretmen adayları oluşturmuştur. Nitel
araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada araştırma bulgularına göre fen bilgisi öğretmen adayları fen bilgisi
dersinde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyindeki yetersizlikler için uygun öğrenme koşulları hazırlayamadıkları
ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Öğrenme-Öğretme, Hazırbulunuşluk.
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(1436) Türkiye’de Uluslararası Bakalorya Programları ve Kimya Dersi İçeriği
H. Şule AYCAN, Nihat AYCAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
suleaycan@mu.edu.tr
Özet
Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Bakalorya Eğitimi Programını (IBEP) tanıtmaktır. Uluslararası Bakalorya
Organizasyonu tarafından başlatılan Uluslararası Bakalorya Eğitimi Programı (IBEP), merkezi Cenevre’de bulunan
Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından uygulanan ve üç farklı yaş grubundaki öğrencilere sunulan uluslararası bir
eğitim programıdır. Bu yaş grupları: ilk yıllar programı (PYP; 3-12 yaş), orta yıllar programı (MYP, 12- 16 yaş) ve
diploma programı (DP, 16-19 yaş) olup, ayrıca kariyer geliştirmeyle ilgili programlar da vardır. IB, 1976 yılına
kadar UNESCO, XX. Century Fund ve Ford Foundation tarafından finanse edilmiştir. Uluslararası Bakalorya
Organizasyonu (IBO)’nun New York, Buenos Aires, Singapur’da bölge ofisleri ve İngiltere Cardiff’te Öğretim
Program Düzenleme ve Değerlendirme Merkezi vardır. Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun resmi web
sitesinden alınan bilgilere göre dünyada çeşitli ülkelerde 4000 den fazla okul bu programı uygularken, Türkiye’de
söz konusu programı uygulayan okul sayısı 61 dir. Çalışmada Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde
Uluslararası Bakalorya Eğitimi Programını uygulayan okullar hakkında bilgi verilirken, örnek olarak bir özel lisenin
bu programda verdiği temel dersler açıklanmış ve kimya ders içerikleri daha kapsamlı ele alınmıştır. Çağdaş
ülkelerle bütünleşmenin hedeflendiği 21. Yüzyılda ülkemizdeki özel okullar kadar devlet okullarında da Uluslararası
Bakalorya Diploma (IBDP) Programlarının uygulanması ve okulların bu programları uygulamaya özendirilmesi
gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, Devlet Okulları, Özel Okullar.

(1437) Fen Bilgisi Öğrencilerinin Üçgen Piramit Molekül Geometrik Yapisi
Konusundaki Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi
Dilek ÇELİKLER, Zeynep AKSAN, Zuhal ÜNAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ulaskubat@mu.edu.tr
Özet
Bu araştırmanın amacı, üçgen piramit molekül geometrik yapısı konusunda Fen Bilgisi öğrencilerinin anlama
düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilim Dalı birinci sınıfında öğrenim gören 45 Fen Bilgisi öğrencisi ile tarama modeli kullanılarak yapılmıştır.
Araştırmada Fen Bilgisi öğrencilerine, üçgen piramit molekül geometrik yapısına ait çizim içeren üç açık uçlu soru
sorulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler; Abraham, Williamson ve Westbrook (1994)’ün kullandıkları,
“anlaşılmama”, belirli bir kavram yanılgısı”, “belirli bir kavram yanılgısıyla kısmen anlama”, “kısmen anlama” ve
“tam anlama” anlama düzeyi değerlendirme kriterleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, üçgen
piramit yapıyı çizerek özelliklerini açıklayınız sorusu ve üçgen piramit yapıya uygun bir kimyasal bileşik örneğini
çizerek açıklayınız sorusuna verilen cevapların çoğunun boş, anlamsız ve belirsiz cevapları içeren anlaşılmama
düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, amonyak (NH3) molekülünün elektron grubu sayısı (bağ yapan-yapmayan),
molekül geometrisinin adı, molekül geometrisinin yapısının çizimi ve bağ açısının sorulduğu soruya verilen
cevapların çoğunun, bilimsel olarak yanlış cevap içeren belirli bir kavram yanılgısı düzeyinde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırmada, her üç soruda da Fen Bilgisi öğrencilerinin, bilimsel olarak kabul edilen kavramların
tümünü içeren tam anlama düzeyinde cevap veremediği belirlenmiştir. Araştırma sonuçları göstermektedir ki, Fen
Bilgisi öğrencilerin anlamakta zorlandıkları Kimya ve Matematik derslerinde karşılaşılan üçgen piramit molekül
geometrisinin öğretiminde, üç boyutlu görsel materyallere yer verilmesinin öğrencilerin geometrik kavramlarını
algılamaları ve üç boyutlu düşünebilme becerilerini geliştirebilmeleri açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Üçgen Piramit, Molekül Geometrik Yapı, Fen Bilgisi Öğrencisi, Amonyak (NH3) Molekülü.
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(1438) Fen Eğitiminde Güncel Bir Yaklaşım: Stem (Fetemm)
Sadık USLU, Oğuz ÖZDEMİR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
efe4882@mynet.com
Özet
Bu çalışma, Fen eğitiminde günümüzde öne çıkan yaklaşımlardan STEM (FeTeMM)’i konu almaktadır. Çalışmada,
FeTeMM’in anlamı, ortaya çıkışı, tarihsel geçmişi ve uygulama şekilleri literatür eşliğinde etraflıca tanıtılmaktadır.
FeTeMM’in temellendiği Fen eğitiminde “disiplinlerarası ilişkilendirmeler” yaklaşımı uzun bir süredir tartışılmakta
ve uygulamaya geçirilmektedir. Disiplinlerarası yaklaşım, disiplinlere özgü yaklaşımların, yöntemlerin, bilgi ve
becerilerin birbirlerini bütünleyici bir biçimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak daha etkili bir
biçimde kullanılmasına yardımcı olabilir. Fen Bilimleri dersinde, öğrenciye doğal hayatı anlatabilmek ve onu hayata
hazırlayabilmek için; “yer bilimleri”, “fizik”, “kimya” ve “biyoloji” bilimlerine ait bilgilerin örüntülü bir şekilde,
problem çözümünde ve kavramların açıklanmasında disiplinlerarası öğretim stratejileri kullanılmasının önemi ortaya
çıkmaktadır.Bilginin her geçen gün arttığı, teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüz dünyasında yeni nesillerin fizik,
kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp, teknoloji ve
mühendisliğin pratiği ile harmanlayarak hayata değer katacak yenilikler yapması gerekmektedir. Bu düşüncelerden
yola çıkılarak Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), Matematik (Mathematics)
alanlarının beraber öğretilmesini savunan STEM (FeTeMM) yaklaşımı geliştirilmiştir. FeTeMM eğitim yaklaşımı
fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarının ayrı disiplinler olarak değil bütünleşik olarak öğretilmesine
vurgu yapan disiplinlerarası ilişkilendirme örneğidir. FeTeMM eğitimi, geleceğin yenilikçileri olacak öğrencilere
yaratıcı problem çözme tekniklerini benimseten entegre bir yaklaşımdır. İlk olarak 1990’lı yıllarda ortaya atılan
FeTeMM eğitimi son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde devlet politikası haline gelmiş ve bu amaçla okullar
açılmıştır. Benzer şekilde Avrupa Birliği de son yıllara FeTeMM eğitimi üzerinde önemle durmuş ve bu alanda
eğitim politikaları geliştirmiştir. FeTeMM eğitimi ülkemizde de önem kazanmaya başlamış ve çeşitli üniversitelerde
alanla ilgili çalışmalar yapılmıştır. FeTeMM alanında yapılan çalışmalara bakıldığında öğrencilerin fen, teknoloji,
mühendislik ve matematik alanlarına ve bu alanlara ait mesleklere karşı olumlu tutum geliştirdikleri gözlenmiştir.
Öğretmenler ve öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmalarda da FeTeMM eğitiminin genel olarak faydalı olacağı ve
eğitime katkı sunacağı görüşü öne çıkmıştır.FeTeMM yaklaşımında eğitim ve öğretimin ders saatleri ve okul
ortamları ile sınırlandırılmaması ve süreç-ürün birlikteliğinde bilgi odaklı hayata dair problemlere çözüm odaklı bir
yaklaşımından bahsedilebilir. Öğretmenlerin ise kendi uzmanlıkları dışında bir diğer FeTeMM disiplinine özel bilgi,
beceri, tutum ve öğretim yöntemlerini, zümreler arası işbirliğini destekleyen meslekî öğrenme toplulukları
vasıtasıyla öğrenmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda FeTeMM eğitiminin ülkemizde yaygınlaşmasına yönelik
öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: FeTeMM (STEM), Disiplinlerarası Yaklaşım, Fen Eğitimi.

(1439) Sürdürülebilir Çevre Açısından Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevre
OkuryazarlıkDüzeylerinin Belirlenmesi
Ersin KIVRAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi
erkivrak@yahoo.com
Özet
Çevre sorunlarının çözümü öncelikli olarak bireylerin çevre konusunda eğitilmeleriyle sağlanabilir. Çevre eğitimi
bireylerin çevre hakkındaki düşüncelerini açığa çıkarma ve değerlendirme konularında inanç ve kişisel değerlerine
farkındalıklarını yükseltir (Keleş,2007). Çevre eğitiminin bilişsel ve duyuşsal alanda amaçları vardır. Bilişsel
amaçlar bireyleri çevre okur-yazarı yapmaya çalışırken, duyuşsal alandaki amaçlar çevreye ve çevre sorunlarına
karşı değer ve tutumları oluşturur (Erdoğan, 2007). Gelecekte öğretmen olup çevre eğitimi verecek olan öğretmen
adayı eğitim fakültesinde okuyan, öğrencilerin sürdürülebilir çevre açısından çevre okuryazarlık düzeylerinin
belirlenip bu düzeyin daha yüksek düzeyleri çıkarılması gerekmektedir. Çevre eğitiminin başarılı olarak
verilebilmesi öğretmene bağlı ve dolayısıyla çevre eğitiminin kalitesinin arttırılabilmesi için de öğretmen
adaylarının sahip oldukları algılamaların değerlendirilmesi gereklidir (Selvi, 2007).Bu araştırmanın amacı;
sürdürülebilir çevre açısından eğitim fakültesi öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin
belirlenmesidir.Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kışoğlu (2009) ‘dan alınan dört alt bileşenden oluşan Çevre
Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı Afyon
Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesinin çeşitli programlarında öğrenim gören 249 öğrenci oluşturmaktadır. Bu
öğrencilerin büyük çoğunluğu 4 sınıf öğrencisidir ve öğretmen adayıdırlar. Bu öğrenciler okulöncesi öğretmenliği,
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sınıf öğretmenliği, ilköğretim sosyal bilgiler öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğrencilerdir. Bu araştırma
için eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilere iki bölümden oluşan anket form dağıtılmıştır. Birinci bölümde
öğrencilerin demografik özelliklerini öğrenmeye yönelik sorular ile sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir çevre ile ilgili
sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığı düzeylerini belirlemek amacıyla
çevre okuryazarlığı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek çevre okuryazarlığının bilgi, tutum, çevresel davranış ve çevresel
algı bileşenlerini kapsamaktadır. Araştırmada çevresel bilgi testi, çevresel tutum ölçeği, çevresel davranış ölçeği,
çevresel algı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan çıkan sonuca göre eğitim fakültesi öğrencilerinin çevre
okuryazarlık düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin kısmen yüksek
düzeyde çevresel tutuma sahip oldukları; çevresel bilgi, çevresel davranış ve çevresel algı düzeylerinin orta düzeyde
oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Çevre, Çevre Eğitimi, Sürdürülebilir Çevre, Çevre Okuryazarlığı.

(1440) Biyoloji Öğretmenlerine Göre Liselerde Bulunan Teknolojik AraçGereçlerin Durumunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli
Örneği)
İbrahim KIRBAÇ, Doç. Dr. Özlem ÇAKMAK
Gazi Üniversitesi
ibrahimkirbacfbo@gmail.com, ozlemcakmak@gazi.edu.tr
Özet
Bu araştırmanın amacı, Afyonkarahisar’daki liselerde biyoloji öğretiminde kullanılan öğretim teknolojilerinin
durumunu ve öğrenci başarısına etkisini, öğretmen görüşlerine dayanarak değerlendirmektir. Liselerde görev yapan
biyoloji öğretmenlerinin, biyoloji konularının öğretiminde, öğretim teknolojilerinin durumu ve öğrenci başarısına
etkisi hakkındaki görüşlerini almak amacıyla Aksoy tarafından hazırlanan Çalışmanın problem cümleleri şunlardır;
1) Afyonkarahisar’daki liselerde teknolojik araç ve gereçlerin biyoloji laboratuvarındaki miktarları ne
düzeydedir?
2) Afyonkarahisar’daki liselerde teknolojik araç ve gereçlerin biyoloji sınıflarındaki miktarları ne
düzeydedir?
3) Afyonkarahisar’daki liselerde biyoloji konularının öğretiminde ne tür teknolojik araç gereçler
kullanılmaktadır?
4) Afyonkarahisar’daki liselerde biyoloji öğretiminde kullanılan teknolojik araç gereçlerin durumu ve
yeterliliği ne düzeydedir?
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar iline bağlı merkez ilçelerde
bulunan ortaöğretim kurumlarında görev yapan biyoloji öğretmenleri oluşturmaktadır. Afyonkarahisar ilinin merkez
ilçelerinde bulunan 24 tane lisede görev yapan 60 biyoloji öğretmenine önceden okullara müracaat edilerek
belirlenen uygun zaman diliminde veri toplama aracı uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı biyoloji
öğretmenin demografik özelliklerine yönelik olarak 10 adet ve okullardaki teknolojik araç ve gereçlere yönelik 13
adet sorudan oluşan likert tipte bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak
frekans, yüzde dağılımları ve khi-kare (X2) analizi, Bağımsız Örneklemler T Testi ve ANOVA analizi kullanılarak
sonuçlar elde edilmiştir. Khi-kare “uyum kontrol testi” testteki maddelere verilen cevaplar arasındaki farkların ve
istatistiksel olarak p<0,005’e göre önemli olup olmadıklarını kontrol etmek için kullanılmıştır. Gruplar arası
ortalamaların karşılaştırılmasının yapıldığı Bağımsız Örneklemler T Testi (Independent-Samples T Test) ve
ANOVA testinin istatistiksel olarak p<0,005’e göre önemli olup olmadıklarını kontrol etmek için kullanılmıştır.
Veri toplama aracının Croncbach alpha katsayısı 0,92 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda biyoloji
öğretmenleri, liselerde biyoloji derslerinin yapıldığı laboratuvarlarda bulunan araç-gereçlerin, öğrencinin araştırma
yapmasına ve proje geliştirmesine uygunluğu, basit sade ve anlaşılabilirliği, öğrencinin erişimine ve kullanımına
açıklığı yönünde olumsuz görüş belirtmişlerdir. Okullarda öğretmenlerin internet erişimi konusunda ise olumlu
görüş belirtmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Teknolojik Araç-Gereçler, Biyoloji Sınıfları, Laboratuvar.
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(1501) The Relationship between School Culture and Burnout Levels of
Faculty Members in Higher Education
Seyithan DEMİRDAĞ
Bülent Ecevit University
sdemirdag@beun.edu.tr
Abstract
This study’s goal was to determine the relationships between school culture and burnout levels of faculty members
in the department of education at a university based on the perceptions of teacher candidates, who were in their
senior years. Out of these participants, there were 58 (32.0%) female teacher candidates and 123 (68.0%) male
teacher candidates. The majors of teacher candidates included 19 (10.5%) elementary school teachers, 71 (39.2%)
teachers of theology, 35 (19.3%) kindergarten teachers, and 56 (30.9%) school counselors. Two instruments were
used for data collection: School Culture Scale (SCS) and Maslach Burnout Inventory (MBI). SCS was used to
determine school culture and MBI was used to measure burnout levels of faculty in a university. For the analysis,
first, mean scores of each subscale were determined based on the following calculations: 1.00-1.80 (absolutely
disagree), 1.81-2.60 (disagree), 2.61-3.40 (neutral), 3.41 to 4.20 (agree), and 4.21 to 5.00 (strongly agree).
Independent samples t-tests were used to examine the differences between genders, and ANOVA tests were used to
detect the differences between majors. Pearson product-moment correlation coefficient, r was used to determine the
association between dependent variables. The findings of the study suggested that there were significant
relationships between school culture and burnout levels of faculty members in higher education based on the
perceptions of teacher candidates.
Keywords: School Culture, Burnout, Higher Education, Teacher Candidates.

(1502) A Study on Vocational and Technical Anatolian High School Students'
Motivational Orientations and Use of Self-Regulated Learning Strategies in
Language Learning
Tuğba ALAGÖZ
Faik Şahenk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Niğde
tubishh_ce@hotmail.com
Abstract
This study mainly aims to determine the motivational orientations and selfregulated learning strategies which
vocational high school students use in language learning. Another purpose of the study is to investigate both overall
relation between vocational high school students’ motivational orientations and their use of self-regulated learning
strategies and the relation between all sub-factors with each other. The study was conducted with 190 students in
Niğde Faik Şahenk Vocational and Technical Anatolian High School. In this study, data was obtained by using
quantitative research method. The quantitative data was collected through Motivated Strategies for Language
Learning (MSLQ), which developed by Pintrich, Smith, Garcia and McKeachie (1991). The analysis of quantitative
data was done with the help of SPSS20. Besides, in order to support the quantitative data and provide the
participants to reveal their opinions in detail, semi-structured interviews were done. The results of the study showed
that vocational high school students’ firstly beliefs to learn English and extrinsic motivation is more important than
other motivational orientations for these students. Also, it is found out that vocational high school students’
motivation is least affected by test-anxiety. In addition to motivation, vocational high school students’ use of selfregulated learning strategies in language learning is investigated and the results show that while the most frequent
learning viii strategy is elaboration, the least frequent is peer-learning. Finally, it is determined that there was the
correlation between motivational orientations and self-regulated learning strategies in a positive way.
Keywords: Motivational Orientations, Self-Regulated Learning Strategies, Vocational High School Students.

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2016

Sayfa 70

(1503) An Evaluation of Webquest-Supported Instruction: Pre-Service
Turkish Efl Teachers’ Experiences
Dilan BAYRAM¹, Gökçe KURT², Derin ATAY³
¹ ² Marmara University, ³ Bahcesehir University
dilan.byrm@gmail.com, gokcekurt@hotmail.com, dyatay@yahoo.com
Abstract
Today, teachers are expected to effectively integrate instructional technologies into their teaching in order to meet
the needs of the 21st-century learner. It is claimed that their way of teaching and decision making mechanism as
teachers are likely to be affected by the instructional methods they have experienced as learners during their preservice education. Thus, the present study aims to reveal the pre-service Turkish EFL teachers’ opinions about their
experience on WebQuest, an inquiry-oriented Internet-based application, as a learning tool in a reading and writing
course during their freshman classes. A total of 30 pre-service Turkish EFL teachers participated in the study, which
lasted for 6 weeks and required them to work individually and in groups both in and outside the classroom. Data
were collected by means ofthe WebQuest Opinion Survey (Prapinwong, 2008) and focus group interviews. Results
coming from quantitative data showed that the participants’ perceptions towards WebQuest-supported instruction on
the aspects of ease of use, multiple sources, student negotiation, Internet and research skills, critical judgment, and
English learning were at a high level. Additionally, results of focus group interviews indicated that almost all of the
participants were willing to implement WebQuest-supported instruction in their future classes. The implications of
the findings for language teaching as well as teacher education will be discussed.
Keywords: Pre-Service Teachers, EFL Teachers, Teacher Education, Instructional Technology, Webquest.

(1504) (In) Authenticity of Classroom Communication: Where Are We and
Where Do We Go From Here?
Marcin JAROZSEK
The State University of Applied Sciences, Oświęcim
marcin.jaroszek@uj.edu.pl
Abstract
The article discusses the results of a classroom discourse analysis aimed at investigating the actual use of the
English language by both senior secondary school learners of English as a foreign language and their teachers. The
study undertakes the analysis comparatively, that is it examines actual classroom communication as evidenced in
tapescribed recordings of sixteen lesson units: eight conducted by four different teachers in 1999, and eight by the
same number of teachers fifteen years later in Kraków, Poland. The investigation attempts to address two main
questions: (1) how selected authentic discourse features, including indirect/direct speech acts, modality,
presupposition, implicature, are realized in classroom contexts, as observed in both student and teacher talk, as well
as (2) how this realization may have changed over the period of fifteen years. Although the sample is by no means
representative of the entire population, some sound conclusions can indeed be drawn. The analysis produces a
somewhat gloomy picture of actual EFL classroom communication, which seems to still demonstrate significant
deficiency in authentic discourse devices or just relies upon the use of the subjects’ mother tongue. It is suggested
that authentic communication in the EFL classroom may still be a utopian vision as its participants too often
experience a linguistic anguish rather than utilize its communicative potential. The study proposes a number of
solutions to remedy the observed inauthenticity, including curricular modifications and the reinstatement of genuine
communication as one of instructional objectives in L2 learning.

(1505) The Factors That Affect Identity Development Among Pre-Service
English Teachers
Suna ALTUN
Yeditepe University
sunaaltun@maltepe.edu.tr
Abstract
This study aimed to examine the factors that affected the identity development among pre-service English teachers.
It is a case study with a female participant. The participant was recruited from a group of pre-service English
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teachers who have completed a 4-year undergraduate English Language Teaching Program at a private university in
Istanbul. A system of triangulation of information was adopted for data collection to ensure the trustworthiness of
data collection and analysis. Based on this system, semi-structured interviews were used to collect data from the
participant, mentoring teacher and supervisor. The interview questions were adopted from Lerseth’s (2013) research
that was about identity development among pre-service teachers. Furthermore, the journal of the participant that was
written during the practicum was used for data collection. In order to analyze the data, content analysis and initial
coding method were adopted. Later on, the obtained codes were categorized under main themes. Findings of the data
analysis showed that there were four main factors that affected the identity development of pre-service teacher.
These factors are: Pre-service teacher’s past experiences, supervisor, mentoring teacher and perception of classroom
management had important roles on pre-service teacher’s identity development. The implications of the findings are
handled in consideration of previous studies about pre-service teachers’ identity development and theoretical
framework.
Keywords: Identity Development, Pre-Service Teacher, Past Experiences, Supervisor And Mentoring Teacher,
Classroom Management Perception.

(1506) İngilizceye Maruz Kalma Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin
İncelenmesi
Mustafa GÖKCAN¹, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN²
¹ ²Hacettepe Üniversitesi
mustafagokcan@hacettepe.edu.tr, dcaktan@hacettepe.edu.tr
Özet
Krashen tarafından önerilen ikinci dil edinim kuramında yabancı dile maruz kalma (exposure) yabanci dil
öğrenmenin önemli bir ögesidir. İkinci Dil Edinimi Kuramı kısaca şöylece özetlenebilir; dili edinmek dili
öğrenmekten daha önemlidir. Dili edinmek de iki şartla mümkündür: Birincisi, öğrenciye mevcut İngilizce
seviyesinden bir seviye üst (i+1) anlaşılır girdi verilmesidir. İkincisi ise, bu anlaşılır girdinin amacına ulaşabilmesi
için, yani “Dil edinim cihazı” tarafından edinilebilmesi için “duyuşsal filtre”nin düşük olmasıdır (Krashen, 1987).
Genel hatlarıyla tarif edilen kuram çerçevesinde İngilizce başarısının en önemli öğelerinden biri olarak anlaşılır
girdiye maruz kalma oranı dikkati çekmektedir. Ancak mevcut literatürde öğrencilerin yabancı dile ne oranda maruz
kaldıklarını belirlemek için bir ölçme aracı mevcut değildir. Bu çalışmada alanyazındaki bu boşluğu doldurmak
üzere “İngilizceye Maruz Kalma Ölçeği” geliştirilmiş ve ölçme aracının geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. Ölçme
aracının geliştirilmesi sürecinde 1) Madde havuzunun oluşturulması 2) Uzman görüşünün alınması 3) Ön denemenin
uygulanması 4) Faktör analizinin yapılması 5) Geliştirilen ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesi adımları takip
edilmiştir. İlk aşamada ilgili alanyazın (Krashen, 1982; Kim & Garbolis 2000; Berns, De Bot & Hasebrink, 2007;
Lefever, 2010; Lindgren & Muñoz, 2013) incelendikten sonra, öğrencilerin anlaşılır girdi aldıkları düşünülen
kaynak ve yollar belirlenmiş ve yazılan 29 madde ile bu kaynaklar temsil edilmeye çalışılmıştır. Böylelikle ölçeğin
ilk formu oluşturulmuştur. İkinci aşamada ölçeğin kapsam geçerliğinin sağlanması için, 29 maddeden oluşan
deneme formu, iki İngilizce Öğretmeni, bir yabancı dil eğitiminde doktor, iki eğitimde ölçme ve değerlendirme
bölümünde doktora tez aşamasında bulunan toplam beş uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü
doğrultusunda üç madde dile maruz kalma (exposure) boyutundan ziyade dilin üretme (production) boyutuna
baktıkları uzman görüşleri doğrultusunda belirlenip ölçekten çıkarılmıştır. Yirmi altı maddeden oluşan bu ölçeğin
yapı geçerliğini belirlemek amacıyla faktör analizine tabi tutulabilmesi için, ölçek Ankara’nın Çankaya, Sincan ve
Gölbaşı ilçelerindeki 2 devlet okulunda ve 1 özel okulda öğrenim gören 505 öğrenciye (devlet=407, özel=98)
uygulanmıştır. “İngilizceye Maruz Kalma Envanteri”nin yapı geçerliğinin incelenmesi için açımlayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçme aracındaki 20 maddenin 5 alt boyutta yer aldıkları belirlenmiştir. Buna göre
ingilizceye maruz kalma ölçme aracının alt boyutları yazı (7 madde), multimedya (4 madde), okul (4 madde),
arkadaş (3 madde) ve yazılımdan (2 madde) oluşmuş ve ölçme aracının güvenirlik katsayıları (cronbach’s alpha) alt
boyutlar ve ölçeğin tamamı için sırasıyla .901, .889, .769, .741, .765 ve .907 olarak bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: İkinci Dil Edinimi, Yabancı Dil Öğrenme, İngilizceye Maruz Kalma, Ölçek Geliştirme.
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(1507) Lise Öğrencilerinin Öğrendikleri Birinci Yabancı Dile Karşı
TutumlarıAnadolu Lisesi Örneği
Nevide AKPINAR DELLAL, Dilek YAŞAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
nevakdel@mu.edu.tr, dilekyasar_48@hotmail.com
Özet
Türkiye’de özellikle devlet okullarında yabancı dil eğitiminde belli ölçüde başarısızlık durumu sürekli
vurgulanmaktadır. Uzun süren yabancı dil eğitimi süreçlerini arkalarında bırakan öğrenciler, iletişim ortamlarında
öğrendikleri yabancı dillerde birkaç cümle kurmaktan kaçınmaktadırlar. Yabancı dil eğitimi sürecinde istenilen
başarının elde edilememesinin ardında, çoğu kez öğrenenin dili kullanmaya karşı korkusu veya dile karşı olumsuz
tutumu yatmaktadır. Yabancı dil öğretiminin daha verimli olabilmesi bakımından, öğrencileri bu açıdan daha
yakından tanımak bir gerekliliktir. Tutum, bir bireyin bir konu veya nesneye karşı düşünce ve davranışlarıyla
belirlenen duygu yoğunluklu eğilimidir ve başarıyı birincil derecede etkileyen bir unsurdur. Birinci yabancı dile
karşı olumlu tutum geliştiren ve başarılı olan öğrenci, öğrendiği diğer yabancı dillerde de genellikle başarılı
olmaktadır. Eğer öğrenci birinci dile karşı olumsuz tutum ve duygular geliştirerek başarısızlık duygusu yaşamış ise,
bu daha sonra öğrendiği dillere de olumsuz yansımaktadır. Öğrencilerin dili kullanma çekimserliklerinin üstesinden
gelerek, yabancı dil eğitimini daha etkin bir şekilde sürdürülebilmek için, öğrencilerin öğrendikleri dile ilişkin
başarıyı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve davranışsal tutumları ile, bunların akademik başarıyla ilişkisinin araştırılması
gerekmektedir. Bu araştırmada, lise öğrencilerinin birinci yabancı dil İngilizce’ye ilişkin tutumları
araştırılmıştır. Araştırma evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Muğla’nın bir ilçesinde Anadolu Lisesi’nde
okuyan 471 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri bir tutum ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Veri toplama
aracı; 1) Bilişsel Öge 2) Duyuşsal Öge 3) Davranışsal Öge alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Öğrencilerinin birinci
yabancı dil İngilizce’ye ilişkin tutumlarının belirlenmesinde, betimsel istatistikler; öğrencilerinin derse ilişkin
tutumlarının cinsiyete göre karşılaştırılması için t-testi, sınıf düzeyine ve bölümlere göre karşılaştırılması için
ANOVA analizleri kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Eğitimi, Birinci Yabancı
Tutumları, Bilişsel Tutum, Duyuşsal Tutum, Davranışsal Tutum.
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(1508) Turkish Academics' Views of English Grammar Teaching: Explicit or
Implicit?
Elif SARI¹, Muzaffer BARIN², Ahmet BEŞE³
¹Karadeniz Technical University
² ³ Atatürk University
elifsari@ktu.edu.tr, mbarin@atauni.edu.tr, abese@atauni.edu.tr
Abstract
Grammar teaching, which is central to the teaching and learning of language and also one of the most difficult
aspects of language to teach, has been subject to many studies in the field of English Language Teaching. As
teachers are the practitioners and still important actors in teaching process, the present study aims to find out
Turkish academics' views about English towards grammar instruction and their preferences for grammar instruction
approaches (i.e., explicit or implicit). The study also attempts to find out whether there are any significant
differences among these academics in their attitudes towards grammar instruction in relation to their gender,
educational degree and teaching experience. The participants were forty-nine Turkish lecturers in the field of
English language working at a state university. The data obtained through a questionnaire were analyzed through the
SPSS 22. In addition, two open-ended questions which were formed in order to grasp the reasons for teachers’
preferences provided qualitative data for the study. The results revealed that Turkish academics of English language
have a strong positive view of grammar instruction in general, and they are in favour of teaching grammar explicitly
integrated with communicative activities.
Keywords: English Grammar Teaching; Explicit Grammar Instruction; Implicit Grammar Instruction.
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(1509) A Study on the Relationship between Foreign Language Anxiety and
Writing Anxiety
Emrah ÖZDEMİR
Balıkesir Üniversitesi
emrahozdemir@balikesir.edu.tr
Abstract
While many studies focused on the effects of anxiety on speaking, listening and reading, the number of the studies
examining the relationship between writing and anxiety is relatively low (Woodrow, 2011). Within this scope, the
aim of the current study is to explore English as a foreign language (EFL) writing anxiety among EFL learners and
the relationship between the levels of foreign language anxiety and EFL writing anxiety. In a descriptive approach, a
questionnaire interrogating background information, a questionnaire exploring language anxiety regarding
communication skills and a questionnaire measuring writing anxiety were administered to 68 EFL learners at
advanced level. Four conclusions were reached in this study. First, EFL learners had a high level of foreign language
anxiety regarding communicational settings. Second, they had a high level of anxiety in terms of EFL writing.
Third, age and class was significantly correlated with certain items in the writing anxiety scale. Fourth and last, a
significant correlation was found between EFL writing anxiety and foreign language anxiety. That is, EFL learners
who had communication apprehension also experienced writing anxiety. In the light of the conclusions reached in
the study, it is recommended for teachers to create learning environments through which they stimulate learners to
write in the target language. It was also recommended that EFL teachers should develop techniques, tactics and
strategies to lower learners’ affective filters as Krashen (1981) suggested.
Keywords: English as a Foreign Language; Foreign Language Anxiety; Writing; Writing Anxiety.

(1510) The Effect of Intensive Exposure to German and Task Type on the
Word Order in English: The case of “because”, “so”, and “can”
İlknur DİRİK
Türk-Alman Üniversitesi
dirik@tau.edu.tr
Abstract
In today’s world, knowing one or more foreign languages is not unexpected due to education, transportation, social
and technological advances. Hammarberg and Gabrielez (2009) put forward the idea that the effect of one language
on the other has generally been discussed on the influence of the first language on the second, which caused other
non-native languages to be overlooked. Thus the present study aims to find out an answer to the following research
questions:
1. Does being exposed to German extensively have an effect on the word order in English clauses with
“because”, “so”, and “can”?
2. Does the effect of being exposed to German extensively on the word order in English clauses with
“because”, “so”, and “can” change according to the task type?
There were two groups of participants in the study. The participants in both groups were engineering students at a
German-medium state university in Istanbul. The first group consisted of 20 students who were freshmen at the
Engineering Faculty. The second group was comprised of 14 preparatory class students at the same university. All
the students started to learn English at primary school 4th grade. Their level in English was A2 at the time of the
study. All of them started to learn German at university. The first group were at B2-C1 level in German, whereas the
second group were at A1 level. The data were collected through two types of tasks, one of which was a matching
task and the other required the students to form sentences about themselves. The results indicated that of the 20
participants who were exposed to German through the preparatory class, a four-week summer school in Germany
and one-semester courses in German at the Engineering Faculty, 4 of them showed some violations from the English
language word order. On the contrary, of 14 students in group 2 who was not exposed to German as much as group
1, only one student was found to make mistakes in the word order. This indicated that exposure to German had a
slight effect on the word order when the participants were forming sentences in English. As for the second research
question that focused on the effect of the task type, it can easily be concluded that all the mistakes in the word order
were done in tasks that required the participants to form original sentences themselves. In conclusion, although very
few students showed the effect of the extensive exposure to German on English word order, this reality should be
kept in mind during the instruction.
Keywords: Language Transfer, Third Language Learning, Learning English and German.
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(1511) Effects of Interactive Learning on English Language Achievement
Among Primary Teacher Education Trainees in Kenya
Kithinji Catherine KANANA
Kenya Institute Of Curriculum Development
cathy.kanana@gmail.com
Abstract
English language is one of the subjects offered at Primary Teacher Training colleges in Kenya. Performance of this
subject at PTE and KCPE had been poor over the years. One of the frequently cited reasons has been the teaching
approach adopted by teachers, with teacher–centred approaches (which are basically traditional) being predominant.
This study aimed at finding out the effects of interactive learning approach on mean achievement scores in English
language among primary teacher education trainees. The target population comprised of teacher trainees in
Teachers’ College in Kenya. The study used Quasi- experimental Design. A total of approximately 220 teacher
trainees were taught the same English Language topic of “The English speech”. In the experimental groups,
interactive learning approach was used, while the conventional/ traditional learning approaches which are predominantly teacher-centred were used in the control groups. The researcher trained tutors in the experimental
groups on how to implement interactive learning approach before the treatment commenced. The instrument to
measure the learners achievement was English language Achievement Test (ELAT) which was pilot tested to
ascertain its reliability. Experts in English language were used to ascertain content validity of the instrument before
being used for data collection. A students’ questionnaire was used to measure the learners’ attitude towards
interactive learning approach as well as its variability in teaching and learning. Finally a Lessons Observation guide
was also used to supplement the test battery and verify the findings of the tests administered. Data were analysed
using descriptive statistics. Hypotheses were accepted or rejected at significant level of p≤ 0.05. This study found
that the interactive learning approach yields higher academic achievement of teacher trainees in English language
compared to the conventional/ traditional teaching methods. The approach also enhanced learners’ attitude
positively. The study concluded that interactive Learning Approach is an effective teaching method which English
teachers should be encouraged to use. The researcher recommended that this method should be implemented in both
pre-service and in-service teacher education programmes in Kenya. She also observes that more research should be
carried out on teaching methodology and teaching of specific language skills.

(1512) An Analysis of the Pre-service ELT Teachers’ Grammatical Errors in
Their Written Exam Answers
Perihan KORKUT, Gizem ŞAHIN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
pkocaman@mu.edu.tr, gizemsahin3@posta.mu.edu.tr
Abstract
Whether to teach grammar or not has been a debate for many years. The Non-native English teacher is generally
considered to be at an advantageous point in teaching the grammar of the language since they tend to have more
metalinguistic awareness than the native teachers. This study was conducted to see the situation of the pre-service
ELT teachers. To achieve that aim, the written exam answers of 44 junior students at a state university in the fall
term of 2015-2016 academic year were used as a corpus. The corpus included a total of 538 grammatical errors. The
most common errors were article errors (n=152); verb form errors (n=108), and agreement errors (n=96). The top 5
students who received between 98 and 100 from the exam made 76 errors while the lowest 5 students with the
grades of 15 to 50 made a total of 73 errors. The emerging picture from this study is alarming in terms of the
outcomes of our ELT teacher education system. Despite the common assumption that the students of ELT
department will have at least advanced level proficiency, the number and nature of the errors of the students indicate
a lower proficiency level. These results call for urgent action to improve the students’ grammar, before they
graduate.
Keywords: Error Analysis, Grammar Error, Teacher Proficiency, Teacher Education.
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(1513) A Case Study: Graduate Students’ Perceptions on Research Skills
Melek ÇAKMAK
Gazi Üniversitesi
melek@gazi.edu.tr
Abstract
As Borg, Gall and Gall (1993) indicated that the purpose of qualitative research is to develop an understanding of
individuals and events in their context. From this point this qualitative study is conducted to explore graduate
students’ perceptions about research skills. Research is an important concept for graduate students and therefore
graduate students. For this aim the following research questions are addressed in the study: (1) What are graduate
students’ perceptions on research skills? (2) How do they conceptualize research process? (3) What are their main
difficulties on research? (4) What are their expectations from research? In the study, a case study design was used
and data are gathered through interview technique, open ended questions and a questionnaire from the participants
who are enrolled in a graduate program in a state university in Turkey. More than 40 graduate students participated
in the study. The main reason to use open-ended quesions was to obtain participants’ perceptions in their own
words, expressed spontaneously (Oppenheim, 1966). On the other hand, interview is used for data collection
because of it is one of the common used techniques in qualitative research. The participants are also given a
questionnaire. For qualitative data content analysis (Miles & Hubermen, 1994) was implemented. The results
showed some crucial points based on the analysis of data, however, data analysis have been in procedure. Graduate
students reported some points which can be considered as crucial for graduates’ education regarding with research
process.
Keywords: Research Skills, Case Study, Graduate Students.

(1514) The Impact of EFL Trainee Teachers’ Concern Levels on Their
Tutoring Practices
Eda ÜSTÜNEL, Merve MUTLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
eustunel@mu.edu.tr, mervemutlu@mu.edu.tr
Abstract
This presentation is about the factors affecting English-as-a-foreign-language (EFL) trainee teachers’ concern levels
and the impact of EFL trainee teachers’ concern levels on their tutoring practices. The participants are 31 junior
non-native trainee teachers studying at the Faculty of Education, ELT Department in Muğla Sıtkı Koçman
University. Mixed research methods have been used as the research design. The data have been collected by three
instruments: the ‘Student Teacher Concern Scale (SCTS)’, which was developed in a Turkish university research
context (Alpan et al., 2014), the fieldnotes taken from classroom observations of trainee teachers during a tutoring
session at the Preparatory School of Foreign Languages, and the semi-structured interviews conducted with EFL
trainee teachers. The qualitative data have been analysed through the Constant Comparative Method. As a result of
the qualitative data analysis, four main themes emerged to have an impact on trainee teachers’ concern levels. These
are the past teaching/learning experiences of EFL trainee teachers, the facts related to students, the facts related to
trainee teachers, and the impact of being observed at their tutoring practices. In this presentation, all factors are
discussed and supported with some extracts from semi-structured interviews conducted with the EFL trainee
teachers.
Keywords: Foreign Language Teaching Concern, Trainee Teacher, Tutoring Practice, English-as-a-ForeignLanguage (EFL), English Language Teaching (ELT).
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(1517) Paraphrase Approaches, Challenges and Strategies of Graduate

Students in the Department of English Language Teaching
Hatice ÇEŞME, Oktay YAĞIZ
Atatürk University
haticesme@hotmail.com, yoktay@atauni.edu.tr
Abstract
This study aims to investigate paraphrase approaches, challenges and strategies of graduate students in the
Department of English Language Teaching in terms of language proficiency, language background and type of
writing task. The study was based on qualitative research design. 12 graduate students who were pursuing their
doctoral studies and had some writing experiences in their academic fields such as writing thesis or research articles
were the participants in this study. The participants had academic writing instructions in different periods. A pilot
study was conducted with nine graduate students. Later, the main data were collected in two steps. At the first step, a
demographic questionnaire and semi-structured interviews were conducted. In the second step of data collection,
graduate students paraphrased a text chosen. Data analysis was carried out in two major steps. The data obtained
through interviews were, firstly, analyzed through content analysis. Then, the text paraphrased by the participants
was analyzed with Keck’s (2006) the Taxonomy of Paraphrase Types and a grammatical and structural rubric
developed by the researcher. The results of the study revealed that graduate students were aware of the importance
of paraphrasing, but they had challenges in the appropriate implementation of paraphrasing in their writing. Their
paraphrasing performance was affected by both their L2 proficiency and demanding nature of paraphrasing as well
as writing task. There was also found a gap between their theoretical knowledge on paraphrase and their
paraphrasing performance.
Keywords: Paraphrasing, Plagiarism, Textual Borrowing, Academic Writing.

(1518) Approaches and Perceptions of EFL Graduate Students on Abstract
and Abstract Writing
Fatma KAYA, Oktay YAĞIZ
Atatürk University
haticesme@hotmail.com
yoktay@atauni.edu.tr
Abstract
Given the importance of writing and publishing at tertiary level, to produce well designed research articles, the role
of abstract as the first section that readers encounter in an article, is of considerable significance to persuade the
readers about the quality of research. At this point, the main purpose of the present study is to investigate the
perceptions and approaches of English as a Foreign Language (EFL) graduate students on abstract and abstract
writing and to analyze and compare the abstracts written by Turkish and foreignwriters (n=100) from different
dimensions including move structures, tense use in each move and hedging types employed in these abstracts. In the
study, both qualitative and quantitative data were collected. Firstly, move structure and verb tenses used in these
moves were analyzed. Move structure analysis was conducted employing Hyland’s (2000) five- move model.
Secondly, in order to analyze hedging using strategies of writers, nine hedge types were found manually in the
abstracts. Two different categories including 0-1 and 2-over use of hedges were established. Through SPSS (22.00)
the data were analyzed using Chi-Square test to determine whether there are statistically significant differences
between Turkish and Foreign writers in terms of frequency of hedging use. Furher, 12 graduate students who had the
experience of writing and publishing before were also interviewed.
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(1519) Benefiting from Nature Writings in Foreign Language Education
Onur KAYA
Mehmet Akif Ersoy University
onurkaya@mehmetakif.edu.tr
Abstract
The deterioration of nature has been issue of many fields as it is for literature. Thus, many authors put forth certain
writings about the wrong doings of human kind on nature and environment. When they put forth these literary
works, they present many descriptions about the entities and living beings around them. Therefore, by the means of
these detailed descriptions, authors provide a portrayal of many plants, animals and entities which could be
visualized and presented by audio-visual devices in the course room in order to teach certain English words related
to nature to advanced level of foreign language learners who could read and understand such descriptive parts in
certain literary works. In this perspective, the study aims to provide the way of selection of the literary works of
nature writings that could be used for teaching certain words about environment, and analyze the ways, method of
the visualization and teaching of these nature related English words to learners. Firstly, it is significant the selection
of the literary works that will provide teaching of English words to foreign language learners. In this perspective, the
study will focus on the way of the selection of these books that will both enable the teaching of varieties of English
works related to nature and be coherent with the English level of the learners. Then, as the selected literary works
refer to detailed descriptions of entities in the nature by providing well defined portrayals of nature and the aim is to
teach these words effectively to learners by such visualization, the audio visual method of foreign language teaching
will be detailed. After the explanation of all these background information, the way of usage of audio visual method,
for teaching nature related words exempted from these works, will be exemplified and analyzed by providing
examples from the selected works from Anglo-American literature. Finally, the study will reveal the way of
determination of the environmentalist writings that will provide learners acquire many different English words about
the entities of the environment, and the method of benefiting from nature writings about enriching nature related
vocabulary of the learners.
Keywords: Literature, nature, learner, English, language.

(1520) Birinci Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Kaygı Düzeyi ile Birinci
(İngilizce) ve İkinci Yabancı Dil (Arasındaki İlişki Almanca) Derslerindeki
Akademik Başarı
Orhan HANBAY
Adıyaman Üniversitesi
orhanhanbay@gmail.com
Özet
Yabancı dil öğrenme sürecinde kaygı etmeninin rolü 1970’lerden bu yana araştırılan konular arasında yer
almaktadır. Eldeki çalışmayla, bir yandan (1) birinci yabancı dil bağlamında kaygı düzeyi ile akademik başarı
arasındaki ilişki incelenmiş öte yandan (2) birinci yabancı dildeki kaygı düzeyi ile ikinci yabancı dil olarak Almanca
dersindeki akademik başarı arasında bir ikişkinin bulunup bulunmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. (3) Üçüncü olarak
da kaygı düzeylerinde cinsiyet değişkinine göre bir farklılılığın olup olmadığı incelenmiştir. Nicel araştırma deseni
ile yürütülen bu görgül çalışmanın araştırma grubunu İstanbul ilindeki bir Anadolu lisesinde 11. sınıfta öğrenim
gören toplam 80 (43 kız, 37 erkek öğrenen) öğrenen oluşturmuştur. Veriler, öğrenenlerin 2013-14 eğitim öğretim
yılına ait sene sonu karne notları (akademik başarı için) ile Doğan (2008)‘ın hazırlamış olduğu „Lise Öğrencilerinin
İngilizce Öğrenimlerini Etkileyen Yabancı Dil Kaygısı‘ adlı ölçekle 2014-15 eğitim öğretim yılında toplanmıştır. 27
maddelik 5’li Likert tipi ölçeğin iç tutarlığı eldeki çalışma kapsamında tekrar ölçüldüğünde (SPSS ile) Chronbach’s
alpha değerinin 0,951 gibi yüksek düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Verilerin çözümlenmesi cinsiyet değişkeni
gözetilerek yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde kaygı ile akademik başarı arasındaki ilişkinin (birinci ve ikinci
yabancı dil dersleri için ayrı ayrı) belirlenmesi amacıyla SPSS yardımı ile Spearman-korelasyon katsayısı tekniği
kullanılmıştır. Cinsiyet değişkeni bağlamında bir farklılığın olup olmadığının bulunması amacıyla da bağımsız
gruplar t-testi tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, (1) Kız (r = -,533; p = ,000) ve erkek (r = ,712; p = ,000) öğrenenlerin birinci yabancı dil öğrenmede kaygı ile akademik başarıları arasında istatistiksel açıdan
ters orantılı güçlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. (2) birinci yabancı dile yönelik kaygı düzeyi ile
ikinci yabancı dil olarak Almanca dersindeki akademik başarı arasında kız (r = -,363; p = ,017) öğrenenlerde anlamlı
ve orta düzeyde ters yönlü bir ilişki varken; erkek öğrenenlerde (r = -,221; p = -,190) anlamlı bir ilişki
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görülmemiştir. (3) son olarak, kız ve erkek öğrencilerin kaygı bağlamındaki puan ortalamaları arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (t = -903; p = 369) anlaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yabancı dil, çokdillilik, kaygı.

(1521) Adapting Scale for Children: A Practical Model for Researchers
Selami AYDIN, Leyla HARPUTLU, Şeyda SAVRAN ÇELIK, Özgehan UŞTUK, Serhat
GÜZEL, Deniz GENÇ
sayd4n@gmail.com
Abstract
Measurement of children’s behaviors in an educational and research context is a problematic and complex area. It is
also evident that adapting scales to measure children’s behaviors in an educational and research context is a complex
process due to several reasons. First, cultural elements constitute a considerable problem. Second, it is difficult to
obtain reliable and valid data in various educational and research settings. Third, language can be a significant
variable, as children may have a proficient level of the target language. Thus, the current paper aims to report on
developing a practical model for researchers who need to adapt scales from one language to another, when
measuring children’s behaviors in an educational and research context. The model consists of four steps: First, how
scales should be translated from one language to another is clarified. Then, the paper focuses on simplification and
moderation. Then, how the pilot study should be administered is explained. Finally, how to validate scales are
mentioned. The study concludes that the model proposed may be beneficial for researchers who need to adapt scales
for children that were designed for adult learners and in a different language. It is also concluded that reliability and
validity of the data collected from children are strictly related to the steps listed in the study.
Keywords: Scale; Adaptation; Validation; Children.

(1522) Etkili Bir Yabancı Dil Öğretimi İçin Öğretmen Yeterlilikleri
Fatma KARAMAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
fatmakaraman33@gmail.com
Özet
Eğitim sisteminin temel öğelerinden olan eğitim programları, öğretmen ve öğrenci üçlüsünün eğitimin etkili
olabilmesi için uyumlu olması ve her bir öğenin de kendi içerisinde belli bir nitelikte olması çok önemli bir
husustur. Ancak öğretmen öğesinin diğer iki öğe olan öğrenci ve öğretim programlarını etkileme gücü daha fazladır;
çünkü gerek öğrenciyi güdüleyerek aktif hale getiren gerekse de öğretim programlarına işlevsellik kazandıran
kuşkusuz öğretmendir. Geçmişten günümüze kadar yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknik konusunda
birçok araştırma yapılmakta ancak öğretmenlerin bu yaklaşım, yöntem ve teknikleri uygulamada yeterli bilgi ve
beceriye sahip olup olmadığının, ders sürecinde öğrencilerin ihtiyacına göre uygun öğretim stratejisi geliştirip
geliştiremediğinin sorgulanması bağlamında öğretmen yeterliliklerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Çünkü yabancı dil öğretiminde öğretmenler sık sık alışkanlıklarından ve müfredatı istenilen sürede verebilme
kaygısı gibi nedenlerden ötürü bir yönteme bağlı kalmaktadırlar. Bu çalışmada öğretmen yeterlilikleri; etkili bir
yabancı dil öğretimi için özel alan yeterlikleri, mesleki yeterlilik ve yaşam boyu öğrenme bağlamında irdelenmiştir.
Çalışmada öğretmenlerin yabancı dildeki yeni yaklaşımlar, yöntemler ve farklı uygulamalardan haberdar olması için
belli aralıklarla seminerlerin düzenlenmesi, öğretmenlerin kendini yetiştirme çabalarını daha çok göstermesi, gerek
alan gerekse de mesleki yeterlilikle ilgili öz değerlendirme yapmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca
öğretmenlerin üniversitelerde alanlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmesi ve eğitim alanında düzenlenen sempozyum,
kongre gibi bilimsel etkinliklere katılımları sağlanmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Öğretimi, Öğretmen Yeterlilikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Öz Değerlendirme.
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(1523) The Relationship Between Secondary School Students’ Foreign
Language Anxiety and Success
Sabriye ŞENER¹, Ayten ÇOKÇALIŞKAN²
¹Muğla Sıtkı Koçman University
²Milli Eğitim Bakanlığı
sabriyesener@mu.edu.tr, ayten_88_demirel@wındowslive.com
Abstract
This study aims to reveal foreign language class anxiety level of secondary school Turkish students. It also aims to
investigate the relationship between anxiety and success. The research study employed a mixed design. The data
were collected from the Turkish students of a state school in the winter term of 2015 – 2016 Education Year in
Muğla. The participants of this study include 93 secondary school students, 50 females and 43 males, between the
ages of 11 and 14 with an average of 12. The students are native speakers of Turkish and they learn English as a
foreign language. The data were gathered through two instruments. Firstly, the Turkish version of the Foreign
Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) designed by Horwitz (1986) was used to measure participants’ level
of anxiety. Secondly, semi-structured interviews were conducted with 8 students from the 5th and 8th grades. 5
interview questions were developed in order to collect qualitative data by examining some research studies in the
field, and getting advice and views of some experts in the field. Besides, 2014-2015 Academic Year English course
final results were obtained from the state school administration to determine the correlation between their language
anxiety levels and achievements. After analyzing data, the highest mean score was found to be test anxiety (3. 64)
and this was followed by listening anxiety (3. 40), and the speaking anxiety (3. 12). The lowest mean score was the
general anxiety (2. 67). The qualitative data analysis revealed that the students were mostly anxious about making
mistakes, teachers’ getting angry, and being humiliated by others. They also expressed their anxiety was due to their
personality. The relationship between the students’ anxiety level and achievement was significant. It was observed
that the students with higher anxiety level were less successful in the tests. As for the gender differences a
significant difference between groups was not observed.
Keywords: Anxiety, Foreign Language, Anxiety, Success, Speaking Anxiety.

(1524) The Effects of Attitude Change on University Prep-Class Students’
Language Learning Performance
Sevinç YERLİ USUL
Gebze Technical University
sevincyerli@gmail.com
Abstract
Many a prep school director at Turkish universities alter the classes, classmates and instructors of their students
when they have completed a learning level; however, for most of the time they disregard the emotional and
attitudinal changes of these students. Therefore, this research study attempted to figure out whether, and how, the
university prep-class students’ attitudes towards learning English would change, when they were placed in different
classes for each learning level. The relationship between the attitude change and the language performance of the
participants, who were 40 elementary level students, were also analyzed. As the core device of the data collection,
the Attitude Motivation Test Battery (AMTB), adapted from Gardner (1985), was utilized at two different times.
Having learnt English at their elementary level prep classes for two months’ duration, the participants were given
the questionnaire for the first time, and following the classroom change, the same questionnaire was administered
again to assess the attitude change. The results revealed that, the participants developed negative attitudes towards
learning English when they went on their new classes with new teachers and new friends. Depending on the
findings, this study consequently submitted some recommendations as regards to the importance of relationship
between students’ attitudes and their classmates’ and teachers’ effect on them in EFL study.
Keywords: Attitude, Attitude Change, Classroom Change, Language Learning, University Prep Class Students,
Language Learners’ Attitudes.
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(1525) Kahoot! Öğrenme Platformunun Akademik İngilizce Derslerinde
Kelime Öğretiminde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Sinem MADEN
Çankaya Üniversitesi
sinemmaden3@gmail.com
Abstract
British Council tarafından Kasım 2015’te gerçekleştirilen “Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce’nin
Durumu” başlıklı araştırma Türkiye’nin, İngilizce Yeterlilik sıralamasında dünyada 47. ülke konumunda olduğunu,
eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde öğrencilerin dil öğrenme motivasyonlarının çok düşük olduğunu ve
üniversite sayısının hızlı bir şekilde arttığı ülkemizde yabancı dil öğretim yöntemlerinin kalitesinin mutlaka
arttırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Education First tarafından 2015 yılında yayınlanan English
Proficiency Index’te İngilizce derslerinde teknoloji ve online öğrenme araçlarının yabancı dil öğrenmede ve
motivasyonu arttırmada etkili olduğu dile getirilmiş olmasından hareketle Çankaya Üniversitesinde İngilizce
derslerinde yeni kelime öğrenme etkinliklerinde isteksiz davranan öğrencileri derslerde daha etkin kılarak
motivasyonu yükseltmek amacıyla günümüzde genç nesil arasında giderek yaygınlaşan teknolojik ürünlerin ve
internet kullanımından nasıl faydalanabileceği araştırılmıştır. Bu bağlamda ders içerisinde uygulandığında
öğrencilerin bireysel başarı ve eksikliklerinin görülmesini ve öğretim elemanlarının anında dönüt verebilmesini
sağlayan testler içeren ve aynı zamanda rekabet yoluyla öğrencileri de derse ve konulara motive eden Kahoot! sitesi
yardımı ile yeni kelime öğretimi gerçekleştirilmiş ve bu özel site ve uygulamaların yabancı dil derslerinde kelime
bilgisini ölçmeye ve geliştirmeye yarayan bir metot olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bildiride ilk önce Çankaya
Üniversitesi 2015-2016 Yaz döneminde aynı seviyede İngilizce dersi alan dört farklı şubedeki öğrencilerin online
testler hazırlamaya yarayan bir site olan Kahoot! hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarının sorulması üzerine alınan
cevaplar ile ilgili veriler sunulacak, ardından İngilizce öğretim elemanlarının ölçmek istedikleri konular hakkında
nasıl test hazırlayabilecekleri yada önceden hazırlanmış testleri nasıl kullanabilecekleri konusunda örneklere yer
verilecektir. Bahsi geçen grupların yaz okulu eğitimlerindeki kelime öğretimi sırasında Kahoot! adlı sitede hedef
kelimeler için özel olarak hazırlanmış olan testlerin uygulanmasının ardından sitenin İngilizce derslerinde kullanımı
hakkındaki öğrenci görüşleri tablolar ve grafikler yoluyla ortaya konacak, bu çalışma ile aynı zamanda öğretim
elemanlarına Kahoot! sitesinin yabancı dil derslerinde nasıl etkin bir biçimde kullanılabileceği hakkında bilgi
verilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kahoot!, Akademik İngilizce, Kelime Öğretimi.

(1526) Techniques for Teaching Translation to Students of English at
University Level
Suat Cakova
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
scakova@mu.edu.tr
Abstract
Translation courses are taught at all English departments throughout Turkish Universities as part of the BA
curriculum. Generally, there can be found two courses of translation in the undergraduate curriculums. Translating
from L2 into L1 is taught in earlier semesters than translating from L1 into L2, as the latter is a more demanding
task. The aim of these courses, as most will agree, is not to train students to pursue a professional career in
translation, as we have separate institutions in this country, that train professional translators . It is rather, I would
suggest, to test and improve students’ proficiency in the English language. However, obtaining this goal is not as
easy as it sounds, since the teacher has to deal with two subjects at once: the art of translation and academic
proficiency in English. This paper aims to suggest some techniques and principles to the teacher of translation in
accomplishing the abovementioned goal of teaching two different things at the same time: the craft of translation
and language skills. The first principle in the art of translation that learners will face is that there is no one to one
correspondence between many words in L1 and L2. Some other concepts that the learner has to deal with are the
concepts of meaning, equivalence, non-equivalence, professional translation strategies, collocation, translating
idioms, interpretation, omission and grammatical categories. Translating grammatical categories involves gender,
person, tense, voice, and word order.
Keywords: Teaching, Translation, Language, Equivalence, Goal, Meaning, Translation Strategies.
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(1527) Case Marking and Scrambling Correlation: English – German –
Turkish
Uğur ALTINTAŞ, Özlem TEKİN
Namık Kemal University
ugurakd@gmail.com, ozlemtekn@nku.edu.tr
Abstract
Today’s societies are living in a global village where almost everyone has some connection with some other people.
This situation has given way to an unprecedented shift and acceleration in learning new languages. Almost every
person is expected to be ‘multilingual’, so that s/he can catch up with the other dwellers of this global village. At the
same time multilingualism is a ‘dominant ideal’ of the European Union. As a result, learning foreign languages has
become a priority, not only in Europe but worldwide; and teaching foreign languages in an effective way is under a
great focus. Teaching a foreign language involves at least two languages, namely a native language (L1) and a target
language (L2). The question whether the differences and similarities between L1 and L2 have any effect on learning
the target language has been sparking attention for a long time within the concept of contrastive linguistics.
Associated with this is the so-called multilingual teaching concept, in which all linguistic (and cultural) knowledge
of the learner is used to optimize the process of teaching and learning a foreign language. For this purpose,
especially the comparison of languages (and cultures) is emphasized, as by that the connection of linguistic (and
cultural) knowledge can be enabled. On the basis of these theories one of the aims of this paper is to see the
similarities and differences among English, German and Turkish so that any possible consequences for teaching and
learning these foreign languages can be determined in theoretical and practical sense.In particular this paper aims to
pinpoint case-related similarities and differences among the three languages. However, while doing this, it is
intended to settle down some clear-cut comprehensive hypothesis covering all the three languages under focus. That
is why this paper is at the same time a kind of ‘language typology initiative’. Since the three languages have so
many formulaic expressions and other idiosyncratic traits, the scope of this paper will be narrowed down to kernel
sentences, and two problems among the three languages will be analyzed:
1. Level of referentiality increases strictness of syntax
2. Indefinite, non-definite and nominative cases increases referentiality
The result of this paper shows, that the existence of a gender-based article structure gives way to scrambling
possibilities in English and German, since it is the determiner which attracts the case marking. In Turkish, however,
there are no gender and article structures; therefore, case marking is achieved through suffixes, and freedom of
scrambling is significant. Due to the free syntactic structure of Turkish language, learners of English and German
are anticipated to have problems during productive skill activities. Devising this linguistic information in foreign
language education and creating useful connections among these three languages may provide solutions to such
problematic productions of learners.
Keywords: Case Marking, Scrambling, English, German, Turkish, Syntax.

(1528) Üniversite Kimliği ve Akademik Sahtekârlık:
Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Akademik Sahtekârlığa İlişkin Tutumları
Nevide AKPINAR DELLAL, Hilal YÖNET, Büşra AKIN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
nevakdel@hotmail.com, hilalyonet@mu.edu.tr, busra.akin64@gmail.com
Özet
Üniversite kimliği, her şeyden önce toplumun en üst düzeyinde gerçekçi, nesnel, sorgulayan ve eleştirel bakabilen
aydın kimliğini içine alır. Üniversite öğrencilerine, yakın gelecekte toplumun en üst katmanlarında görev alacak,
üniversite kimliğini üzerinde taşıyan bireyler gözüyle bakılmalı ve etik davranış ölçütleri çerçevesinde akademik bir
kültür almaları beklenmelidir. Üniversite, herşeyden önce doğa yasalarına uygun insanlığın ortak sorunlarına çözüm
arayan bir kurumdur. 21. yüzyıl bilgi çağındaki dönüşüm teknolojileri birçok alanı olduğu gibi üniversite kimliği ve
kültürü çerçevesini de hem olumlu hem de olumsuz şekilde etkilemektedir. Teknoloji ile belirlenen dünyanın yeni
koşullarında bir insan milyonlarca bilgi içeriğiyle karşı karşıyadır. Artık gereken ölçüde zaman ve çaba harcamak
istemeyen öğrenciler, sınavlarda kopyaya başvurma, ödev ve proje gibi çalışmalarında hazır ürünü alıp kendilerinin
gibi gösterme veya üründe biraz değişiklik yaparak teslim etme eğiliminde olabilmektedirler. Bu türden olumsuz
gelişmelerin, üniversitenin gerçek görevi ve varlık nedeni ile çelişmekte olduğu açıktır. Akademik sahtekârlığın
önüne geçebilmek için, bu yöndeki eğilimlerin önceden belirlenmesinde yarar vardır. Bu nedenle, bu çalışmayla,
yabancı dil öğretmen adaylarının akademik sahtekârlığa ilişkin tutumlarını cinsiyet, mezun oldukları okul türü,
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okudukları anabilim dalı ve sınıf düzeyleri değişkenleri açısından incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, tarama
modelinde desenlenmiş olup, veriler Eminoğlu (2008) tarafından geliştirilen “Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği”
ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmuştur.
Anahtar Sözcükler: Üniversite Kimliği, Akademik Sahtekârlık, Yabancı Dil Eğitimi, Teknoloji Kullanımı.

(1529) Implementing Problem Based Learning in Teacher Education
Programs
Yasemin KIRKGÖZ
Çukurova University
ykirkgoz@cu.edu.tr
Abstract
The contemporary teacher should be prepared not only to take on roles of disseminators of knowledge but also
creators and managers of knowledge. Teacher education courses therefore have a responsibility to develop the
higher order thinking, decision-making as well as problem solving skills of teacher candidates. One of the
approaches that serves to meet the challenges of teacher education is Problem Based Learning (PBL). Problem
solving may pose difficulties for practicing teachers due to the complexity of the problems they encounter in real
time teaching contexts ranging from managing the classroom, assessing learners, meeting individual differences and
establishing parent teacher relationships. Hence, many educational reform movements emphasize preparing teacher
candidates for pedagogical problem solving in the classroom. In a PBL curriculum, the starting point for learning is
a problem that teacher candidates are likely to encounter in their future work. Subject matter is organised around
problems and teacher candidates assume a major responsibility for their own learning. Most learning occurs within
the context of small groups rather than lectures. In this talk, I will focus on implementing PBL in teacher education
with a view to equpping prospective teachers of English with the necessary knowledge and skills to help them cope
effectively with real life educational problems in their future teaching profession. After discussing the principles of
PBL, I will illustrate how teacher education courses can be designed and implemented within the framework of PBL
with reference to some exemplary problem cases from my own implementation of PBL in different teacher
education programs.
Keywords: Teaching of English, Problem Based Learning, PBL, Teacher Education Program.

(1530) Mevcut Turist Rehberliği Eğitimi, Sorunları ve Çözüm Önerisi
Yüksel GÜRSOY
Selçuk Ünivesitesi
ygursoy@selcuk.edu.tr
Özet
Turizm sektöründe görülen hızlı gelişmeyle birlikte, artan turist sayısına paralel olarak ülkemizin tanıtımında önemli
payı olan turist rehberlerine yönelik talepte de belirgin bir artış meydana gelmiş ve bu talebin daha da artacağı
düşünülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin tanıtımında önemli görevler üstlenmiş olan turist rehberlerine daha fazla
gereksinim duyulacaktır. Türkiye’ye gelen bir turistin en uzun süre beraber olduğu ve en çok etkilendiği kişi turist
rehberidir. Türkiye ve Türklerle ilgili izlenimde oluşacak imajda turist rehberin etkisi son derece büyüktür. Turist
rehberi yabancı dil bilgisi, mesleki bilgisi, genel kültürü, becerisi, tutum ve davranışı ile Türkiye’yi ve Anadolu
insanını temsil edecek ve tanıtacak, turistin memnun ve olumlu izlenimlerle memleketine geri dönmesini
sağlayacaktır. Dolayısıyla nitelikli turist rehberlerinin seçimi, eğitilmesi hassas ve ciddi bir biçimde ele alınması
gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de turist rehberliği eğitiminin yapısı incelendiğinde ihtiyaca
uygun nitelikli turist rehberi yetiştirilmesinin önünde birçok engellerin olduğu görülmektedir. Turist Rehberliği
eğitiminin parçalanmış ve standart olmayan yapısı; Turist Rehberleri Birliği ve TÜRSAB’ın ortak önerileri ve
Bakanlığın onayıyla turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, belirlenen dillerde Bakanlığın gözetimi ve
denetimi altında Birlik tarafından ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programları ve Üniversitelerde ön
lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmesi. Turist rehberliği eğitimi veren bölümlerin ve
programların alanında uzman öğretim elemanı yetersizliği ve üniversitelerde genelde İngiliz dilinden turist rehberi
yetiştirildiğinden sadece İngiliz dilini bilen turist rehberi sayısının fazlalığı veya yabancı dil bilgisinin yetersizliği,
bu sorunların başında gelmektedir. Bu çalışmada turist rehberlerin yabancı dil sorunu detaylandırılarak, turist
rehberliği eğitiminde yeni bir model ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Turizm, Turist Rehberliği, Yabancı Dil Eğitimi, Çift Anadal Programı.
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(1531) A Study on Common Grammatical Mistakes Turkish Learners of
English Make and Challenges They Face During Speaking
Dmitry KRASNOKUTSKIY¹, Şevki KÖMÜR²
²Muğla Sıtkı Koçman University
gexgecko@yandex.ru, sevki_komur@yahoo.com
Abstract
Not very long ago language learners had different language needs. But, language learners’ demands in language
learning switched to communication skills in parallel with rapid scientific and technological developments. This
paradigm shift in language learning led language educators to seek new methods and approaches which enable them
to teach for communicative approach. These efforts resulted in Communicative Language Teaching in the last
quarter of the 20th century. Communicative approach is an approach to language teaching that emphasizes
interaction as both the means and the ultimate goal of language study. Communicative approach implies such
exercises as role-play, interviews, pair-work, language exchange and many more. Even though English teaching is
so widespread in Turkey people do not communicate in English efficiently. The aim of this study is to observe and
analyze grammar mistakes and the challenges learners encounter during speaking practice. The research is of
qualitative nature in design, and the participants are 12 English learners who are attending private English language
course. There are three groups containing 4 students in each. A questionnaire, semi-structural interview, and
recording of lessons were used to collect the data for the study. The results showed that grammatical mistakes
students made in their speaking practices originated from their previous language learning experience and
interference of their mother tongue, such as not being able to speak fluently to the foreigner, or facing the lack of
practice and having issues with constructing sentences efficiently in the fastest time.
Keywords: Language Learning, Types of Mistakes, Communication Skills and Strategies, Speaking Skills, Skill
Integration, Turkish Learners of English.

(1532) Effective Teaching Practices
Mehmet ABİ, Öykü ALTAN, Eda ÜSTÜNEL
Muğla Sıtkı Koçman University
mehmetabi@mu.edu.tr
Abstract
Today, it is generally accepted that learning at least one foreign language is highly significant to be able to cope
with the requirements of modern world. In this respect, since early years of twentieth century, researchers have been
investigating the issues related to language learning and teaching. As a result of these, it can be said that not only
teachers but also learners have some roles in language learning and teaching environments. Their perceptions about
the ideal way of learning or teaching a language may have effect on the efficiency of language classes. Basically, in
a classroom environment there can be two situations in terms of teaching practices. There can either be a match
between teachers’ and students’ perception about teaching practices which will eventually affect the outcome of the
class or there can be a mismatch which will result in less effective processes. Therefore, identification of teachers’
and students’ perceptions is significant. In this respect this study seeks to shed light on this issue in Turkish
university context by conducting a questionnaire specifically designed for this purpose by Brown (2009). The results
obtained from several inferential and descriptive analysis showed that students were in favor of discrete grammar
activities while their teachers were more inclined to use communicative activities. Moreover, students’ level of
proficiency may have an effect on their perception about the effective teaching practices especially in terms of
corrective feedback, assessment and L1 use in the classroom.
Keywords: Learner Perceptions, Ideal Teaching, Teacher Perceptions, Self-Efficacy, Effective Teaching Practices.
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(1534) The ELT Teachers’ TPACK Development Through an Online ICT
Course
Pınar ALP¹, Aylin TEKİNER TOLU²
¹ ² Bahcesehir University
aylin.tekinertolu@es.bau.edu.tr, pnaralp75@gmail.com
Abstract
This study aims at exploring technological pedagogical content knowledge (TPACK) development of 13 in-service
ELT teachers’ teaching perceptions and practices in Computer Assisted Language Learning (CALL) within the
context of an online Information and Communication Technology (ICT) in Education Master’s Course offered at a
private university in Turkey. The study followed the mixed-method and case study methodology. To determine the
development of ELT in-service teachers’ TPACK competency, the participants’ self-reported TPACK competency
was examined by analyzing data from pre and post surveys quantitatively, and document analysis was employed by
coding and analyzing participants’ course artifacts – specifically, course materials involving CALL lesson plans,
course projects, and online written class discussions. Findings of the study showed that, though not quantitatively
significant – a fact which might be attributed to the need for a larger sample group and a more in-depth and contentspecific guidance in measuring TPACK constructs –, qualitatively, the CALL experience through a TPACK
framework situated in an online ICT course, served as an effective breeding-ground for ELT teachers’ improvement
of teaching perceptions and practices through active engagement, with authentic learning experiences in a
collaborative environment. TPACK competency was regarded as a holistic, integrated, and transformative
knowledge pattern. Specifically, TPACK competency was considered as the teacher’s ability to demonstrate
TPACK in teaching a particular content with convenient pedagogy. Accordingly, in the present study, it could
clearly be stated that TPACK codes were observed the most frequently among all codes, indicating that the
participant ELT in-service teachers demonstrated their TPACK competencies and adopted them into effective
CALL integration and good quality teaching.
Keywords: TPACK; CALL; ELT Teacher Education.

(1535) The ELT Teachers’ Reflections on an Online ICT Course Implemented
in a Learning by Design Environment
Aylin TEKİNER TOLU¹, Pınar ALP²
¹ ²Bahcesehir University
aylin.tekinertolu@es.bau.edu.tr, pnaralp75@gmail.com
Abstract
It has been exceptionally prompting and essential to investigate the English teacher education in Computer Assisted
Language Learning (CALL) all over the world and in Turkey in the same manner, in response to the increasing need
for technologically proficient ELT teachers that has become an issue of recognition among education spheres.
Therefore, this qualitative case study aimed at examining the interaction between the ELT teachers’ teaching
perceptions and practices towards Information and Communication Technology (ICT) while participating in an
online ICT Masters’ course which was guided by the Learning by Design (LBD), a project-based, learner-centered
instructional approach. The data sources included surveys, interviews, and content analysis of student reflections
and class discussions. In all,the participants confirmed that the ICT in-education course helped them learn about
and integrate CALL in an LBD environment. The online ICT in Education course was as a unique setting which
provided a profound experience for most of the participants who were taking an online course for the first time.
Hence, the ELT teachers benefited from the distance education experience catered through the online course, which
inevitably added to their present skills. Specifically, online discussions paved the way to the development of
enhanced collaboration skills and effective class discussions within an LBD design, mediating learning.
Accordingly, the findings show that the course facilitated the teachers’ use of technology in teaching content and
skills and in their decision making related to the selection and the integration of suitable technology tools into their
actual classroom practices.
Keywords: CALL; ELT teacher education: learning by design.
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(1536) The Effects of Media and Technology-Enhanced Vocabulary Teaching
in A Foreign Language Classroom
Emre DİNÇER¹, Şevki KÖMÜR²
¹Adnan Menderes Üniversitesi
²Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
edincer@adu.edu.tr, sevki_komur@yahoo.com
Abstract
The purpose of this research was to determine the effects of using social media networking site facebook.com on
students’ vocabulary learning through guided writing activities. The study was carried out at the school of foreign
languages, Adnan Menderes University in the academic year 2011-2012. The participants of the study were 72
students aged between 18-22. Four groups as two experimental and two control were formed. Each group had 18
participants. The groups attended preparatory classes at the School of Foreign languages, Adnan Menderes
University. Students from four different pre-intermediate level preparatory English classes. The experimental group
and the control group were taught by different lecturers. The experimental group received an eight-week explicit
vocabulary teaching using social media web site-facebook.com by the researcher. The data have been collected by
Achievement test and the Scale of Attitudes toward Learning a Foreign Language. A pretest before the experimental
activities and a posttest after eight weeks of the experimental implementation were practiced during data gathering
process. The results showed that using social media as a supplementary material has a positive effect on vocabulary
learning achievement. The analysis of the obtained data from Scale of Learning a Foreign Language showed that
there is no significant difference among four groups’ attitudes scores.
Keywords: Social media, Facebook, Vocabulary Teaching, Foreign Language Teaching.

(1538) Developing Fluency and Proficiency: A Study of Extensive Reading
with Turkish Undergraduate Students
Mert TOPKARAOĞLU
Yeditepe University
mtopkaraoglu@hotmail.com
Abstract
Reading is a socio-cognitive process, thus it is a source of pleasure and a source of learning. Especially in EFL
settings, a good reading competence is a must to attain professional and academic purposes. Most L2 students who
reside in their native language settings learn the target language frequently in their classrooms. Therefore, real target
language sources for them are the course books or the L2 language instructors who teach in the schools. Those
students’ meager exposure to the foreign language further limits their capability to make sense of the texts. That’s
why despite years of practice and instruction in reading, many L2 learners have difficulty in reading fluently and
comprehending the texts sufficiently. It would not be unreasonable to argue that extensive reading might be the
missing ingredient in EFL contexts. Previous studies on the effects of extensive reading on various linguistic skills
are assumed to be of value; nevertheless, there has been little research particularly for Turkish context concerning
the manifestation of the effect of extensive reading on L2 proficiency and fluency in unison. With respect to this
issue, the present study explored the effect of extensive reading on improving fluency and proficiency of Turkish
undergraduate students. For this purpose, the researcher investigated the reading development efforts of 66 secondyear students within an 8 week extensive reading practice by means of 1-Minute Reading Probe and Oxford Online
Placement Tests. Periodical meetings were carried out to brief the students about the importance of reading as a
whole and to encourage them to continue their readings outside the classroom. On the whole, despite its limitations,
the results of the study showed that extensive reading, albeit lasted for a short time frame, improved the reading
rates of L2 learners but lag behind in providing the necessary momentum for them to get the scores required for the
higher proficiency levels.
Keywords: Extensive Reading, Reading Competence, Reading Fluency, L2 Proficiency.
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(1539) Applying School Administrators’ Authentic Leadership Skills in
Conflict Situations: The Perceptions of Substitute Teachers
Seyithan DEMIRDAĞ
Bulent Ecevit University
sdemirdag@beun.edu.tr
Abstract
This study mainly aimed to determine the relationships between conflict management strategies and authentic
leadership attitudes of primary school administrators based on the perception of substitute teachers, who were in
pedagogical proficiency classes at a university. This quantitative study included 456 substitute teachers. Years of
teaching experiences were 1-2 years for 208 (45.6%) participants, 3-4 years for 106 (23.3%) participants, 5-6 years
for 99 (21.7%), and 7 years and more for 43 (9.4) participants. Two instruments were used for data collection:
Authentic Leadership Questionnaire (ALQ) and Rahim Organizational Conflict Inventory–II (ROCI–II). To detect
the levels of authentic leadership and conflict management levels of primary school administrators based on the
genders of substitute teachers, independent samples t-test was adopted. The association between dependent variables
was estimated using Pearson correlation coefficient (r). Lastly, Multiple Linear Regression Analysis was used to
analyze how much of independent variables predict the dependent variables. The standardized Beta (β) coefficients
and the t-test results regarding their significance were considered. The significance coefficient, p was set at .05 for
the statistical analyses made in the study. The findings of the study showed that administrators’ leadership levels
were the highest on Self-Awareness (SEAW) and the lowest on Relational Transparency (RETR). In addition, their
conflict management levels were the highest on Dominating (DO) and the lowest on Avoiding (AV). The results
also suggested that there were significantly low levels of relationships between primary school administrators’
conflict management strategies and authentic leadership attitudes. Lastly, based on the findings from regression
analyses, the variables constituting the subscales of ALQ predicted quite low percentages of variances in ROCI-II’s
subscales.
Keywords: Authentic Leadership, Conflict Management, Substitute Teachers, School Administrators.

(1541) Enhancing Professional Development of Pre-Service English Language
Trainee Teachers
Yasemin KIRKGÖZ
Çukurova University
ykirkgoz@cu.edu.tr
Practicum is one of the essential requirements for pre-service trainee teachers as it creates opportunities for trainees
to develop their pedagogical skills and acquire professional knowledge and competences. Among the important
aspects of the practicum, school-based mentor teacher plays a crucial role in shaping trainee teachers’ beliefs and
teaching skills, contributing to their professional development. However, many pre-service trainee teachers may
experience discrepancies between their existing beliefs of teaching English and what they observe of the mentor
teaching behaviours in school classrooms. As a result, they may encounter dilemmas in realizing their preferred
approaches to their teaching pedagogy. In this talk, I will describe how trainees can be assisted to reconcile those
conflicting views and be supported with appropriate strategies through establishing a school-based collaborative
action research professional development program. My talk will be illustrated with case study examples from the
action research program conducted with pre-service English language trainee teachers.

(1603) Matematik Öğretmenlerinin Matematik, Matematik Öğretimi ve
Matematik Öğrenmeye İlişkin İnançları
Adem DURU
Uşak Üniversitesi
adem.duru@usak.edu.tr
Özet
Öğretmenlerin inançlarının sınıf içi öğretim uygulamalarını etkilediğini gösteren çok sayıda araştırma vardır.
Bundan dolayı inançlar uzun zamandan beri eğitimcilerin ve matematik eğitimcilerinin dikkatini çekmiş ve
araştırma problemlerinden birisi olmuştur. Özellikle öğretim programı reformlarında, öğretmen inançları önemli rol
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oynamaktadır. Matematik öğretmenlerinin görüş ve inançları, değiştirilen matematik öğretimi programının
uygulanmasında kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Türkiye’de matematik öğretim programı 2006 ve
2013 yıllarında iki kez değiştirilmiştir. Hem 2005-2006 yılındaki matematik öğretim programı hem de şuan
yürürlükte olan 2013 yılında revize edilen matematik öğretim programı incelendiğinde, geleneksel davranışçı
öğrenme yaklaşımından ziyade, geleneksel olmayan yaklaşımların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu nedenle bu
çalışmada matematik öğretmenlerinin, matematik, matematik öğretimi ve öğrenimi hakkındaki geleneksel ve
geleneksel olmayan inançları araştırılmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde görev yapan toplam 107
matematik öğretmeni (49 kadın, 58 erkek) katılmıştır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veriler 6 tane alt
ölçekten oluşan inanç ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde (%), aritmetik ortalama (x),
öğretmen adaylarının inanç düzeylerinin cinsiyete göre değişip değişmediğini araştırmak için “t testi” kullanılmıştır.
Beşli Likert tipi ölçek derecelendirilmesinde 2 derecesinin üst sınırı olan 2,60’ın altında yer alan inanç düzeyi
düşük, 2.61–3.40 orta düzeyde, 3.41–5.00 arası ise yüksek olarak kabul edilmiş anlamlılık düzeyi olarak da p < 0.05
alınmıştır. Verilerin analizi sonucunda matematik öğretmenlerinin matematik, matematik öğretimi ve öğrenimi
hakkındaki geleneksel inançlarının orta düzeyde, geleneksel olmayan inançlarının ise yüksek düzeyde olduğu yani
geleneksel olmayan inançlarının, geleneksel inançlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Matematik
öğretmenlerinin matematik, matematik öğretimi ve öğrenimi hakkındaki hem geleneksel hem de geleneksel olmayan
inançları üzerinde cinsiyetin etkisinin olmadığı görülmüştür. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin hem geleneksel hem
de geleneksel olmayan inançlarında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Sözcükler: Matematik Eğitimi, Matematik Öğretmeni, İnanç, Cinsiyet Farklılığı.

(1604) Matematik ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi
Adem DURU
Uşak Üniversitesi
adem.duru@usak.edu.tr
Özet
Öğrenme stilleri kavramı, bireyin öğrenme aşamasında hangi yollarla bilgi aldığı, bilgiyi nasıl işlediği ve hatırladığı
üzerinde durmaktadır. Bireyler, bilgiyi nasıl öğrendiğini, nasıl işlediğini ve hatırladığını bilirse nasıl bir öğretim
tasarımı uygulanması gerektiği daha kolay bir şekilde anlaşılabilir. Öğrenme sitili araştırmaları ilk olarak 1940’lı
yıllarda başlamış ve 1970’lerde yaygınlaşmış ve günümüzde de hala eğitimcilerin üzerinde durduğu konulardan
birisi olmuştur. Alan yazını incelendiğinde, farklı disiplinlerde öğrencilerin ve öğretmen adaylarının, öğrenme
stillerini çeşitli değişkenlere göre inceleyen araştırmaların olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, toplumdaki her
bireyin mutlaka ders olarak okuduğu matematik dersini ilk olarak anlatacak sınıf öğretmeni ve matematik öğretmeni
adaylarının tercih ettikleri baskın öğrenme stilleri ve tercih edilen öğrenme stilinin cinsiyete ve öğrenim görülen
anabilim dalına göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırma Uşak Üniversitesinde öğrenim gören toplam 173
(79 sınıf, 94 matematik; 121 kız, 52 erkek öğretmen adayı) öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri
toplama aracı olarak Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan Kolb Öğrenme Stili Envanteri
(ÖSE) kullanılmıştır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veriler 6 tane alt ölçekten oluşan inanç ölçeği
kullanılarak toplanmıştır. Verileri analizinde yüzde (%), aritmetik ortalama (x), öğretmen adaylarının, inanç
düzeylerinin cinsiyete göre değişip değişmediğini araştırmak için “t testi” kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre;
cinsiyete ve öğrenim görülen anabilim dalına göre değişmeksizin öğretmen adaylarının soyut ve aktif öğrenmeye
sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca hem kız hem de erkek öğretmen adaylarının, en çok ayrıştıran, en az ise
değiştiren öğrenme stiline sahip oldukları görülmüştür. Ancak Yerleştiren öğrenme stiline (SY + AY) sahip kız
öğretmen adayların puanlarının, erkek öğretmen adaylarının puanlarına göre istatistiksel olarak fazla olduğu
görülürken, özümseyen öğrenme stiline (SK + YG) sahip erkek öğretmen adaylarının puanlarının ise kız öğretmen
adaylarının puanlarından istatistiksel olarak fazla olduğu görülmüştür. Son olarak araştırma bulgularına göre; hem
sınıf öğretmeni hem de matematik öğretmeni adaylarının, en çok ayrıştıran, en az ise değiştiren öğrenme stiline
sahip oldukları bulunmuştur. Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinde öğrenim görülen anabilim dalına göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen Adayları, Öğrenme Stilleri, Kolb Öğrenme Stilleri.
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(1606) Kırsal Bölgede Öğrenim Gören İlkokul 3. ve 4.Sınıf Öğrencilerinin
Standart Sözel Problemlerdeki Başarıları
Mehmet Ali KANDEMİR¹, Özge YİĞİT²
¹ Balıkesir Üniversitesi
² Milli Eğitim Bakanlığı
kandemir@balikesir.edu.tr, ozge-yigit-1992@hotmail.com
Özet
Matematik eğitiminde geliştirilmesi hedeflenen en önemli beceri problem çözmedir. İlkokul matematik öğretiminde
temel matematiksel ve işlemsel becerilerin öğrencilere kazandırılması rutin problemler yardımıyla olmaktadır.
Öğrencilerin ilkokul çağındaki rutin problemleri çözme başarısı sonraki yıllardaki matematik başarısına büyük katkı
sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, ilkokul 3. ve 4.sınıf öğrencilerinin standart sözel problemleri çözme
başarılarını incelemektir. Bu çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Balıkesir ilinin kırsal bir
bölgesinde öğrenim gören toplam 23 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Öğrencilerin dokuzu üçüncü sınıf, on dördü
dördüncü sınıftır. Öğrencilerin 10 ‘u kız, 13 ‘ü erkektir. Veriler ilgili literatürden yararlanılarak araştırmacılar
tarafından geliştirilen “standart sözel problem testi” ile toplanmıştır. Standart sözel problem testi oluşturulurken
öncelikle bir soru havuzu oluşturulmuş daha sonra test soruları uzman görüşü alınarak seçilmiştir. Standart sözel
problem testi 29 sorudan oluşmaktadır ve birleşim, değişim, parça bütün, karşılaştırma olmak üzere dört standart
sözel problem türünü içermektedir. Puanlama iki uzman tarafından yapılmış ve öncelikle bir cevap anahtarı
hazırlanmıştır. Puanlayıcılar arasındaki güvenirlik .98 bulunmuştur. Verilerin analizinde yüzde ve frekans, sınıf ve
cinsiyet değişkenlerine göre puan karşılaştırmalarında Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre; üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin birleşim problemlerinde başarısı %81, değişim problemlerinde
başarısı % 74, parça bütün problemlerinde başarısı %89, karşılaştırma problemlerindeki başarısı %66 bulunmuştur.
Buna göre öğrencilerin standart sözel problem türlerinden en çok parça bütün, en az ise karşılaştırma problemlerinde
başarılı oldukları görülmüştür. Bu durum literatürdeki çalışmalarla da paralellik göstermektedir. Kız öğrencilerin
standart sözel problemlerin çözümündeki başarısı % 77 iken erkek öğrencilerin % 69 dur. Üçüncü sınıf
öğrencilerinin standart sözel problemleri çözümündeki başarıları %75 iken dördüncü sınıf öğrencilerinin standart
sözel problemleri çözümündeki başarıları %79 bulunmuştur. Üçüncü sınıf öğrencilerinin birleşim problemlerinin
çözümündeki başarısı %78, değişim problemlerinin çözümündeki başarısı %69, parça bütün problemlerinin
çözümündeki başarısı %86, karşılaştırma problemlerinin çözümündeki başarısı %68 bulunmuştur. Dördüncü sınıf
öğrencilerinin standart sözel problem türlerine göre başarı yüzdeleri birleşim %84, değişim %74, parça bütün %
89, karşılaştırma %66 bulunmuştur. Cinsiyetin standart sözel problemleri çözme başarısı üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı görülmüştür. Bununlar beraber 3. ve 4.sınıfların başarı puanları arasında anlamlı bir farklılığın
olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Problem Çözme, Rutin Problemler, Matematik Öğretimi, İlkokul Öğrencileri.

(1607) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Okuryazarlık ÖzYeterlikleri Üzerine Bir Çalışma
Mehmet Ali KANDEMİR
Balıkesir Üniversitesi
kandemir@balikesir.edu.tr
Özet
Günümüzde dünyasında bilimsel ve teknik gelişmeler sonucunda toplumlar değişerek bilgi toplumu haline
dönüşmektedir. Bu değişim beraberinde bireyin sahip olması gereken yeterlikleri ve becerileri değiştirmekte ve
geliştirmektedir. Değişen dünya, bireylerden teknoloji, matematik okuryazarlığı gibi becerilerinin gelişmiş olmasını
istemektedir. Öğrencilerde matematiksel okuryazarlık becerilerinin gelişimini destekleyecek olan öğretmenlerdir.
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel okuryazarlık öz-yeterlik düzeylerini belirlemek; öz
yeterlik düzeylerine cinsiyet ve sınıf düzeyinin etkisini belirlemektir. Çalışma, Balıkesir ilindeki bir devlet
üniversitesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında öğrenim gören 235 sınıf öğretmeni adayıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılanların 185’i kız 50’si erkek öğretmen adayıdır. Veri toplama aracı olarak
“matematik okuryazarlığı öz-yeterlilik ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Analizde yüzde, standart sapma gibi betimsel istatiksel analizlerle birlikte t-testi ve tek yönlü anova da
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmeni adaylarının genelde matematiksel okuryazarlık özyeterlikleri ortalamanın altındadır. En yüksek öz-yeterlilik ortalamasına birinci sınıflar, en düşüğe ise dördüncü
sınıflar sahiptir. Puan ortalamaları birinci sınıftan dördüncü sınıfa doğru azalış göstermiştir. Sınıf düzeyine göre
matematiksel okuryazarlık öz-yeterlilik puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu farkın nedeni 1-4 sınıfların
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puanları arasında anlamlı farklılık olmasındandır. Anlamlı farklılık birinci sınıflar lehinedir. Cinsiyete göre
matematiksel okuryazarlık öz-yeterliği anlamlı farklılık göstermemektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel
okuryazarlıklarını geliştirici bir üniversite öğrenime ihtiyaçlarının olduğu görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen Eğitimi, Matematiksel Okuryazarlık, Öz-Yeterlilik, Sınıf Öğretmenliği.

(1609) Geleceğin Matematik Eğitimine Teknolojik Yaklaşım
Gülay ORUÇ¹, Nesrin ÖZSOY²
¹Milli Eğitim Bakanlığı
²Adnan Menderes Üniversitesi
glay_ozturk@hotmail.com, nesrinozsoy@yahoo.com
Özet
Hızla değişen dünyamızda, matematik öğretiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır.Matematik öğretiminin, son
yıllar içerisinde, diğer pek çok alanda olduğu gibi bir değişim süreci içinde olduğu ya da olması gerektiği
savunulmaktadır (National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000). Bu değişim sürecinde
öğretmenlere çok büyük iş düşmektedir. Öğretmenler matematik alanındaki gelişmeleri takip etmeli ve bunları
öğrencilerine aktarabilmelidir. Bu konuda teknoloji, öğretmenlere yeni olanaklar sunmaktadır. Teknolojinin
öğretmenlere sunduğu olanaklardan biri de görsel bir materyal olan videodur. Günümüz teknoloji çağında neredeyse
artık bilgisayar ve akıllı cep telefonlarını kullanmayan çocuk kalmamıştır. Eğer doğru şekilde yönlendirme
yapılabilirse videolar güçlü bir eğitsel etkiye sahip olacaktır. Dersin konusuna uygun olan bir filmden veya videodan
5-10 dakikalık ilgili bir gösterim, bir ders saatinde elde edilebilecek dönütten daha fazlasını sağlayabilir. (Oztaş,
2011: 299). Çalışmamızda yazılabilir tablet yardımıyla altıncı ve sekizinci sınıf matematik dersi konuları ile ilgili
videolar oluşturulmuştur. Oluşturulan videolar yardımıyla öğrencilerin farklı öğrenme şekillerini görmelerini
hedeflemektedir. Yazılabilir tablet kullanılarak hazırlanan bu etkinlikler ve videolar ileride projeksiyon veya akıllı
tahta yardımıyla matematik öğretiminde kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin dersleri tekrar etmeleri ve pekiştirmeleri
için, hazırlanan videolar, internet aracılığı ile yayınlayarak bireysel olarak istedikleri zaman ulaşabilmeleri
sağlanabilir. Böylece öğrenciler günümüzde ve gelecekte büyük öneme sahip olan interneti eğitsel bir amaç için
kullanmış olacaklardır.
Anahtar Sözcükler: Matematik Öğretimi, Video, Teknoloji.

(1610) Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanıma
Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Osman BİRGİN¹, Ali ZENGİN²
¹Uşak Üniversitesi
²Milli Eğitim Bakanlığı
osman.birgin@usak.edu.tr, zenginn.ali@gmail.com
Özet
Son yıllarda bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeler bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim sürecinde etkin
kullanımı zorunlu hale getirmiştir. Nitekim ülkemizde 2012 yılından itibaren uygulamaya başlayan FATİH
(Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesiyle okullardaki teknolojik alt yapının iyileştirilmesi,
eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlanması, bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha
fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanılması amacıyla okulöncesi, ilköğretim ile
ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere uygulanması amaçlanmaktadır (MEB, 2011). FATİH Projesi kapsamında
kullanılan teknolojik araçlardan biri de akıllı tahta uygulamalarıdır. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin
matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının incelenmektir. Bu kapsamda (a) ortaokul
öğrencilerinin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları ne düzeydedir? (b) ortaokul öğrencilerinin akıllı tahta
kullanıma yönelik tutumları cinsiyet, sınıf, matematik başarısı, bilgisayar/internet sahip olma durumu, derslerde
akıllı tahta kullanım sıklığı ve deneyimi bakımından anlamlı fark göstermekte midir? sorularına cevap aranmıştır.
Bu araştırma, tarama yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Bu çalışmanın örneklemini Uşak ilinde 5-8.sınıfta
öğrenim gören toplam 297 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel bilgi formu” ve
Tataroğlu ve Erduran (2010) tarafından geliştirilen “Akıllı tahta kullanımına yönelik tutum ölçeği” kullanılmıştır.
Kişisel bilgi formunda öğrencilerin kişisel ve demografik bilgilerine (cinsiyet, sınıf, başarı notu, bilgisayar kullanma
sıklığı, akıllı tahta deneyimi vb.) ilişkin sorular yer almaktadır. Akıllı tahta kullanımına yönelik tutum ölçeği4 alt
boyuta sahip olup 5’li likert tipinden 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin 9’u olumsuz 13’ü
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olumludur. Ölçekten elde edilen ölçümlerin güvenirliği için hesaplanan Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.86
olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programı yardımıyla değişkenlere bağlı olarak bağımsız
örneklem için t-testi, tek yönlü ANOVA ve Tukey testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda ortaokul
öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu, tutumlarının
cinsiyet, bilgisayar sahip olma bakımından faklılaşmadığı belirlemiştir. Ancak akıllı tahta kullanımına yönelik
tutumlarının sınıf, matematik başarısı, matematik öğretmeninin derslerde akıllı tahta kullanılma sıklığı ve öğrencinin
akıllı tahta kullanma deneyimi bakımından faklıklılaştığı saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Matematik, Ortaokul Öğrencisi, Akıllı Tahta, Tutum, Cinsiyet, Kullanım Sıklığı.

(1611) Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik
Tutumlarının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Osman BİRGİN¹, Hüseyin DEMİRKAN²
¹Uşak Üniversitesi
²Milli Eğitim Bakanlığı
osman.birgin@usak.edu.tr, mr.demirkan@gmail.com
Özet
Bu araştırmanın amacı, yatılı bölge ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını bazı
değişkenler bakımından incelemektir. Araştırma tarama yöntemine göre modellenmiştir. Bu araştırmanın
örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş İli Göksun İlçesindeki yatılı bölge ortaokulunda
öğrenim gören toplam 322 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemdeki öğrencilerin 167’i erkek ve 155’i kız olup 80’i
beşinci sınıf, 77’i altıncı sınıf, 80’i yedinci sınıf ve 85’i sekizci sınıfta öğrenim görmektedir. Veri toplama aracı
olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve Önal (2013) tarafından geliştirilen “Matematik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
Kişisel bilgi formunda öğrencilere ait kişisel ve demografik (cinsiyet, sınıf, vb.) sorular yer almaktadır. Önal (2013)
tarafından geliştirilen matematik tutum ölçeği 4 alt boyuta sahip olup 5’li likert tipinden 22 maddeden oluşmaktadır.
Tutum ölçeğindeki olumlu maddeler için “1=Kesinlikle Katılmıyorum”, “5= Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde
puanlanmış olumsuz maddeler tersine puanlanmıştır. Tutum ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde SPSS paket
programı kullanılmış olup değişkenlere bağlı olarak bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü Anova testi
yapılmıştır. Araştırma sonucunda yatılı bölge ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin matematiğe yönelik genel
tutumların olumlu olduğu, tutum puanlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna karşın yatılı bölge
ortaokulundaki öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının matematik dersi başarı notu, sınıf düzeyi, matematik
öğretmeni sevme düzeyi, matematik önem algısı ve başarı öz-yeterlik algısı bakımından anlamlı fark gösterdiği
saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yatılı Bölge Ortaokulu, 5-8.Sınıf Öğrencisi, Matematik Tutum, Cinsiyet, Önem Algısı.

(1613) Öğretmenlerin Üst Düzey Düşünme Becerilerini Ölçen Maddeler
Hakkındaki Görüşleri: PISA Matematik Okuryazarlığı Örneği
Özkan SAATÇİOĞLU¹, Zekeriya ÇAM²
Ankara Üniversitesi
özkansaatcioglu@gmail.com
Özet
Çağdaş eğitim anlayışı içerisinde matematik dersinin, sayıları veya işlemleri öğretmenin yanı sıra günlük hayatta
karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm üretme, olaylar arasında ilişki kurabilme, tahminlerde bulunabilme, akıl
yürütme ve muhakeme yapabilme becerileri gibi üst düzey düşünmelerini geliştirmeye yönelik bir temel oluşturması
gerekmektedir. Günümüzde hızlı ve akıllıca düşünen, doğru kararlar veren, yeni ve yaratıcı fikirler üreten insanlara
daha fazla ihtiyaç duyulmakta ve bu tür üst düzey düşünme becerilerine sahip bireylerin olduğu ülkelerin
küreselleşen dünyada daha ön planda olacağı belirtilmektedir. Bu bağlamda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) tarafından gerçekleştirilen PISA uygulamalarındaki matematik okuryazarlığı testi ile, bireylerin bir
matematik problemini çözerken neler yaptıklarını tanımlayan, matematiksel süreçlerin organize edilmesinde
kullanışlı ve anlamlı bir yapı sağlanmakta ve bu uygulamalarda küresel eğitim sistemlerinin gerektirdiği özelliklere
paralel olarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçen maddeler kullanılmaktadır. Türkiye’nin PISA
uygulamalarındaki ortalama başarısının OECD ortalamasının altında olduğu ve ortalama ikinci yeterlik düzeyinde
yer aldığı dikkate alındığında PISA uygulamalarında kullanılan üst düzey düşünme becerilerini ölçen maddelerin
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Türk öğrenciler tarafından yapılamama nedenlerinin tespit edilmesi önemli görülmektedir. Bu sebeple araştırma
kapsamında matematik öğretmenlerinin üst düzey düşünme becerilerini ölçen maddeler hakkındaki düşüncelerinin
belirlenmesi ve Türk öğrencilerin PISA uygulamalarındaki başarısızlığının sebeplerinin ortaya konulması
amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim modelinde yürütülmüştür. Araştırma
kapsamında derinlemesine bilgi elde etmeye fırsat veren amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan tipik durum
örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ankara ilinin Çankaya
ilçesindeki bir özel ortaokulda ve bir özel Anadolu lisesinde öğretmenlik yapan 10 matematik öğretmeni
oluşturmaktadır. Katılımcılardan derinlemesine bilgi toplamak amacıyla yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış
görüşme formları kullanılarak PISA uygulamalarının matematik okuryazarlığı alt testindeki üst düzey düşünme
becerilerini ölçen maddeleri Türk öğrencilerin yapamama sebepleri hakkındaki öğretmen görüşleri alınmıştır.
Veriler betimsel analiz ve içerik analizi ile NVivo 10 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma
bulgularına göre öğrencilerin düşünmeye yönlendirecek etkinliklerdeki eksiklikler, okuduklarını anlayamamaları,
öğrendikleri bilgiyi günlük hayat problemlerinde kullanamamaları, derslerde ezbere dayalı eğitim yapılması gibi
eğitim sistemindeki sorunlar; merkezi sınavlar, müfredat yoğunluğu, çoktan seçmeli testlere olan alışkanlık, fırsat
eşitliğinin olmaması gibi sınav sisteminden kaynaklı problemler; öğrencilerde dikkat eksikliği, sınava yönelik ilgi
eksikliği ve motivasyon düşüklüğü olması gibi duyuşsal hazırbulunuşlukla ilgili eksiklikler, genel olarak
Türkiye’nin PISA uygulamalarında başarısız olma nedenleri olarak belirtilmiştir. Sonuç olarak Türk öğrencilerin
PISA uygulamalarında karşılaştıkları üst düzey düşünme becerilerini ölçen maddeleri yapabilmeleri için Türk eğitim
sisteminin öğrencilerin problem çözme, akıl yürütme, muhakeme yapma, iletişim kurma gibi üst düzey düşünme
becerilerini geliştirecek şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edilebilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Üst Düzey Düşünme Becerileri, PISA, Matematik Okuryazarlığı, Olgubilim Araştırması.

(1614) İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Analitik Geometri
Dersinde Matematiksel Dili Kullanma Becerilerinin İncelenmesi
Tuğba UYGUN¹, Pınar GÜNER²
¹Bartın Üniversitesi
²İstanbul Üniversitesi
tugbauygun42@gmail.com
Özet
Matematik kendine özgü sayı, sembol ve şekilleri kapsayan ve bu gösterimleri kullanarak olgular arasındaki
ilişkileri ortaya koyan bir dil (Reysi Suydam, Lindquist, & Smith 1995), aynı zamanda örüntü ve sistemler
bütünüdür (Goldenberg, Cuoco & Mark, 1998). İlköğretim matematik programının temel amaçlarından birisi
öğrencilerin matematiksel stratejilerini ve çözüm yollarını ifade etme becerilerini geliştirmek ve bu süreçte
matematiksel gösterimleri ve dili doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin matematiği anlamakta
zorluk yaşamalarının başlıca sebepleri arasında matematiğin karmaşık terminolojiden ve soyut kavramlardan oluşan
bir yapıya sahip olması yer almaktadır. Öğrencilerin problemleri çözebilmeleri, matematiksel düşüncelerini
aktarabilmeleri ve diğer kişilerin kullandıkları matematiksel stratejileri anlayabilmeleri için matematiksel dili
kullanmayı öğrenmeleri gerekmektedir (NCTM, 2000). Öğrencilerin matematikte daha başarılı olması matematiksel
dili etkin bir şekilde kullanmasıyla doğru orantılı olup (Ferrari-Luigi, 2004; Pimm, 1987) matematiği anlamanın
yolu büyük ölçüde kavramları doğru ifade etmekten ve matematiksel terimleri uygun kullanmaktan geçmektedir
(Buchanan, 2007). Bu nedenle, matematik öğretiminde başarıyı sağlayabilmek için öğretmenlerin öğrencileriyle
sınıf içindeki etkileşimlerinde hem kendilerinin hem de öğrencilerinin kullandıkları matematiksel dilin doğruluğuna
dikkat etmeleri gerekmektedir (Bali-Çalıkoğlu, 2002). Öğrencilerin matematiksel dili doğru kullanmalarında ve
matematiği daha iyi anlamalarında öğretmenlerin rolü büyüktür (Raiker, 2002). Bu nedenle geleceğin öğretmenleri
olan öğretmen adaylarının matematiksel dili kullanma becerilerinin incelenmesi ve yaptığı hataların tespit edilmesi
önem taşımaktadır. Çalışmaların çoğu okul öncesi ile ilköğretim birinci kademe öğrencileri ve sınıf öğretmeni
adaylarıyla gerçekleştirildiğinden ilköğretim ikinci kademe matematik öğretmen adaylarına yönelik yapılan
çalışmalar sayıca azdır (Türnüklü,Gündoğdu-Alaylı & Akkaş, 2013). Ayrıca, matematiğin içinde yer alan geometri
ihtiyaç duyulan temel bir beceri olduğundan (Sherard, 1981) bu alanda kullanılan matematiksel dil oldukça
önemlidir (Toptaş, 2015). Bu doğrultuda, çalışmamızın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının analitik
geometri I dersi kapsamında düzlemde vektörler ve doğrular konusunda matematiksel dili kullanma becerilerini
incelemek, ne derece doğru kullanabildiklerini belirlemek ve varsa hatalarını ortaya koymaktır. Araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik
öğretmenliği lisans programında okuyan üçüncü sınıf 40 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı
olarak düzlemde vektörler ve doğrular konusuna yönelik altı açık uçlu soru kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının bu
sorulara verdiği yanıtlar içerik analizi tekniğinden faydalanılarak değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının
matematiksel dili kullanma becerilerini ortaya koymak için çeşitli kod ve kategoriler oluşturulmuş, ne derece doğru
kullandıklarını yansıtmak için yüzde ve frekans değerleri hesaplanmış ve yaptıkları hataları gösteren örneklere yer
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verilmiştir. Öğretmen adaylarının matematiksel dili doğru kullanma becerilerinin düşük olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Matematiksel Dil, Analitik Geometri, Öğretmen Adayı.

(1615) Oyunlarla Matematiksel Problem Çözme: Hanoi Kuleleri Örneği
Tuğba UYGUN¹, Pınar GÜNER²
¹Bartın Üniversitesi
²Marmara Üniversitesi
tugbauygun42@gmail.com
Özet
Oyunlar öğrenenlerin fiziksel, sosyal, zihinsel, psikolojik ve duygusal yönlerin etkiler ve onların bu yönlerden
gelişimini sağlar (Özer vd, 2006). Headfield’e göre oyun “kuralları, hedefi ve eğlence öğesi olan bir etkinlik‟ olarak
tanımlanırken, Danesi tarafından oyunlar “öğrenciler arasında etkileşim temeline dayanan problem çözme
etkinlikleri‟ olarak açıklanmaktadır (Akt: Engin, Seven ve Turhan, 2004). Bu açıdan, oyunların problem çözme
becerisiyle ilişkili oldukları ve problem çözme etkinlikleriyle öğrenme sürecinde faydalı oldukları iddia edilebilir.
Bu yüzden, oyunlar öğrenenlerin problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılabilirler. Bu çalışmanın
amacı, ortaokul matematik öğretmeni adaylarının (OMÖA) oyun temelli öğrenme etkinliğinde sergiledikleri
problem çözme becerileri incelemek ve bu becerilerini bu etkinliklerle geliştirmektir. Bu etkinlik matematik
eğitiminde yaygın bir şekilde kullanılan Hanoi Kuleleri oyunuyla tasarlanmıştır. Katılımcılardan bu oyunun iki, üç,
dört ve beş diskten oluşan versiyonlarıyla ilgilenmeleri ve sonrasında altı diskli halini çözmeleri istenmiştir. Bu
etkinlikte, on OMÖA ikişerli gruplar halinde bir arkadaşıyla oyun üzerinde çalışmış ve sonrasında toplu sınıf
tartışmasına katılmışlardır. Böylelikle, problemle ilgili çözümlerini ve çözüm süreçlerini kullandıkları matematiksel
fikirlerle tartışmışlardır. Bu açıdan, çalışma durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Veriler grup tartışmalarının ses
kayıtları, toplu sınıf tartışmasının video kayıtları ve etkinlik kâğıtlarının toplanmasıyla elde edilmiştir. Katılımcılar
on üçüncü sınıf OMÖA’ından oluşmaktadır. Oyunun her bir versiyonu ile ilgili toplanan veriler Polya’nın problem
çözme basamakları kullanılarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu yüzden, bu çalışmada sürekli karşılaştırmalı
analiz tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların oyunun farklı versiyonlarında sergiledikleri problem çözme süreçleri
analiz edilmiştir. Çalışmada, oyunun OMÖA’nın problem çözme becerilerini geliştirdiği görülmüştür. Ayrıca,
oyunun farklı versiyonlarındaki aşamalı transferin bu süreci kolaylaştırdığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Oyun, Ortaokul Matematik Öğretmen Adayı, Problem Çözme, Anlama.

(1616) Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Understanding of
Altitudes Of Triangles
Tuğba UYGUN
Bartın Üniversitesi
tugbauygun42@gmail.com
Abstract
The purpose of the current study was to investigate the effects of geometric constructions performed in a learning
environment supported by Geometer’s Sketchpad on the development of subject matter knowledge, the geometry
concept of the altitude of triangles was focused on the study. Case study as a qualitative research method was
conducted in the present study because it provided the opportunity of an in-depth understanding. The sample of the
current study included twenty three preservice middle school mathematics teachers (PMSMT). They were enrolled
in the program of elementary mathematics education at a university in the northern part of Turkey. The activity
sheets about the altitude of triangles were designed with the aim of providing and improving the necessary and deep
conceptual understanding and knowledge about the altitude of triangles as one of the auxiliary elements of triangles.
Hence, the activity sheets were designed based on examination of the construction of altitude of triangles and the
orthocenter and deep knowledge about properties of them by GSP. In the present study, it was found that PMSMT
had difficulty in understanding and missing knowledge about the altitudes of different types of triangles and their
properties. Through the activities and discussions, they had necessary knowledge and revised their existing
knowledge in the right and expected way.
Keywords. Altitude, Preservice Middle School Mathematics Teachers, Triangle.
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(1618) Düzgün Dörtyüzlü (Tetrahedral) Molekül Geometrik Yapisinin
Origami Ile Modellemesi
Zuhal ÜNAN, Zeynep AKSAN, Dilek ÇELİKLER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
zuhalu@omu.edu.tr, dilekc@omu.edu.tr, zeynep.axan@gmail.com
Özet
Bu araştırma ile düzgün dörtyüzlü (tetrahedral) molekül geometrik yapısının origami ile modellemesinin Fen Bilgisi
öğrencilerinin anlama düzeylerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye’de bir devlet
üniversitesinin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı birinci sınıfında öğrenim gören 43 Fen
Bilgisi öğrencisi ile yürütülmüş olup, temel amacına uygun olarak tek örneklem ön test- son test deney desenine
göre tasarlanmıştır. Araştırmada Fen Bilgisi öğrencilerine, değerlik kabuğu elektron çifti itmesi (VSEPR) kuramı ile
dört elektron grubu içeren düzgün dörtyüzlü molekül geometrisi ile ilgili anlama düzeylerini belirlemek için çizim
ve açık uçlu sorular hem uygulama öncesinde ve hem de uygulama sonrasında sorulmuştur. Fen Bilgisi
öğrencilerine uygulama esnasında origami ile düzgün dörtyüzlü molekül geometrisinin modeli yaptırılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler; Abraham, Williamson ve Westbrook (1994)’ün kullandıkları, “anlaşılmama”, belirli
bir kavram yanılgısı”, “belirli bir kavram yanılgısıyla kısmen anlama”, “kısmen anlama” ve “tam anlama” anlama
düzeyi değerlendirme ölçütleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, origami uygulamasından önce
öğrencilerin tam anlama düzeyinde cevap veremediği, uygulama sonrasında ise tam anlama düzeyinde cevapların
verildiği belirlenmiştir. Bu sonuç, origami ile modellemenin düzgün dörtyüzlü molekül geometrik yapısının
öğretiminde etkili olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları, origami etkinliğinin Fen Bilgisi öğrencilerinin üç
boyutlu düşünebilme becerisini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Fen Bilgisi öğrencilerinin yaptıkları
katlamalar ile elde ettikleri modellere yönelik olarak geometrik şekiller ve moleküller arasında ilişki kurması,
katlamalara geometrik anlamlar yükleyerek açıklayabilmesi ve oluşturulan model üzerinden temel elemanların
oluşumlarını belirleyebilmesi bu durumu destekler niteliktedir. Molekül geometrik yapıların özelliklerinin
öğrencilere kazandırılmasında ve öğrencilerin 2 ve 3 boyutlu geometrik yapıları kavramaları ve boyutlar arası geçiş
yapabilmelerinde origami etkili bir araç olarak kullanılabilir. Araştırma sonuçları dikkate alındığında, öğrencilerin
anlamakta zorlandıkları Kimya ve Matematik derslerindeki konuların öğretiminde ve öğrencilerin derse karşı
ilgilerinin arttırılması açısından origaminin kullanılmasının etkili olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Origami, Modelleme, Düzgün Dörtyüzlü, Molekül Geometrik Yapı, Fen Bilgisi Öğrencisi.

(1702) A Study of Pre-Service Teacher Perspectives on Web-Based Learning:
The Case of A Social Learning Course
M. Bahadır AKTAN
Hacettepe University
mbaktan@hacettepe.edu.tr
Abstract
Global trends and technological advances have changed not only teacher education programs but also teachers’ lives
forever. Today’s teachers are being challenged to design and offer more online information that is available to
everyone. Likewise the Internet has become much more than a simple system of networks that educators and
learners use to exchange knowledge and ideas. The most profound way in which the Internet and World Wide Web
(WWW) have offered educators is the ease of communication and new online learning environments by linking
millions of computers around the world. These advancements have also resulted in emerging new paradigms (i.e.,
computer-based or computer-supported to web-based or web-assisted) in the field of educational technology and
teacher education. Another important global trend in teacher education is preparing prospective teachers as socially
responsible educators who are aware of social and environmental problems and are keen to serve in the community.
This study was undertaken to create and explore the impact of CourseSites, a web-based social learning setting
which was developed by BlackBoard Inc. A group of pre-service teachers (n=33) participated in this study. At first,
a web-based course setting was created by using CourseSites’ e-learning management systems. Then, the web-based
e-learning course environment was being introduced to the participants along with the theoretical and practical
applications and tools of CourseSites system. Thirdly, the participants got socially involved within the system’s
environment and started using the system tools. Fourthly, a survey was administered to the participants to explore
their learning styles, experiences, and perceptions in relation to using web-based e-learning system. Lastly, data
from participants addressing the use of CourseSites in their community service practices course were assessed and
reported. The findings are presented with regard to the pre-service teachers’ perspectives and experiences. Overall, it
found that 90% of the participants were agreed that web-based e-learning system was suitable for their course and
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93% thought that the system allowed participants to easily share and exchange their studies and projects. The results
suggest that, CourseSites can be a successful web-based social e-learning platform for pre-service teachers and
educators for the community service practices course.
Keywords: Web-Based, E-Learning, Pre-Service, Teacher Education.

(1704) Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Bağımlılık Düzeylerinin
İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği
Tarık TALAN, Adem KORKMAZ
Kilis Üniversitesi
tariktalan@kilis.edu.tr, adem@kilis.edu.tr
Özet
Çağımızın vazgeçilmez iletişim aracı haline gelen cep telefonları, teknolojik ilerlemenin getirdiği yenilikler ile cep
de taşınan bir bilgisayar haline gelmiştir. Günümüz mobil telefonlarının sağladığı işlevsellikler, insanların bu
teknolojik araçlarla oyun, sosyal medya ve internet gibi tüm ihtiyaçlarını sağlayabilmektedir. Bu araştırmanın
amacı; 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz dönemi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin mobil telefon kullanım profillerini ve mobil telefon bağımlılık
düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada veriler, Bianchi ve
Phillips (2005) tarafından geliştirilen “Problemli Mobil Telefon Kullanım Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Bu
araştırma için bulunan Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı 0.88 olarak bulunmuştur. Araştırmanın örneklemini
kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 299 birinci sınıf öğrencisine oluşturmaktadır. Katılımcılara ilişkin
demografik bilgiler kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı
ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizi için yüzdelik ve frekans tablosu, aritmetik ortalama, standart sapma gibi
tanımlayıcı istatistikler ile bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey çoklu
karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin mobil telefon bağımlılık durumlarının
cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sosyo-ekonomik durum ve mobil telefon sahip olma yılına göre anlamlı düzeyde
farklılaşmadığı görülmüştür. Günlük mobil telefon kullanım süresi ve başat mobil telefon kullanım amacına göre ise
mobil telefon bağımlılık durumlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Mobil Telefon, Bağımlılık, Mobil Telefon Bağımlılığı.

(1705) Ergenlerin İnternet Bağımlılıklarının Demografik Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Raşit AVCI, Öner ÇELİKKALELİ, Rıdvan ATA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
rasitavci@gmail.com, celikkaleli@gmail.com, ridvanata2121@gmail.com
Özet
İnternet bağımlılığı tüm dünyada ergenler arasında önemli bir problem kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
durumun DSM IV’te, Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayısal El Kitabı, ruhsal bir hastalık olarak tanımlanmamış
olmasına rağmen Young (2004), patolojik bir biçimde internet kullanan kişilerde davranışlarla ilgili dürtü
kontrolünde bir bozukluk bulunması ayrıca, bu dürtü kontrol bozukluğunda herhangi bir kimyasal madde alımının
bulunmamasından yola çıkarak bu tanıma en çok uyan “patolojik olarak kumar oynama” tanılama ölçütlerini
patolojik/problemli internet kullanımına adapte etmiş ve “patolojik internet bağımlılığı” için ilk ciddi tanılama
kriterlerini ortaya koymuştur. Bundan hareketle bu çalışmada, ergenlerin internet bağımlılığının cinsiyet, okul türü,
akıllı telefonun olup ve internet paketinin olup olmadığına, internete bağlanma yerine, kullanım amacına ve ebeveyn
eğitim durumuna göre incelenecektir. Ayrıca, internete bağlanma yaygınlığı da belirlenmeye çalışılacaktır. Bu
amaçla farklı lise türlerine devam eden ergenlerden veri toplanmaktadır. Veri toplamak amacıyla İnternet Bağımlılık
Ölçeği (Günüç ve Kayri, 2010) ve Bilgi Formu kullanılmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, tek
faktörlü MANOVA kullanılacaktır. Yaygınlığı ortaya koyabilmek için ise cluster (kümeleme) analizi kullanılacaktır.
Elde edilecek bulgular literatür ışığında tartışılıp yorumlanacaktır.
Anahtar Sözcükler: İnternet, Bağımlılık, Yaygınlık.

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2016

Sayfa 95

(1706) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Değerlendirmesi:
Ortaca Örneği
Selma ATABEY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
s.atabey@mu.edu.tr
Özet
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte tüm alanlarda olduğu gibi eğitim sektörü de bu değişimden etkilenmiş ve
gelişmiştir. İnternet ortamında verilebilen dersler ile yer ve zaman bağımlılığı olmadan tüm öğrenciler kendi ev ya
da iş ortamlarında dahi dersleri takip edebilme fırsatı bulmuştur. Bu olumlu gelişimin elbette tam olarak hedefine
ulaşabilmesi önemlidir. Nitekim öğrencilerin etkin anlayabilmesi, katılımın sağlanabilmesi ve takip edilebilmesi gibi
konular dersin etkinliği için ölçüt sayılabilir. Bu çalışmada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek
Yüksekokulu öğrencilerinin uzaktan eğitimle aldığı birkaç dersten biri olan Bilgi İletişim Teknolojileri dersinden
memnuniyeti ve öğrencilerin genel olarak uzaktan eğitime bakışı tespit edilmeye çalışılmıştır. Yüksekokul' da
Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü ile Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde bulunan tüm
programlarda bu dersi alan öğrencilere anket uygulanmıştır. Anket demografik sorular ve beşli likert ölçeğine göre
hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 20 ile testlere tabi tutularak analiz
edilmiştir. Çalışmada frekans dağılımları, yüzdeleri oluşturulmuştur. Daha sonra t- Testi ve Tek Yönlü Varyans
Analizi, Korelasyon ve Regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin, uzaktan eğitim BİT dersinin
içeriği ve işlenişi, bireysel özellikleri, uzaktan eğitim dersine karşı tutumları ve yüksekokulun bilişim alt yapısı ve
öğrenci imkânlarına ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yüksek memnuniyet düzeyi ile eğitim almaları
ve mezun olmaları eğitim kurumlarınca önemli olduğu günümüzde teknolojinin kullanılması memnuniyeti artırıcı
unsur olmasına rağmen bazen olumsuzluklar nedeniyle başarıyı etkileyebilmektedir. Nitekim çalışmada analiz
sonuçlarına göre benzer bir sonuç çıkmış, Ortaca Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Bilgi İletişim Teknolojileri
dersinden memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime
tercih ettikleri belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan Eğitim, Bilgi İletişim Teknolojileri, Öğrenci Memnuniyeti.

(1707) Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi Bağlamında R. Polanski'nin "Der
Pianist" (Piyanist) Adlı Filminde Altyazı Çeviri İncelemesi
Semra Eyri
Namık Kemal Üniversitesi
semraeyri@hotmail.com
Özet

Çoklu ortam ve hiper ortam gibi kavramları da içeren iletişim ortamı ve araçları olarak da anılan medyanın;
teknolojinin gelişmesi, erişim kolaylığı, küreselleşme, bilginin hızla dolaşımı gibi olanaklarla hızla geliştiği
görülmektedir. Medyanın görevinin "haber ve bilgi vermek" olduğu bilinmektedir. Geniş kitlelere hitap eden
medyanın topluma siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik boyutlarda etki ettiği düşünülür. Medya ve medya
araçlarının, toplumsal değişime hızlı ve etkin bir biçimde yol açtığı yadsınamaz. Bu durumda Amerika Birleşik
Devletleri'nde doğduğu bilinen medya okuryazarlığı, akademisyenlerin ve eğitimcilerin ilgisini çekmekte ve bu
kavram eğitim çevrelerince tartışmaların odağı haline gelmektedir. Medya okuryazarlığının çeşitli şekillerdeki
bilgiye ulaşma, çözümleme, eleştirme ve üretme anlamına geldiği öngörülür. Medyayı sıklıkla kullanan toplumun
daha bilinçli, eleştirel, katılımcı olabilmesi, edilgen konumdan etken konuma geçebilmesi, topluma katılan ve katkı
sağlayan bireylerin yetişmesi hedeflendiği görülür. Bu çalışmada günümüzde giderek daha fazla ilgi gören medya ve
medya okuryazarlığı kavramına, medyanın toplum üzerindeki etkilerine, küresel medya ürünü ve görsel metinler
olan filmlerin çevirilerine, söz konusu çevirilerin türlerine ve bunların özelliklerine kısaca değinilecektir, ardından
Türkiye'de sıklıkla başvurulduğu bilinen film çeviri türü olan altyazı çevirilerinin özellikleri ve çeviri sürecine etki
eden zorlukları ele alınacaktır. İlaveten örnekleme amacıyla medya araçlarından sinema dalının bir ürünü olan
Roman Polanski'nin yönetmenliğini yaptığı 2002 yılında çekilmiş drama türündeki "Der Pianist" (Piyanist) adlı
filmin Almanca'dan Türkçe'ye yapılan altyazı çevirileri karşılaştırılarak altyazı sorunları irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Medya Araçları, Çeviri Türleri,
Altyazı Çevirileri.
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(1710) Medyada Okuma ve Yazma ile İlgili Yazılar Üzerine Bir İnceleme
Mehmet GEDİK, Erhan AKIN
Siirt Üniversitesi
erhanakin49@hotmail.com, mehmetgedik2925@hotmail.com
Özet
Dil, bir milleti millet yapan, millet olarak yaşamalarını sağlayan ve art arda gelen nesiller arası iletişimin temelini
oluşturan ana unsurdur. Dünya üzerinde var olan tüm milletler milli kültürünü kendinden sonraki nesillere aktarmak,
ilerde onlara lazım olacak bilgi ve birikimi vermek, yaşadığı toplumda birey olarak yaşarken o toplumun bir parçası
olduğu bilincini kazandırmak ve toplumun etik değerlerini öğretmek için ana dil eğitimine önem vermektedir. Dilin
doğuşu, belirli bir gelişim süreci geçirmesi ve sonunda yok olması artık bilinen bir gerçektir. Ancak dilin temelleri
sağlam atılır ve belirli bir sistem içerisinde doğru şekilde nasilden nesile aktarılırsa dilin ömrü uzatılır. Bu
doğrultuda yapılan çalışmalar günlük hayatta kullanılan birçok araç/gerecin dil öğretiminde kullanılabileceğini
göstermiştir. Bu gün bu konuda kullanılabilecek en etkili araçların da kitle iletişim araçları olduğu görülmektedir.
Kitle iletişim araçlarından en etkili olanlardan biri tabii ki gazetelerdir. Gazeteler, okuma, konuşma, yazma, dinleme
gibi dil becerileri ve dil bilgisi ile ilgili birçok farklı konuda gerek toplumu bilinçlendirmiş gerekse tarihe bu
konularda birer not düşmüştür. Yapılan araştırmada yazılı basında ulusal gazeteler yoluyla Türkçe’nin sorunları, dil
becerilerinin geliştirilmesi ve dil bilgisi eğitimi gibi birçok konunun okuyucuya aktarıldığı görülmüştür. Ancak bu
durum birkaç bilinçli akademisyenin dikkati çekmesi haricinde çok fazla ön plana çıkmamıştır. Bu çalışmanın,
medyadaki “okuma ve yazma” konusunda var olan eksikliğin giderilmesine katkı sunacağı düşünülmektedir.
Yapılan çalışmada değişik tarihlerde ulusal basında okuma ve yazma konusunda yazılan yazılar bir araya
getirilmiştir. Yayınlanan gazete satış raporları dikkate alınarak beş ulusal gazetenin 2010-2014 yıllarını kapsayan
beş yıllık yazıları web adresleri kullanılarak taranmış ve bu adreslerdeki “okuma ve yazma” eğitimi hakkındaki
haberlerin bir kısmı bu çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya alınan yazılar seçilirken şu hususlara dikkat edilmiştir:
Yazıları ya okuma ile ya da yazma ile ilintili olanlar alınmıştır. Yazılar her ikisi ile de ilgili ise yazılar tekrar
incelenmiş ve ağırlıklı olarak hangi içeriğe sahip olduğuna ve hangi bölüme alınması gerektiğine karar verilmiştir.
Tekrarlardan kurtulmak için aynı içeriğe sahip olanlardan biri alınmıştır. İlköğretimden yükseköğretime kadar tüm
yaş gruplarını ilgilendirecek yazılar alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Medya, Gazete, Okuma, Yazma.

(1711) Yüz Yüze Eğitim ve Bilgisayar Destekli Eğitim Açısından Subkutan
Enjeksiyon
Ayşe KACAROĞLU VİCDAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
aysevicdan@mu.edu.tr
Özet
Bu çalışmanın amacı, subkutan enjeksiyon konusunun öğretilmesinde iki farklı metotun karşılaştırarak lisans
düzeyindeki hemşirelik öğrencilerinin başarı durumlarını değerlendirmektir. Çalışma, 2014 yılında Türkiye'de bir
üniversitede lisans düzeyindeki hemşirelik öğrencilerinde yapıldı. Çalışmaya hemşirelik esasları dersini ilk defa alan
öğrenciler (n=92) dahil edildi. Çalışmanın evreni farklı iki şubeden Hemşirelik esasları dersini alan öğrencilerden
oluşmaktadır. Şubelerden biri rastgele olarak deney grubu (n=41) diğeri kontrol grubu olarak (n=44) belirlendi.
Deney grubu olarak belirlenen öğrencilere bilgisayar destekli eğitim verildi. Kontrol grubundaki öğrencilere ise
hemşirelik esasları alanında uzman öğretim elemanı tarafından konu içerikleri aynı olan sunum sınıf ortamında
anlatma yöntemiyle 30 dakikalık süre içerisinde yüz yüze uygulandı. Dersler ve bilgi soru form uygulamaları
bittikten sonra deney ve kontrol grubunu oluşturan öğrenciler belirli bir sıra ve grup farkı gözetilmeksizin
araştırmanın dışında hemşirelik esasları alanında uzman öğretim elemanı tarafından subkutan ejeksiyon uygulama
işlem basamakları listesiyle değerlendirildi. Subkutan enjeksiyon konusunda bilgi sorularını içeren formdan
öğrencilerin aldıkları puanlar t testi ile değerlendirildi. Subkutan enjeksiyon uygulama işlem basamakları formunun
değerlendirilmesinde ise ki kare testi kullanıldı. Subkutan enjeksiyon uygulama işlem basamaklarından ilaç
isteminden hastanın adını-ilacın adını-dozunu-zamanını uygulama yolunu kontrol etme, malzemelerin ilaç tepsisi
içine alınması, el yıkama, eldiven giyme, hasta bilgilerinin kontrol edilmesi işlem basamaklarında deney ve kontrol
grubu arasında istatistiksel fark bulunmadı. Deney ve kontrol grubunun subkutan enjeksiyon bilgi puanları
değerlendirildiğinde deney grubunun bilgi puanın 10 puan (Min:9.66 puan-Max:10.34 puan), kontrol grubunun bilgi
puanın ise 11.98 puan olduğu belirlendi (Min:11.75 puan-Max:12.21 puan). Bilgi puan farkının iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin subkütan enjeksiyon
uygulamasının hazırlık aşamasında aralarında fark olmadığı görüldü. Enjeksiyonunun uygulaması aşamasında ve
enjeksiyonun sonlandırılması aşamasında kontrol grubundaki öğrencilerin daha başarılı olduğu görüldü. Hemşirelik
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eğitimi öğrencilere teorik bilgi, tutum ve psikomotor becerilerin kazandırılmasını gerektiren bir eğitim sürecini
içermektedir. Bu süreçte öğrencilerin gözlem, yorum yapma ve öğrenim yaşantılarında kazanımları hakkında anında
geri bildirim almaları gerekmektedir. Bu nedenle bilgisayar destekli öğretimin sınıf içi eğitiminde yüz yüze yapılan
eğitimi destekleyici bir yapıda kullanılmasının hemşirelik eğitimi için daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bilgisayar Destekli Eğitim, Yüz Yüze Eğitim, Subkutan Enjeksiyon, Hemşirelik Öğrenci
Başarısı.

(1712) Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin
Analizi ve Değerlendirilmesi
Mehmet Ali SALAHLI, Hakan UYSAL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
msalahli@comu.edu.tr, haknuysal@gmail.com

Özet
Lisans eğitimi alınan bölümün ön yeterlilikleri, öğrencilerin sahip olduğu yeterlilikler, üniversitenin sağladığı
imkânlar, öğrencilerin sağlık durumları, sosyal ve akademik çevre gibi birçok etkenler öğrencilerin akademik
başarılarını etkileyebilecek faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada BÖTE bölümü öğrencilerinin
akademik başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve onların başarıda etki ağırlığının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünde 2013-2014
akademik yılında lisans eğitimi alan toplam 123 ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. BÖTE bölümü öğrencileri için kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anket
soruları üniversite öncesi eğitimi, üniversite eğitimi sürecinde ve üniversite eğitimi dışı faktörler olmak üzere üç ana
başlık altında toplanmıştır. Anketten toplanan veriler ilişkisel tarama yöntemiyle analiz edilmiş ve akademik
başarıyla ilişkisi olan faktörler ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada ikili gruplar için t-testi, ikiden fazla grup olması
durumunda ise ANOVA testi, sürekli değişkenler için basit korelasyon, ve grupların varyanslarının homojen
dağılmadığı durumlarda Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre öğrencilerin akademik
başarıları ile ilişkisi gözlenen faktörlerin aşağıdakiler olduğu saptanmıştır: Üniversiteye yerleşirken
değerlendirildikleri sınav türü; Üniversiteye giriş sınavı puanı; BÖTE bölümüne yerleştikleri tercih sırası; BÖTE
bölümünden memnuniyet seviyesi; Çevresel ve yöneltici faktörler. Akademik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve bu
faktörlere göre öğrencilerin akademik başarısının tahmini hem öğrenciler, hem de öğretmenler için eğitim-öğrenme
süreçlerini iyileştirmek açısından yararlı olabilir. Akademik başarı faktörlerinin değerlendirilmesi öğretimin
kişiselleştirilmesi,uyarlanabilir öğrenme yöntemlerinin geliştirlmesi açısından önemlidir Değerlendirme sonuçlarını
kullanmakla başarı seviyesi düşük olabileceği tahmin edilen öğrencilere yönelik bireysel öğretim stratejileri
uygulanabilir.
Anahtar Sözcükler: Akademik Başarı, Başarı Faktörleri, Akademik Başarı Değerlerinin Tahmini.

(1801) Öğrenme Performansına Etkileri Açısından Müzik (Daha Güçlü
Odaklanmış Beyin İçin Müzik; Nasıl Kullanılmalı?)
Bilal DUMAN¹, Ezgi İMERCİ²
¹Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
²Muğla B.Ş.B Sosyal İşler Daire Bşk.Konservatuarı
bduman@mu.edu.tr, ezgiimerci@hotmail.com
Özet
Bu çalışmanın amacı, daha güçlü bir beyin için odaklanmayı sağlayarak öğrenmede bireyin performansını artırmada
müziksel ritmi derslerde etkili olarak nasıl kullanabileceğimize ilişkin incelemelerde bulunmaktır. Bu genel amaç
çerçevesinde doküman analizi yöntemini kullanılır, ilgili literatür taraması yapılarak; beyin-müzik ilişkisini olumlu
olumsuz yönleriyle, öğrenme-öğretme süreç ve ortamlarımdaki etkilerine göre kategorize ederek analizler
yapmaktır. Bu bağlamda; beyin-müzik ilişkisi nasıldı? Güdülenme ve performansı artırma açısından müziğin etkileri
neler olabilir? Müzikle öğrenme ve ders çalışma olur mu? Müzik öğrenmede performansı artırabilir mi? Müziksel
ritim bireysel ve sınıftaki öğrenme-öğretme süreç ve ortamlarında downshifting –çöküş zaman dilimlerinde nasıl
kullanılmalıdır? Hangi alan için hangi müzikler? Bu tür soruların cevapları aranmıştır. Müziğin enerji seviyesini
yükselttiği bilinmektedir. Enerji ise; beynin gücünü arıttırmaktadır. Öğrenme de; performansı artırarak kısa süreli
belleğin otomatik kodlamasını farklı öğrenme türlerine göre geliştirmektir. Müzik, matematiksel ve orantısal
kodlama sitemine sahip olduğundan beyinde yeni bellek ağları ve yollarını aktifleştirmesi açısından öncelikle
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rahatlatıcı olmasına sondan ise rahatlayan beynin düşünme ve odaklanma gibi daha üst işlevlerini yerine getirmesine
kaynaklık edebilir. Bireyin-öğrencinin güdülenme ve performansını artırması açısından müziğin etkilerini aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz; Hoş bir sakinleşme etkisi, bütün bedensel hücrelerin dinlenmesi, zihinsel bulanıklığın giderilerek
zihnin berraklaşması, yoğun stres hormonlarının azalarak kaygıdan mutluluğa dopamin seviyesinin artması,
dopaminin yükselerek algısal kayıt kanallarının açılması, algıdaki seçicilik ve dikkati dağıtan şeylerden vesveseden
uzaklaşıp istenilene odaklanması, konsantrasyon seviyesinin yükselmesi, algısal farkındalık yaratması, erteleme
durumlarının azalarak zihnin gereksiz uyarıcıları bloke etmesi, enerjik ve odaklanama durumunun yaşanması
Anahtar Sözcükler: Müzik, Öğrenme, Performans.

(1802) Müzik Öğretmeni Adaylarının Müziksel İşitme Dersi Başarılarının
Diğer Alan Dersleriyle İlişkisinin İncelenmesi
Mehmet Kayhan KURTULDU, Cahit AKSU
Karadeniz Teknik Üniversitesi
kayhankurtuldu@gmail.com, cahitaksu@ktu.edu.tr
Özet
Bu çalışmada amaç, müzik öğretmeni adaylarının; kapsadığı müziksel bilgi ve beceri boyutlarıyla müzik
öğretmenliği lisans programının temel alan dersi konumundaki MİOY (Müziksel İşitme ve Okuma Yazma) dersi
başarı düzeylerinin, diğer müzik alan dersleri başarı düzeyleri ile olan ilişkilerini tespit etmektir. Araştırma
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği
Programında öğrenim gören 136 kişilik çalışma grubu ile yürütülmüştür. MİOY dersi lisans programının ilk üç
sınıfında yer aldığından çalışma grubu ilk üç sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. Çalışma grubuna ait veriler
üniversite bilgi sistemi aracılığı ile elde edilmiş ve veriler üzerinde ‘Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon
Katsayısı’ istatistiği gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; MİOY (Müziksel İşitme Okuma Yazma) dersi
başarı düzeylerinin özellikle ‘Bireysel Çalgı’, ‘Piyano’ ve ‘Bireysel Ses Eğitimi’ gibi, daha çok bireysel
performansa dayalı ders başarıları ile olan ilişkisinin ‘Düşük’ düzeyde olduğu ancak ‘Koro, THM, TSM ve
Orkestra’ gibi biraz daha toplu icra edilen derslerle olan ilişkisinin ‘Orta’ ve ‘İyi’ düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Bu ilişki ‘Lise Türü’ açısından incelendiğinde; ‘Diğer Lise’ kökenli öğrencilerin MİOY dersinin ‘Bireysel Çalgı’ ve
‘Bireysel Ses Eğitimi’ dersleri başarıları ile olan ilişkilerinin ‘GSL’ kökenli öğrencilerden daha yüksek ve ‘Orta’
düzeyde olduğu, daha çok toplu icra edilen diğer derslerde ise ‘GSL’ ve ‘Diğer Lise’ kökenli öğrenciler arasında
kayda değer farklılıklar görülmediği tespit edilmiştir. Bu ilişki ‘Cinsiyet’ açısından incelendiğinde; kız ve erkek
öğrencilerin MİOY dersi başarı düzeylerinin özellikle ‘Bireysel Çalgı’, ‘Piyano’ ve ‘Bireysel Ses Eğitimi’ gibi, daha
çok bireysel performansa dayalı ders başarıları ile olan ilişkilerinin yaklaşık aynı ve ‘Düşük’ düzeyde olduğu ve
yine ‘Koro, THM, TSM ve Orkestra’ gibi biraz daha toplu icra edilen derslerle olan ilişkilerinin yaklaşık aynı ve
genellikle ‘Orta’ düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Mesleki Müzik Eğitimi, Müziksel İşitme ve Okuma Yazma, Müzik Alan Dersleri,
Karşılaştırma.

(1803) Bağlama Öğretiminde Kullanılan Bağlama Metotlarının Terminolojik
Açıdan İncelenmesi
Çağrı BAŞBUĞ¹, Aynur ELHAN NAYIR²
¹Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
²Necmettin Erbakan Üniversitesi
cagribasbug@mu.edu.tr, aynur4272@hotmail.com
Özet
Çalgı metodu, çalgı çalma sanatının teknik ve müzikalite yönlerini bilimsel bir yöntemle öğretebilmek için her
çalgının kendi özelliklerine göre hazırlanmış çalgı öğretim kitabı olarak tanımlanabilir. Her çalgı metodu çalgıda
sesin nasıl çıkartılacağından başlayarak virtüözüteye kadar uzanır (Sun, 1969). Bir çalgı eğitimcisi, öğretim
sürecinde birden fazla metot kullanabilir. Söz konusu metotların ortak bir terminoloji ile yazılmış olması, çalgı
eğitim sürecini büyük ölçüde hızlandırmaktadır. Farklı terminolojilerde yazılmış metotlar çalgı eğitimcisinin anlatım
sürecinde bir takım karışıklıklara neden olurken, çalgı öğrencisinin de öğrenim sürecini yavaşlatmaktadır. Örneğin
keman ve gitar eğitiminde kullanılan metotların, kendi içerisinde ortak bir terminolojiye sahip olduğu
düşünülmektedir. Ancak bağlama eğitimi için aynı şeyi söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Dolayısı ile
yukarıda belirtilen karmaşa bağlama eğitiminde kendini daha fazla göstermektedir. Bu araştırma, gitar ve keman
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çalgılarında kullanılan terminolojik bütünlüğün bağlama çalgısında mevcut olup olmadığı durumunun tespitini
amaçlamaktadır. Betimsel bir çalışma niteliğinde olan bu araştırma verileri doküman incelemesi yolu ile betimsel
veri analizi kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini rastlantısal olarak seçilmiş 5 adet bağlama
(Ali Kazım AKDAĞ Bağlamada Düzenler ve Tezene Tavırları, Savaş EKİCİ Bağlama Eğitimi Yöntem ve
Teknikleri, Mehmet SAÇAN Bağlama Öğrenim ve Eğitimi Metodu, Cemalettin KALENDER-Levent KESKİN
Temel Bağlama Metodu I Uzun ve Kısa Sap Bağlama Eğitimi, Sabri UYSAL Temel Bağlama Metodu I) 5 adet
Keman (R KREUTZER 42 Estudios para Violin, FİORİLLO 36 Etüden, MAZAS Opus 36 Heft I Special Studies N.
PAGANINI 14 Capricen Für Violin Solo Opus 1, Oktay DALAYSEL Keman İçin Yay Çeşitleri) ve 5 adet Gitar
(The Royal conservatory Guitar Series Third Edition, Frederick Noad The Classical Guitar Part1, The Christopher
Parkeing Guitar Method VOL 2, Bradford Werner Classical Guitar Methods Volume I) metodu oluşturmaktadır.
Tespit edilen bu metotlar, sağ el tekniklerinde; bağlamada, tezene vuruş yönleri, kemanda, arşe (yay) yönleri,
gitarda, parmak adları, sol el tekniklerinde; bağlamada, “çekme-çarpma”, kemanda, “pizzicato”, gitarda, “çıkıcı-inici
bağ” (ascending - descending slurs) ve tüm bu çalgılarda parmak numaraları ve tel numaraları başlıkları altında
incelenmiş, karşılaştırılmış ve analiz edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Bağlama Eğitimi, Metot, Terminoloji.

(1805) “Piyano Albümü” Kitabında Yer Alan Eserlerin İçerik Analizi
Engin GÜRPINAR¹, Mehmet Güneş AÇIKGÖZ², Gökhan ORHAN³
¹²İnönü Üniversitesi, ³Milli Eğitim Bakanlığı
engin.gurpinar@inonu.edu.tr, gunes.acikgoz@inonu.edu.tr, gokhan44orhan@gmail.com
Özet
Piyano, ortaya çıkışı 18. asrın başına dayanan, kullanım imkânı ve büyülü tınısıyla çoksesli müziğin temelini
oluşturan yegâne çalgıdır. Çalgı, Floransalı Bartolomeo Cristofori tarafından 1711’de icat edildiğinde “Piano e
Forte” adı ile kullanılmıştır. Bu çalgıyla aynı anda farklı dinamikler uygulanabilmiş ve Piano e Forte çok hızlı
yaygınlaşmıştır. Piyano, zamanla hak ettiği değeri besteciler tarafından görmüştür. Klasik dönem ve özellikle
Romantik dönemde Listz, Chopin gibi büyük bestecilerin elinde zirveye ulaştığı söylenebilir. Piyano, müzik
eğitimcileri tarafından, çalma, dinleme ve okuma yetilerini elde etme, müziği kavrama, müzik bilgisi kazanma ve
diğer müzik çalışmalarına temel oluşturması bakımından, en çok kabul gören temel bir çalgı olarak büyük önem
taşımaktadır. Bu noktada, müzik eğitim çalgısı olarak kullanılan piyanoda, hangi kaynak kitaplardan yararlanıldığı
önem teşkil etmektedir. Türkiye’de piyano eğitimine ilişkin yerli ve yabancı çeşitli kaynaklar kullanılmaktadır.
Bunların arasında özellikle Çimen ve Ercan (1996) tarafından derlenen “Piyano Albümü” yaygın olarak müzik
eğitimi kurumlarında ders materyali olarak kullanıldığı söylenebilir. Bu araştırmada, Piyano Albümü kitabı;
kullanılan eserlerin dönemi, bestecisi, eserlerin usulü, tonu ve hız terimleri olmak üzere çeşitli özellikleri
bakımından incelenmiştir. Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada; 88 esere ilişkin veriler frekans ve yüzde analizleri
yapılarak tablo ve grafikler aracılığıyla görselleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Romantik ve Klasik dönem
özellikleri gösteren eserler % 66 ile çoğunluğu teşkil etmektedir. Barok döneme ilişkin eserlerin % 14 ile dağılım
içerisinde en az sayıda yer aldığı tespit edilmiştir. Eserlerin usulüne bakıldığında % 82 gibi yüksek bir oran ile
sırasıyla 4/4, 2/4, ve 3/4 ‘ lük basit usullerin kullanıldığı görülmüştür. Hız terimlerine bakıldığında ise; %63 oranla
Allegretto, Allegro ve Moderato terimlerinin baskın olduğu tespit edilmiştir. Andante, Andantino ve Largo hız
özellikleri gösteren eserlerin en düşük sayıda olduğu belirlenmiştir. Eserlerin tonalitelerine bakıldığında ise; en fazla
kullanılan tonalitenin % 25 ile C majör olduğu ve bu tonu sırasıyla G majör ve A minör tonalitelerinin takip ettiği,
repertuara ilişkin eserler belirlenirken tonalite çeşitliliğinin geniş tutulmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Piyano, Piyano Eğitimi, Piyano Albümü.

(1806) Müzik Eğitiminde Gelenek ve Yenilik Kavramları Çerçevesinde Yeni
Öneriler
Togay ŞENALP
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
togaysenalp@gmail.com

Özet
Selçuklu İmparatorlu’ğundan Osmanlı’ya oradan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan geleneksel makamsal müzik
anlayışı geçtiğimiz elli yıl içinde toplumdaki yerini ve ağırlığını kaybetmiştir. Son otuz yıldır makamsal müzik
üretimi neredeyse durma noktasına gelmiştir. Makamsal müzik latince gibi ölü bir dil olarak kültür tarihindeki yerini
almak üzeredir. Batı dillerini öğrenen bir kişinin latince öğrenmesi nasıl ki o dille ilgili bilgisini daha sağlam hale
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getirecekse Türk Müziği’ni ve kültürünü anlamaya çalışan bir kişi için de makam bilgisi ile ilgilenmesi o denli
gereklidir. Halbuki makamsal bilginin ölü bir müzik dili olarak sınıflandırılmasına gerek yoktur çünkü bestecilikte
bir teknik olarak kullanılması her zaman mümkündür. Burada bestecinin karşısına çıkan sorunlardan biri makamsal
müziğin geleneksel bakışta teksesli görülmesidir. Günümüzde yapılan bir bestenin ise çok özel bir sebebi olmadıkça
batı armonisinden yararlanması ve çoksesli olarak düzenlenmesi beklenir. 100 yılı aşkın bir süredir makamsal çeşni
ve kontrpuan tekniği, klasik müzikte birlikte kullanılmış fakat toplum tarafından benimsenememiştir. Öte yandan
daha sade olan armoni tekniği otuz yılı aşkın bir süredir popüler müzikte, makamsal eserlerin icrasında kullanılmış
ve toplum tarafından kabul görmüştür. Bu tekniğin aynı zamanda müzik öğrencileri arasında daha kolay
yaygınlaşması da mümkün olduğundan müzik eğitimi ve bestecilik eğitimlerinde armoni ve makam ilişkisinin
çalışılması faydalı olacaktır. Bir bütün olan müzik bu iki tekniğin kesişim kümesinde birçok yeni ifade olanağı
barındırmaktadır. Bu olanaklar beste yapımında da kullanılabilir. Bin yılı aşkın yazılı bir müzik geleneği olan
makamsal müziğin bugün batı armonisi ile buluşturulması geleneğin gelecekte kaybolmasını önleyecek geleneğin
büyüyerek yaşamasını sağlayacaktır. Bu çalışmada armonik dizi, armonik yürüyüş, eser armonilendirme
yöntemlerinin makamsal dizilerle ilişkilendirilerek müzik eğitimine dahil edilmesi önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Makam, Armoni, Müzik Eğitimi, Kompoziyon, Gelenek.

(1809) Montessori Yönteminde Müzik ve Türkiye’de Montessori
Anaokullarında Müzik Eğitimi Uygulamaları
Ferda GÜRGAN ÖZTÜRK¹, Pelin ÖZKAN²
¹ Gazi Üniversitesi, ² Süleyman Demirel Üniversitesi
ferdaoz@gazi.edu.tr, pelinozkan@sdu.edu.tr
Özet
Montessori çocukların duyusal deneyimleri aracılığıyla yeni bilgiler edinmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır.
Montessori yönteminde müzik eğitimi okulöncesi dönemdeki çocukların müzikal beğenilerini geliştirmeyi hedefler.
Montessori yaklaşımında çocuğun müzikal çevresindeki temel amaç müzikal potansiyellerine ulaşmaları konusunda
onlara rehberlik etmektir. Montessori yöntemi birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde
de yaygınlaşmaya başlayan bu yöntem, daha çok genel öğrenme alanlarını kapsamaktadır. Ancak Montessori
yönteminde, özellikle çocukların 3-6 yaş arası duyusal döneminde sanat eğitiminin de önemli bir yer tuttuğu
bilinmektedir. Yurt dışında yapılan araştırmalar, müzik eğitiminin Montessori yöntemi içinde önemli bir yerinin
olduğunu göstermektedir. Araştırma, Türkiye’de Montessori anaokullarındaki müzik uygulamalarının belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın Montessori yönteminde müzik eğitimi ile ilgili
çalışmaları incelemek ve Türkiye’deki Montessori anaokullarındaki müzik uygulamaları hakkında durum saptaması
gerçekleştirmek bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın verileri, bu alanda yapılan araştırmalar
incelenerek ve Türkiye’de Montessori anaokullarında çalışmakta olan eğitimcilere uygulanan anket sonuçlarına göre
elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Montessori yöntemiyle eğitim veren anaokullarının %67’sinin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olduğu, %72’sinin günlük programlarında müzik dersine yer verdiği,
%67’sinde müzik derslerinin müzik öğretmeni tarafından gerçekleştirildiği ve okulların %89’unda Montessori
müzik materyallerinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Müzik materyallerinin kullanımına yönelik yapılan
araştırmada ise, anaokullarında Montessori müzik materyallerinin hepsine sahip okullar %17’lik dilimi
oluştururken, %22 ve %50 ‘ sinin müzik materyallerinin bir ya da birkaçına sahip olduğu, %11’inde hiçbir
Montessori müzik materyalinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anaokullarının %78’ inde Montessori müzik
materyalleri dışında vurmalı çalgıların kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Montessori Yöntemi, Montessori Yönteminde Müzik Eğitimi.

(1810) Ortaokul Öğrencilerinin En Çok Dinledikleri Müzik Türlerinden
Sonra Hissettikleri Duygu Durumlarının İncelenmesi
Seçil Seda BOZKURT¹, Onur ZAHAL²
¹Milli Eğitim Bakanlığı, ²İnönü Üniversitesi
secilsedabozkurt@gmail.com, onur.zahal@inonu.edu.tr
Özet
Bu araştırmada, ortaokul (5, 6, 7, 8. Sınıf) öğrencilerinin duygu durumlarına göre en çok dinledikleri müzik
türlerinden sonra, en yoğun hangi duygu durumunu yaşadıklarına ilişkin durumların tespit edilmesini amaçlanmıştır.
Çalışma nitel bir araştırma olup, durum çalışması modelindedir.Çalışmanın örneklemini; Mardin, Tokat ve İzmir'de
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öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır (N=608). Maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak
tespit edilen bu iller; farklı sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine sahip öğrencilere ulaşmak ve çeşitliliği
sağlamak için seçilmiştir. Bu seçim, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nün 2011 tarihli "İllerin
ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE)" adlı raporu dikkate alınarak
yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme
formu uygulanmıştır. Görüşme formunda öğrencilerin dinledikleri müzik türlerinden sonra, en çok hangi duygu
durumunu hissettiklerine yönelik sorunun cevapları, Parott'un (2001) sosyal psikolojideki duygu durumları
sınıflandırmasının “birincil duygu durumları” esas alınarak analiz edilmiştir. Birincil duygu durumları; sevgi-aşk,
eğlence-mutluluk, şaşkınlık, öfke, üzüntü ve korku olmak üzere altı duyguyu kapsamaktır. Araştırmada, öğrencilerin
en çok dinledikleri müzik türlerinden sonra, en yoğun yaşadıkları duygu durumu tespit edilmiştir. Verilerin
çözümlenmesi için içerik analizi yapılmıştır. Analiz işlemleri sonucunda verilerin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri
tespit edilerek çeşitli grafikler oluşturulmuş, bulgular görselleştirilerek sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda,
öğrencilerin dinlemeyi en çok tercih ettikleri müzik türlerinden sonra, Parrot’un duygu durumlarına göre, en çok
mutluluk ve üzüntü duygularını hissettikleri ortaya çıkmıştır. Hissetikleri duygu durumlarını anlamlandıramayan ve
“hiçbişey” kategorisini seçen öğrenci sayısı da yüksek oranlı bulgular arasında tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Müzik Türleri, Duygu Durumları, Birincil Duygu Durumları, Parrott, Ortaokul
Öğrencileri.

(1811) Müzik Öğretmenliği Programı Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Gitar Ders
İçeriklerinin Karşılaştırılması
Tuba YOKUŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
tubayokus@mu.edu.tr
Özet
Eğitim Fakültelerinde müzik öğretmenliği eğitimi veren kurumlarda bireysel çalgı ve öğretimi kapsamında verilen
gitar öğretimi dersi içeriği; müzik öğretmenliği lisans programı içeriğinde “Gitarda çift ses gam çalışmaları ile
teknik eksikleri giderme. Bireysel Çalgı Eğitimi (gitar) amaçlarını ve ilkelerini eğitim müziğinde de kullanma, ilgili
alıştırma etüt ve eserlerle eğitsel alanda temel olacak prensipleri kazanma, mevcut repertuarı bireysel gelişmeye
bağlı olarak değerlendirme ve zenginleştirme” şeklinde ifade edilmektedir (YÖK,2006). İlk kez 2006 yılında
yenilenen müzik öğretmenliği lisans programında yer verilen bu dersin müzik öğretmenliği programından mezun
olduktan sonra, gitar eğitimi ve öğretimi yapacak olan bireylerin gitar öğretimi ile ilgili temel bir birikim kazanması
ve gitar öğretimine yönelik edindiği birikimleri çeşitli yöntem ve stratejilerle aktarabilmesi açısından önemli bir ders
olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda müzik öğretmenliği
programı kapsamında uygulanan bireysel çalgı ve öğretimi (gitar) dersi içeriklerini araştırmacı tarafından belirlenen
başlıklar çerçevesinde karşılaştırarak ve analiz ederek; ders içerikleri ile ilgili benzer ve farklı uygulamaları ortaya
koymak, gitar ve öğretimi dersine yönelik teorik ve pratik katkıda bulunmaktır. Betimsel bir çalışma niteliğinde olan
bu araştırma, özel çerçevesi ve yapıldığı çevre bakımından bir karşılaştırmalı müzik eğitimi bilimi araştırmasıdır.
Araştırma verileri doküman incelemesi yolu ile nitel veri analizi kapsamında betimsel olarak
değerlendirilmiştir.Araştırmanın çalışma grubunu, müzik öğretmenliği programı ile eğitim veren üniversitelerin
internet adreslerinden ulaşılabilen bireysel çalgı ve öğretimi (gitar) dersi öğretim planları oluşturmaktadır. Bu
kapsamda, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümleri Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları (n= 6) öğretim planları incelenmiş, karşılaştırılmış ve analiz edilmiştir.
Araştırma kapsamı ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda gitar ve öğretimi dersi program içeriklerinde ortak bir
yapılanmaya gidilmesine yönelik örnek konu başlıkları önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Karşılaştırmalı Müzik Eğitimi, Gitar ve Öğretimi, Müzik Öğretmenliği Gitar Eğitimi, Bireysel
Çalgı ve Öğretimi (Gitar) Dersi İçerikleri.
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(1812) Çalgı Eğitiminde Kullanılan Yenilikçi Öğretim Modelleri ve Temel
Sorunlar: Metodolojik Bir İnceleme
Ali Korkut ULUDAĞ
Atatürk Üniversitesi
korkutuludag@atauni.edu.tr
Özet
Bu araştırma, sistematik olarak hazırlanmış yenilikçi çalgı öğretim modellerinin incelenmesi ve çalgı eğitimi
alanında görülen temel sorunların öğretim elemanı gözüyle değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Müzik eğitimi
alanının önemli bir boyutu olarak görülen çalgı öğretim yöntemleri öğretmen, öğrenci ve öğretim programı
ekseninde bütünlük kazanmaktadır. Öğrencilerin çalgı çalma becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan yöntemlere
ilişkin yapılan farklı araştırmalar ve elde edilen bulgular konuya yönelik çeşitli bakış açıları kazandırmaktadır.
Araştırmada, nitel veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği ve genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
birinci boyutunda çalgı eğitiminde performans artırma amacıyla hazırlanmış ve öğrenciler üzerindeki etkililiği
kanıtlanmış yenilikçi öğretim modellerine yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci boyutunda ise Atatürk Üniversitesi,
Erzincan Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dallarında görev yapan 7 öğretim elemanına görüşme tekniği uygulanmıştır. Elde edilen veriler görüşme
formunda yer alan sorular dikkate alınarak ve betimsel analiz yöntemi kullanılarak sunulmuştur. Araştırma
sonucunda, öğretim elemanları, yenilikçi çalgı öğretim modellerinin ihtiyaç duyulması koşuluyla geleneksel öğretim
yöntemleri eşliğinde kullanılabileceği konusunda görüş belirtmişlerdir. Küreselleşen dünyada çalgı öğretim
yöntemlerinin çağın gereklerine göre yeniden güncellenmesi başarı ve başarının devamı için gerekli bir durumdur.
Yaşanılan yüzyıl birçok olgunun, eğitim çalışmalarında gerçekleştirilen reformlar ve kültürel-sosyal şartlar
karşısında yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bazı amaçlara daha hızlı ulaşma adına gerçekleştirilmesi
gereken bu yenilenme süreci, mutlaka geleneksel çalgı öğretim yöntemlerinin izlerini taşımalıdır ve modern
yaklaşımlar ile birlikte birbirini tamamlamalıdır. Müzik eğitiminin bir parçası olan çalgı öğretimi, planlanan
öğrenme amaçlarına pratik ve hızlı bir şekilde ulaşmak için tasarlanan bir süreçtir. Bu sürecin verimliliğini artırmak
için araştırmacılar tarafından geliştirilen yöntem çalışmaları yenilikçi öğretim modelleri olarak isimlendirilebilir.
Araştırma sonuçlarına göre, öğretim elemanlarının çalgı eğitiminde kullanılan yenilikçi modeller konusuna ilişkin
görüşleri arasında çeşitli benzerliklere ulaşılmıştır. Özellikle Türk müziği içerikli çalgı eğitimi alanında karşılaşılan
sorunlara yönelik elde edilen görüşler birbirine yakınlık göstermektedir. Bu alanda görülen birinci temel problem,
hemen hemen tüm çalgılarda görülen kaynak yetersizliğidir. Bununla birlikte var olan kaynakların sistematik olarak
hazırlanmamış olması, konu açıklamalarının yetersiz oluşu ve repertuar aşamasına çok erken geçilmesi diğer temel
problemlerdir.
Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Öğretim Modeli.

(1813) Türk Müzik Kültüründe Gelenekten Yeniliğe Geçişe Dair Örnek Bir
Metodolojik Çalışma“Usûl-İ Tâlim-İ Keman”
Ahmet FEYZİ¹, P. Ceren TEKİN²
¹Atatürk Üniversitesi
²Milli Eğitim Bakanlığı
ahmet.feyzi@atauni.edu.tr, ceren.cavdar.06@gmail.com
Özet
Geleneksel Türk Müziğinde eğitim-öğretim ve aktarım metodu olarak meşk sisteminin kullanılması, bu müzik
türünde müzik yayıncılığı ile birlikte metodolojik çalışmaların da ortaya çıkmasını, batı toplumlarına göre nispeten
geciktirmiştir. Bu tür yayınların görülmeye başlanması ve Türk müzik kültüründe müzik yayıncılığı sektörünün
oluşması Avrupa’daki örneklerinden yaklaşık 400 yıl kadar geç başlamıştır. Tam olarak metot çalışması niteliği
taşımayan ve çalgı eğitimine ilişkin, erken tarihli bazı nadir örneklere rastlansa da bu eğitim türünün vazgeçilmez
araçlarından biri olan metot kitaplarının Türk müzik kültüründe görülmeye başlanması yaklaşık olarak 20. yüzyıl
başlarına denk gelmektedir. Bu bağlamda; Abdülkadir Töre’ye ait “Usûl-i Talîm-i Keman” ve Kemani Mustafa
Bey’e (Sunar) ait “Alaturka Keman Muallimi” adlı keman metotları Türk müzik kültüründe rastlanılan ilk metot
kitapları arasında sayılabilir. Bu yayınlar, Türk müzik kültüründe çalgı alanındaki ilk yazılı eser örneklerinden
olmakla birlikte aynı zamanda keman çalgısı ile ilgili yayınlanan ilk metodolojik kaynaklardır. Kuramsal ve teknik
anlatımlardan ziyade büyük ölçüde etüt çalışmaları üzerine yoğunlaşan bu eserler kullanım açısından çok fazla
yaygınlaşmamış ve bu eserlerle ilgili detaylı olarak yapılan çok fazla çalışmaya rastlanamamıştır. Bu araştırmada;
Abdülkadir Töre’ye ait “Usûl-i Talîm-i Keman” adlı kaynak inceleme altına alınmış ve eser hakkında içerik analizi
yapılmıştır. Bu analiz sonucunda bu çalgı metodunun oluşturulmasındaki ana yaklaşım ele alınmış, eserin yazılım
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sistematiği hakkındaki genel bulgular değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda ise; bu eserin gelenekle
yeniliği iç içe barındıran ve yeni yapılacak olan metodolojik çalışmalara büyük ölçüde kaynak olabilecek nitelikte
bir yaklaşımla ortaya konulduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Abdülkadir Töre, Usûl-i Talîm-i Keman, Keman Eğitimi, Çalgı Metodolojisi.

(1814) Müzik Eğitimicisi Yetiştiren Kurumlarda Orkestra/Oda Müziği
Eğitimi Etkinlik Sürecinin İncelenmesi
Rıza AKYÜREK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
rizaakyurek@mu.edu.tr
Özet
Dünya üzerinde var olan toplumları birbirine bağlayan ve farklı desenleri ile çeşitlendiren en önemli unsurlardan
birisi kültürdür. Kültür geçmişten günümüze toplumların yaşamlarıyla yoğrulan, geleneklerin, ahlaki değerlerin ve
toplumsal yaşanmışlıkların bir bütünü ve süzülerek gelen özüdür. Her toplumun kendine özgü ahlaki değerleri,
yaşam kriterleri ve gelenekleri olduğu gibi her toplumun benimsediği ve tüm toplumlar tarafından katkılarla
oluşturulan genel bir kültür anlayışı da geçmişten günümüze yer almaktadır. Eğitim; bilim, teknik ve sanatın her
üçünü de kapsayan bir içerik taşıyorsa, bireyleri ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, değiştirme, geliştirme
ve yetkinleştirmede en etkili süreç niteliğini kazanır. Sanat eğitimi bu amaca dönük eğitim sürecinin üç ana
boyutundan, üç ana bileşeninden biridir. Müzik eğitimi sürecinde bireysel çalgı eğitiminde edinilen davranışlar toplu
çalgı eğitiminde geliştirilmekte, ilerletilmekte ve uygulamaya dönük ivme kazanmaktadır. Orkestra/oda müziği
eğitimi, bireysel çalgı eğitiminde kazanılan davranışların toplu çalma yoluyla geliştirilmesi, değiştirilmesi,
dönüştürülmesi olarak da tanımlanabilir. Bu araştırma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanılacağı betimsel
bir çalışmadır. Araştırmaya veri sağlamak amacıyla yapılandırılmış görüşme formu ve anket uygulanacaktır.
Araştırmanın evrenini, Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim
Dallarındaki orkestra/oda müziği ve bireysel çalgı eğitimi derslerini yürütmüş/yürütmekte olan öğretim elemanları
ve ilgili dersi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Altı Üniversitenin Eğitim Fakültelerine
bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dallarındaki ilgili öğretim elemanları ve adı geçen
dersin öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubunda yer alan üniversitelerin ilgili Anabilim dallarında
orkestra/oda müziği ve bireysel çalgı eğitimi derslerini yürütmüş/yürütmekte olan öğretim elemanlarına görüşme
formu uygulanacaktır. Orkestra/oda müziği dersini alan öğrencilere anket uygulanacaktır. Araştırmanın problemine
cevap aramaya yönelik geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu çözümlenerek elde edilen bulgular tablolarla da
desteklenecektir. Öğrencilere uygulanacak anket istatistik programları kullanılarak çözümlenecek, elde edilen veriler
araştırmanın bulgularına ışık tutacaktır. Araştırma sonucunda müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlardaki orkestra/oda
müziği eğitimi etkinlik süreci hazırlama, etkinlik öncesi süreç ürün sergileme ve etkinlik sonrası dönütlere yönelik
veriler tespit edilecek ve konuya ilişkin önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Orkestra/Oda Müziği, Etkinlik, Konser.
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(1815) Ortaokul Müzik Derslerinde Kullanılan Harekete Dayalı Öğrenme
Etkinlikleri (Tokat İli Örneği)
1

Hamit YOKUŞ1, Murat AĞIL2

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 Milli Eğitim Bakanlığı
hamityokus@mu.edu.tr, murat_agil@hotmail.com

Özet
Çağdaş müzik eğitimi yaklaşımları, öğrencinin aktif olduğu, yaparak ve yaşayarak öğrendiği; yaratıcı potansiyeli
ortaya çıkaran etkinlikler ve oyunlardan oluşan bir öğrenme süreci olarak ifade edilebilir. Bu eğitim yaklaşımlarının
öğrencinin, kimi nedenlerden dolayı içinde sakladığı yaratıcı yeteneklerini keşfetmesine, yarattıkça kendisine güven
kazanmasına ve böylelikle dış dünya ile de daha sağlıklı ve dengeli iletişim kurabilmesine olanak sağlayacağı
söylenebilir. Bu çerçevede, çocukların müzik dersine aktif olarak katılımlarının sağlanmasında devimsel
gelişimlerinin de göz önüne alınarak, harekete dayalı etkinliklerin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılması
gerektiği düşünülmektedir. Çocuğun sadece devimsel gelişimi için değil zihinsel duygusal ve toplumsal gelişimi gibi
yönlerden de hareket-oyun değerli bir eğitim aracı olarak değerlendirilebilir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul müzik
derslerinde müzik öğretmenleri tarafından kullanılan harekete dayalı öğrenme etkinliklerinin ne düzeyde
kullanıldığını ve neler olduğunu belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat İl merkezi sınırları içinde görev
yapmakta olan ortaokul müzik öğretmenleri oluşturmaktadır(N=20).Araştırmada, ortaokul müzik dersi programı ve
müzik derslerinde kullanılan yöntemlere ait bulgular doküman incelemesi yolu ile elde edilmiştir. Araştırma
kapsamında veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Tokat İli Merkez İlçesi ortaokullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin
çoğunluğunun harekete dayalı öğrenme etkinliklerini müzik derslerinde ve ortaokul müzik eğitimi öğrenme alanları
çerçevesinde çok az kullandıkları ya da hiç kullanmadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Ortaokul Müzik Dersi, Müzik Öğretmeni, Harekete Dayalı Öğrenme
Etkinlikleri.

(1816) Ortaokul Müzik Dersi Öğrenme Alanlarına Yönelik Harekete Dayalı
Öğrenme Etkinlikleri Önerileri
1

Hamit YOKUŞ1, Murat AĞIL2

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 Milli Eğitim Bakanlığı
hamityokus@mu.edu.tr, murat_agil@hotmail.com

Özet
Okullardaki müzik eğitimi sürecinde, müzik dersi programı kapsamında öğrenme etkinliklerinin kullanımı,
öğrencilerin bu derse yönelik edinmeleri gereken kazanımların gerçekleştirilmesi açısından en önemli unsurlardan
biri olarak görülmektedir. Çünkü öğrencilerin bu etkinler yolu ile çeşitli öğrenme alanlarına yönelik (dinleme,
söyleme çalma vb.) zihin ve beden aktivitelerini bir arada kullanma fırsatı yakalayacağı düşünülmektedir. Harekete
dayalı öğrenme, ritim, oyun, hareket ve dans ilişkisinin iç içe olduğu ve çeşitli aktiviteleri içeren bir öğrenme
alanıdır. Bu öğrenme alanı çerçevesinde yer alan harekete dayalı öğrenme etkinlikleri, öğrencilere müzik dersine
düşünsel aktivite ve hareket birlikteliği ile birlikte aktif olarak katılma ve dolayısıyla müzik dersinden zevk alma
olanaklarını sunar. Bu araştırmanın amacı, ortaokul müzik derslerinde öğrenme alanlarına yönelik harekete dayalı
öğrenme etkinlik örnekleri sunmak ve bu yolla ortaokul müzik derslerinde kullanılmaya dönük bir etkinlik havuzu
oluşturmaktır. Araştırmada harekete dayalı öğrenmeye yönelik etkinlik içerikleri ortaokul müzik dersi programında
yer alan kazanımlar çerçevesinde “dinleme, söyleme ve çalma”, “müziksel algı ve bilgilenme” ve “müziksel
yaratıcılık” öğrenme alanlarına ilişkin olarak - etkinliğin adı, düzeyi, amacı, etkinlik için gerekli materyaller,
öğrenme alını, etkinliğin süresi ve etkinliğin içeriği başlıkları altında - kavramsal bir çerçevede önerilmiştir.
Araştırma bu yönü ile teorik boyutta bir özel durum çalışması olarak nitelendirilebilir.
Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Ortaokul Müzik Dersi, Öğrenme Alanları, Harekete Dayalı Öğrenme
Etkinlikleri.
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(1901) Okulöncesi Eğitiminde Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli
Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği
Adem KORKMAZ, Tarık TALAN
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
adem@kilis.edu.tr, tariktalan@kilis.edu.tr
Özet
Özellikle 2000’li yıllardan sonra hayatımızın her alanına giren teknolojik aletler yeni nesil çocuklarındailgi
alanlarını bu yöne kaydırmaktadır. Gelişen eğitim teknolojilerine paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
tarafından yürütülen ve son aşamaya gelinen Fatih projesinde sistemin en önemli unsurlardan birisi de
öğretmenlerdir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, gelecekte öğretmen olması beklenen Okul Öncesi öğretmen
adaylarının bilgisayar destekli eğitime (BDE) ilişkin tutumlarını farklı değişkenler açısından incelemektir. Çalışma
betimsel tarama modeline göre yapılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliğinde öğrenim gören ve tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen, 161 kadın, 39 erkek olmak
üzere toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına, bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin
tutumlarını ölçmek amacıyla Arslan (2006) tarafından geliştirilen “Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin
Tutum Ölçeği” gönüllülük esasına bağlı olarak uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı 0.91
olarak bulunmuştur. Öğretmen adaylarına ilişkin demografik bilgiler kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir.
Çalışmada elde edilen veriler SPSS 17 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizi için frekans ve
yüzdelik tablosu, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffe testi istatistiksel
yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi öğretmen adaylarının BDE’ye ilişkin
tutumlarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, BDE’ye ilişkin tutum; sınıf düzeyine göre farklılık
gösterirken, cinsiyet ve kişisel bilgisayar sahibi olma değişkenlerine göre farklılık göstermemektedir.
Anahtar Sözcükler: Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Öğretim, Eğitim.

(1902) Çocukların Oyun Tercihlerinin Sosyo-demografik Özellikleri ve ÖzDüzenleme Becerileri Açısından İncelenmesi
Asiye İVRENDİ
Pamukkale Üniversitesi
aivrendi@pau.edu.tr
Özet
Okul öncesi eğitimde çocukların oyun fırsatları onların gelişimlerini desteklemesi açısından önem taşımaktadır.
Oyun zamanında çocuklar çok çeşitli oyunlar oymakla beraber bu oyunlar karmaşıklık düzeyi bakımından
farklılıklar göstermektedir. Tek-başına ve paralel oyunlar düşük düzey olarak kabul edilirken, işbirliğine dayalı ve
karmaşık sosyal mış gibi oyunların ise ileri düzey oldukları belirtilmektedir2.Karmaşıklık düzeylerinden dolayı, tüm
oyunların eşit derecede gelişimsel faydalar sağlamadığı, özellikle etkileşimli akran oyunları ve mış gibi oyunların
öz-düzenleme becerileri4 ve dil gelişimi gibi alanları desteklemesi açısından önem taşıdığı belirtilmektedir. Bu
önemden hareketle bu araştırmanın amacı, 5-6 yaş çocuklarının sosyo-demografik özellikleri ve öz-düzenleme
becerileri ile onların oyun tercihleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı
araştırmanın çalışma grubunu, tesadüfi örneklem yoluyla seçilen iki bağımsız anaokulu ve bir ilkokulun
bünyesindeki anasınıflarına devam eden 5 -6 yaş aralığında olan 90 çocuk oluşturmaktadır. Pilot çalışma 23 çocukla
yürütülmüş ve asıl çalışmanın analizleri 67 çocuktan elde edilen veriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Akran
Oyunu Gözlem Formuve Öz-düzenleme-Otomatik Tepkileri Engelleme ile ilgili ölçme araçları kullanılmıştır.
Veriler Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, cinsiyet, anne-baba
öğrenim durumu ve öz-düzenleme becerileri ile çocukların oyun tercihleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğunu göstermektedir. Erkek çocukların kız çocuklarına göre, öğrenim durumu lisans ve üstü olan annelerin
ve babaların çocuklarının diğerlerine göre mış gibi oyun puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Özdüzenleme-Otomatik Tepkileri Engelleme beceri puanı yüksek olan çocukların düşük olanlara göre etkileşimli akran
oyun puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bulgular, alan yazında etkileşimli ve sosyo-dramatik oyun ile
öz-düzenleme becerilerini inceleyen diğer araştırmaların bulgularıyla örtüşmektedir. .
Anahtar Sözcükler: Oyun Tercihleri, Akran Oyunları, Öz-Düzenleme Becerileri.
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(1904) Okulöncesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İle Resim-İş
Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan
Değişkenler
Nisa BAŞARA BAYDİLEK, Betül ALTAY, Asuman Seda SARACALOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi
nisa.basara@adu.edu.tr, betulaltay@adu.edu.tr, sedasaracal@adu.edu.tr

Özet
Bu çalışmada, okulöncesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile resim-iş programında 1. ve 4. sınıfta öğrenim
gören öğretmen adaylarının bilişüstü öğrenme stratejilerinin kontrol odağı, okuma motivasyonu ve sınav kaygı
düzeyleri ile ilişkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve bilişüstü öğrenme stratejilerini yordayan
değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Geleceğin öğretmenlerinin ulusal kalkınmada anahtar bir role sahip
olduğu bilinmekte ve onların nitelikli insanlar yetiştirmeleri için etkili rol model olmaları beklenmektedir. Bu
bağlamda öğretmen adaylarının bilişüstü stratejileri etkili kullanma düzeyleri onların öncelikle kendi öğrenmelerine
yönelik etkili bir farkındalığa sahip olmalarının göstergesidir. Nasıl öğreneceğini bilen ve kendini tanıyan bir
öğretmenin nitelikli öğrenciler yetiştirmede önemli bir katkı sağlayacağı açıktır. Bu açıdan bilişüstü öğrenme
stratejileriyle ilişkili olan değişkenlerin belirlenmesi ve bu stratejileri yordama düzeylerinin incelenmesi
gerekmektedir. Literatür incelendiğinde öğretmen adayları üzerinde bilişüstü öğrenme stratejileri, kontrol odağı,
okuma motivasyonu ve sınav kaygısı değişkenlerinin birlikte ele alındığı herhangi bir araştırmaya rastlanamamıştır.
Bu bağlamda söz konusu özelliklerin incelenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Araştırmaya toplam 267 öğrenci gönüllü
olarak katılmışlardır. Çalışmada Çöğenli ve Güven (2015) tarafından geliştirilen Bilişüstü Öğrenme Stratejileri
Belirleme Ölçeği, Levenson (1974) tarafından geliştirilen ve uyarlaması Kıral (2012) tarafından yapılan Çok
Boyutlu Kontrol Odağı Ölçeği, Driscoll (2007) tarafından geliştirilen Totan ve Yavuz (2009) tarafından uyarlanan
Westside Sınav Kaygısı Ölçeği, Schutte ve Malouff (2007) tarafından geliştirilen ve Yıldız ve ark. (2013) tarafından
uyarlanan Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği ile kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırmada, bilişüstü
öğrenme stratejilerinin kontrol odağı, okuma motivasyonu ve sınav kaygı düzeyleri ile ilişkisini çeşitli değişkenler
açısından belirlemek amacıyla korelasyon analizi uygulanmıştır. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının bilişüstü
öğrenme stratejilerini yordayan değişkenleri ortaya koymak amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma
verilerinin analizi halen sürmektedir. Kongrede araştırmanın son hali sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen Adayı, Bilişüstü Öğrenme Stratejileri, Kontrol Odağı, Sınav Kaygısı, Okuma
Motivasyonu.

(1905) Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Öz Düzenlemenin Aileye İlişkin
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Aslı TEMİZ¹, Figen ŞAHİN²
¹Milli Eğitim Bakanlığı
²Gazi Üniversitesi
aslitemiz60@gmail.com, fugur.ece@gmail.com
Özet
Öz düzenleme; davranışları, düşünceleri ve duyguları düzenleme kapasitesi olarak tanımlanır (Bronson, 2000).
Yapılan çalışmalar öz düzenlemenin çocukların okula hazırbulunuşluğu (Blair, 2003), sosyal-duygusal (Eisenberg
vd., 1995) ve akademik becerilerinin gelişimi (McClelland vd., 2007) açısından önemli bir rol oynadığını
vurgulamaktadır. Erken çocukluk döneminde çocukların sahip oldukları deneyimler ve etkileşimler öz düzenleme
becerilerinin gelişiminde destekleyici niteliktedir. Bu bağlamda erken yıllarda öz düzenleme gelişimi ile ilişkili
unsurların bilinmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların artırılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı okul
öncesi dönemde çocuklarda öz düzenlemeyi çocuğun yaşadığı ortam, sosyo-demografik özellikler ve ebeveyn
tutumları açısından incelemektir. Bu çalışma tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Tokat
İlinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklar ve bu çocukların
ebeveynleri oluşturmaktadır. Örneklemde ise Tokat İlinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim
kurumlarına devam eden 240 çocuk ve ebeveynleri yer almıştır. Veri toplama aracı olarak ebeveynlere yönelik
olarak Demografik Bilgi Formu ve Ebeveyn Tutum Ölçeği (Karabulut ve Şendil, 2008) kullanılmıştır. Katılımcı
çocukların öz düzenleme becerilerini değerlendirmek amacıyla Mcclelland vd. (2011) tarafından geliştirilen ve
Sezgin ve Demiriz (2015)'in Türkçe'ye uyarladığı “Baş- Ayak Parmakları- Dizler- Omuzlar” (Head-Toes-KneesUluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2016
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Shoulders) ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim yılında gerekli izinler alındıktan sonra Tokat
İlinde yürütülmüştür. Veriler uygun istatistiksel analizlerle değerlendirmesi aşamasında olup eğitim programları ve
politikaları açısından ve gelecek araştırmalara ilişkin önerilerle birlikte tartışılarak sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Öz Düzenleme, Okul Öncesi, Ebeveyn Rolü.

(1906) 9. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek İle Aile İçi İstismar
Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Dicle Örneklemi
Özlem ERSOY, Ebru BOĞA
Gazi Üniversitesi
ozlemerso@gmail.com, ebruboga21@gmail.com
Özet
Çocuk istismarının sosyal bir sorun olduğu açıktır. Literatüre göre milyonlarca çocuk fiziksel, duygusal, cinsel
istismar, ihmal, aile içi şiddetin kurbanı olmakta ve birçoğu da bu istismar türlerini bir arada yaşamaktadır. Ailelerin
yoksulluk, yalıtılma ya da diğer stresleri bu riski daha da arttırmaktadır. Çocuğa kötü muamele her türlü ailede
ortaya çıkabilmekte, genellikle bu konudaki stereotipler hatalı olmaktadır( Horton ve Cruise’den Akt. Sarıbeyoğlu,
2007). İstismar edilen ergen bilişsel açıdan gelişmiş bir seviyede olduğu için alternatifler ve seçenekler
olabileceğinin farkındadır, istismar eden kişinin de seçim yaptığını ve onu istismar etmeyi seçerek güvenine ihanet
ettiğini algılamaya başlamaktadır. İhanete uğrama hissi ise ergenin içinde çok büyük yer etmekte, yıkıcı ve isyankar
davranışlara dönüşebilmektedir (Tower’dan Akt. Sarıbeyoğlu, 2007). Ergenin topluma katılabilmesi, yetişkinler
arasında yerini ve konumunu alabilmesi gelişme dönemlerinde belli bilgi, beceri ve deneyimleri kazanmasına
bağlıdır. Bu belli bilgi, beceri ve deneyimleri kazanmasında anne babasıyla kurduğu iletişim ve onlardan gördüğü
sosyal destek çok önemli olmaktadır (Sağlam, 2007). Bu çalışmada, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan Anadolu
Lisesi ve Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile aile içi istismar durumları arasındaki
ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, rastgele örnekleme yoluyla seçilen Anadolu Lisesi
öğrencilerinden 25 kız, 25 erkek; Meslek Lisesi öğrencilerinden 25 kız, 25 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci
oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, Sarıbeyoğlu(2007) tarafından
geliştirilen “Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği-C Formu” ve Yıldırım (1997) tarafından geliştirilen “Algılanan Sosyal
Destek Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Veri setinde yer alan değişkenlerin normallik varsayımını karşılayıp
karşılamadığını test etmek amacıyla merkezi eğilim ölçüleri, çarpıklık ve basıklık katsayıları hesaplanmış histogram
grafiği incelenmiştir. Aile içi istismar ölçeğinden elde edilen veriler üzerinden yapılan analiz sonucunda merkezi
eğilim ölçülerinin birbirine yakın değerler aldığı görülmüştür (𝑋%&' = 61, 𝑋 = 59.30, 𝑋&01 = 59). Çarpıklık ve
basıklık katsayıları incelendiğinde ise 3
21 tolerans sınırları arasında yer aldığı tespit edilmiştir (Kantz, 1999). (𝐾5 =
−.117, 𝐵 = −.270). Algılanan sosyal destek ölçeğinden elde edilen veriler üzerinden yapılan analiz sonucunda ise
merkezi eğilim ölçülerinin birbirine yakın değerler aldığı görülmüştür (𝑋%&' = 56, 𝑋 = 69.61, 𝑋&01 = 67).
Çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde 3
21 tolerans sınırları arasında yer aldığı tespit edilmiştir (Kantz,
1999). (𝐾5 = .924, 𝐵 = .691). Elde edilen bulgulardan normal dağılım sayıltısının karşılandığı görülmüştür.
Yapılan korelasyon analizi sonucunda ise söz konusu iki değişken arasında pozitif yönlü düşük manidar olmayan bir
ilişki saptanmıştır (r=.06 , p=.670).
Anahtar Sözcükler: Algılanan Sosyal Destek, Aile İçi İstismar, Ergenlik.

(1907) Okul Öncesinde Sınıf İçi Geçişler: Ankara İli Örneği
Emel ERGİN, Hatice BAKKALOĞLU
Ankara Üniversitesi
erginemel@yahoo.co.uk, haticebakkaloglu@gmail.com
Özet
Sınıf içi geçiş, öğretmenin yönlendirmesiyle çocuğun bir görevi tamamlayıp diğer etkinliğe başlaması için yapılan
değişikliktir ve personeller arası geçiş, etkinlikler/konular/öğretim yöntemleri arası geçiş ve ortamlar arası geçiş
olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. Araştırmalara göre, okul öncesinde çocuklar gün içerisinde farklı etkinlikler,
konular veya ortamlar arası pek çok sınıf içi geçiş yapmaktadırlar ve geçişler için harcanan toplam süre, okul
zamanının %20 ile %35’i kadar kısmını kapsamaktadır. Tamamlanması bir saatten daha fazla süre gerektirebilen ve
yapılması kaçınılmaz olan sınıf içi geçişlerin iki nokta üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır: Sınıf zamanının
yönetimi ve problem davranışların oluşumu. Sınıfın etkili yönetimi, sınıf içi geçişlerin etkili yapılmasıyla doğrudan
bağlantılıdır. Başka bir deyişle, başarılıyla tamamlanmış her geçişle akademik etkinlikler için ayrılacak süre
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artmakta dolayısıyla okul zamanı daha etkili kullanılmakta; buna karşın, başarısız yürütülen her geçiş ise problem
davranışlarla ilişkilendirilmekte, değerli zamanın kaybedilip böylece vaktin boş geçirilmesine neden olmaktadır.
Okul gününde oldukça uzun bir zaman geçişlere ayrıldığı ve sınıf içi geçişlerin sınıf yönetimi üzerinde önemli
etkileri bulunduğu için göz ardı edilmemelidir. Ülkemizde, kaynaştırma uygulamalarının uygulamaya konulmasının
ardından akranlarıyla genel eğitim sınıflarında eğitim gören özel gereksinimli çocukların sayısında da hızlı bir artış
yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı kaynaştırma uygulamaları yürütülen okul öncesi sınıflarında özel gereksinimi
olan ve olmayan çocukların geçişleri tamamlama sürelerini ve geçiş süreçlerinde problem davranış sergileme
sıklıklarını karşılaştırmaktır. Bu amaçla Ankara ili genelinde okul öncesi sınıflarda sınıf içi geçişlerdeki durumun
tespiti için genel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla 35 okul öncesi
sınıfta, 70 özel gereksinimli olan ve olmayan çocuk yapılandırılmış gözlem tekniğiyle gözlemlenmiştir. Veri analizi
aşamasında çocuklardan elde edilen tüm ölçümler SPSS paket programına aktarılmış, verilerin türüne göre, betimsel
istatistikler, parametrik veya nonparametrik testler kullanılarak karşılaştırma analizleri yapılmıştır. Çalışmanın veri
analizi süreci devam etmektedir. Veri analizinin tamamlanmasından sonra bulgular alanyazın çerçevesinde
tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sınıf İçi Geçiş, Sınıf Yönetimi, Okul Öncesi, Kaynaştırma, Problem Davranışlar, Özel
Gereksinimli Olan ve Olmayan Çocuklar.

(1909) Çizgi Filmlerin Çocuk Eğitimi Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve
Sübliminal Mesaj
Gonca YAYAN, Rüveyda GÜMÜŞSOY
Gazi Üniversitesi
yayangonca@gmail.com, rvydgmsy@gmail.com
Özet
Çizgi filmler; çocuk eğitimin de davranışların bilinçlenmesinde, toplumsal değerlerin kavranılmasında ve çocuğun
kişisel gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca zihinsel gelişimine de katkı sağlamaktadır. Günümüzde
çocuklar, çizgi filmlerin büyülü dünyasıyla çok erken yaşta tanışmaktadırlar.Bu eğitim sürecinde televizyon,
bilgisayar,cep televizyonu gibi teknolojik araçlar önemli ölçüde etkilemektedir.Öncelikle televizyonlarda yaygın
olarak izletilen bu çizgi filmler çocuğun gelişimini olumlu ve bazende olumsuz olarak etkilemektedir.İçeriği özenle
hazırlanmış
bu çizgi filmler,çocuğun davranışlarını,sosyal hayatını ve kişisel gelişimine de katkı
sağlamaktadır.Çocuklar, çizgi filmleri izlerken bir çok bilgi ve davranış biçimlerini de farkında olmadan(sübliminal
mesajlarla) erken yaşlardan itibaren öğrenmektedir.Çizgi filmlerdeki kahramanların gerçek mi,hayal mi olduğunu
kavrayamayan çocuklar bu filmlerin etkisinde kalarak zamanla farklı davranışlar sergilemektedirler. Bu çizgi film
karakterlerindeki olumlu davranış kalıpları çocuklardaki olumlu düşünceleri geliştirirken, olumsuz örnekler de tam
tersi bir etki yapmaktadır.Yapılan araştırmalarda televizyonda çizgi filmleri izleyen çocukların; çizgi filmlerdeki
olumsuz etkileri karşısında kimi zaman cinsellik, kimi zaman saldırganlık ve şiddet gibi duyguların etkisi altında
kaldıkları görülmüştür.Çocuklara, bu çizgi filmler televizyon da izletilirken farkında olmadan bilinçaltlarına farklı
mesajlar da gönderilmektedir. Bu mesajlar (sübliminal mesajlar) içerisinde; ekoloji düşmanlığı, zararlı maddeler
alışkanlıkları, aile, din ve kültürle ilgili pek çok konu da olumsuz bir şekilde işlenmektedir. Çocukların izlediği
hangi ideolojiye hizmet maksatlı yapıldığı bilinmeyen bu çizgi filmler; çocukların körpe zihinlerine enjekte
edilmektedir. Çocukların kitle iletişim araçları vasıtasıyla izlediği bu çizgi filmlerin, zararlı etkilerinden korumak
ebeveyinlere, eğitimcilere, medya kuruluşlarına ve devlete pek çok görevleri de yüklemektedir. Konumuz itibariyle
çizgi filmlerin çocuk eğitimi üzerindeki olumsuz etkilerini(sübliminal mesaj) ve çözüm önerilerini incelemeye
çalışacağız.
Anahtar Sözcükler: Çocuk Eğitimi, Çizgi Film, Sübliminal Mesaj, Bilinçaltı.

(1910) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi
Hatice Zeynep İNAN, Çetin ÇOBAN
Dumlupınar Üniversitesi
haticezeynep@hotmail.com, ctncbn@hotmail.com
Özet
Okul öncesi eğitimindeki çocukların hayal güçlerinin en gelişmiş dönemlerden biri olduğu düşünüldüğünde, okul
öncesi öğretmenlerinin bu hayal gücünü yönlendirmedeki önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Okul öncesi
öğretmenleri yaratıcılık düzeylerinin yüksekliği oranında öğrencilerine hayal güçlerini kullanmalarında iyi bir
rehber olabilirler. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin kendi algılarına göre yaratıcılık düzeylerini
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ve bunun çeşitli değişkenlerle ilişkisini tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini Uşak ili merkez okullarda çalışan
84 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerine Sungur (1997) tarafından Türkçeye
uyarlanan Raudsepp (1979) tarafından geliştirilen “How creative are you?- Ne kadar yaratıcısınız?” ölçeği
uygulanmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı α=0,893 olarak hesaplanmıştır.
Ölçekten elde edilen puanların cinsiyet, yaş, mezun olduğu lise, büyüdüğü yerleşim yeri, anne-baba eğitim durumu,
anne-baba mesleği, öğretmenin kullanmayı tercih ettiği öğretim yöntem veya teknikleri, etkinlik alanları gibi
değişkenlere göre farklılaşma düzeyleri incelenmiştir. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t-testi ve tek
yönlü varyans analizi, Tukey, Anova, Mann Whitney U ve X2 (Ki-Kare) testlerinden yararlanılmıştır.Araştırmanın
verilerinden elde edilen bulgulara göre; Öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerini değerlendirirken uyguladıkları
etkinliklere ve öncelik verdikleri alanlara göre değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda anlamlı fark olduğu
görülmüştür. Öte yandan, okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerinin yaş, cinsiyet, mezun oldukları lise
türü, çocukluklarının geçtiği yerleşim birimi, anne-baba öğrenim durumu, anne-baba mesleği, kitap okuma
alışkınlıkları, çalıştıkları etkinlik merkezine ve okul öncesi eğitim alıp almamalarına göre yaratıcılık düzeylerinde
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Sözcükler: Yaratıcılık, Okul Öncesi Öğretmeni, Eğitim.

(1911) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi ve Disiplin
Deneyimlerinin Genel Sistemler Kuramına ve Yapısal Aile Terapisi Bakış
Açısına Göre Analizi*
Mustafa YAŞAR
Çukurova Üniversitesi
mustafaxyasar@yahoo.com
Özet
Bu araştırmanın amacı, sınıf ortamı ile aile yaşamı arasındaki benzerlikleri ortaya koyarak sınıf içerisinde oluşan
yapıyı daha derinlemesine incelemek ve okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta içerisinde yaşadıkları sınıf yönetimi
kapsamındaki deneyimlerini ortaya koymak ve onların bu deneyimlerini farklı bir kuramsal çerçeve içerisinde
yorumlamaktır. Bu amaçla Genel Sistemler Kuramı ve köklü bir geleneğe sahip olan aile terapisi yaklaşımlarından
Yapısal Aile Terapisi kuramsal çerçeve olarak kullanılmıştır. Sınıf yönetimine yönelik eğitim ve müdahaleler
çoğunlukla davranışçı öğrenme kuramlarını temel almaktadır. Davranışçı öğrenme kuramları bireyi ve bireyin
davranışlarını uyarıcı-tepki bağı içerisinde ön plana çıkartarak çoğu zaman davranışın ortaya çıktığı bağlamı ve
etkileşim örüntülerini görmezden gelmektedir. Genel Sistemler Kuramı ve aile terapisi yaklaşımları sınıf
yönetimine yönelik bu geleneksel yaklaşıma alternatif bir bakış açısı sunmaktadır. Aile terapistleri; bir sistem
olarak ailelerin yapısal özelliklerini belirlemek, çıkan problemleri tanımlamak ve çözüm üretmek konusunda
uzmanlaşmış bireylerdir. Dolayısıyla bir başka sistem olan sınıfın yapısal özelliklerini belirlemede, çıkan
problemleri tanımlamada ve çözümlemede, kısaca etkili ve işlevsel bir sınıf yönetiminin oluşturulmasında
eğitimcilerin aile terapistlerinden alabilecekleri çeşitli kazançlar vardır. Bu araştırmada, Adana ili Yüreğir ilçesinde
bulunan bir bağımsız anaokulunda çalışan yedi öğretmenle yıl içerisinde farklı dönemlerde olmak üzere ikişer defa
görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler; öğretmeni tanımak, öğretmenin sınıf yönetimi anlayışına ve sınıfta
yaşadıkları yönetimsel problemlere yönelik bilgi toplama amacıyla yapılmıştır. Bu görüşmelerde öğretmenin sınıf
içindeki deneyimleri ve karşılaştığı durumları nasıl algıladıkları sorulmuş, bu görüşmeler kaydedilmiş ve birebir
dökümü alınmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. Bulgular temel olarak üç ana
kategoride toplanmaktadır. Bu kategoriler; öğretmenin sınıf içinde oluşturduğu otoritesi, sınıf içerisindeki kuralların
ve beklentilerin doğası ve son olarak çocukların sınıf içerisinde kendi aralarında ve öğretmenleriyle kurdukları
ilişkilerin sıcaklık ve yakınlık derecesi olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin otorite kurabildiği, kuralların net ve
beklentilerin tutarlı olduğu ve sınıf içerisinde çocukların kendi bireysel özerkliklerinden vazgeçmeden kendilerini
sınıfa ait hissettikleri sınıflarda davranış problemlerinin azaldığı ve pozitif bir sınıf atmosferinin oluştuğu
görülmektedir. Bu bulgular aile araştırmaları bulgularıyla örtüşmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hiyerarşi, Sınıf İçi Etkileşim, Sınıf Yönetimi, Davranış Yönetimi.
* Bu bildiri Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)Birimi tarafından EF2013BAP2 nolu proje ile
desteklenmiştir.
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(1913) Erken Çocukluk Eğitiminde Gelişimin Değerlendirilmesi: İstanbul
Örneklemi Tarama Çalışması
Özlem ÇELEBİOĞLU MORKOÇ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ozlemcelebioglu@hotmail.com
Özet
Türkiye’de 2,58 milyon ortopedik, görme, işitme, zihinsel, dil ve konuşma özrü bulunan birey bulunmakta ve bu
bireylerin 1,54 milyonu ise 0-9 yaş grubu içerisinde yer almaktadır (TÜİK, 2012a). Bireylerde özür durumlarının
ortaya çıkış zamanları incelendiğinde, tüm özür grupları için sonradan ortaya çıkma oranının, doğuştan olma
oranından daha yüksek olduğu ancak dil ve konuşma ile zihinsel özür gruplarında bu oranlar arasındaki farkın daha
az olduğu görülmektedir. Dil ve konuşma özrü olan bireylerin %46,63’ünün ve zihinsel özrü olan bireylerin
%47,92’sinin doğuştan bu özürler ile dünyaya geldiği görülmektedir (TÜİK, 2002). Bu nedenle gelişimsel gerililiği
bulunan çocukların tespit edilerek erken müdahale programlarına, gelişimsel gerilik riski bulunan çocukların ise
önleme programlarına dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Erken çocukluk dönemindeki çocukların
gelişimlerinin izlenmesi amacıyla ülkemizde Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Denver II Gelişimsel
Tarama Testi, Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA) ve Portage Gelişim Tarama Envanteri
kullanılmaktadır. Birçok ülkede sağlık uzmanları, öğretmenler ve erken çocukluk uzmanları tarafından yaygın
olarak kullanılan Denver II, uygulama süresinin kısa olması ve objektif bir bakış açısı sağlaması nedeniyle
ülkemizde de tercih edilen bir gelişim tarama testidir. Denver II, ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dods
tarafından Denver ve 1990 yılında gözden geçirilerek Denver II adıyla yayınlanmıştır. Türk çocuklarına Ankara
standartizasyonu ise ilk kez 1980 yılında yapılmış, 1996 yılında revize edilmiş ve 2008’de de gözden geçirilmiştir.
Denver II sağlıklı gözüken çocukların olası sorunlar açısından taranması, gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan
işlevlerin nesnel bir şekilde saptanması ve riskli bebeklerin izlenmesi açısından üç temel alanda kullanılır. Denver II
çocukların gelişimlerini dil, kaba motor, kişisel sosyal ve ince motor gelişimleri açısından değerlendirmekte ve
sonucunda çocuğun gelişiminin yaşıtlarıyla paralellik gösterip göstermediğini ortaya koymaktadır (http://gnc.org.tr).
Bu araştırma ile İstanbul ilinde yaşayan 0-7 yaş grubu çocuklarının gelişimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmış, bu
amaç doğrultusunda da Kesitsel Tarama Modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da yaşayan 0-7 yaş
grubundaki çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, evrenden Uygun/Kolay Örnekleme Yöntemi ile
belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Katılım İzin ve Onam Formu, Aile Tanıma Formu ve Denver II
Gelişim Tarama Testi kullanılmıştır. Okul öncesi eğitim almayan çocuklara ulaşılması amacıyla sosyal medya
aracılığıyla duyuru yapılarak çalışmaya katılmaya gönüllü olan aileler tespit edilmiştir. Gönüllü olan yaklaşık 75
aileden ev ziyaretleri yoluyla veriler toplanmıştır. Okul öncesi eğitim alan çocuklara ulaşabilmek amacıyla da Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ve üniversitelere bağlı olarak çalışan
kurumlar ziyaret edilerek araştırmanın amacı anlatılmış ve çalışmaya katılmayı kabul eden okullardan gönüllü olan
yaklaşık 500 aileden veriler toplanmıştır. Araştırmaya MEB’e bağlı 2 devlet anasınıfı, 1 bağımsız anaokulu ile 2
özel anaokulu, ASPB’ye bağlı 4 kreş ve gündüz bakımevi, 2 de üniversite anaokulu katılmayı kabul etmiştir.
Araştırmanın veri toplama süreci 1 Şubat – 15 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan
elden edilen veriler SPSS 15.0 programına girilerek frekans ve yüzdeleri alınacaktır. Bu nedenle araştırmanın
bulgular ve sonuçlarının katılımcılarla kongrede paylaşılması planlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Gelişimsel Değerlendirme, Erken Çocukluk Eğitimi, Erken Müdahale ve Önleme.

(1914) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkındaki
Görüşleri
Semra BAŞARAN, Büşra ASLAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
semrabasaran@mu.edu.tr, busraaslan19@hotmail.com
Özet
İnsanın zihinsel gelişiminin önemli bir bölümünün anne karnından dört yaşına kadar geçen sürede gerçekleştiği
ifade edilmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönem olarak adlandırılan yıllar birey için kritik yıllar olarak
tanımlanmaktadır. Bu denli önemli bir dönemde bireylerin eğitimini üstlenen öğretmenlerin yüksek niteliklere sahip
daha da önemlisi mesleğin birey için öneminin farkında olması ve kendisini nasıl bir çalışma ortamının beklediğini
bilerek bu mesleği tercih etmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle, bu araştırmanın amacı okul öncesi
öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenliği hakkındaki görüşlerini ortaya koyarak, mesleğin çalışma koşullarının
iyileştirilmesine ve bu mesleği tercih etmeyi düşünen öğrencilere yönelik fikir ve öneriler sunmaktır. Nitel araştırma
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yöntemlerinden görüşme yöntemine göre tasarlanan araştırmada 2015-2016 eğitim- öğretim yılında Muğla ili
Menteşe ilçesinde görev yapmakta olan yedisi kadın biri erkek toplam sekiz okul öncesi öğretmeni ile yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler nitel
veri çözümleme yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulguları okul öncesi
öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenliğinin tayin sırasının çabuk gelmesi, daha merkezi yerlerde görev yapma
imkânının daha fazla olması, yarım gün çalışma, okul öncesi eğitimde alınan aidatlar ile ihtiyaçların daha kolay
karşılanması gibi nedenlerden dolayı avantajlı olduğunu düşündüklerini, teneffüsün olmaması, yardımcı bir
çalışanın bulunmaması, çocuğunun eğitiminde nasıl yer alacağı konusunda deneyimsiz veli profili ile çalışmak
zorunda kalınması, öğrenme ortamlarının standart olmaması, sınıf mevcudu üst sınırının belirgin olmaması gibi
nedenlerden dolayı da dezavantajlı olduğunu düşündüklerini ortaya koymuştur.
Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliğinin Avantaj ve
Dezavantajları.

(1917) Okul Öncesi Kurumuna Devam Eden Lider ve Gruba Dahil
Çocuklarin Akran İlişkilerinin İncelenmesi
Tuğba ÇELİK, Mustafa YAŞAR, M. Sencer BULUT ÖZSEZER
Çukurova Üniversitesi
tuba.celikk123@gmail.com, myasar@cu.edu.tr, sbulut@cu.edu.tr
Özet
Bu nitel çalışmada, bir okul öncesi kuruma devam eden çocukların akran ilişkilerinde liderlik, gruba aitlik,
boyutlarında sosyal konumları incelenmiştir. Çalışma, 2015-2016 eğitim yılı ikinci döneminde Adana ili Yüreğr
ilçesinde bulunan orta sosyo-ekonomik düzeydeki iki okul öncesi eğitim kurumunda yapılmıştır. Çalışma grubunu
toplam 50 çocuk oluşturmaktadır. Bir okul öncesi kuruma devam eden çocukların akran ilişkilerinde liderlik, gruba
aitlik, boyutlarında sosyal konumları inceleyen bu çalışmada sosyometri, gözlem ve görüşme tekniği kullanılmıştır.
Tekniklerle ilgili öncelikle araştırma yapılıp bilgi toplanmış ardından uygulanmıştır. Bu 50 çocuğa öncelikle
sosyometri tekniği uygulanmıştır. Uygulanan bu sosyometri tekniği sonucu elde edilen bulgulara dayanarak iki hafta
süren gözlem süreci başlatılmıştır. Çocuklar serbest etkinlik saatinde gözlenmiştir. Gözlem boyunca elde edilen
veriler serbest etkinlik saati sırasında ve sonrasında not edilmiştir. Yapılan bu gözlemler haftada bir saat süreyle
serbest etkinlik saatinde iki hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, görüşme soruları temele alınarak
tema kabul edilmiş ve araştırmaya katılanların görüşme sorularına verdikleri yanıtlardan alt temalar oluşturularak
sunulmuştur. Bu süreçte iki farklı okuldan seçilen iki sınıftan 4 lider ve 12 gruba ait özellik gösteren çocuk
seçilmiştir. Bu çocuklar güne başlama zamanında serbest zaman etkinliği sırasında gözlemlenmiştir. Veriler gözlem
aşamasında kaydedilmiştir. Gözlemler sonucunda lider çocukların grupta karar veren, ön plana çıkan, diğer
çocukları yönlendiren ve diğer çocuklar tarafından sempatik bulunan çocuk oldukları görülmüştür. Ayrıca lider
çocukların duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirebilen ve problem durumunda farklı çözümler üretebilen
çocuklar oldukları ortaya çıkmıştır. Gruba ait çocukların ise farklı öğrenme merkezlerindeki oyunlara dahil
oldukları, lider çocuklarla ve diğer akranlarıyla kolay iletişime geçtikleri ve arkadaşlarıyla uyumlu çocuklar
görülmüştür. Yapılan bu çalışmadan yola çıkarak anasınıfı öğretmenleri sınıfındaki çocukların zaman zaman sosyal
konumlarını belirleyip lider ve gruba aitlik davranışlarını sergileyen çocukların bulunduğunu fark edecektir.
Öğretmenler bu davranışları sergileyen çocukları daha yakından tanıyacak ve sınıf içindeki etkinlik ve oyunları ona
göre planlayacaktır. Böylelikle öğretmenler akran ilişkilerinden kaynaklanabilecek olumsuz durumları önlemiş
olacaktır.Ayrıca yapılacak olan araştırmalarla öğretmenler velilerini, üniversite ve yüksekokullarda görev yapan
öğretim görevlileri de öğrencilerini çocukların akran ilişkilerinde gösterdikleri davranış özellikleri hakkında
bilgilendirecektir.
Anahtar Sözcükler: Sosyal Konum, Akran İlişkileri, Liderlik, Gruba Aitlik.

(1918) Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarının Kalitesini Yordayan
Değişkenlerin İncelenmesi
Betül YILMAZ¹, Hatice BAKKALOĞLU², Bülbin SUCUOĞLU³
¹Gazi Üniversitesi, ²Ankara Üniversitesi, ³Hacettepe Üniversitesi
betulogretmen@gmail.com, hbakkaloglu@ankara.edu.tr, nimetbulbin@gmail.com
Özet
Okul öncesi kaynaştırma 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (1997) ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
(2006)’ne göre 37-72 aylık özel gereksinimli çocuklar için ülkemizde yürürlükte olan bir uygulamadır. Okul öncesi
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kaynaştırma uygulamalarının hem özel gereksinimli çocuklara, hem akranlarına yararlı sonuçlarının olduğu
araştırmalarca ortaya konulmuştur (Hunt, Farron-Davis, Beckstead, Curtis, & Goetz, 1994; Lipsky, & Gartner, 1996;
Guralnick, Neville, Hammond, & Connor, 2008). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarının kalitesi kaynaştırmadan
beklenen sonuçlara ulaşılması, kaynaştırma ortamlarından en üst düzeyde yararlanılabilmesi bağlamında son yıllarda
özellikle uluslararası alanyazında sıklıkla ele alınan bir konudur (Odom, Buysse, & Soukakou, 2011). Okul öncesi
kaynaştırma sınıflarının kalitesi öğretmen, öğrenci, ortam, aileler ve sınıf için uygulamalara yönelik yapısal ve
süreçsel boyutlarda pek çok özelliği barındırmaktadır (Yılmaz, 2014). Sınıf niteliğinin farklı boyutları kaynaştırma
sınıflarının kalitesini yordamakta, bu nedenle konuya ilişkin standartlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu
araştırmanın amacı okul öncesi kaynaştırma sınıflarının kalitesini incelemek ve öğretmen, özel gereksinimli çocuk
ve sınıfa ilişkin bazı değişkenlerin sınıfların niteliğini yordayıp yordamadığını belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek
için, özel gereksinimli çocuk bulunan 53 okul öncesi kaynaştırma sınıfının kalitesi “Kaynaştırma Sınıf Profili” ile
değerlendirilmiştir. Ayrıca 53 sınıfta çalışan öğretmenlere ilişkin mesleki deneyim, kaynaştırmaya yönelik tutum,
daha önce kaynaştırma öğrencisi olup olmama, özel eğitimle ilgili seminerlere katılma gibi değişkenler; özel
gereksinimli çocuklara ilişkin yetersizlik düzeyi ve sınıfa ilişkin sınıf mevcudu gibi demografik bilgiler toplanmıştır.
Çalışma bulgularında öncelikle okul öncesi sınıfların kalitesine ilişkin nicel bilgi sunulacak, daha sonra öğretmen,
çocuk ve sınıf değişkenlerinin sınıfların kaltiesini yordayıp yordamadığına ilişkin regresyon analizi sonuçları
paylaşılacaktır. Çalışmanın veri analizleri halen devam etmektedir. Veri analizlerinin tamamlanmasının ardından
bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi Kaynaştırma, Kalite.

(1919) Yabancı Dil Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Kullandıkları Dönüt
Türleri: Erken Yaş Yabancı Dil Eğitiminde Bir Mikro-Analiz
Seda ATA, Orçin KARADAĞ, Ali YAKAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
sedaata@mu.edu.tr, orcinkaradag@mu.edu.tr, aliyakar10@gmail.com
Özet
Bu araştırmanın odak noktasını İngilizce öğretmenlerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullandıkları dönütler
oluşturmaktadır. Dönütlerin öğrenmede önemli bir yerinin olduğunun düşünülmesi, araştırmanın temel seçiliş
gerekçesini ortaya koymaktadır. İlgili alan yazında birçok dönüt türü sınıflaması bulunmaktadır. Araştırmanın bir
parçası olan sınıf içi etkileşim tabanlı mikro-analiz tekniğine daha uygun görüldüğünden, çalışma Schimmel’in
(1988) sınıflandırması üzerine yapılandırılmıştır. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin öğretim sürecinde
kullandıkları dönüt türlerini belirleyerek erken yaş yabancı dil eğitiminde karşılaştırmalı analizlerde bulunmaktır.
Bu amaç çerçevesinde, 5 yaş grubu öğrencilerin İngilizce eğitimi sürecinde ana dili farklı öğretmenlerin
kullandıkları dönüt türlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçtan hareketle, birisi ana dili Türkçe, diğeri ana
dili İngilizce olan İngilizce öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde hangi tür dönütleri kullandıklarının
karşılaştırılmış ve bu konuda çeşitli tespitler yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma türlerinden olan durum çalışması
deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin sınıf içi etkileşimleri, 1 ay boyunca (4 ders saati) video kaydı
yapılarak mikro düzeyde bir analiz ile incelenmiştir. Araştırma, gerekli izinler alınarak Muğla ili Menteşe
ilçesindeki bir özel öğretim kurumunda görev yapmakta olan 2 İngilizce Öğretmeni ile 5 yaş grubu öğrencilerden
oluşan bir yabancı dil sınıfında yürütülmüştür. Araştırmanın amaçları doğrultusunda veriler, gözlem ve görüntü-ses
kaydı, görüşme, kontrol listesi, saha notları aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler, “Transana 3.01 Programı” ve
“NVivo 10.0 Programı” aracılığıyla söylem analizi tekniğine uygun olarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde
edilen bulgulara göre, çalışma grubunda bulunan iki İngilizce öğretmeninin de daha çok teyit edici ve düzeltici
dönüt türlerini tercih ettikleri belirlenmiştir. Buna karşın, İngilizce öğretmenlerinin teşhis edici dönüt türünü ise
görece daha az kullandıkları gözlemlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara yönelik çeşitli öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Dönüt, Dönüt Türleri, Erken Yaş Yabancı Dil Eğitimi, İngilizce Öğretmenleri, Mikro-Analiz.
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(1920) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapacak Yardımcı Meslek
Elemanı Adaylarının Çocukluk Anlayışlarının İncelenmesi
Neslihan AVCI, Emine ASLANYÜREK SEZER
Gazi Üniversitesi
navcister@gmail.com, emine.aslanyrek@gmail.com
Özet
Çocuklarla çalışan ya da çalışacak olan yardımcı personelin çocuk ve çocuklukla ilgili algılarının çocuklara
sunacakları hizmet anlayışlarında etkili bir faktör olduğu düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak gerçekleştirilen bu
çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak yardımcı meslek elemanı adaylarının çocukluk
anlayışlarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yardımcı meslek elemanı adaylarının görüşlerinin
öğrenim düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeli
kullanılmıştır. Buna göre yardımcı meslek elemanı adaylarının çocukluk anlayışları öğrenim durumlarına göre
karşılaştırılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler 2015-2016 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bulunan altı Meslek
Lisesi (N=370) ve altı Meslek Yüksekokulunda (N=378) öğrenim gören toplam 748 öğrencinin görüşüne
başvurularak elde edilmiştir. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen “Çocukluk Anlayışları Anketi”
kullanılmıştır. Anket katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için 9 madde ve çocukluk anlayışlarını
belirlemek için ise 14 alt başlıkta yer alan 266 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizi istatistik paket programı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yardımcı meslek elemanı adaylarının çocukluk anlayışlarını karşılaştırmak
amacıyla her bir maddeye verilen yanıtlar altı Meslek Lisesi ve altı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine göre Ki-Kare
yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre yardımcı meslek elemanı adaylarının
kendi çocukluklarına ilişkin 72 ifadeden 23’ü öğrenim düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Diğer taraftan kendi
çocukluklarından bağımsız olarak çocuk kavramı için yapılan genel değerlendirmede ise bu ifadelerin 42’si için
farklılıklar olduğu görülmüştür. Katılımcıların çocuklarla çalışmanın avantajlarına yönelik görüşleri ile ilgili 13
ifadenin 8’inde öğrenim düzeylerine göre farklılaşmalar olduğu, çocuklarla çalışmanın zorluklarına yönelik
ifadelerde 15 ifadenin 2’si için farklılaşmalar olduğu, çocuk kavramına yönelik görüşleri ile ilgili 13 ifadenin
6’sında farklılaşmalar olduğu, çocukluk kavramına yönelik görüşler ile ilgili 8 ifadenin 4’ünde farklılaşmalar
olduğu, çocukların temel gereksinimlerine yönelik 14 ifadenin 9’u için farklılaşmalar olduğu görülmüştür. Ayrıca,
katılımcıların çocuk haklarına yönelik ve çocuklara karşı özel sorumluluklarına yönelik görüşleriyle ilgili ifadelerin
tamamında farklılaşmalar olduğu bulunmuştur. Son olarak, çocuklara karşı özel sorumluluklarına yönelik az
sayıdaki ifadelerde farklılaşmalar olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgular ilgili alan yazın dikkate alınarak
tartışılmış ve uzman ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi Öğrenim, Çocukluk Anlayışları, Yardımcı Meslek Elemanı.
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(1922) Hikâye Anlatımının Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Dil
Becerilerinin Gelişimine Etkisi: Diriliş Dizisi ve Bu Bağlamda Üslendiği
Misyon
Esma KANDEMİR, Kasım YILDIRIM
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
kndmreses93@gmail.com, kasimyildirim@mu.edu.tr
Özet
Erken çocukluk dönemlerinde çocuklarla geçirilen kaliteli zamanın önemine yönelik sayısız araştırma
bulunmaktadır. Özellikle ebeveynlerin çocukları ile bu zamanlarda ev veya ev dışındaki ortamlarda neler yapması
gerektiği ve yapılan bu etkinliklerin çocukların bilişsel gelişimlerine etkileri detayları ile açıklanmaktadır. Erken
çocukluk dönemlerinde çocuklarda dil becerilerine yönelik farkındalık oluşturmada en önemli yolardan biri olarak
da çocuklarla gerçekleştirilen hikâye anlatım etkinlikleri gösterilmektedir. Bilişsel gelişimle ilgili sosyolengüistik
çalışmalar hikâye anlatımı ile bireye ait birçok becerinin gelişimi arasında güçlü ilişkiler olduğunu vurgulamaktadır.
Ebeveynlerin erken çocukluk döneminde hikâye anlatımı vasıtası ile çocuklarla oluşturdukları etkinlikler çocukların
düşünme becerilerine, geçmiş deneyimlerle nasıl hikâyeler oluşturulabildiğini kavramalarına, hikâye yapısını
algılamalarına, dilin nasıl kullanıldığına yönelik farkındalık oluşturmalarına, çocuklarda dil becerilerinin gelişimine,
yaşamsal olayların kişisel ve sosyal anlamlarını öğrenmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Dolayısı ile
çocuklarda okul öncesi dönemde dil becerilerinin gelişimi açısından bu kadar önemli olan bir sürece yönelik eğitim
paydaşlarının dikkat çekmek önem arz etmektedir. Bu araştırmada sırasıyla erken çocukluk döneminde hikâye
anlatımı ve dil becerilerinin gelişimi arasındaki ilişkiler açıklanacak, önemli çalışmalara ilişkin güçlü bulgular
ortaya konacak, medyanın bu sürece etkisi ve Diriliş dizisinin üstlendiği misyon tartışılacak ve bu bağlamda gerekli
önerilerde bulunulacaktır. Bu doğrultuda oluşturulacak çalışmanın literatüre önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hikâye Anlatımı, Erken Çocukluk Dönemi, Dil Becerileri, Diriliş Dizisi.

(1923) Erken Çocukluk Dönemindeki Yaklaşımların Felsefi Temellerinin
İncelenmesi
Mehmet KUMRU
Sakarya Üniversitesi
kumru@sakarya.edu.tr
Özet
Eğitimin çeşitli dayanakları vardır. Bunlar arasında felsefi olanlar önemli bir yer tutmaktadır. Hemen her ülkede
eğitim sistemleri bunları yeni kuşaklara benimsetmekle görevlidir. Böylece, hayat felsefeleri eğitimin genel
amaçlarına yansıtılmakta ve bu amaçlara uygun insanlar yetiştirilmesi planlanmaktadır. Okul öncesi eğitim, çocuğun
doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında
önemli rol oynayan bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde
tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitim sürecidir (Aral ve diğerleri, 2002). Bu
eğitim sürecinde önümüze çıkan önemli yaklaşımlardan bahsedilebilir. Bu yaklaşımlar Montessori Yaklaşımı,
Waldorf Yaklaşımı ve Steiner Pedagojisi, Sosyokültürel Yaklaşım, Yapılandırmacılık, Bank Street (Gelişimsel
Etkileşim) Yaklaşımı, Head Start, High Scope, Çocuktan Çocuğa Yaklaşım, Proje Yaklaşımı, Reggio Emilia
Yaklaşımı ve Ayrımcılık Karşıtı Yaklaşımdır. Toplum, politikanın ve kültürün gelişimi için en önemli merkezdir.
Bu nedenle, toplum ve aile yaşamı ile bütünleşmiş sistemlerin oluşturulması önemlidir. Ailelerin, özellikle de
kadınların ve çocukların yaşamın her aşamasına katılması toplumların gelişimleri açısından çok önemlidir. Erken
çocukluk döneminde her çocuğa yapılan yatırımın 7 kat olarak geri döndüğü, inşanın oluşturulduğu bu dönemlerde
verilen eğitim yaklaşımların felsefi boyutları önemlidir. Günümüzde özellikle ortaokullarda düşünme eğitimi dersi
zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Felsefe yolda olmak, aramak, yeni bir şeyler üretme, yaratıcı düşünce ve
bilimsel süreç becerilerinin kullanılmasını içerir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren merak etme, sorgulama isteği,
yaratıcı olma, özgünlük gibi kavramlara daha duyarlıdırlar. Bu duyarlılığın canlı tutularak çocukların bilgiyi seven,
bilgi ile insan arasında bağ kurabilen ve yaşamında kazandığı bilgileri uygulayabilen bireylerin yetişmesinde felsefe
önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen okulöncesi eğitim yaklaşımlarının felsefi boyutları ele
alınacak ve irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Erken Çocukluk Eğitimi, Okulöncesi Eğitim Yaklaşımları.
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(1924) Okulöncesi Eğitimi Alanında Yazılan Yüksek Lisans Tezlerinde
Karşılaşılan Sorunlar
Alev ÖNDER
Marmara Üniversitesi
Özet
Bu sunumda Marmara Üniversitesi Okulöncesi Eğitimi Yüksek Lisans programında yer alan araştırma seminerinde
öğrencilerle birlikte incelenen yüksek lisans tezlerinde karşılaşılan sorunlar tanıtılmaya çalışılmıştır. Yök tarafından
programa konulan bu derste, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde yazılmış tezler, tezi yazan öğrenci, tez danışmanı ve
jüri üyelerinin isimleri anonim tutularak, tezin yazılmasında belirlenen sorunlar incelenerek yüksek lisans
öğrencilerine kendi tezlerini yazarken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bir bakış açısı geliştirmeleri
amaçlanmıştır. Bu sunumda 20 Yüksek Lisans tezi incelenmiştir. Bu inceleme sonunda en çok rastlanan sorular, bu
sunumun konusunu oluşturmuştur. Burada ele alınan sorunlar özellikle görgül olarak yapılmış araştırmalara dayalı
tezleri kapsamaktadır. Tezlerin içeriğiyle ilgili incelenen ana temalar, araştırmaya dayalı tezlerin yazılması
sırasında, üniversitelerin ilgili enstitülerinin tez yazım kurallarına göre genelde kabul gören başlıkları içermektedir.
Bir tezin içeriğini oluşturan genel başlıklar ya da bölümler çerçevesinde yapılan inceleme nicel verilere dayanmadığı
gibi, nitel olarak ele alınan temalar içinde frekansa dayalı veriler verilmeyip, karşılaşılan sorun ve hatalar betimsel
olarak ele alınmıştır. Ele alınan ana temalar şunlardır. Tez başlığı, İçerik, teşekkür sayfası, özgeçmiş sayfası, Türkçe
özet, İngilizce özet, anahtar sözcükler, Giriş bölümü, araştırmanın önemi, problem, problem cümlesi, Amaç ve
sorular, Sınırlılıklar, Varsayımlar, tanımlar, kısaltmalar, ilgili literatür, Kaynak gösterme, Yöntem, Örneklem ve
Evren, SED, Ölçme araçları, İşlem Yolu (veri toplama), kullanılan istatistiksel analizler, Bulgular, tablolar,
tabloların yorumlanması, Sonuç ve tartışma, Öneriler, Ekler.
Anahtar sözcükler: Okul öncesi, yüksek lisans tezleri, yazım sorunları.

(2001) Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Çevre ve Çevre Sorunlarına
Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ali ÇAKMAK, Çağlar ÇETİNKAYA
Dumlupınar Üniversitesi
cakmak4606@gmail.com, caglarcan07@gmail.com
Özet
İnsanların çevreye karşı tutumları çok küçük yaşlarda gelişmeye başlamaktadır. Ergenliğe ulaştıkları zaman
birçoğu çevre, çevre sorunları ve çözümleri gibi çevresel konularla ilgili kendi fikirlerini geliştirmişlerdir. Bu
çalışma, Bilsemlerde eğitim gören üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin çevre ve çevre sorunlarına karşı tutumlarını
ve bu tutumlarını etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın örneklemini Ankara’nın
Çankaya ilçesine bağlı Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi ilkokul 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu
öğrencilere, öğrencilerin kişisel bilgilerinden oluşan bir anket ve çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutum ölçeği
uygulanmıştır. Şama tarafından geliştirilen 20 maddelik çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutum ölçeği tek
boyutlu olup 10 olumlu, 10 olumsuz ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin ne denli güvenilir bir ölçme aracı
olduğunu saptamak amacı ile aracın iç tutarlılık katsayısına (Cronbach Alpha Katsayısı) bakılmış ve ölçeğinin
güvenirliği 0.8119 olarak bulunmuştur. Ölçek, 27 kız ve 23 erkek olmak üzere toplam 50 öğrenciye uygulanmıştır.
Anket ve ölçeğin uygulanmasından sonra elde edilen verilerin analizinde ve bütün istatistiksel işlemlerde SPSS-12.0
(Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılmıştır.Bulgular göre, kız öğrencilerin çevre
sorunlarına yönelik tutumları erkek öğrencilere göre daha yüksek seviyede olduğu saptanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin
yaşlarına, kardeş sayısına, annelerinin mesleğine, en uzun süre yaşanılan coğrafi bölgeye ve evcil hayvana sahip
olup olmadıklarına göre onların çevreye yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterirken
babalarının mesleklerine, anne ve babalarının eğitim düzeylerine, oturdukları eve ve ailenin gelir düzeyine göre
anlamlı bir fark göstermemektedir.Sonuç olarak; çevre sorunlarına yönelik tutum puanları yüksek çıkan
öğrencilerin, kız öğrenciler oldukları, yaşlarının 11 olduğu, kardeş sayılarının 2 olduğu, annelerinin mesleksel
statülerinin yüksek olduğu, yaşanılan coğrafi bölgenin Karadeniz bölgesi olduğu ve evcil bir hayvana sahip
oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrenciler, Çevre Eğitimi, Çevreye Yönelik Tutum.
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(2002) Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Çevre Sorunlarına Karşı
Bilinçleri ve Çevre İle İlgili Kavram Bilgilerinin İncelenmesi
Ali ÇAKMAK, Çağlar ÇETİNKAYA
Dumlupınar Üniversitesi
cakmak4606@gmail.com, caglarcan07@gmail.com
Özet
Eğitimlerinde yeterli bilince sahip olamamış bireylerin çevreye verdikleri zarar yüzyıllardan beri devam
etmektedir. Sorunların çözümlenmesinde ya da ortaya çıkmadan önlenmesinde yasal düzenlemelere ve halkın
bilinçlendirilmesine gereksinim olduğu açıktır. Bugünün gençleri geleceğin çevresinden sorumludur. Bu
sebeple okul çağındaki öğrenciler için etkilibirçevreeğitimiçokönemlidir. Çevre bilincinin geliştirilebilmesi
için öncelikle toplumsal ve kültürel yapının özellikleri ve alt yapıları belirlenmelidir. Bu doğrultuda yapılacak
olan çalışmalar sorunun çözümüne yardımcı olacaktır. Bu çalışma, Bilsemlerde eğitim gören üstün zekâlı ve
yetenekli öğrencilerin çevre ve çevre sorunlarına karşı bilinçleri ile çevre hakkındaki bilgilerini ve çevre ile ilgili
kavram bilgisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Yasemin
Karakaya Bilim ve Sanat merkezi İlkokul 4. Sınıf öğrencilerine 2 bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu
anket 27 kız ve 23 erkek olmak üzere toplam 50 öğrenciye uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin
kişisel bilgilerini, çevre sorunlarına karşı ilgilerini ve çevre sorunlarıyla ilgili düşüncelerini belirlemeyi amaçlayan
Çevre Bilgisi anketi, ikinci bölümde çevre ve ekolojiyle ilgili kavram bilgisi anketi yer almaktadır. Kavram bilgisi
anketinde
öğrencilere
çevre
ve
Ekoloji
ile
ilgili
temel
kavramın
tanımısorulmuş
vebutanımlarınkarşılarınaneolduğunuyazmalarıistenmiştir.Çevreye karşı duyarlı ve ilgisi olan öğrencilerin bu
kavramları bileceği yaklaşımıyla tanımlamaları istenen kavramlar; yaşam alanı, su kirliliği, hava kirliliği, nükleer
kirlilik, toprak kirliliği, ses kirliliği, sera etkisi, küresel ısınma, geri dönüşüm ve asit yağmurlarıdır. Öğrencilerin
çevreye
karşı
ilgilerinin
genel
olarak
zayıf
olduğu
görülmüştür.
Öğrencilerinbüyükçoğunluğunun(%90)birçevrecigrubunçalışmalarınakatılmadığı yalnızca %10’nun böyle bir
grubun çalışmalarında yer aldığı, televizyon ve radyo kanallarında çevre, çevre sorunları ve doğa ile ilgili
programlara yönelik ilgilerinin orta düzeyde olduğu, büyük bir çoğunluğunun çevre, çevre sorunları ve doğaya
ilişkin sürekli takip ettikleri belirli bir program olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda,
öğrencilerin çevre sorunlarının çözümün deaktif olarak yer alma durumlarının yeterli olmadığı söylenebilir.
Öğrenciler,
basında
ve
gazetelerde
çıkan
çevreye
yönelik
haberleri
bazen
okuduklarını,dünyadakienönemliçevresorununundoğalkaynakkullanımıolduğunu,Türkiye’deki en önemli çevre
sorununun su kirliliğiolduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler halkımızın çevre sorunlarına karşı çok az duyarlı
olduğunu düşünmektedirler. Öğrenciler insanların çevre konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunan en
önemli kaynağın televizyon ve radyo olduğunu, çevre ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin en etkili grubun ise
eğiticiler ve çevre kuruluşları olduğunu belirtmişlerdir. Çevre ve ekoloji ile ilgili kavram sorularına genel
anlamda yeterli cevap veremedikleri gözlenmiştir. Öğrencilerin “sera etkisi” ve “asit yağmurları” gibi iyi
bilinmesi gereken kavramların yine iyi bildikleri düşünülen “nükleer kirlilik” ve “küreselısınma” gibi
kavramlarla karıştırmaları öğrencilerde bazı kavram yanılgılarının olduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Üstün Zekâlı Ve Yetenekli, Çevre Eğitimi, Çevre Bilinci, Çevre Kavram Bilgisi.

(2004) Öğretmenlerin Sosyal Beceri Öğretimine Yönelik Bilgi Düzeyleri ile
Öğrencilerin Sosyal Becerileri Arasındaki İlişki
Hüseyin MUTLU, Nevin Güner YILDIZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
huseyinmutlu67@hotmail.com, antreh@gmail.com
Özet
Bu araştırmadasınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenlerin sosyal beceri öğretimine yönelik bilgi
düzeyleri ile öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, ilkokul
sınıflarında çalışan öğretmenlerin sosyal beceri bilgi düzeyleri ile bu sınıflardaki normal gelişim gösteren ve özel
gereksinimli öğrencilerin sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelendiği betimsel ve ilişkisel bir çalışmadır.
Çalışmaya sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan 40 sınıf öğretmeni ile bu öğretmenler tarafından sosyal beceri
düzeyleri değerlendirilen 40 kaynaştırma öğrencisi ve 40 ortalama düzeydeki öğrenci katılmıştır. Araştırmanın
verileri Sazak-Pınar tarafından geliştirilen Sosyal Beceri Öğretimi Bilgi Testi, Gresham ve Eliot tarafından
geliştirilip Sucuoğlu ve Özokçu tarafından Türkçe’ye uyarlanan Sosyal Beceri Dereceleme Sistemi’nin Sosyal
Beceri Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular şu şekildedir:
• Öğretmenlerin sahip oldukları sosyal beceri öğretimi bilgi düzeyleri orta seviyededir.
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•

Öğretmenlerin sosyal beceri öğretimi bilgi düzeyleri ile kaynaştırma öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri
arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur.
•
Öğretmenlerin sosyal beceri öğretimi bilgi düzeyleri ile ortalama düzeydeki öğrencilerinin sosyal beceri
düzeyleri arasında yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur.
• Öğretmenlerin %90’ı sosyal becerilere ilişkin sahip oldukları bilgi ve farkındalık düzeylerinin öğrencilerin
sahip oldukları sosyal beceri düzeylerini etkileyeceğini belirtmişlerdir.
• Öğretmenlerin %92,5’i normal gelişim gösteren öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri ile özel gereksinimli
öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin arasında fark olduğunu belirmişlerdir.
Çalışmanın bazı bulguları alanyazındaki mevcut çalışmalar ile benzerlik gösterirken, bazıları ise alanyazın için yeni
bulgulardır.
Anahtar Sözcükler: Sosyal Beceri, Sınıf Öğretmeni, Kaynaştırma Öğrencisi, Ortalama Öğrenci.

(2005) Hafif Düzey Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Medya Okuryazarlık
Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Hakan SARI, Tuğba PÜRSÜN, Canan ŞENTÜRK BARIŞIK
Necmettin Erbakan Üniversitesi
hakansari@gmail.com. tugbapursun@gmail.com, canansenturkbarisik@gmail.com
Özet
Popüler kültürün bir getirisi olarak medya, çocuklarda oluşturulması gereken değerleri, kimlik algısını ve üreticiliği
olumsuz etkilemektedir. Çocuklar, doğduktan kısa bir süre sonra televizyonun etkilerine maruz kalırlar ve bu durum
yaşamları boyunca devam eder (Duran, Yousman, Walsh ve Longshore, 2008). Çocukların yılda 1500 saatlerini
ekran karşısında geçirdikleri, bu çocukların %82’sinin televizyon izleme, istediği programı seçme ve istediği kadar
ekran karşısında kalma kararlarını kendilerinin verdikleri düşünüldüğünde durum daha da ciddileşmektedir (RTÜK,
2007). Ayrıca, medya, özellikle reklam dünyasında, potansiyel olarak zararlı etkisi olan çok sayıda ileti yayar ve bu
anlamda medya okuryazarlığının amacı, izleyicilerin reklamları ve reklamların hem televizyondaki hem de
kültürdeki baskın rollerini doğru yorumlamasını sağlamaktır (Gray, 2005). Bu nedenle ailelerin medya konusunda
bilinçli olması ve çocuklarını medyanın zararlı içeriklerinden koruyabilecek düzeyde medya bilgisine sahip olması
gerekmektedir. Ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebileceği televizyon ya da internet programlarının doğru
seçilebilmesi de ailelerin medya konusunda bilinçli olmalarıyla ilgilidir. Ancak ülkemizde hafif düzey zihin engelli
çocuğu olan ailelerin medya okuryazarlık bilinç düzeylerinin ne olduğu ile ilgili araştırmalar sınırlıdır. Dolayısıyla
bu çalışmanın amacı, hafif düzey zihin engelli çocuğa sahip ailelerin medya okuryazarlık bilinç düzeylerinin
değerlendirilmesidir. Araştırma 50 aile ile görüşme yapılarak sürdürülmüştür. Araştırmada nitel araştırma
türlerinden ‘’Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği’’ kullanılmıştır ve araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘’Yarı
Yapılandırılmış Görüşme Formu’’ ailelere uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler ‘’İçerik Analizi Tekniği’’
ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda; hafif düzey zihin engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin program
seçimlerinde çocuklarına uygunluğu açısından bir değerlendirme yapmadıkları, annelerin çocuklarıyla yalnız
kaldıkları zamanlarda çocuklarına yönelik olduğunu düşündükleri programları izlemelerine rağmen evde baba
bulunduğunda program içeriklerinin tamamen babanın isteğine göre şekillendiği sonucuna ulaşılmıştır. Cesur ve
Paker (2007) ise yaptıkları çalışmada benzer bir sonuca ulaşarak çocukların yalnızca kendilerine uygun programları
tercih etmedikleri ve önemli oranda yetişkinlere yönelik programları da izledikleri sonucuna ulaşmışlardır.
Araştırmanın bir diğer sonucunda, ebeveynlerin internet kullanımı konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip
olmadıkları, evde internetin daha çok çocuğun ödev, oyun ve sosyallik kazanması için kullanıldığı ancak
çocuklarının seçtikleri sitelerin doğruluğu konusunda emin olmadıkları belirttikleri görülmektedir. Bir araştırmada
da benzer şekilde, anne vebabaların % 62 oranında çocukların internette hangi web sitelerini ziyaret ettiklerini
bilmedikleri sonucuna ulaşılmıştır (Akt. Tuncer, 2000). Ayrıca, ebeveynlerin televizyonda programlar başlamadan
önce çıkan uyarıcı işaretlerin anlamlarını bilmedikleri dolayısıyla program seçiminde özenli davranamadıkları,
internet güvenliğinde ise zararlı sitelere erişimi engellemekle yetindikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bütün (2010)
yaptığı çalışmada farklı bir sonuca ulaşılmış ve velilerin akıllı işaretleri tanıdıkları sonucuna ulaşırken Bayzan
(2009) ise internette siteye erişimin engellenmesinin, sitenin erişime engellenmesine sebep olan içeriğe erişimi tam
olarak engelleyemediği sonucuna ulaşmıştır. Bu durum çocukların her an internetin olumsuz etkilerine maruz
kalabileceğini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Medya, Medya Okuryazarlığı, Aile, Hafif Düzey Zihin Engelli Çocuk.
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(2006) Disleksi Riski Taşıyan İlkokul 1.Sınıfı Bitirmiş 7 Yaşındaki Çocukların
Erken Tanılanmasında Aile Farkındalığının İncelenmesi
Hakan SARI, Tuğba PÜRSÜN, Canan ŞENTÜRK BARIŞIK
Necmettin Erbakan Üniversitesi
hakansari@gmail.com, tugbapursun@gmail.com, canansenturkbarisik@gmail.com
Özet
Disleksi; okuma, yazma, heceleme, fonolojik ayrımsama, şekil kopya etme ve sayı dizisini takip etme gibi
becerilerin kazanılmasında ve kullanılmasında nörolojik kökenli farklılığı ifade etmektedir. Disleksili çocuklar bu
becerileri öğrenebilirler ancak onları yaşıtlarından ayıran önemli nokta, öğrenmelerindeki yavaşlıktır. Disleksili
çocukların zeka düzeylerinde bir sorun yoktur (Vellutino, Fetcher, Snowling ve Scanlon, 2004). Zeka düzeyleri
ortalama bir değerde, okuma başarıları ise bu değerin altındadır (Diken, 2013). Uygun yöntemler kullanıldığında ve
ailelerin farkındalıkları arttırıldığında disleksili çocukların da öğrenebildiği unutulmaması gereken bir ayrıntıdır. Bu
çocukların erken tanılanmalarında ve tedavi edilmelerinde son derece önemli olan aile farkındalığı aynı zamanda
çocukların eğitim yaşantılarında başarılı olabilmeleri için önem arz etmektedir. Ancak ülkemizde bu konuyla ilgili
araştırmalar oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla bu araştırma disleksi riski taşıyan çocukların erken tanılanmasında
ailelerin farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırma 2016 yılında Konya
il sınırlarında ikamet eden 42 aile ile yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ‘Yarı
Yapılandırılmış Görüşme Tekniği’ kullanılmıştır ve araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘’Yarı Yapılandırılmış
Görüşme Formu’’ ailelere uygulanmıştır. Araştırma için toplanan veriler ‘İçerik Analizi Tekniği’ ile analiz
edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, aileler çocuklarında yavaş okuma, harfleri doğru çıkaramama, harflerin
yerlerini ve yönlerini karıştırma, hece atlama, hece uydurma ve uzun metinleri anlayamama gibi özellikler
gözlemlediklerini belirtmektedirler. Westwood (2001)‘e göre yavaş anlayan bazı çocuklar kelimeleri tanımada
yeterli olmalarına rağmen metindeki bilgileri sistematik olarak sıralamada yetersizdirler. Lonigan, Burgess ve
Anthony (2000) ise yaptıkları çalışmada okumayı geliştirecek pek çok önemli beceri olmasına rağmen çocukların
harf bilgisi ve kelimelerin ses bilimsel yapısının farkında olmalarının erken okumanın habercisi olduğunu
belirtmektedir. Dislektik özellik gösteren çocukların harfleri yanlış okuma, harf atlama, harflerin yerlerini
değiştirme ve heceleri atlama, bağlaç ve edatları atlama, ikilemelerin sadece tek kelimelerini okuma, ses uyumlarını
önemsememe, harfleri eksik görme ve harflerin yerlerini ve yönlerini yanlış görme durumlarının olduğu ailelerce
ifade edilmektedir. Sesbilimsel farkındalık bireye kelimelerin içindeki sesleri tanıma (Westwood, 2001) ve kelimede
ses değiştiğinde anlamın da değiştiğini anlama fırsatı vermektedir (Farrell, 2006) ancak dislektik çocuklar beyin
yapılarının farklı olması nedeniyle sözcükleri fonolojik olarak ayırmada güçlük yaşamaktadırlar. Kelimeleri
yeterince tanımayan çocuklar okuma yaparken kötü ve yanlış telaffuzlar, duraklama, geri dönme, tekrarlama,
kelimeyi başka bir kelime olarak okuma veya atlama hataları yapmaktadırlar (Öz, 2001). Ayrıca araştırmaya katılan
ailelere göre, hece atlama, heceyi doğru yere ekleyememe ve hece uydurma gibi okumayı engelleyen olumsuz
durumlarla da karşılaşmak mümkündür. Araştırmaya katılan ailelerin önemli bir bölümünün çocuklarında bu
belirtileri gözlemlemiş olmalarına rağmen karşılaştıkları durum ve disleksi konusunda yeterli bilgiye sahip
olmadıkları yönünde bir sonuca da ulaşılmıştır. Ancak Gür (2013) disleksili bireylerde erken tanı konmasının
önemine ilişkin yaptığı çalışmada ailelerin disleksiyi bildikleri ve destek verdikleri sonucuna ulaşmıştır. Bu
durumun, araştırmaya katılan ailelerin eğitim seviyeleriyle ilgili olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Disleksi, Okulöncesi, Aile Farkındalığı, Erken Tanılama, Özel Eğitim.

(2007) Görme Engelli Öğrencilere İstatistik Öğretiminde Karşılaşılan
Sorunlar
Seçil Uğurlu, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
Hacettepe Üniversitesi
secilarslan@hacettepe.edu.tr, coderya@gmail.com
Özet
Çoğu istatistiksel bilgi görsel, iki boyutlu ve doğrusal olmayan şekilde sunulmaktadır ve bu da görme engeli olan ya
da az gören öğrenciler için bilgiye erişim problemi yaşatmaktadır. Tüm öğrenciler arasında eğitim hakkı eşitliğinin
sağlanabilmesi için bilginin tüm öğrenciler için aynı düzeyde erişilebilir olması ve yapılacak değerlendirmelerin de
herhangi bir gruba avantaj veya dezavantaj sağlamayacak şekilde yansız olması gerekmektedir. Araştırmalar görsel
materyal içeren konuların görme engelli öğrenciler tarafından da öğrenilebileceğini ve öğrenme düzeyinin
ölçülmesine yönelik çeşitli sistemler geliştirildiği takdirde görme engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunların
rahatlıkla çözebileceğini göstermektedir. Yapılan alanyazın taramasında görme engelli bireylere istatistik
öğretiminde karşılan zorluklar üzerine yapılan çalışmaların sayısının Türkiye’de yurt dışına nazaran daha az olduğu
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belirlenmiştir. Bu çalışma ile derslerinde istatistik konularını öğreten ders sorumlularının yaşadıkları zorluklar, dersi
anlatmada ve öğrenci başarısını değerlendirmede kullandıkları yöntemler araştırılarak daha etkili bir öğrenme ve
değerlendirme ortamı yaratma amacıyla çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Bu araştırma “İstatistik” ve
“Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” derslerini görme engelli öğrencilere öğretmiş iki öğretim üyesi ile
yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan öğretim elemanlarının karşılaştıkları sorunları
ve bunları aşmak için kullandıkları yöntemleri belirlemeye yönelik hazırlanmış bir tam yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler öğretim üyelerinden gelen cevaplar doğrultusunda yanıtlar
değiştirilmeden, doğru, açık ve anlaşılır şekilde raporlanmıştır. Verilen cevaplar incelendiğinde, görme engelli
bireylere istatistik dersi veren ders sorumlularına düşen iş yükünün fazlalığı ve destek sisteminin azlığı göze
çarpmaktadır. Ayrıca bu alandaki çalışmaların azlığı da öğretim elemanlarının çözüm arama sürecinde yaşadıkları
sıkıntılardan biridir. Bu sebeple görme engelli bireylere istatistik dersi anlatmada ve öğrenci başarılarını
değerlendirmede izlenen yollarla ilgili daha pek çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ayrıca istatistik dersinin
etkin bir şekilde öğretilmesiyle ilgili öğretim üyelerinin düşünce ve önerilerinin; görme engelli bireylere okul
desteği verilmesi, öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi ve hatta öğrencilerin okula ilk kayıt olduklarında otomatik
destek verilmesi yönünde olduğu belirtilebilir.
Anahtar Sözcükler: Görme Engelliler Eğitimi, İstatistik Öğretimi, Erişilebilirlik, Eğitim Eşitliği.

(2101) Ön Ergenlerde Saldırganlığın Tür ve İşlevlerinin Yordayıcısı Olarak
Algılanan Sosyal Yetkinlik
Raşit AVCI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
rasitavci@gmail.com
Özet
Farklı tür ve işlevlere sahip olabilen saldırganlık davranışı, sosyal ilişkilerde ortaya çıkan bir davranış olarak
değerlendirilebilir. Sosyal yetkinlik ve sosyal yetkinliğin önemli belirleyicilerinden biri olan empati açısından,
saldırgan davranış gösteren ve göstermeyen ergenler karşılaştırıldığında, saldırgan davranış gösteren ergenlerin
sosyal yetkinlik ve empatik eğilimlerinin saldırgan davranışı göstermeyenlere göre daha düşük olduğu bulunmuştur
(Mayberry ve Espelage, 2007). Benzer şekilde bir başka çalışmada ergenlerde saldırganlık ile empati arasında
negatif yönde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir (Kaukiainen ve ark. 1999). Sosyal iletişim becerilerini
kullanabilme potansiyeli olarak tanımlanan sosyal yetkinlik (Sarıçam, Akın, Akın ve Çardak, 2013), saldırgan
davranışın önemli yordayıcıları arasında olduğu ifade edilebilir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, ortak okul
öğrencilerinin algıladığı sosyal yetkinliğin, saldırganlığın farklı tür ve işlevlerini yoradayıp yordamadığını
belirlemektir. Çalışmaya, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden toplam 606 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin
285’i (%47) kız, 321’i (%53) erkektir. Çalışmada Avcı (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Little Saldırganlık
Ölçeği (Little, Jones, Henrich ve Hawley, 2003) ve Anderson-Butcher, Iachini ve Amorose (2007) tarafından
geliştirilen ve Sarıçam ve ark. (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği
kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve regresyon analizi
kullanılmıştır. SPSS paket programının 17.00 sürümünün kullanıldığı analizlerde hata payı üst sınırı .05 olarak
kabul edilmiştir. Korelasyon analizleri sonucundan algılanan sosyal yetkinlik ile açık saldırganlık, tepkisel-açık
saldırganlık, tepkisel-ilişkisel saldırganlık,
ilişkisel saldırganlık, amaçlı-açık saldırganlık, amaçlı-ilişkisel
saldırganlık arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi sonuçları ise, algılanan
sosyal yetkinlik, açık saldırganlığın varyansının %05’ini; tepkisel-açık saldırganlığın varyansının %08’ini; tepkiselilişkisel saldırganlığın %03’ünü; ilişkisel saldırganlığın %08’ini; amaçlı-açık saldırganlığın %11’ini; amaçlı-ilişkisel
saldırganlığın %08’ini açıkladığı bulunmuştur. Araştırma sonucunda Türk örnekleminde ortaokul öğrencilerinde
algılanan sosyal yetkinliğin saldırganlık tür ve işlevlerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir.
Anahtar sözcükler: Tepkisel Saldırganlık, Açık Saldırganlık, İlişkisel Saldırganlık, Amaçlı Saldırganlık, Sosyal
Beceri.

(2102) Öğrenme ve Öğretmede Yeni Paradigmalar
Mehmet KALKAN, Burcu ASLANKILINÇ
Milli Eğitim Bakanlığı
kalkanbio@hotmail.com, burcukardelen@yahoo.com.tr
Özet
Eğitimin ve öğretimin temelini oluşturan felsefi ve psikolojik öğrenme paradigmaları anlamak, sadece teorik
akademik çalışanları ve kuramcıları değil, aynı zamanda okul yöneticileri, sınıf ve branş öğretmenleri olan
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uygulamacıları da ilgilendirmektedir. Bu anlamda, paradigma çözümlemesi, felsefi ve meta kuramsal temellere
ilişkin bir çerçeve oluşturarak, eğitimcilerin kullanacağı pragmatik yaklaşım, stratejileri ve teknikleri belirleme
sürecini kolaylaştırır. Bu temel öğrenme-öğretme paradigması çerçevesinden yola çıkarak ve aşağıda belirtilen
amaçlar doğrultusunda planlanan ve farklı üniversitelerden akademisyenlerle 7 farklı atölyede gerçekleştirilen
eğitim programlarımızla öğrencilerin istenilen kazanımlara ulaşması amaçlanmıştır. Bu programlar aşağıda
sıralanmıştır: Probleme Dayalı Öğrenme, Çatışma Çözümü Akran Arabuluculuğu, Matematik Temelli Öğrenme,
Ölçme ve Değerlendirme, Soru Hazırlama Teknikleri, Beyin Temelli Öğrenme ve Öğretme, Stratejik Sınıf
Yönetimi, Sınıf İçinde Etkili ICT kullanımı gibi programlar uygulanmıştır. Bu çalışmanın temel gerekçelerinden
birisi öğretmelerin çağdaş eğitim ve öğretim yaklaşım ve stratejilerini hem teorik hem de uygulama bağlamlarında
okul ve sınıf ortamlarında gelişmelerini sağlamaktır. Bu gerekçelere dayalı olarak il genelindeki tüm okullarda
stratejik plan çerçevesinde yaptığımız SWOT VE PEST analizleri ve ihtiyaç analiz anketleri sonucu bu projeyi
yapma gerekliliğimiz ortaya çıkmıştır. O halde dünya sürekli gelişirken eğitimdeki paradigma değişiklikleri
hakkında öğretmen neler düşünmektedir? Öğrenme ve Öğretmede Yeni Paradigmalar hakkında neler bilmektedirler
ve bu çağdaş öğrenme-öğretme paradigmalarını okul ve sınıflarında ne kadar uygulayabilmektedirler? Bu
problematik gerekçelere dayalı olarak araştırmanın genel amacı; Yalova ili genelindeki okullarda farklı öğretme ve
eğitme metodolojilerini eğitim sistemine yansıtmaktır. Bu bağlamda aşağıdaki alt sorulara cevaplar aranmıştır: 1.
Göç ile gelen öğrencileri sisteme nasıl entegre ederiz; kırsal ve kentsel gecekondu bölgelerindeki okullardaki
öğrencilerin derse katılım oranlarını nasıl arttırabiliriz? 2.İl genelindeki öğrencilere düşünmeye dair temel becerileri
nasıl ve hangi stratejilerle kazandırabiliriz? 3.Eğitimde ve öğretimde öğrenmeyi eğlenceye nasıl dönüştürebiliriz?
4.Eğitim sistemimize entegrasyonunda öğretmen deneyimsizliklerini nasıl ve hangi paradigmaya dayalı olarak
gidebiliriz, bunlar neler olmalıdır? 5.Sınıf içinde yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik etmek için neler yapılmalıdır?
6.Türk eğitim sisteminin temel problemlerinden biri olan matematik temelli öğrenmede öğrencileri istenen
düzeylere nasıl çıkartabiliriz? Bu araştırmanın çalışması 58 İlkokul, 56 Ortaokul ve 26 Lisede eğitim ve öğretim
faaliyetinde bulunan 2701 öğretmen içerisinden gönüllülük esasına göre belirlenen 120 eğitimciye uygulanmıştır.
Bu çalışmanın sonucunda eğitim alan öğretmenlerimizin görev yaptıkları 150 okulda eğitim öğretim gören 40561
öğrencinin yaralandığını söyleyebiliriz. Bu gibi çalışmalar farklı il ve ilçelerdeki farklı okul kademelerindeki
öğretmenlere uygulanmalı, öğrenme-öğretmedeki çağdaş paradigmaların yansımaları olarak öğrencilerin
davranışlarında istenilen değişiklikler olması sağlanmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Öğrenme-Öğretme Paradigmaları , Çağdaş Yaklaşımlar, Eğitimde Yenilikler.

(2103) Eğitimde Tükenmişlik ve Stres ile Başa Çıkma
Mehmet KALKAN, Burcu ASLANKILINÇ
Milli Eğitim Bakanlığı
kalkanbio@hotmail.com, burcukardelen@yahoo.com.tr
Özet
Modern zamanların en önemli sorunlarından biri olarak bilinen tükenmişlik 1970’lerde bireylere hizmet veren
meslek çalışanlarının yaşadığı stresi ifade etmek amacıyla kullanılmış; büyük bir bıkkınlık ve kişinin işine duyduğu
bağlılık ile idealizminin sönmesi seklinde belirtilmiştir (Maslach,Schaufeli & Leiter, 2001). Değişen ve gelişen
dünyada bilginin artması ve bu bilgi birikiminin yayılması, eğitim öğretim sürecinde aktif olarak yer alan ergenlerin
değişen koşullara uyum sağlamada çeşitli zorluklar yaşamasına yol açmaktadır. Yaşanan bu zorluklarla sistematik
bir şekilde başa çıkılması zorunlu hale gelmektedir. Bu bağlamda, eğitim kurumlarındaki öğretmen ve yöneticilerin
mesleki tükenmişlik boyutu akademik stres ile bağlantılı olarak görülmektedir. Bu çalışmanın temel problematik
gerekçesi Yalova genelinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren özel ve resmi lise ve ortaokullarda yapılan swot
analizi çalışmaları ile uygulanan anketler sonucunda öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilerde eğitimde tükenmişlik
ve stres ile başa çıkamama durumları ülke geneline göre daha üst düzeyde yaşandığı tespit edilmiştir. Ülkemiz
genelinde eğitim öğretim kurumlarında yaşanan ‘Eğitimde Tükenmişlik ve Stres ile Başa Çıkma ‘ ilimizde diğer
illerden biraz daha fazla hissedilmektedir. Bunun sebebi Yalova'nın ' Eğitim’de Marka Kent ' olma vizyonundan
kaynaklanmaktadır. Bu durum eğitim öğretim kurumlarındaki öğretmen ve yöneticilerin mesleki anlamda daha
etkin hale getirilmesi ihtiyacını doğurmuştur . Özellikle Üniversite ve ortaöğretime geçiş sınav ( SBS / TEOG)
sonuçlarına göre Yalova’nın her yıl Türkiye genelinde ilk üçte yer alması bir sonraki yılda öğrenci ve öğretmen,
yönetici ve velilerde baskı oluşturmaktadır.O halde eğitimde tükenmişlik ve stresle başa çıkmada milli eğitim
müdürlükleri neler yapabilir? Bu çalışmanın genel amacı Yalova eğitim kurumlarındaki eğitimcilerin eğitimdeki
tükenmişlik düzeylerini ve stres düzeyleriyle ilgili durum tespiti yapıp gerekli eğitim uygulamalarını alanında yetkin
akademisyenlerle teorik ve uygulamalı çalımalar yapmaktır.. Bu araştırmanın çalışma grubunu ,2014-2015 eğitimöğretim yılında il genelindeki lise ve ortaokullardan gönüllülük esasına dayanan seçilme yönetimi ile belirlenen 120
öğretmen ve yönetici oluşturmaktadır.‘Eğitimde Tükenmişlik ve Stres ile Başa Çıkma ‘ alanındaki eğitim farklı
üniversitelerden gelen akademisyenler tarafından verilmiştir. Çalışma sonunda veriler Öğretmen ve yöneticilerden
toplanmıştır. Elde edilen bulgulara Eğitim programı süresince yapılan ön, ara ve son test uygulamaları ile verimlilik
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analizleri yapılarak programın öğretmen ve yöneticiler üzerindeki çarpan etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar
sonucunda lise ve ortaokullarda aktif olarak eğitim öğretim sürecine katılan yönetici ve öğretmenlerin mesleki
performanslarında gelişim gözlenmiştir; Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim
programlarına bakış açısı olumlu yönde değişmiştir.
Anahtar Sözcükler: Eğitimde Tükenmişlik, Stresle Başa Çıkma.

(2104) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Müzik ve Sınıf Öğretmeni
Adaylarının Genel ve Akademik Ertelemeleri ile Sınav Kaygıları Arasındaki
İlişki
Ceren SAYGI, Seda SARACALOĞLU, Beste DİNÇER
Adnan Menderes Üniversitesi
cerensaygi2005@yahoo.com, sedasaracal@gmail.com, bestedincer@gmail.com
Özet
Erteleme davranışı günlük hayatın akışını ve işleyişini sıkıntıya uğratan ve işlerin aksamasına neden olan
istenmeyen olumsuz bir davranıştır. Bu davranış hayatın birçok alanına yayılabilir. Bu alanlardan bir tanesi de;
eğitimdir. Akademik erteleme; akademik iş ve görevlerin ertelenmesidir. Akademik erteleme davranışı sergileyen
öğrenciler o an için rahatladıklarını düşünseler de aslında uzun vadede kaygı yaratıcı olumsuz bir ruh haline
bürünebilmektedirler. Tüm bunların ışığında bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının genel erteleme, akademik
erteleme ve sınav kaygısı arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu araştırmanın çalışma
grubunu Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı, bahar yarıyılında öğrenim
görmekte olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nden 67, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı’ndan 55 ve İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 109 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri; Çakıcı’nın (2003) geliştirdiği Akademik Erteleme Ölçeği, Lay (1986)
tarafından geliştirilen Türkçe’ye geçerlik ve güvenirlik çalışmasını Balkıs’ın (2006) yaptığı “Genel Erteleme
Ölçeği” ve Driscoll’un (2007) geliştirip Totan ve Yavuz’un (2009) Türkçe’ye geçerlik ve güvenirlik çalışmasını
yaptığı Westside Sınav Kaygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir.
Verilerin analizi aşamasında öncelikle değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogrov Smirnov testi
ile sınanmıştır. Buna göre bölüm, sınıf, cinsiyet ve haftalık ders çalışma saatlerine göre örneklemin normal dağılım
göstermediği saptanmıştır. Bu sebeple araştırmada ikili karşılaştırmalarda (sınıf ve cinsiyet) Mann Whitney U testi;
üçlü ve daha fazla gruplarda ise (bölüm ve haftalık ders çalışma saati) için Kruskal Wallis H testi yapılmıştır.
Bulgular incelendiğinde, öğretmen adaylarının akademik erteleme, genel erteleme ve sınav kaygı düzeyleri ile
cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Diğer yandan
öğretmen adaylarının haftalık ders çalışma saatleri ile genel erteleme eğilimleri arasında 1 saatten az ders çalışanlar
ile 4/6 saat; 7/10 saat; 11/20 saat; 21 ve üstü ders çalışanlar arasında daha az çalışanlar lehine anlamlı farklar
görülmektedir (p= .005). Ek olarak yapılan korelasyon analizi sonucuna göre öğretmen adaylarının akademik
erteleme, genel erteleme ve sınav kaygı düzeyleri arasında pozitif düzeyde ve orta düzeyde olduğu saptanmıştır
(p<.005; p= .000; r=.40). Buna göre öğretmen adaylarının genel erteleme, erteleme davranışının akademik işlere
uyarlanması anlamına gelen akademik erteleme ve sınav kaygı düzeylerinin orta düzeyde birbirini etkilediği
söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Genel Erteleme, Akademik Erteleme, Sınav Kaygısı.

(2106) 9. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek İle Aile İçi İstismar
Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Dicle Örneklemi
Özlem ERSOY, Ebru BOĞA
Gazi Üniversitesi
ozlemerso@gmail.com, ebruboga21@gmail.com
Özet

Çocuk istismarının sosyal bir sorun olduğu açıktır. Literatüre göre milyonlarca çocuk fiziksel, duygusal, cinsel
istismar, ihmal, aile içi şiddetin kurbanı olmakta ve birçoğu da bu istismar türlerini bir arada yaşamaktadır. Ailelerin
yoksulluk, yalıtılma ya da diğer stresleri bu riski daha da arttırmaktadır. Çocuğa kötü muamele her türlü ailede
ortaya çıkabilmekte, genellikle bu konudaki stereotipler hatalı olmaktadır( Horton ve Cruise’den Akt. Sarıbeyoğlu,
2007). İstismar edilen ergen bilişsel açıdan gelişmiş bir seviyede olduğu için alternatifler ve seçenekler
olabileceğinin farkındadır, istismar eden kişinin de seçim yaptığını ve onu istismar etmeyi seçerek güvenine ihanet
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ettiğini algılamaya başlamaktadır. İhanete uğrama hissi ise ergenin içinde çok büyük yer etmekte, yıkıcı ve isyankar
davranışlara dönüşebilmektedir (Tower’dan Akt. Sarıbeyoğlu, 2007). Ergenin topluma katılabilmesi, yetişkinler
arasında yerini ve konumunu alabilmesi gelişme dönemlerinde belli bilgi, beceri ve deneyimleri kazanmasına
bağlıdır. Bu belli bilgi, beceri ve deneyimleri kazanmasında anne babasıyla kurduğu iletişim ve onlardan gördüğü
sosyal destek çok önemli olmaktadır (Sağlam, 2007). Bu çalışmada, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan Anadolu
Lisesi ve Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile aile içi istismar durumları arasındaki
ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, rastgele örnekleme yoluyla seçilen Anadolu Lisesi
öğrencilerinden 25 kız, 25 erkek; Meslek Lisesi öğrencilerinden 25 kız, 25 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci
oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, Sarıbeyoğlu(2007) tarafından
geliştirilen “Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği-C Formu” ve Yıldırım (1997) tarafından geliştirilen “Algılanan Sosyal
Destek Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Veri setinde yer alan değişkenlerin normallik varsayımını karşılayıp
karşılamadığını test etmek amacıyla merkezi eğilim ölçüleri, çarpıklık ve basıklık katsayıları hesaplanmış histogram
grafiği incelenmiştir. Aile içi istismar ölçeğinden elde edilen veriler üzerinden yapılan analiz sonucunda merkezi
eğilim ölçülerinin birbirine yakın değerler aldığı görülmüştür (𝑋%&' = 61, 𝑋 = 59.30, 𝑋&01 = 59). Çarpıklık ve
basıklık katsayıları incelendiğinde ise 3
21 tolerans sınırları arasında yer aldığı tespit edilmiştir (Kantz, 1999). (𝐾5 =
−.117, 𝐵 = −.270). Algılanan sosyal destek ölçeğinden elde edilen veriler üzerinden yapılan analiz sonucunda ise
merkezi eğilim ölçülerinin birbirine yakın değerler aldığı görülmüştür (𝑋%&' = 56, 𝑋 = 69.61, 𝑋&01 = 67).
Çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde 3
21 tolerans sınırları arasında yer aldığı tespit edilmiştir (Kantz,
1999). (𝐾5 = .924, 𝐵 = .691). Elde edilen bulgulardan normal dağılım sayıltısının karşılandığı görülmüştür.
Yapılan korelasyon analizi sonucunda ise söz konusu iki değişken arasında pozitif yönlü düşük manidar olmayan bir
ilişki saptanmıştır (r=.06 , p=.670).
Anahtar Sözcükler: Algılanan Sosyal Destek, Aile İçi İstismar, Ergenlik.

(2107) Analysing Organizational Alienation Behaviors In terms of Some
Variables
Abidin DAĞLI¹ Emel AVERBEK²
¹Dicle University
²Milli Eğitim Bakanlığı
dagli@dicle.edu.tr, emelaverbek@hotmail.com
Abstract
The aim of this study is to detect the perceptions of public primary school teachers regarding organizational
alienation behaviors in terms of some variables (educational background, gender, marital status and seniority).
Survey model was used in this study. The research sample consists of randomly elected 346 teachers from 40
schools in the central district of Mardin in Turkey in the academic year of 2015-2016. “Organizational Alienation
Scale” developed by Eryılmaz (2010) was applied to the teachers. The level of significance was 0.05. Some of the
important findings were listed respectively; (I) the three items with the highest levels related to the perceptions of
public primary school teachers about organizational alienation behaviors: (1) I feel burnout and worn at work
(M=2.53, Rarely) 2) I think bureaucraticprocess at school impels me to obey unconditionally (M=2,51;Rarely), (3
)As soon as I finish my lessons, I want to leave the school (M=2,45; Rarely). The three items with the lowest levels
(1) I think teaching is a useless activity (M=1.27, Never) (2) I feel alienated at school (M=1,30; Never) and (3) I
evaluate myself as an individual without a contribution to the society (M=1,31; Never). II) Significant difference
was detected only in the dimension of powerlessness with respect to the teachers’ educational background.
Significant difference was detected in all dimensions except in self-alienation with respect to the teachers’gender.
No significant difference was detected in the dimensions of organizational alienation behaviors regarding teachers’
marital status. Finally, significant difference was detected in the dimension of powerlessness regarding professional
seniority.
Keywords: Alienation, Organisational Alienation, Primary School.
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(2109) Travmatik Yaşantılara Sahip Bireylerin Psikolojik Sağlamlıklarının
Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İsmail BALCI, Mustafa ŞAHİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
ibalci@ktu.edu.tr, mustafa61@ktu.edu.tr
Özet
Travmatik yaşantılar bireylerin psikolojik sağlamlığını olumsuz etkilesede, bazı bireyler bu süreci çok daha az
etkiyle geçirebilmektedir.Bu çalışmanın temel amacı, travmatik yaşantılar geçirmiş üniversite öğrencilerinin
psikolojik sağlamlıklarının yordanmasında umut, sosyal destek, psikolojik yardım alma, psikiyatrik ilaç kullanımı ve
cinsiyetin rolünü incelemektir. Çalışmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 307 öğrenci [215 kız (%69.8), 92 erkek (% 29.9)]
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Umut Ölçeği, Yılmazlık Ölçeği, Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği, Travmatik Olaylar Listesi ve katılımcıların cinsiyet, psikiyatrik ilaç kullanımı ve psikolojik yardım alma
davranışlarını da içeren, araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Toplanan veriler
SPSS 20.0 paket programında analiz edilmiştir. Kurulan regresyon modeli psikolojik sağlamlıktaki toplam
varyansın %50.3’ünü açıklamaktadır [F (5, 297)=62.08, p<.01]. Umut (β=.67, p<.01) ve algılanan sosyal destek
(β=.09, p<.01) modele anlamlı katkı yaparken cinsiyet (β=.-.01, p>.01) ,psikiyatrik ilaç kullanımı (β=.67, p>.01)
ve psikolojik yardım almanın (β=.01, p>.01) modele katkısı anlamlı değildir. Travmatik yaşantılar geçirmiş
bireylerin psikolojik sağlamlığını açıklamada algılanan sosyal destek ve umut önemli değişkenlerdir. Bununla
birlikte cinsiyet, psikiyatrik ilaç kullanımı ve psikolojik yardım alma psikolojik sağlamlığı açıklamada anlamlı
katkıya sahip değillerdir. Bu bağlamda, çalışmanın sonunda eğitimciler ve okul psikolojik danışmanları için bir
takım önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Psikolojik Sağlamlık, Umut, Sosyal Destek, Travma.

(2110) Üniversite Öğrencilerinin Affetme Davranışları, Yaşam Doyumları ve
Sürekli Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Gözde Aynur ASLAN¹, Leyla ERCAN²
¹Milli Eğitim Bakanlığı
²Gazi Eğitim Fakültesi
leyla@gazi.edu.tr
Özet
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin affetme davranışları, yaşam doyumları ve sürekli öfke düzeyleri arasındaki
ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu Ankara ilinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi’nde on iki farklı bölümde öğrenim gören toplam 638 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubunun
%71,8’ini (n = 458) kadın, %28,2’sini (n = 180) erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler; “Heartland
Affetme Ölçeği”, “Yaşam Doyumu Ölçeği” ve “Sürekli Öfke-Öfke İfade Biçimleri Ölçeği”nin (SÖÖBÇ) “Sürekli
Öfke” alt ölçeği ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı
kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA),
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmada; başkasını
affetme ve yaşam doyumunda kadın öğrencilerin puanları, erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Erkek
öğrencilerin ise sürekli öfke puanları kadın öğrencilerden daha yüksektir. BÖTE öğrencilerinin durumu affetme
puanları Resim Öğretmenliği öğrencilerinden daha yüksektir. Ayrıca PDR öğrencilerinin genel affetme puanları
İlköğretim Matematik ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinden daha yüksektir. Öğrencilerin affetme
davranışları ile yaşları ve devam edilen sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Affetmenin bütün
alt boyutlarının yaşam doyumu ile pozitif yönlü anlamlı ilişkiler gösterdiği bulunmuş ancak yaşam doyumu ile en
fazla durumu affetme boyutu pozitif yönlü ilişkili bulunmuştur. Affetmenin bütün alt boyutlarının sürekli öfke ile
negatif yönlü anlamlı ilişkiler gösterdiği ancak sürekli öfke ile en az kendini affetme boyutu negatif yönlü ilişkili
bulunmuştur. Affetmenin bütün alt boyutlarının birbirleri ile pozitif yönlü anlamlı ilişkiler gösterdiği bulunmuştur.
Yaşam doyumu ile sürekli öfke arasında negatif yönlü ve orta düzeyde ilişki görüldüğü bulunmuştur. Elde edilen
bulgular, yapılan araştırmalarla birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Affetme, Yaşam Doyumu, Sürekli Öfke.
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(2111) Akademisyenlerin Siber Zorbalığa Yönelik Algıları ve Mücadele Etme
Yöntemleri
Melih DİKMEN, Murat TUNCER
Fırat Üniversitesi
mdikmen@firat.edu.tr, mtuncer@firat.edu.tr
Özet
Son zamanların en önemli iletişim araçlarından biri internettir. Her geçen gün yenilenen bilgisayar teknolojisiyle
birlikte internetin hayatımızdaki yeri ve önemi gitgide artmaktadır. Yaygınlaşan internet araçlarının kullanımıyla
birlikte öfke, tehdit, zorbalık gibi saldırgan davranışların bu platforma da sıçradığı görülmektedir. Öfke,
saldırganlık, zorbalık gibi davranışların teknolojiyle birleşmesiyle ortaya siber zorbalık kavramı çıkmıştır (Gültekin,
2008). Siber zorbalık, birey ya da grup tarafından kasıtlı olarak tekrarlanan düşmanca davranışlarla, başkalarına
zarar vermek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır (Belsey, 2004). Siber zorbalık mağduru olan
bireylerde, sinirlenme, utanma, korku yaşama, derslere yoğunlaşamama durumları okul başarısının düşmesine ve
devamsızlık yapmasına neden olduğu belirlenmiştir (Beren ve Li, 2005). Hatta daha ileriki boyutlarında, yalnızlık,
anksiyete, depresyon, teknolojiden uzaklaşma ve intihar girişimleri görülmektedir (Ybarra ve Mitchell, 2004). Siber
zorbalık konusunda yapılacak çalışmalar, gençlerin bu kavramı tanımasıyla birlikte teknolojiyi doğru yönde
kullanmaya başlaması, siber zorbalıkla başa çıkmalarını destekleyecektir (Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu, 2012). Alan
yazında siber zorbalık üzerine sınırlı sayıda araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Özellikle teknolojiyi yoğun
olarak kullanan akademisyenlerin bu kavram üzerindeki duyarlığını ve farkındalığını araştıran herhangi bir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın amacı bilgi ve iletişim teknolojisiyle birlikte interneti yoğun olarak
kullanan akademisyenlerin siber zorbalığa yönelik algısını ve mücadele edebilmek için kullandığı yöntemleri
belirlemektir. Bu kapsamda araştırma Fırat Üniversitesindeki 22 akademisyen üzerinde yapılmıştır. Araştırmada bir
olgunun derinlemesine incelenmesi amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma
desenlerinden vaka çalışması (Durum çalışması) tercih edilmiştir. Creswell (2007)’e göre vaka çalışması zaman
içerisinde sınırlandırılmış bir veya birden fazla durumu çoklu kaynakları içeren veri toplama araçlarıyla
(görüşmeler, gözlemler, dokümanlar, raporlar) derinlemesine incelendiği, durumların ve duruma bağlı temaların
tanımlandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır. Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcının
cinsiyetini, unvanını, bölümünü ve kıdem yılını belirlemeye yöneliktir. İkinci bölüm katılımcıların internet
kullanırken en çok tercih ettikleri aygıt, interneti kullanım amacı, internet kullanım süresi, sosyal ağları kullanım
sıklığı ve siber zorbalığa maruz kalma durumlarını belirlemeye yöneliktir. Üçüncü bölümde ise katılımcının siber
zorbalığın tanımı, siber zorbalık olarak nitelendirdiği durumları, siber zorbalıktan korunmak için alacağı önlemleri
belirtmesi istenmiştir. Araştırma kapsamında yöneltilen açık uçlu sorular alanyazın taramasının ardından uzman
kanısına göre şekillendirilmiş, bu kapsamda Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden üç
öğretim üyesinin görüşleri esas alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz kullanılarak
çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre akademisyenler internet kullanımında daha çok bilgisayarı tercih
etmekte, interneti en çok sırasıyla araştırma yapmak, eposta göndermek, haberleri takip etmek, sosyal paylaşım
sitelerine girmek amacıyla kullanmaktadırlar. Akademisyenler interneti günlük ortalama 5-10 saat, sosyal ağları
sıklıkla kullandıklarını, ara sıra siber zorbalık olaylarına maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca görüşme
formunda “Sizce siber zorbalık nedir” ifadesini çoğunlukla doğru tanımladıkları gözlemlenmiştir. Akademisyenlerin
siber zorbalık olarak gördükleri durumları belirtmeleri istenmiş olup bu durumlarla nasıl başa çıkabilecekleri
konusunda görüşleri alınmıştır. Akademisyenlerin siber zorbalık eylemleri ile karşı karşıya kalabileceklerinin
farkında oldukları, bu tür durumlarda kendilerinin ve öğrencilerinin kişisel güvenliklerini sağlayabilecek bilgi
donanımına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Zorbalık, Siber Zorbalık, Akademisyen Algıları, İnternet.

(2112) Üst Biliş Düşünme Becerileri ve Bilimsel Araştırma Özyeterliği
Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle
Araştırılması
Murat TUNCER, Ömer YILMAZ
Fırat Üniversitesi
mtuncer@firat.edu.tr, omeryilmaz023@gmail.com
Özet
Bu araştırma üst biliş düşünme becerileri ve bilimsel araştırma öz yeterliğine farklı bir perspektiften yaklaşmaktadır.
Bu her değişken ve alt faktörleri arasında ne yönde bir ilişki olduğu ve alt faktörler arasında yapısal eşitlik
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modellemesi ile kurulacak modellerin doğruluğunun test edilmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara
yanıt aranmıştır:
• Üst biliş düşünme becerileri ölçeğinin alt boyutlarının bilimsel araştırma özyeterliğini yordama gücü nedir?
• Alan yazın becerileri ve sonuç ve tartışma becerileri arasında karar verme becerilerinin aracılık etkisi var
mıdır?
• Alan yazın becerileri ve problem çözme becerileri arasında düşünme becerilerinin aracılık etkisi var mıdır?
• Problem çözme becerileri ve sonuç ve tartışma becerileri arasında düşünme becerilerinin aracılık etkisi var
mıdır?
Araştırmanın evreni Fırat Üniversitesinin lisans ve pedagojik formasyon eğitimi programlarına kayıtlı öğrencilerdir.
Bu evrenden amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre dördüncü sınıf ve mezun
durumundaki öğrenciler seçilmiştir. Ölçüt örnekleme yönteminin tercih edilmesinin nedeni son sınıf ve mezun
öğrencilerin bitirme tezleri hazırlamaları, bilimsel araştırma yöntemleri dersi almış olmaları ya da bilimsel araştırma
becerilerini bir şekilde kullanmış olmalarıdır. Buna göre oluşan araştırma örneklemi 443 öğretmen adayından
meydana gelmiştir. Araştırmada Bilimsel Araştırma Özyeterliği (BİLARAS) ve Üstbiliş düşünme becerileri
(ÜBDB) ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çoklu regresyon analizine göre ÜBDB alt beceri alanlarıyla
BİLARAS özyeterliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre düşünme, problem çözme, karar
verme ve alternatif değerlendirme becerileri bilimsel araştırma özyeterliğine yönelik puanlara ait varyansın yaklaşık
%27’sini açıklamaktadır. Bunun yanında yapısal eşitlik modeli ile kurulan üç modelin de anlamlı olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Üst Biliş Düşünme Becerileri, Bilimsel Araştırma Öz Yeterliği, Regresyon Analizi, Yapısal
Eşitlik Modellemesi, Öğretmen Adayları.

(2113) Cinsiyetin Teknopedagojik Alan Bilgisi Üzerindeki Etkisinin Meta
Analiz Yöntemiyle Araştırılması
Murat TUNCER, Melih DİKMEN
Fırat Üniversitesi
mtuncer@firat.edu.tr, mdikmen@firat.edu.tr
Özet
Teknopedagojik alan bilgisi (TBAP) ve alt boyutlarına etki eden faktörlerin tespit edilmesi birbirine tamamlayıcısı
olarak görülen eğitim ve teknoloji kavramlarının çağımızda eğitim hedefleri ve planlamaları açısından önemlidir.
Bununla beraber ülkemizde ve dünyada toplumu oluşturan en önemli unsur olan erkek ve kadın bireylerin
oluşturduğu cinsiyet faktörünün TPAB üzerindeki etkisini araştıran bir araştırma bulunmamaktadır. TPAB’ı konu
alan araştırmaların genel olarak cinsiyet faktörünü dar kapsamda ele aldıkları görülmektedir. Bu noktada cinsiyetin
TPAB üzerindeki etkisini incelemiş ve geçmiş yıllarda yapılmış çalışmaların meta analitik yöntemle
birleştirilmesinden oluşan bu çalışmanın geniş kitlelerin kullanıldığı ve belirli bir güven aralığında oluşturulmuş
sonuçlarıyla daha geniş perspektifte yorumlar yapmaya olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda
araştırmanın amacı cinsiyetin Teknopedagojik alan bilgisi üzerindeki etkisini meta analiz yöntemiyle araştırmaktır.
Alan yazında bu yönde bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırma örneklemi olarak amaçlı örneklem kapsamında
Türkiye’de yapılan altı yüksek lisans tezi belirlenmiştir. Amaçlı örneklem seçilmesinin nedeni tezlerin daha
kapsamlı çalışmalar olması ve bu altı tezde aynı veri toplama aracının kullanılmasıdır. Araştırma kapsamındaki altı
yüksek lisans tezinin veri toplama aracı Şahin (2011) tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi
Ölçeğidir. Meta analiz sonucunda cinsiyetin teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerindeki etkisi sabit etki modeline
göre .058, rastgele etkiler modeline .064 düzeyinde belirlenmiştir. Heterojenlik testi ve meta analiz çalışmalarının
sınırlılıkları dikkate alındığında rastgele etkiler modeline göre elde edilen bulgunun daha anlamlı olduğu
kararlaştırılmıştır. Meta analize dâhil edilen çalışmaların huni diyagramında incelenmesi ile iki çalışmanın eksenler
içinde yer aldığı ve cinsiyetin Teknopedagojik alan bilgisi üzerindeki etkisi Cohen’in (1988) (≥ 0.5: güçlü, ≥ 0.3:
orta düzey ve ≥ .01 zayıf) etki büyüklüğü aralıkları (Akt. Gliner, Morgan ve Leech, 2015:308 ) dikkate alındığında
zayıf olduğu belirlenmiştir. Alan yazındaki birçok araştırmada cinsiyete göre anlamlı düzeyde görüş farkının olduğu
veya olmadığı göz önünde bulundurulduğunda bir ikilemin olduğu söylenebilir. Araştırma ile elde edilen bu bulgu
neticesinde cinsiyet konusunda yaşanan ikileme son verildiği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Teknopedagojik Alan Bilgisi, Cinsiyet, Meta Analiz, Etki Analizi.
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(2115) Olumlu Davranış Destek İkincil Düzey Müdahale Programı Checkİn/Check-Out’a Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin
Değerlendiririlmesi
Zehra ATBAŞI¹, Y. Ziya TAVİL²
¹ Necmettin Erbakan Üniversitesi
² Gazi Üniversitesi
zehrasutcu@gmail.com, azt2003@yandex.com
Özet
Alanyazın, istenmeyen davranışlarla baş etmede kullanılan stratejilerin ve müdahalelerin yönetici, öğretmen, diğer
okul personeli, öğrenci ve aileyi de içine alan bütüncül bir yaklaşımla yapılması ve ekip halinde çalışılması gerektiği
vurgulamaktadır. Olumlu Davranışsal Destek (ODD), öğrencinin olumlu davranışlarını geliştirmek ve yeni
davranışlar öğretmek için uygulamalı davranış analizi ilkelerini kullanan ve bireyin yaşam kalitesini artırmak ve
problem davranışlarını azaltmak için bireyin yaşadığı çevreyi desenleyen ya da değiştiren bir yaklaşımdır. ODD
temelinde ikincil düzeyde sunulan ve bir önleme programı olan Check-in/Check-out, (Davranış Eğitim Programı)
yetersiz akran ilişkileri ve düşük akademik başarı gibi nedenlerden dolayı, problem davranış sergileyen öğrencilere
yardım etme amacıyla geliştirilen bir önleme programıdır. Check-in/Check-out’ta öğrencilere günlük davranışlarına
ilişkin sık dönütler verilerek uygun davranışlarının gözlemlenmesi ve uygun davranışlar sergilemeleri halinde ise
öğrencilere olumlu pekiştireç sunumu gerçekleştirilmektedir. Öğretmenler tarafından aday gösterilen sınıf içi
problem davranış sergileyen ve akademik başarıları düşük olan öğrenciler arasından gözlem ve yapılan
değerlendirmeler sonrasında 10-11 yaşlarında üç öğrencinin derse zamanında gelme, dersi dinleme ve arkadaşlarına
saygılı olma davranışlarında yoğun problem yaşadıkları belirlenmiştir. Bu nedenle, öğrencilerin derse etkin katılım
davranışlarını düzenlemek amacıyla, olumlu davranış desteği temelinde ikincil düzeyde sunulan Check-in/Checkout müdahale programı uygulanmıştır. Uygulanan müdahale programı sonrasında öğrencilerden ve Türkçe, Sosyal
Bilgiler, İngilizce, Fen Bilgisi derslerini yürüten dört öğretmenden programa yönelik görüşleri alınmıştır. Bu amaçla
araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Check-in/Check-out Sosyal Geçerlilik Öğretmen Formu, Checkin/Check-out Sosyal Geçerlilik Öğrenci Formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Görüşme formu aracılığıyla
toplanan verilerinin analizi, katılımcıların görüşlerini ve deneyimlerini derinlemesine ortaya çıkarmak amacıyla
içerik analizi ile tamamlanmıştır. İçerik analizi sonucunda; akademik başarı, derse hazırlık becerileri, derse katılım
becerileri sosyal ilişkiler, programa katılım, öz değerlendirme temaları oluşturulmuştur. Öğretmenler ve öğrenciler
uygulanan programın etkili ve verimli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler uygulanan müdahale
programının öğrencileri daha planlı hale getirdiğini, sınıf içerisinde ne yapması gerektiğini bilen öğrencilerin daha
dikkatli davrandıklarını, sunulan müdahale programının özellikle derse hazırlık becerilerinde öğrencilerde yol
gösterdiğini bunun ise akademik başarıya yansıdığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler ise uygulanan müdahale programı
sayesinde okulu ve dersi sevmeye başladıklarını belirtmişlerdir. Çalışmanın aile katılımını da kapsaması olumlu bir
özellik olarak belirtilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Olumlu Davranışsal Destek, Check-İn Check-Out, Problem Davranış, Derse Etkin Katılım
Davranışı.

(2116) Analysing Organisational Citizenship Behaviors In terms of Some
Variables
Abidin DAĞLI¹, Emel AVERBEK²
¹Dicle University
²MEB
dagli@dicle.edu.tr , emelaverbek@hotmail.com
Abstract
The aim of this study is to detect the perceptions of public primary school teachers regarding organizational citizenship
behaviors in terms of some variables (educational background, gender, marital status and professional seniority). The
research sample consists of randomly selected 346 teachers from 40 schools in the central district of Mardin in Turkey
in the academic year of 2015-2016. “Organizational Citizenship Scale” translated from English by Polat (2007) was
used in this study. The level of significance was 0.05. Some of the important findings were listed respectively; the three
items with the highest levels related to the perceptions of public primary school teachers about organizational
citizenship behaviors: (1) I care about protecting my colleagues’ rights (M=4.35, I completely agree), (2) I come to
work on time (M=4,30 I completely agree), (3) When my colleagues have problems, I spare the time to help them
voluntarily (M=4,28; I completely agree) and I obey school rules, regulations and process steps even if nobody
supervises (M=4,28; I completely agree). The three items with the lowest levels regarding the perceptions related to
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organizational citizenship behaviors: (1) I always tell people around me that I want to quit teaching (M=1.75, I strongly
disagree), (2) I may exaggerate small problems at my school (M=1,76; I strongly disagree) and (3) I spend most of my
time at school complaining about work and administrations (M=1.79; I strongly disagree). No significant difference was
detected in the dimensions of the organizational citizenship behaviors with respect to the teachers’ educational
background and gender. However, significant difference was detected just in the dimension of gentility related to the
variable of marital status. Furthermore, significant difference was detected in gentility and conscientiousness regarding
the seniority.
Keywords: Organizational Citizenship, Primary School, Conscientiousness, Gentility.

(2117) 6, 8 ve 10 Yaş Çocuklarında Mesleklere İlişkin Cinsiyet Algılarının
İncelenmesi
Diğdem Müge SİYEZ, Hülya TURANOĞLU MAMALI, Fatih Mehmet BOYRAZ
Dokuz Eylül Üniverstesi
didem.siyez@deu.edu.tr, hulyaturanoglu@hotmail.com, fmpoyraz@gmail.com
Özet
Türk eğitim sistemine göre bireyler meslek tercihlerini büyük oranda 12. sınıfta girdikleri YGS ve LYS’de aldıkları
puanlara göre yapmaktadırlar. Bu noktada her ne kadar meslek seçiminde en önemli unsur sınavlardan alınan
puanlar ve yüzdelik dilimler olarak gözükse de, aynı puan aralığında ve/veya yüzdelik dilimde çok sayıda meslek
yer almakla birlikte bireylerin tercih yaparken benzer meslek gruplarına yöneldikleri görülmektedir. Dolayısıyla
bireyler mesleki tercihlerini anlık bir doğrultusunda yapmadığını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Kariyer gelişimi
okul öncesi dönemden itibaren çocuğun çevresiyle etkileşimine bağlı olarak gelişen benlik kavramının da bir
yansımasıdır (Super, 1990). Gottfredson’un (2004) daraltma-uzlaşma kuramına göre de tüm çocuklar kariyer seçim
aşamasına gelene kadar daraltma surecinin dört aşamasından (büyüklük ve güç; toplumsal cinsiyet rolleri; sosyal
değerler ve içsel-biricik benlik) geçmektedir. Çocuklar bu aşamalardan geçerken kendileri için sosyal açıdan kabul
edilemeyen meslekleri, uzun vade de kendi ilgi, yetenek ve mesleki değerleri ile örtüşebilecek meslekler olsa bile
reddetmeye başlarlar. Bu nedenle de okul öncesi dönemden itibaren çocukların mesleklerle ilgili düşüncelerinin
neler olduğunu bilmek son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı 6, 8, 10 yaşlarında olan ve okul öncesi eğitim
ve temel eğitime devam eden çocukların dört mesleğe (hemşire, uçak pilotu, müzisyen ve polis) ilişkin cinsiyet
algılarının incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda sınıf rehberliği etkinliği olarak öğrencilere hemşire,
uçak pilotu, müzisyen ve polis olmak üzere dört meslek adı verilerek, bu meslek sahiplerinin resimleri çizmeleri
istenmiş ve çizdikleri meslek elemanlarını hangi cinsiyete göre çizdikleri katılımcıların cinsiyeti ve okul türüne göre
incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İzmir il merkezinde biri devlet okulu biri de özel okul olmak üzere
temel eğitime devam eden 129 öğrenci (79 kız ve 50 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 32’i si
(%25) anasınıfı, 60’ı (%46) 2.sınıf, 37’si (%29) 4.sınıfa devam etmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular;
katılımcıların sınıf düzeylerine (anasınıfı, ikinci sınıf ve dördüncü sınıf) göre sırasıyla %84, %91 ve %92
oranlarında hemşirelik mesleği için kadın çizdikleri; %65, %5 ve %24 oranlarında pilotluk mesleği için kadın
çizdikleri; %53, %48 ve %49 oranlarından müzisyenlik mesleği için kadın çizdikleri; %56, %17 ve %41 oranlarında
polislik mesleği için kadın çizdikleri belirlenmiştir. Ayrıca yapılan çizimlerde özel okul ve devlet okulu
öğrencilerinin farklılık göstermemiştir. Elde edilen bulgular alan yazına dayalı olarak tartışılmış ve çocukların
kariyer gelişimini destekleyici önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Kariyer Gelişimi, Çocukluk Dönemi, Cinsiyet Algısı.

(2118) Çözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşıma Dayalı Çatışma Çözme PsikoEğitim Programının Ortaokul Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerine
Etkisi
Tuba BAĞATARHAN¹, Diğdem Müge SİYEZ²
¹Milli Eğitim Bakanlığı, ²Dokuz Eylül Üniversitesi
tubagatarhan@hotmail.com, didem.siyez@gmail.com
Özet
İki ya da daha fazla taraf arasında uyuşmayan isteklerden kaynaklanan anlaşmazlık olarak tanımlanabilen çatışma
öğrenciler arasında sıklıkla yaşanan ve müdahale edilmesi gereken önemli bir sorun olarak görülmektedir (Bilgin,
2008). Bireyi, sorunlarını çözmede en önemli ve en güçlü kaynak olarak gören çözüm odaklı kısa süreli yaklaşım ise
çeşitli teknikleriyle grup çalışmalarında etkili bir yaklaşım olarak görülmekte ve yaygın bir şekilde tercih
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edilmektedir (Sharry, 2001). Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin çatışma çözme becerilerini geliştirmek
amacıyla çözüm odaklı psikolojik danışma yaklaşımına dayalı bir psiko-eğitim programının geliştirilmesi ve
etkililiğinin test edilmesidir. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.
Araştırmanın bağımsız değişkeni, uygulanan psiko-eğitim programı, bağımlı değişkeni ise öğrencilerin çatışma
çözme becerileridir. Araştırma, Aydın ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden
iki ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Okullardan biri deney grubu diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney
ve kontrol gruplarının farklı okullardan seçilmesinin nedeni, psiko-eğitim programına katılan ve katılmayan
deneklerin birbirlerini etkileme olasılığını en aza indirmektir. Program uygulaması başlamadan önce deney
grubundaki öğrenciler ve velileri bilgilendirilmiş, velilerden yazılı olarak onay alınmıştır. Veri toplama aracı olarak
McClellan tarafından geliştirilip Taştan (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çatışma Çözme Ölçeği
kullanılmıştır. Deney grubu ile her biri 1 saat süren, 5 oturumdan oluşan çözüm odaklı kısa süreli yaklaşıma dayalı
çatışma çözme psiko-eğitim çalışması yürütülmüştür. Kontrol grubuna ise herhangi bir işlem yapılmamıştır.
Verilerin analizi Çok Değişkenli ANOVA (MANOVA) ile yapılmıştır ve SPSS 21.0 istatistik paket programı
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırmada, çözüm odaklı kısa
süreli yaklaşıma dayalı çatışma çözme psiko-eğitim programı sonrasında deney grubunun yapıcı çatışma çözme
puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış, yıkıcı çatışma çözme puan ortalamalarında ise istatistiksel
olarak anlamlı bir düşüş saptanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, çözüm odaklı kısa süreli yaklaşıma
dayalı çatışma çözme psiko-eğitim programının ortaokul öğrencilerinin çatışma çözme becerileri üzerinde etkili
sonuçlar verdiği söylenebilir.
Anahtar sözcükler: Çatışma Çözme, Çözüm Odaklı Yaklaşım, Psiko-Eğitim.

(2119) Kardeş İlişkileri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması
Fulya CENKSEVEN ÖNDER¹, Raşit AVCI²
¹Çukurova Üniversitesi
²Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
fulyac@cu.edu.tr, rasitavci@mu.edu.tr

Özet
Eşler, çocuklar ve hatta anne baba ile yaşanandan bile daha uzun süreli olan kardeşler arasındaki ilişkiler çocukluk
ve ergenlik döneminde sosyalleşme dolayısıyla gelişim üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Dunn, 1995, Furman ve
Buhrmester, 1985). Bu nedenle kardeş ilişkilerinin niteliğini belirlemeye yönelik ölçme araçları üzerinde çalışmak
önem taşımaktadır. Bu araştırmada Furman ve Buhrmester (1985) tarafından geliştirilmiş olan Kardeş İlişkileri
Ölçeği’nin kısa formunun Türkçe’ye uyarlama çalışmasını yapmak amaçlanmıştır. Kardeş İlişkileri Ölçeği’nin kısa
formu dört boyuttan (yakınlık, güç, çatışma ve rekabet) oluşmakta olup, 39 maddedir. Araştırma grubunu, Adana ili
merkez ilçelerine bağlı 7 devlet ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8. ve sınıflarında öğrenim gören 481’i (%53.1) kız,
424’ü (%46.9) erkek toplam 905 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 304’ü (%33.6) altıncı sınıf, 331’i (%36.6)
yedinci sınıf ve 270’i (%29.8) sekizinci sınıf öğrencisidir. Araştırma grubunun yaş aralığı 11-15 ve yaş ortalaması
13.10’dir (sd= 0.88). Araştırmada betimleyici, korelasyonel ve güvenirlikle ilgili analizler SPSS 17 programında,
ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek için gerçekleştirilen Doğrulayıcı Faktör Analizi ise, LISREL 8.70 (Jöreskog ve
Sörbom, 1996) programında yapılmıştır. Analizler sırasında “güç” alt ölçeğinin yakınlık alt ölçeğinden ayrışmadığı
görülmüş, güç alt ölçeği analiz dışı bırakılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda özgün forumundan farklı
olarak üç faktörlü yapının (yakınlık, çatışma ve rekabet) iyi uyum değerleri ürettiği belirlenmiştir [χ²/sd(420.22/84 =
5.00); RMSEA=.067; SRMR=.060; CFI=.96; NNFI=.95; GFI= .94; AGFI =.92]. Kardeş İlişkileri Ölçeği’nin alt
ölçekler için ayrı ayrı Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları incelenmiştir. Bu doğrultuda Sıcaklık/Yakınlık alt ölçeği
için .85, çatışma alt ölçeği için .72; ve rekabet alt ölçeği için de .69 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu bulgular,
kardeş ilişkileri ölçeğinin üç faktörlü yapısının Türk ergenleri üzerinde geçerli ve güvenilir olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Kardeş İlişkileri, Ergenler, Ölçek Uyarlama.
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(2121) Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Mağduriyetlerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mücahit GÜLTEKİN¹, Fatih BAYKAL²
¹Afyon Kocatepe Üniversitesi
²M.E.B.
mgultekin1@hotmail.com, f.baykal@hotmail.com
Özet
Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte kişiler arası iletişimin yeni formları ortaya çıkmış ve bireyler iletişimde bu
formları kullanmaya başlamıştır. E-mail, sms, sosyal paylaşım siteleri, sohbet odaları, blog siteleri günümüzde
bireyler arasındaki iletişimde yoğun şekilde kullanılmaktadır. İletişimdeki bu gelişmeler özellikle teknolojiyi
yakından takip eden gençlerin vazgeçilmez birer parçası olmuştur. Gençler arasında kullanılan sanal iletişim birçok
yönden faydalı görülse de son yıllarda gençlerin yaşamında ciddi olumsuzlukların yaşanmasına neden olmuştur. Bu
olumsuzlukların başında ise siber zorbalık/mağduriyet gelmektedir. Bu bağlamda gençler arasındaki bu
zorbalığın/mağduriyetin nedenlerinin araştırılmasının ve siber zorbalığı/mağduriyeti azaltmaya/önlemeye yönelik
çalışmaların yapılmasının önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu araştırmada lise öğrencilerinin siber zorbalık ve
mağduriyetlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda lise öğrencilerinin
siber zorbalık ve mağduriyetlerinin; cinsiyete, sınıf düzeyine, anne-baba eğitim düzeyine, algılanan sosyo-ekonomik
duruma ve anne-baba durumuna (birlikte-ayrı-üvey) göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma
betimsel bir araştırma olup; araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır.Araştırmanın örneklemi
Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde öğrenim gören 461’i kız (%68,9) 208’i (%31,1) erkek olmak üzere 669 lise
öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Siber Mağdur-Zorba Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu”
kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 16 aracılığıyla betimsel istatistikler, Kruskal Wallis H- Testi ve Mann
Whitney U-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; öğrencilerin siber zorbalık ve siber
mağduriyet ölçeğinden aldıkları puanlar sınıf düzeylerine ve anne-baba durumlarına (birlikte-ayrı-üvey) göre
değişmezken, cinsiyet, anne-baba eğitim durumu ve algılanan sosyo-ekonomik durum değişkenlerine göre anlamlı
bir şekilde farklılaşmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Lise Öğrencileri.

(2201) Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Dersi Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
(Aydın İli Efeler İlçesi Örneği)
Erkan KIRAL¹, Erman BARAN²
¹ Adnan Menderes Üniversitesi
²Ted Koleji
erkankiral74@gmail.com, ermanbaran@hotmail.com
Özet
Aydın ili kamu ilkokullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin müzik dersine ilişkin görüşlerinin ortaya
çıkarılmasını amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu; kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen iki okuldan; tesadüfü olarak seçilen
15 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Aydın il merkez Efeler ilçesinde
yapılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından eğitim uzmanlarının görüşleri alınarak gerekli düzeltmeler
sonucunda oluşturulmuştur. Veri toplama aracında yarı yapılandırılmış açık ve kapalı uçlu sorular ile öğretmenlerin
demografik özelliklerini içeren sorular bulunmaktadır. Çalışma grubunun olduğu okullar araştırmacılar tarafından
ziyaret edilerek, gönüllü olan katılımcılara gerekli açıklamalar yapılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler
nitel araştırma analiz teknikleri ile incelenmiştir. Elde edilen veriler tema ve alt temalara ayrılmış; frekans olarak
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamının üniversite de müzik eğitimi
aldığı, ancak aldıkları eğitimin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. İki öğretmenin müzik dersinde kendilerinin derse
olan ilgisi ve bir enstrüman çaldıkları için sorun yaşamadığı ancak 13 öğretmenin müzik dersinde; teknik bilgi
eksikliği, kılavuz kitabın yetersiz anlatımı, müzik odasının olmaması, müzik eğitimi alanından gelmeme ve malzeme
eksikliği nedeni ile sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenler müzik dersinde ortaya çıkan sorunlara ilişkin;
branş öğretmenleri derse girmeli, kılavuz kitap açıklayıcı olmalı, hizmet içi eğitim olmalı, müzik odası olmalı ve
malzeme alımı olmalı şeklinde çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. Bununla birlikte üniversitelerden mezun olan
sınıf öğretmenlerinin en az bir enstrüman eğitimi verecek kadar donanıma sahip olacak şekilde mezun olması
gerektiği de ifade edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, İlkokul, Sınıf Öğretmeni.
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(2202) Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yaşadıkları
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Hasan Güner BERKANT¹, Gökay ATILGAN²
¹Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
²Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Osmaniye
hgberkant@gmail.com, gokay_atilgan@hotmail.com
Özet
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, normal gelişim gösteren bireylerle beraber eğitim görmelerine olanak sağlayan
kaynaştırma eğitimi uygulamaları çeşitli ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün ciddi anlamda önem
kazanmaya başlamıştır. Ancak, Türkiye’de uygulanan kaynaştırma eğitimi uygulamalarında özel eğitime ihtiyacı
olan öğrencilere ve öğretmenlere yeteri kadar destek hizmet sağlanamadığı ve kaynaştırma uygulamalarının tüm
sorumluluğunun tamamen sınıf öğretmenlerine bırakıldığı görülmektedir. Bu durum, sınıf öğretmenlerinin
kaynaştırma eğitiminde bazı sorunlar yaşamalarına yol açabilmektedir. Araştırmanın genel amacı, sınıf
öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili yaşamış oldukları sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm
önerilerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ili
Türkoğlu ilçesinde bulunan sekiz ilkokulda görev yapmakta olan ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan 20 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yönteminin kullanıldığı araştırmada, yarı
yapılandırılmış ve açık uçlu sorulardan oluşmuş görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle
analiz edilmiştir. Bulgularda, sınıf öğretmenlerinin her ne kadar kaynaştırma uygulamalarına yönelik olumlu
düşüncelere sahip olsa da, mevcut şartlardan dolayı olumsuz görüşlerin daha ağır bastığı görülmektedir. Sınıf
öğretmenleri kaynaştırma uygulamaları konusunda kendilerini yetersiz hissettiklerini, hizmet içi eğitimleri yetersiz
bulduklarını, uzman desteğine ihtiyaç duyduklarını, kaynaştırma uygulamalarında sınıfların fiziki koşullarından
kaynaklanan sorunların ve materyal eksikliklerinin olduğunu, kaynaştırma uygulamalarında ailelerden de yeteri
kadar destek göremediklerini belirtmektedirler. Sınıf öğretmenleri kaynaştırma uygulamalarında yaşanan sorunlara
yönelik çözüm önerileri olarak, kaynaştırma uygulamaları için ayrı bir eğitim ortamının (destek eğitim odasının)
olmasını, materyal desteğinin sağlanmasını, ciddi ve işe vuruk olan hizmet içi eğitimlerin olmasını ve ailelerin ciddi
anlamda bilgilendirilmesini önermektedirler.
Anahtar Sözcükler: Sınıf Öğretmeni, Kaynaştırma Eğitimi, Öğretmen Görüşleri.

(2203) Sınıf Öğretmenlerinin Denetim Uygulamalarının Nasıl Olması
Gerektiğine İlişkin Görüşleri
Yusuf CERİT¹, Hatice KADIOĞLU ATEŞ², Serkan KADIOĞLU³
¹Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ², ³ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
cerit_y@ibu.edu.tr, hatice.kadiogluates@izu.edu.tr, serkan1955@hotmail.com
Özet
Eğitim denetiminde öğretimin geliştirilmesine odaklanılması nedeniyle ağırlıklı olarak sınıf içerisinde öğretim
etkinliklerini gerçekleştiren öğretmenlerin denetimi şeklinde yapılmaktadır. Denetim etkinliklerinden beklenilen
sonucun alınabilmesi, denetlenen kişilerin beklentilerinin bilinmesini gerektirebilir. Çünkü denetim sonucunda
yapılması gerektiği düşünülen eylemler denetlenen kişiler tarafından yerine getirilecektir. Bu anlamda öğretmenlerin
denetim kavramına hangi anlamı yüklediklerinin, denetimin nasıl yapılması gerektiğini ve kimler tarafından
denetlenmek istediklerinin belirlenmesi eğitim denetiminden beklenilen öğretimin nitelikli şekilde
gerçekleştirilmesine olumlu şekilde katkı yapabilir. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin denetim uygulamalarının
nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016
eğitim öğretim yılında, İstanbul ili Esenler, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde görev yapan ve araştırmaya
gönüllü olarak katılmak isteyen 100 tane sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Bu çalışmada konu ile ilgili bilgiler
yapılandırılmamış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler ortalama 45
dakikalık bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere görüşmenin başında cinsiyetleri, eğitim durumları,
mezun oldukları üniversite, bölüm ve fakülteleri vs sorularını da kapsayan kişisel bilgileri sorulmuştur. Görüşme
kapsamında sınıf öğretmenleriyle genel olarak şu konular hakkında görüşülmüştür. Bunlar; denetimin kimler
tarafından, hangi sıklıkla yapılması, tercih hakları olsaydı hangi aralıklarla denetim geçirmek istedikleri, denetimin
gerekli olup olmadığı, ilkokullardaki denetimlerin objektifliği, denetim puanlarını öğrenmek isteme durumları,
ilkokullarda yapılan denetimlerin öğretmenlerin gelişimine faydası, eğitim öğretim yılı sonunda ödüllendirilen
meslektaşlarını bilmek isteyip istemedikleri. Araştırmada elde edilen verilerin analizi devam etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Görüş, Öğretmen, İlkokul, Denetim.
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(2205) Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Kurallarının Belirlenmesi ve Etkililiği
Hakkında Öğretmen Görüşleri
Sevil FİLİZ¹, İlknur KAÇAR²
¹ Gazi Üniversitesi
²MEB
sevilb@gazi.edu.tr
Özet
Öğrencilerden beklenen davranışlar, en iyi kurallar yolu ile belirtilir. Bundan dolayı sınıf kuralları sınıfta ilişkileri
düzenlemek bakımından önem taşımaktadır. Sınıf kuralları, öğretmenin ve öğrencilerin haklarının karşılıklı olarak
korunmasını sağladığı için iki yönlü faydası bulunmaktadır. Çünkü öğrencinin ortaya koyduğu davranışının doğru
ya da yanlış olduğunu belirlemede ölçüt, sınıf kurallarıdır Bu çalışma ile sınıf kurallarını belirleme ve uygulama
sürecine ilişkin öğretmen görüşleri araştırılarak öğrencilerin olumlu davranışlarının artacağı düşünülmektedir. Bu
çalışmada sınıf kurallarını belirleme ve uygulama sürecine ilişkin öğretmen görüşleri araştırmanın problemini
oluşturmaktadır.
1. Çalışmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri nelerdir?
2.Sınıf kurallarının belirlenmesine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
3. Sınıf kurallarının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
4.Sınıf kurallarının etkili kullanımına ilişkin öğretmen önerileri nelerdir?
Çalışma betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubu Ankara ili Yenimahalle İlçesi Şehit Aytaç Usta İlkokulu’nda görev
yapan 25 sınıf öğretmeni olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır.
Öğretmenlerle birebir görüşme yapılarak formlardaki sorular cevaplandırılmıştır. Her bir görüşme yaklaşık 20
dakika sürmüştür.. Araştırma etiği çerçevesinde katılımcıların isimleri kullanılmamıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin
sınıf kurallarını belirlerken davranışları göz önüne aldıkları özellikle sorun olan davranış ve beklenen davranışlar
doğrultusunda sınıf kurallarını belirledikleri ve sınıf kurallarını belirleme sürecine öğrencileri kattıkları
belirlenmiştir. Sınıf kurallarının sayısı genellikle 10’un altında olduğu, kurallarla ilgili görsel kullanıldığı ve
görsellerin çoğunlukla göz seviyesine uygun yerlere asıldığı ortaya çıkmıştır. Sınıf kurallarının sınıf içi ve sınıf dışı
davranışları içerdiği, öğrencilerin davranışlarında olumlu değişiklikler yaptığı belirlenmiştir. Öğretmenler sınıf
kurallarına uyulmadığında hatırlattıklarını ve yine hatırlatmadıklarında etkisini kaybettiklerini dile getirirken,
kurallara uyulmadığında uyarı yaptıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin kurallara uyulmadığındauyarı, ödül, ailelerle
işbirliği, etkinlik ve öğretmenin tutarlı olması önerilerinde bulundukları görülmüştür. Başarılı bir sınıf yönetimi için
sınıf kurallarına ihtiyaç vardır. Sınıf kurallarını belirleme sürecine öğrenci ve hatta velilerinde katılması kuralların
benimsenmesini daha da kolaylaştırır. Sınıf kuralarının açık ve anlaşılır olması kuralların etkisini arttırır. Sınıf
kurallarının uygulanma sürecinde verilen ödül ve cezalar öğrencinin kişiliğine zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Sınıf Kuralları, Öğrenci Davranışları, Sınıf Yönetimi.

(2207) “Sınıf Yönetimi Sözel Becerileri Ölçeği”nin Geliştirilmesi
Demirali Yaşar ERGİN
Trakya Universitesi
demiraliergin@hotmail.com
Özet
Yönetim, örgüt kaynaklarının paydaşların ortak amaçlarına ulaşması için en verimli şekilde kullanılmasıdır. Sınıf
yönetimi de kaynakların sınıf paydaşlarının (öğrenci, öğretmen, okul yönetimi) ortak amacı olan eğitimde başarıya
ulaşmayı sağlayacak yönde kullanılmasıdır. Eğitimde başarıya ulaşılması ile ilgili önemli faktörlerden biri, sınıf
yöneticisi konumunda olan öğretmenin, yönetim süreçlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmesidir. Sınıf yönetim
becerileri genel yönetim becerileri kapsamındadır. Planlama koordinasyon, organizasyon, iletişim, karar verme,
ödül-ceza yönetim vb süreçler sınıf yönetimi için de gereklidir. Öğretmenin bu süreçlerdeki başarısı öğrencilerle
yürüttüğü öğretimin de başarısını belirleyecektir. Öğretmenin sınıfı yönetmekle ilgili davranışlarının önemli bir
kısmı onun öğrencileriyle sözel iletişim tarzında kendini gösterir. Çalışma, 2015-2016 bahar yarıyılında Trakya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi tüm bölümler 4. sınıflar ve Pedagojik Formasyon programı öğrencilerinden random
seçilen toplam 788 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Sınıf
Yönetimi Sözel Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4'lü derecelemeli 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçek
geliştirme istatistikleri olarak altboyutları belirlemek için varimax rotated açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır.
Her alt boyut için ayrı ayrı madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı
hesaplanarak içtutarlık belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırtetme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt
çeyrekler arası t-testi uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için croanbach ve rulon katsayıları hesaplanarak
Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2016

Sayfa 132

güvenirlik belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında 4 faktörden oluşan ölçeğin geçerli, güvenilir ve
kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Sınıf Yönetimi, Ölçek Geliştirme, Geçerlilik, Güvenirlilik, Beceri.

(2209) Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısından Sorumluluk Algılarının
Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Gülay EKİCİ, Hasan AKDENİZ
Gazi Üniversitesi
gekici@gazi.edu.tr, hasanakdeniz.gazi@gmail.com
Özet
Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin öğrenci başarısından sorumluluk algılarını farklı değişkenlere göre
incelemektir. Çalışmada nicel model kapsamında ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Çalışmaya Ankara ili merkez
ilçelerine bağlı farklı ilkokul kurumlarında görev yapan toplam 78 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışma verileri
Guskey (1981) tarafından hazırlanmış olan ve Ekici (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan öğretmenlerin öğrenci
başarısından sorumluluk algı ölçeğiyle toplanmıştır. Ölçek başarıdan sorumlu olma ve başarısızlıktan sorumlu olma
boyutu olmak üzere toplam iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek toplam 30 madde içermektedir. Ölçeğin geneli için
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.855 olarak bulunmuştur. Verilerin çözümlenmesinde SPSS-20 paket
programıyla betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi, Pearson korelasyon katsayısı ve eta-kare etki
katsayısı kullanılmıştır. Çalışmada pek çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu kapsamda sınıf öğretmenlerinin
öğrenci başarısından sorumluluk algılarının ölçeğin hem genelinde hem de boyutlarında orta düzeyde olduğu tespit
edilirken, öğrenci başarısından sorumluluk algılarının başarısızlıktan sorumluluk algılarına göre daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin öğrenci başarısından sorumluluk algıları cinsiyetlerine göre istatistiksel
olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Diğer taraftan sınıf öğretmenlerinin öğrenci başarısından
sorumluluk algıları kıdemlerine göre anlamlı farklılık gösterirken, belirlenen bu anlamlı farklılığın kıdemi düşük
olan öğretmenler yönünde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sınıf mevcutlarına göre, öğretmenlerin öğrenci
başarısından sorumluluk algıları anlamlı farklılık gösterirken, sınıf mevcutları ≤10 olan sınıflarda öğretmenlerin
algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin görev yaptıkları okulun bulunduğu
sosyo-ekonomik çevre açısından öğretmenlerin öğrenci başarısından sorumluluk algılarının anlamlı farklılık
göstermediği belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin öğrenci başarısından sorumluluk algılarıyla demografik özellikleri
arasında düşük düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin öğrenci başarısından
sorumluluk algı düzeylerine kıdemin ve sınıf mevcudunun etki büyüklüğü değerinin orta ve yüksek düzeylerde
olduğu tespit edilmiştir (η2 = 0.043 ve η2 = 0.064).
Anahtar Sözcükler: Sınıf Öğretmeni, Öğrenci Başarısından Ve Başarısızlığından Sorumluluk Algısı, Demografik
Özellikler.

(2301) Kadın ve Çocuk Haklarında Duyarlılık Oluşturmada Fotoğraf
Kullanımı
Sevim GÜVEN, Mehmet KARATAŞ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
sevim.guven@gop.edu.tr, mehmet.karatas@gop.edu.tr
Özet
Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında programındaki 5. Yarıyıl dersi olan İnsan
Hakları ve Demokrasi dersinde kadın ve çocuk haklarına ilişkin farkındalığın oluşturulmasında ve öğretilmesinde
fotoğraf çekiminden yararlanmaktır. Fenomolojik bir çalışma olarak tasarlan bu çalışma 2013-2014 eğitim öğretim
yılında ölçüt örneklem yoluyla belirlenmiş 97 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı 3. sınıf
öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirmiştir. Çalışmada öğrencilerden bu ders kapsamında kadın ve çocuk haklarına
yönelik özgün fotoğraflar çekmeleri istenmiştir. Çalışmadaki Fotoğrafların 73’ü çocuk haklarına 24’ü kadın
haklarına yöneliktir. Fotoğraf çekiminde aile bireylerinden izin alınmıştır. Çekilen bu fotoğraflar insan hakları günü
programından sergilenmiştir. Ayrıca ve bu fotoğraf çekiminin, öğrencilerde çocuk ve kadın haklarına yönelik
oluşturduğu farkındalığa ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yazılı görüşleri alınmıştır. Öğrencilerden konuya
ilişkin açık ve kapalı uçlu olmak üzere 8 sorudan oluşan anketi doldurmaları istenmiştir. Bu ankette, hem Türkiye’de
kadın ve çocuk haklarına yönelik sorular hem de fotoğraf çekiminin kadın ve çocuk hakları konusunda öğrencilerde
oluşturduğu algıya ilişkin sorulara yer verilmiştir. Doküman analiz yoluyla elde edilen bu verilerin çözümlenmesi
betimsel veri analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrenciler Türkiye’de kadın haklarına yönelik
sorunların başında şiddet, erkeğin gerisinde kalma, taciz, tecavüz, sorunların önlenmemesi, özgürlüklerin
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kısıtlanması gibi problemlerin olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Çocuk haklarına ilişkin sorunları başında ise
çocuk yaşta evlilik, çocuk işçi, sorunların önemsenmemesi, şiddet, ihmal ve istismar, fırsat ve imkân eşitsizliği,
sevgisizlik, hakların bilinmemesi, okulda bu konuların yeterince öğretilmemesi olduğu yönünde görüş bildirdikleri
tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin ilgili derste bu konuya ilişkin fotoğraf çekiminden faydalanmanın bu
hakların farkındalığının oluşturulmasında olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

(2302) Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Coğrafya
Kazanımlarına Ait Görsellerin İncelenmesi
Mustafa GİRGİN, Erhan AYDIN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
mirgin@msn.com, er_ay25@hotmail.com
Özet
Bu araştırmada, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kullanılan özel yayınevi basımı dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler
ders kitabındaki coğrafya kazanımlarına ait görsellerin görsel tasarım, mesaj aktarımı, ders kazanımlarını karşılama,
ilişkilendirme ve öğrenci gelişim düzeyi açısından analizi amaçlanmıştır. Görseller; resim, grafik, harita, şema ve
diyagram şeklinde tasarlanıp kullanılmalarına rağmen aralarında en güçlü olanlar fotoğraflardır. Öğrenme-öğretme
süreçlerinde soyut kavramları somutlaştırmaya yarayan görseller çoğu zaman açıklayıcıdır. Yerine göre bir durumun
başka bir duruma değişimini göstermeye yarar; yerine göre bir metin kutusundan daha etkili öğrenmeyle
sonuçlanır. Bir görselin bir sözcükten daha anlamlı kabul edildiği eğitim dünyasında; Görseller sadece derste ve ders
kitabında kullanmayla sınırlı değildir. Aynı zamanda görsel tasarımı ve üretimiyle de ilgilidir. Bu durumda ders
kitaplarındaki görsel çalışmaları karşımıza çok boyutlu bir sorun olarak çıkmaktadır. İlki görselin kullanım amacıyla
ilgili olan kategorilerdir. İkincisi görsel geliştirme ve son olarak görseli öğretimde kullanılmasıdır. Görsellerin
bulunması ya da tasarlanıp üretilmesi, adlandırılması, amacının açıklanması ve ders içeriğiyle ilişkilendirilmesi gibi
oldukça zengin bir çıktı profili gösterir. Elimizdeki verilere göre, öğrencilerin görseller hakkındaki tutumları renkli
ve somut görseller lehine olması; incelenen kitapta dikkat edilen noktaları büyük ölçüde belirlemiş oluyor. Çalışma,
tarama modeline uygun olarak, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin
analizinde Coğrafya görsellerinin ünitelere dağılımı belirlenmiş, “Ders Kitabı Görsel İnceleme Kriterleri” formuyla
veriler toplanarak betimsel yorumlaması yapılmış, bir Coğrafya eğitimi uzmanı, iki de Sosyal Bilgiler eğitimi
uzmanı görüşü alınmıştır.Dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki Coğrafya kazanımlarına ait görsellerin
büyük bir kısmı fotoğraflardan oluşmuş ve karikatür gibi mesaj aktarımı güçlü, mizahi yönden öğrenciyi geliştirici
görsellerin hiç kullanılmadığı belirlenmiştir. Çeşitlilik olmadığı görseller kitap için özel olarak hazırlanmamış, farklı
kaynaklardan gelişigüzel olarak kitaba aktarılmıştır. Genel olarak Coğrafya kazanım görselleri, ilişkilendirme
düzeyi, kazanımı karşılama düzeyi ve öğrenci düzeyine uygunluğu bakımından yeterli olmasına karşın; mesaj
aktarımına katkıda bulunma durumu ve görsel tasarım ilkelerine uygunluğu ortalama değerlerin altında kalmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı, Coğrafya, Kazanım, Görsel.

(2304) I.Dünya Savaşı Sırasında Zamanın Ruhunun Öğrenci Faaliyetlerine
Yansıması: Hatıra-Yı Celadet Topu
Hamide KILIÇ
İstanbul Üniversitesi
hamide.kilic@istanbul.edu.tr
Özet
I. Dünya Savaşı tarihin özüne karşı yapılmış bir savaştır. Bu savaş, geleneksel anlamda tarih boyunca yaşanan tüm
savaşları ardında bırakmış; cephede yaşanan çatışmaların yanı sıra cephe gerisinde seferberlik ve vatanperverlik
gösterilerinin yaşanmasına sebep olmuştur. Savaşı tüm boyutlarıyla anlatabilecek bir tarih anlayışı ya da yazabilecek
bir yeterlilik henüz yoktur. Çünkü I. Dünya Savaşı pek çok fenomenin-olgunun ortaya çıktığı savaştır.
Vatanseverlik, fedakarlık, büyük ekonomik krizler, sürgün, milliyetçilik, sınır değişimleri, uluslararası savaşbarış… Bu bağlamda I. Dünya Savaşı ile ilgilenen her araştırmacı savaşın farklı boyutlarını ele alabilmektedir.
Osmanlı Devleti de I. Dünya Savaşı’na dönemin her savaşa katılan devleti gibi büyük umutlarla girmiştir. Savaşın
ağır koşulları sivil hayatta insanları olumsuz yönde etkilerken Osmanlı halkı cepheden gelen her türlü haberle
yaşamlarına yön vermek zorunda kalmıştır. Dönemin gazetelerinin savaş alanlarından verdiği haberler ışığında
özellikle başkent İstanbul’da cepheye yardım amacıyla farklı sosyal faaliyetler yaşanmıştır. Bu faaliyetlerde
Osmanlı kadını, cemiyetler vasıtasıyla aktif rol oynamış ve çalışmalarında toplumun diğer kesiminden özellikle de
gençlerden ve öğrencilerden de destek görmüştür. Cemiyetler cephedeki askerler için tütün, kıyafet gibi yardımların
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yanında yaralı askerler için de yardım faaliyetleri yürütmüşlerdir. Küçücük okul talebeleri Donanma Cemiyeti için
rozet satışları yapmışlar; öğretmenleriyle birlikte gazi ziyaretlerine gitmiş ve onlara para ve tütün gibi hediyeler
vermişlerdir. Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti de cephe gerisinde askerlerin ailelerine yardımı
amaçlamıştır. Başlarda cemiyet, ekmek parası kazanacak kimsesi olmayan (muînsiz) asker ailelerine her sabah bir
kase çorba dağıtmayı amaçlamış ancak bunun zor olacağına kanaat getirilerek gıda (pişmemiş) ve eşya verilmesine
karar verilmiştir. Bu gıda ve eşya yardımı için gerekli olan parasal desteklerden biri de 1916 yılında Hatıra-yı
Celadet Topu olmuştur. Yaşanan toplumsal seferberlik bir vatanseverlik gösterisine dönüşmüş ve bir anda
gazetelerde “Hatıra-yı Celadet Topuna verilen ianeler” başlığıyla haberler yayınlanmaya başlamıştır. Hatıra-yı
Celadet Topu Osmanlı devletinde ilk defa bir savaşın zaferlerinin hatırlatılması ve halkın moralinin yüksek tutularak
savaşın devamına yönelik desteğin sağlanması amacıyla yapılmış abidedir. Top, Çanakkale Cephesinde kazanılan 5
Mart zaferini (18 Mart 1915) temsil etmektedir. Bu abide zamanla sadece cephedeki askerlerin fedakarlık ve vatan
savunmasını temsil etmemiş, gazetelerde yayınlanan listelerden anlaşılacağı üzere cephe gerisindeki Osmanlı
halkının -kadın, erkek, çocuk, öğrenci- fedakarlıklarının ve vatanseverliklerinin de temsili olmuştur. Bu çalışmada
dönemin ileri gelen gazetelerinden dönemin Türk gazetelerinden Tanin ve İkdam’da yayınlanan Hatıra-yı Celadet
Topu’na yapılan para bağışları listeleri incelenip listelerde yer alan okul, öğrenci, öğretmen adları belirlenerek okul
ve öğrencilerin yapmış olduğu bağışlar ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle bir anda bir vatanperverlik gösterisine
dönüşen bu para bağışlarından öğrencilerin nasıl etkilendikleri ve yaşadıkları heyecan betimlenmeye ve dönemin
sosyal hayatında öğrencilerin aktif şekilde rol oynadıklarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Listelere göre sadece
İstanbul okulları değil Anadolu’dan da okulların adları bu listelerde yer almaktadır. Ayrıca azınlık okullarının adları
da bu listede yer almaktadır.
Anahtar Sözcükler: Hatıra-Yı Celadet Topu, İane, Savaş, Öğrenci.

(2305) Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Haklarına İlişkin Bilgi
Düzeyleri
Muhammet Avaroğulları, Tuğba Özen
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
muhammet@mu.edu.tr, tugbaozen00@gmail.com
Özet
İnsan, düşünen, bilen, eylemde bulunan karşılaştığı kişi ve varlıklara değer atfeden hem biyolojik hem de fizyolojik
bir varlıktır. İnsan, doğası gereği var olan insan onurundan kaynaklanan hak ve özgürlüklere sahiptir. Voltaire’ e “
insan hakları için ne yapabiliriz?” diye sorulduğunda “insanların bilmesini sağlayın” dediği söylenir. Buradan
hareketle insan hakları eğitimini verecek olan öğretmenlerin insan hakları konusunda bilgi durumları merak unsuru
olmuştur. Son yıllarda üzerinde çeşitli araştırmalar yapılan insan hakları eğitimi konusunda, literatürdeki
araştırmaların sınırlı olduğu ve insan hakları hakkında öğretmen adaylarının bilgi düzeyler ile ilgili bir araştırma
olmadığı belirlenmiştir. Eğitim fakültelerinde zorunlu olarak sadece Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde insan
hakları ve demokrasi dersi verilmektedir ve ortaokulda insan hakları eğitimini yürüten öncelikli kişiler sosyal
bilgiler öğretmenleridir. Bu araştırma ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde eğitim gören Sosyal Bilgiler
öğretmen adaylarının insan haklarına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü öğrencileri, örneklemi ise Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden gönüllü olan 28 kişi
oluşturmaktadır. Çalışma tarama yöntemi ile yapılmış, veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarına insan
haklarına ilişkin bilgileri klasik bir soru sorulmuştur. Veriler betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Bulgular
incelendiğinde öğretmen adaylarının yazdıkları hakların kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere
beş ana bölüm altında toplandığı; bu bölümlerden ise en çok kişisel ve siyasal haklara yer verildiği görülmüştür.
Belirtilen ana bölümlerin altında yer alan haklar hakkında bilgi sahibi olan ve bu hakları içselleştirmiş öğretmen
adaylarının insan hakları eğitimini daha başarılı yürütecekleri düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: İnsan Hakları, Sosyal Bilgiler, Bilgi Düzeyi.
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(2306) Tarih Eğitiminde Edebiyatın Tamamlayıcı Bir Alan Olarak Kullanımı:
Modern Dönem (1750-1914) Avrupa Tarihi Örneği
Kezban ACAR
Celal Bayar Üniversitesi
keziban.acar@cbu.edu.tr, kacar45@yahoo.com
Özet
Roman, hikaye ya da şiir gibi değişik edebiyat türleri, hem onları yazanların bir olaya nasıl baktığını gösterirler, hem
de ele aldıkları tarihi dönem ve olaylara ışık tutarlar. Bu yönüyle de belli dönem ya da olayların açıklanmasında
tamamlayıcı ve pekiştirici bir rol oynayabilirler. Üstelik işin içine edebiyat ve hatta film, belgesel vs. girince, hem
öğrencilerin öğrenmelerine katkıda bulunabilir hem de tarih eğitimi daha zevkli ve canlı hale getirilebilirler.
Ülkemizde genel olarak tarih-edebiyat ilişkisine, özellikle tarih eğitiminde edebiyatın kullanımına dair birçok
çalışma bulunmaktadır. Bunlar, ilköğretim ve ortaöğretimde Türk veya Osmanlı tarihinin öğretiminde veya
çocuklara tarihi bilincin kazandırılmasında tarihi romanların, tarihi hikayelerin, efsane ve destanların rolünü
inceleyen ve analiz eden önemli çalışmalardır. Ancak hiç birisinde Avrupa tarihi eğitiminde edebiyatın kullanımına
değinilmemiştir. Bu makalede ise tarih eğitiminde, Modern Dönem (1750-1914) Avrupa tarihinde önemli bir yere
sahip olan Endüstri Devrimi, Fransız İhtilali, 1848 İhtilali, Yeni Emperyalizm, Birinci Dünya Savaşı gibi olayların
anlatımında, Charles Dickens, Anatole France, Rudyard Kipling, Joseph Conrad, Eric Maria Remarque gibi
isimlerin eserlerinin kullanımından örnekler verilecektir. Verilen örnekler üzerinden tarih eğitiminde edebiyatın
tamamlayıcı bir alan olarak kullanımını değerlendirilecek ve analiz edilecektir.
Anahtar Sözcükler: Tarih Eğitimi, Edebiyat, Roman, Avrupa Tarihi, Modern Dönem.

(2307) Göç Kavramının Öğretimi
Cennet PAMUKCU¹, Adem SEZER²
¹Milli Eğitim Bakanlığı
²Uşak Üniversitesi
cennet2011@gmail.co, admsezer@gmail.com
Özet
İnsanlık tarihinin başlangıcından bu güne kadar "göç" insan hayatında yer alan bir olgudur. İnsanlar göç nedeniyle
tanımadığı, bilmediği coğrafyada ve kültürde kendini bulur ve göç edilen yerdeki insanlarla aynı coğrafya da var
olma mücadelesi verir. Bu yüzden göçe katılmış olan insanların yanı sıra göç edilen yerdeki insanların göç edenlere
karşı düşünceleri ve onları nasıl karşılayacakları önemlidir. Bugün Türkiye'ye göç eden 4 milyon Suriyeli' nin
varlığına karşı insanların zaman zaman ortaya koyduğu tepkisel davranışlar ve sosyal medyadaki paylaşımlar göç
olgusunun toplumsal hayattaki etkilerini yansıtmaktadır. Bu yüzden okul programlarında göç olgusunun nasıl
öğretildiği önemli bir konu olarak görülmelidir. Nitekim okul programları göçe katılan kişilerin yaşadığı zorlukları
ve göç alan yerdeki insanların onları nasıl karşılaması gerektiği konusunda öğrencileri kazanımlarla
şekillendirmelidir. Ayrıca göç olgusuna karşı öğrencilerin bilinçlendirilmesi ulusal varlığımız ve birliğimizin
korunması ve sürdürülmesi açısından da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle yapılan çalışmayla, 2015-2016 eğitim
öğretim yılında okutulan 9, 10, 11 ve 12. sınıf MEB yayınevlerine ait Coğrafya, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı ders
kitaplarında göç kavramına nasıl yer verildiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Tarama modelinde betimsel analiz
yöntemiyle yürütülen çalışmada, ders kitapları kavramsal çerçevede göç ve göçle ilişkili kavramlar dikkate alınarak
verilen tanıma ve sınıflandırmaya göre değerlendirilmiş göç kavram haritaları oluşturulmuştur. Araştırmanın
sonucunda yenilenilen ve revize edilen öğretim programlarında güncel göçe ilişkin yaşanan olaylara yer verilerek
öğrencilerin farkındalık düzeylerinin artırılması önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Göç, Coğrafya Dersi, Tarih Dersi, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi.
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(2308) Coğrafya Öğretiminde Model ve Maket Kullanımı
Adnan PINAR¹, Cennet PAMUKCU²
¹Necmettin Erbakan Üniversitesi
²Milli Eğitim Bakanlığı
apinar@konya.edu.tr, cennet2011@gmail.com
Özet
Doğası gereği coğrafya derslerinde görselleştirme etkili öğrenme ortamları oluşturmada son derece önemlidir.
Coğrafi görselleştirme, somut görsel sunumlar kullanarak, mekânsal konu ve problemleri görsel hale getirip,
insanların çok güçlü bilgi işleme yeteneklerini gözle görerek kullanmaları olarak ifade edilmektedir. Model ve
maketler, ders ortamına getirilemeyen doğal unsur veya doğal olayların görselleştirilmesinde önemli katkı sağlar.
Okullarda yaygın olarak coğrafya derslerinde kullanılan model ve maketlerin başlıcaları küre, yerin şekli, güneş
sistemi, yerin içyapısı gösteren modeller ile ova, dağ, plato, tepe, vadi, izohips eğrilerini gösteren maketler olarak
gösterilebilir. Ancak günümüze gelindiğinde coğrafya derslerinde kullanılan model ve maketleri yalnızca bunlarla
sınırlandırmak doğru olmayacaktır. Nitekim bilim ve teknolojideki gelişmeler, 2005 yılı sonrası yenilenen Coğrafya
Dersi Öğretim Programı (CDÖP)' nın derslerde materyal kullanımına ilişkin getirdiği bakış açısı ve coğrafya lisans
eğitim sürecinde öğrencilere verilen “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ve Özel Öğretim Yöntemleri”
derslerinin yansımaları olarak coğrafya öğretim materyalleri zenginleşmiş ve farklılaşmıştır. Bu çalışmada bu
nedenle coğrafya öğretmenlerine ve öğrencilere kendi materyallerini tasarlayıp hazırlamaları konusunda rehberlik
etmek amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında, Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında, CDÖP'nında ki kazanımlar ile ilişkilendirilen, tasarlanıp
geliştirilen materyal örnekleri ve bunların nasıl hazırlandığı sunulmuştur. Ayrıca yapılan çalışmanın alanda çalışan
coğrafya öğretmenlerine özgün materyal tasarlama ve geliştirme hususunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Coğrafya, Coğrafya Öğretimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi, Model ve
Maket Kullanımı

(2401) Ergenlerde e-Sağlık Okuryazarlığının İncelenmesi
Adile TÜMER¹, Nur DEMİREL², Ramazan YİĞEN³, Hasibe ÇAKIR³, Güllü ÖZTÜRK³, Mehmet ÖZTÜRK³
¹Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
²Marmara Üniversitesi
³Sağlık Bakanlığı
tadile@mu.edu.tr, nur-1993@hotmail.com, ramazan7048@hotmail.com, hasibe0093@hotmail.com,
gulluozturk140@hotmail.com, mehmet_9038@hotmail.com
Özet
e-sağlık okuryazarlığı, elektronik kaynaklardaki sağlık bilgilerini arama, bulma, anlama ve elde edilen bu bilgileri
bir sağlık problemini ele alma ve bu problemi çözmek için uygulayabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu
çalışma ergenlerde e-sağlık okuryazarlığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Muğla Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 10 lisede öğrenim gören 1250 öğrencinin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler “tanımlayıcı özellikler formu” ve "adölesanlarda e-sağlık okuryazarlık
ölçeği" ile toplanmıştır. Tanımlayıcı özellikler formunda; yaş, cinsiyet, kaçıncı sınıf olduğu, aile tipi, kardeş sayısı,
anne-babanın eğitim durumu, anne-babanın mesleği, yaşadığı yerleşim birimi, ekonomik durum, internet erişimi ve
erişim şekli, sağlığı algılama, kiloya göre beden algısı olmak üzere toplam 15 soru yer almıştır. Bebiş ve Coşkun
(2014) tarafından Türkçe' ye uyarlanan adölesanlarda e-sağlık okuryazarlık ölçeği; internet kullanmayla ilgili 2
madde ve internet tutumunu ölçen 8 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri; 5’li likert tipi ölçekleme yöntemi ile
“1= kesinlikle katılmıyorum, 2= katılmıyorum, 3= kararsızım, 4= katılıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum” şeklinde
düzenlenmiştir. Ölçekten en düşük 8 puan, en yüksek 40 puan alınmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan, e-sağlık
okuryazarlığının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin chronbach alfa değeri 0.78’dir (Bu çalışmada
ise chronbach alfa değeri 0.89). Veriler SPSS 20.0 paket programında değerlendirilmiştir. Araştırma öncesi, etik
kurul izni, araştırmanın yapıldığı kurumdan ve katılımcılardan yazılı izin alınmıştır. Araştırma kapsamındaki
öğrencilerin %49.2' sinin erkek, yaş ortalamasının 15.92±0.95 olduğu saptanmıştır. E-sağlık okuryazarlık ölçeği
toplam puan ortalaması 27.52±6.76’dır. Kız öğrencilerin, çekirdek ailede yaşayanların, anne-baba eğitim düzeyi ve
gelir düzeyi yüksek olanların, sağlığı algılama düzeyi çok iyi olanların e-sağlık okuryazarlığı puan ortalamasının
daha yüksek ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan ergenlerin
e-sağlık okuryazarlığının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Çalışmanın farklı örneklem gruplarında tekrarlanması
hem literatüre katkı sağlaması, hem de ergenlerde konuyla ilgili farkındalık yaratması, dolayısıyla toplum sağlığını
geliştirmesi açısından önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Ergen, e-Sağlık Okuryazarlığı, Sağlığı Geliştirme.
Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2016

Sayfa 137

(2402) Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının
Karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi Örneği
Ali Gürel GÖKSEL¹, Çağdaş CAZ², Ömer Faruk YAZICI³, H. Can İKİZLER²
¹Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
²Marmara Üniversitesi
³Gaziosmanpaşa Üniversitesi
aligoksel@mu.edu.tr, cagdas.caz@marmara.edu.tr, omerfaruk.yazici@gop.edu.tr, hcikizler@marmara.edu.tr
Özet
Çalışmanın amacı;üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenimgören öğrencilerin spora yönelik tutumlarının
karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın evrenini; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Antrenörlük Eğitimi, Beslenme ve
Diyetetik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise; Marmara
Üniversitesi bünyesinde yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (44 kişi), Antrenörlük Eğitimi (89 kişi) ile Beslenme
ve Diyetetik (62 kişi) bölümlerinde öğrenim gören toplam 195 (91 kadın, 104 erkek) öğrenci oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplama aracı olarak; Şentürk (2014) tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirliği yapılan “Spora
Yönelik Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmaya
dâhil olan öğrencilerden elde edilen veriler neticesinde ölçeğin Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.
Ölçekte tesadüfî cevaplama sayısı azaldıkça güvenirlik artar. Güvenirlilik katsayısı 0,00 ile +1,00 arasında bir
değere karşılık gelir. Bu çalışmanın güvenirlilik değeri 0,907 olduğundan verilerin güvenirliği oldukça yüksektir
denilebilir. Veriler; t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiki sonuçlar
(p<0.05) ve (p<0.01) önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Anlamlı farkın hangi gruptan kaynaklandığını
belirlemek için Tukey testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; ailede amatör veya profesyonel olarak spor
ile ilgilenen öğrenciler arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Ayrıca, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile
Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri arasında da anlamlı fark tespit edilmiştir. Ancak yaş değişkeni, farklı
bölümde öğrenim gören öğrenciler arasında spora yönelik tutum noktasında herhangi bir farklılık olmadığını
göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Spora Yönelik Tutum, Üniversite Öğrencileri, Antrenörlük Eğitimi, Beslenme ve Diyetetik,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon.

(2403) Örgün ve Uzaktan Eğitim İle Yaşlı Bakımı Eğitimi Üzerine Bir
Değerlendirme
Emre Birinci
Anadolu Üniversitesi
ebirinci@anadolu.edu.tr
Özet
Günümüzde demografik yapıların değişmesiyle birlikte ihtiyaçlar farklılaşmakta ve bu ihtiyaçları karşılamak için
yeni bölümlere gereksinim duyulmaktadır. Önceleri çok az insan ileri yaşlara ulaşabildiği ve yaşlıların genel nüfus
içerisinde az bir kısmı oluşturdukları için yaşlılık bir sorun olarak kabul edilmezken, toplam nüfus içerisinde yaşlı
oranının artması çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri üzerindeki etkisinin görülmeye başlanmasıyla
birlikte önlem alınması gereken bir sorun haline dönüşmüştür. Ayrıca geleneksel toplumdan modern topluma
dönüşümle birlikte yaşlıların bakım sorunu da gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, yaşlının bakımı konusunda eğitim
hizmeti veren örgün ve uzaktan eğitim yaşlı bakımı programları karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılması
amaçlanmıştır. Yaşlı bakımı programları, yaşlıların bakımını üstlenebilecek nitelikli bakım elemanı yetiştirmek
amacıyla ilk kez 2004 yılında açılmıştır. Yaşlı bakımı programı öğrencileri yaşlıların sadece fiziksel ihtiyaçlarının
karşılanması için değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun ve kapsamlı bir
eğitim almaktadır. Yaşlı bakımı eğitimi veren programların sayıları son yıllarda plansız bir şekilde artış göstermiş
ve son olarak da hızlı bir şekilde yaygınlaşan uzaktan eğitim sisteminin içine dahil olmuştur. Yaşlı bakımı
programlarının, 2016 yılında 65 üniversitede 1700’ü uzaktan eğitimde olmak üzere toplam 5779 kontenjanı vardır.
Yaşlı bakımı programlarında fizyoloji, anatomi, ilaç bilgisi, geropsikiyatri, fiziksel rehabilitasyon, yaşlı bakım ilke
ve uygulamaları gibi sağlık derslerinin yanı sıra, yaşlı ile iletişim, sosyal rehabilitasyon, uğraş terapisi ve kişisel
bakım gibi sosyal içerikli dersler de yer almaktadır. Ayrıca teorik ve uygulamalı derslerin dışında yaz döneminde
zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yaşlı, Yaşlılık, Yaşlı Bakımı, Uzaktan Eğitim.
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(2404) Hemşirelik Eğitiminde Kültür ve Kültürel Yeterlilik Kavramı
Media SUBAŞI BAYBUĞA, Necla TOĞUÇ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
media@mu.edu.tr
neclatoguc@hotmail.com
Özet
Kültür, sosyal yapı, dini, etnik, ırkla ilgili kurumlar, düşünce, iletişim, eylem, gelenekler, inançlar ve değerleri
içeren insan davranışlarının örüntülerinin entegrasyonu anlamına gelmektedir. Küreselleşme ve küreselleşmeye
bağlı yaşanan göçler, savaşlar, demografik değişikler çok kültürlü bireylerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Şüphesiz ki küreselleşmenin hemşirelik bakımına ve hemşirelik eğitimine yansımaları görülmektedir.
Özelliklekültürel çeşitlilik ve kültüre özgü yeterli bakımın verilmesinin gerekliliği hemşireliği önemli ölçüde
etkilemektedir. Kültürel yeterlilik; farklı toplumlara kaliteli bakım vermede gerekli olan farklı değerleri, tutumları,
kültürel adetleri bilmeyi, toplumların geleneklerine uygun olmayı ve bireylerin bakımında duyarlı olmayı içerir.
Sosyo kültürel faktörler hemşirelik ve hemşirelik uygulamalarını etkilediği için, etkili ve güvenli bakımı sağlamada
hemşireler, hastanın sağlık ve hastalıkla ilgili inançlarını, değerlerini, uygulamalarını, sağlık bakımına karar
vermede dinini etkilerinin farkında olmalı, buna uygun cevap vermelidir. Hemşirelik eğitimine kültürel yeterliliğin
entegre edilmesi; hastanın gereksinimlerini ifade etme, tercihlerini, değerlerindeki farklıkları belirleme, saygı
duyma, hasta merkezli bakımı tanımlama, yetenek ve güvenini geliştirir. ANA (American Nurses Association) 1986
yılında ilk kez hemşirelik eğitiminde hemşirelik müfredat programı için kültürel çeşitlilik programının
güçlendirilmesini hedeflemiştir. Hemşirelik eğitiminde; grup tartışması, sunumlar, vaka senaryoları, klinik
deneyimler ve bazı etnik grup konuşmacılarının sunumları, yanında simülasyon kültürel yeterlilik için kullanılan
yaygın eğitim metotlarıdır. Hemşirelik müfredat programları kültür ve kültürel yeterliliği öğretme stratejilerine yer
vermelidir.
Anahtar Sözcükler: Kültür, Kültürel Yeterlilik, Hemşirelik Eğitimi.

(2405) İstanbul İli Kartal İlçesinde Yaşayan Adölesanların Beslenme
Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
MEDİHA BAYAN
Gazi Üniversitesi
mediha_aksaman@hotmail.com
Özet
Bu çalışma, İstanbul ili Kartal ilçesindeki adölesanların beslenme davranışlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır. Çeşitli kaynaklar taranarak 35 sorudan oluşan anket formu hazırlanmıştır. Anket formu konu
ile ilgili araştırmaları olan uzmanların görüşleri alınarak gerekli düzeltmeler yapılarak 384 adölesan dönemde
bulunan bireylere dağıtılarak eksiksiz doldurmaları sağlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket 15 programında kikare testi ile değerlendirilmiştir.Yapılan bu çalışmada adölesanlardaki beden kitle indeksi ile diyet yapma durumları
arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Adölesanlarda beden kitle indeksi ile aileyle birlikte tüketilen
öğün sayısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Adölesanlarda aile maddi durumu ile iyi
beslendiğini düşünme durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Adölesanlarda anne eğitim ve baba
eğitim durumu ile diyet yapmayı deneme davranışı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada
adölesanlarda kilolarını değerlendirme durumu ile diyet yapmayı deneme davranışı, kilo vermeye yardımcı bitki
kullanımı, bilinçli olarak az yeme davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Adölesanlarda
kilolarını değerlendirme durumu ile kilo vermek için uygun olmayan reçetesiz diyet yapma durumu arasında anlamlı
bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Adölesanlarda beden kitle indeksi ile öğün atlama davranışları arasında anlamlı
bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Beslenme davranışlarını ve alışkanlıklarını etkileyen faktörleri tespit etmek
sağlıksız beslenme gibi durumların temelinde yatan nedenleri ortaya çıkarmada yardımcı olacak ve sağlıklı
beslenmeyi sağlayacak etkili ve güvenilir bir ortamın oluşmasını sağlayacaktır (Örmeci vd., 2013). Sağlıklı
yetişkinlerden oluşan bir toplum için adölesanların davranışları ve davranışlarını etkileyen faktörler izlenmeli,
incelenmeli ve adölesan yaş grubunda sağlıklı yaşam biçimi davranışları desteklenmelidir. (Karadamar, Yiğit
&Sungur, 2014).
Anahtar Sözcükler: Adölesan, Beslenme, Beden Kitle İndeksi.
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(2406) Türkiye’de Devlet Üniversitelerindeki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümlerinin Müfredat Programları Birbiri İle Ne Kadar Örtüşüyor?
Özge İPEK, Banu BAYAR, Kılıçhan BAYAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ozgeipek@mu.edu.tr, bbayar@mu.edu.tr, kbayar@mu.edu.tr
Toplumunun en önemli yapı taşlarından biri olan eğitim, öğrenme ve bilgi edinme sürecini ifade eder. Bu süreçte
bireyler hem çevreleri, hem de birbirleriyle etkileşim içinde olup sürekli kendilerini geliştirebilmektedirler. Yaşam
boyu devam eden eğitim sürecinin farklı basamakları bulunmaktadır. Bu basamaklardan biri de üniversitelerdir.
Ülkemizde fizyoterapi eğitimi veren 50 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerin 31’i devlet üniversitelerinde, 19’u
vakıf üniversitelerindedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Lisans
programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Fizyoterapist’ ünvanı ile mezun olmaktadırlar. Fizyoterapistler tanısı
konan hastanın, fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlamak için hastayı uygun parametrelerle değerlendiren,
çeşitli manuel yöntemler ve ajanlarla tedavisini gerçekleştiren, özürlü bireylerin günlük yaşamda bağımsızlık
kazanması ve yaşam kalitelerinin artması için gerekli yaklaşımları uygulayan; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı sağlıklı
kişileri sakatlıkları önleyici, fiziksel uygunluğu arttırıcı özel egzersiz programları ile takip eden, koruyucu
yaklaşımlarda bulunan sağlık profesyonelleridir. Ülkemizde fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminin dünyadaki
mesleki gelişmeleri yakalayabilmesi amacıyla sürekli bir devinim içinde olduğu görülmektedir. Dünya standartlarını
yakalama hedefleri fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri müfredat programlarına da yansıtılmaya çalışılmaktadır.
Çalışmanın amacı ülkemizdeki devlet üniversitelerinde bulunan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinin müfredat
programlarını incelemek, benzerlik ve farklılıkları tartışmaktır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi veren
bölümlerin müfredat programlarına web üzerinden ulaşılmıştır. Eğitimin temel iki komponenti olan teorik ve pratik
derslerin dağılımı, ders saatleri ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) uyumu incelenmiştir. Ülkemizde
fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi veren okulların lisans programı, ortak zorunlu, zorunlu, bölüm içi ve bölüm dışı
seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTS’lik derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler her yıl güz ve bahar döneminde 30
AKTS’lik ders almak zorundadır. Teorik ve pratik ders saatleri incelendiğinde ise; Hacettepe Üniversitesi’nde ilk yıl
8 saat olan uygulama derslerinin son yıl 40 saate, İstanbul Üniversitesi’nde 11 saatten 160 saate, Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde 18 saatten 60 saate, Pamukkale Üniversitesi’nde 10 saatten 30 saate, Gazi Üniversitesi’nde 10
saatten 88 saate, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 14 saatten 40 saate, Dumlupınar Üniversitesi’nde 16 saatten 40
saate ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde ilk yıl uygulama dersinin olmayıp son yılda 20 saate çıktığı
görülmektedir. Uygulama ders saatlerindeki değişikliklere rağmen teorik ve laboratuar ders saatleri ile AKTS
sistemine göre kredi karşılığı aynı olmaktadır. Eğitim programı kapsamında en fazla ders saati ve krediye sahip olan
ders ise son yıl her iki dönemde de alınması zorunlu olan uygulamaya dayalı ‘Klinik Çalışma I ve II’ dersidir.
Çünkü fizyoterapi eğitimi sadece akademik ortamla sınırlı olmayıp, pratik uygulama gerektiren bir lisans
programıdır. Ülkemizdeki devlet üniversitelerinde bulunan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinin müfredat
programları arasında bir standardizasyonun olmadığı, temelde yer alan teorik ve uygulamalı derslerin çoğunun
benzerlik gösterdiği, ancak ders saatleri, AKTS kredilendirmesi ve derslerin bulunduğu dönemler açısından
farklılıkların olduğu görülmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim programları kapsamında optimizasyonun
sağlanması için, doğrudan ya da dolaylı yollarla alınan geri bildirimler, iç dinamikler ve şartlar doğrultusunda
geliştirilen müfredat programlarının değerlendirilmesi ve birbirleriyle kıyaslanması gerektiği düşüncesindeyiz.
Anahtar Sözcükler: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Müfredat Programı, Eğitim.

(2407) Son Sınıf Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerine Göre
Fizyoterapistlik Mesleğinin Swot Analizi
Seda KARACA, Banu BAYAR, Kılıçhan BAYAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
aisa.sed@gmail.com, bbayar@mu.edu.tr, kbayar@mu.edu.tr
Özet
SWOT Analizi, bir projede ya da bir girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths)
ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri
(Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. SWOT analizinin en önemli yönü, konunun iç ve dış çevre
analizine olanak tanımasıdır. Konunun iç ve dış çevresi, hem güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini, hem de fırsat
ve tehditlerin oluşumunu etkilese de genel olarak güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi iç çevre analizi, fırsat ve
olanakların belirlenmesi ise dış çevre analizi ile ilgilidir. Bu araştırmanın amacı, fizyoterapistlik mesleği ile ilgili
stratejik planlama öncesi SWOT analizi ile mesleğin içinde bulunduğu güçlü- zayıf yönleri ve fırsat- tehdit
etmenlerini son sınıf öğrencilerinin gözünden saptamaktır. Araştırma verileri, Muğla Üniversitesi Fizyoterapi ve
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Rehabilitasyon Bölümü son sınıfta öğrenim gören 62 öğrenciye anket uygulanarak toplanmıştır. Anket
fizyoterapistlik mesleğinin güçlü- zayıf yönlerini belirleyecek ve fırsat- tehdit etmenlerini saptayacak önermeler ile
öğrencilerin görüşlerinin ve memnuniyetlerinin sorulduğu soruları içermektedir. Araştırma öncesinde, SWOT
analizi Fizyoterapide Yönetim- Organizasyon ve Etik dersinde bir ders saati olarak işlenmiştir. Çalışmaya 35 kadın,
27 erkek öğrenci katılmıştır. Grubun yaş ortalaması 22,6±1,91' dir. Son sınıf öğrencilerinin %82' si üniversiteye
başladıkları seneden mezun oldukları seneye kadar mesleğin zayıf yönlerinin arttığını, olanaklarının azaldığını
düşünmektedir. Öğrenciler mesleğin en büyük dezavantajının Türk sağlık sisteminde multidisipliner çalışmanın
yeterince benimsenmemesi ve hekim odaklı tedavi olarak görmektedir. Katılımcıların %91' i fizyoterapi ve
rehabilitasyon bölümünün bir çok üniversitede yeterli akademik kadro olmadan açılmasını ve bu sayede niteliksiz
terapistlerin artmasını mesleğin en büyük tehdit unsuru olarak belirtmiştir. Öğrenciler iş bulmakla ilgili kaygı
düzeylerinin seneler geçtikçe arttığını, bölüme ilk başladıkları hedeflerle son sınıftaki hedeflerinin tamamen
değiştiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin meslekten memnuniyet düzeyleri ortalama
10 üzerinden 3.2±0,82' dir. Grubun %86' sı meslekle ilgili kurumların senelerce yanlış strateji uyguladıklarını,
çözümün sağlık ve eğitim sistemini baştan gözden geçirilmesi olduğunu belirtmiştir. Erkek öğrencilerin iş
dünyasındaki gelecekleri ilgili kaygı düzeyleri kadın öğrencilerinkinden %35 daha fazladır. Araştırma sonuçları son
sınıf fizyoterapi öğrencilerinin meslekle ilgili SWOT analizini değerlendirmiş, meslekle ilgili zayıf yanların, tehdit
unsurlarının, memnuniyetsizlik ve kaygıların gittikçe arttığını ortaya koymuştur. İlgili mercilerin fizyoterapistlik
mesleği ile ilgili zayıf yönlerin ve tehdit oluşturacak etmenlerin farkına vararak onları güçlü yönlere ve fırsatlara
dönüştürecek stratejiler geliştirmesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Swot, Fizyoterapistlik, Öğrenci.

(2409) Hemşirelik Eğitiminde Öğrenme Stratejisi Olarak Simülasyon
Kullanımı
Media SUBAŞI BAYBUĞA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
media@mu.edu.tr
Özet
Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler eğitimde yeni yöntemlerin geliştirilmesine yol açmıştır.
Hemşirelik eğitiminde bilişsel ve psikomotor becerilerin arttırılmasında çeşitli eğitim yöntemleri ve stratejiler
kullanılmaktadır. Hasta bakımı konusunda yeterliklerin geliştirilmesi ve kazanılmasında en sık kullanılan
yöntemlerden birisi simülasyondur (benzetim). Simülasyon yenilikçi ve etkili bir öğrenme stratejisi olup, bir olay,
ya da gerçek yaşam durumlarının gerçeğe uygun bir modelinin geliştirildiği ya da gerçeğe yakın koşulların
oluşturulduğu, taklit edildiği veya tekrar yapılandırıldığı bir yöntemdir. Hemşirelik öğrencilerinden aldıkları eğitim
sonunda hemşirelik becerilerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için yeterli bilgi ve beceriye sahip olması
beklenmektedir. Sağlık bakım sisteminin karmaşıklığı içinde klinik uygulama alanlarının sınırlılığı, hastanede kalış
sürelerinin kısalması ve eğitim sistemi kaynaklı nedenlerle klinikte daha az zaman geçirmeleri, öğrencilerin uygun
klinik deneyim elde etmesini her zaman mümkün kılmamaktadır. Bu durumda, simülasyon temelli öğrenme,
sürekli değişen sağlık bakım sistemi içinde eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yeterli olarak
hazırlanmasında anahtar öğelerden birisidir. Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı; hemşirelik öğrencilerinin
kliniğe çıkmadan önce gerçeğe uygun senaryolar ile bütünleşmiş gerçek klinik ortamı yansıtan bir laboratuarda
mesleki becerilerini geliştirmektedir. Simülasyona dayalı eğitimler, her öğrencinin öğrenmesine fırsat tanıyan,
eşitlikçi, yetişkin öğrenme ilkelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı, farklı öğrenme biçimlerine uygun ortamlardır.
Bu ortamlarda ilgi ve gereksinimler öğrenen ve eğitici tarafından tanımlanmakta, öğrenen deneyimleri ön planda
tutulmakta, yaparak öğrenmesine fırsat tanınmakta ve geribildirimlerle desteklenmektedir. Ayrıca simülasyon,
öğrencilerin bilgi ve becerilerin bütünleştirilmesine yardımcı olan, çevresel risklerin en aza indirildiği, öğrencilerin
öz güvenlerini ve memnuniyetini arttıran, anksiyeteyi azaltan, doğruyu yapıncaya kadar tekrar edebilme fırsatı
yaratarak gerçek yaşamda hatalı uygulamaları azaltarak güvenli hasta bakımını geliştiren, klinik karar verme yada
problem çözme, ekip çalışması ve iletişim gibi becerilerinin gelişmesine de önemli katkı sağlamaktadır. Sonuç
olarak, hemşirelik öğrencilerinin karmaşık bir klinik çevreye hazırlanmasının yanı sıra eleştirel düşünmeyi dayalı ve
gerçek yaşam durumlarının deneyimlendiği gerçekçi bir öğretim ortamı oluşturulması için hemşirelik eğitiminde
simülasyon kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik Eğitimi, Simülasyon.
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(2502) Doğrusal Olmayan Yazma Modeline Uygun Yazma Becerisini
Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler
Arzu ÇEVİK¹, Merve MÜLDÜR²
¹Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
²Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi
arzu021@gmail.com, merve.izdes@hotmail.com
Özet
Yazma, duygu düşüncelerin çeşitli semboller aracılığıyla aktarılmasıdır. Duygu, düşünce ve hayallerin kelimeler
aracılığıyla yazıya aktarılması belli bir süreci kapsamaktadır. Yazmada duygu ve düşüncenin belli bir düzende
ilerlemesi yazılı metnin bölümlerinin oluşturulması ve belli bir düzende sıraya konması ile mümkündür. Doğrusal
olmayan yazma modelinde ifadenin yazılı metne dönüştürülmesi için geri dönüşler ve düzeltmeler yapılmasını
kapsamaktadır. Doğrusal olmayan yazma modellerinin temeli yazının tek bir seferde yazılarak ortaya çıkarılması
fikrine karşı çıkar. Yazmanın bazı insanlara verilmiş üstün yetenek sayesinde ortaya çıkardıkları eserler olarak
bakma fikrine karşı çıkmaktadır. Yazarların da yazılarında birçok değişiklik yaptığı, gözden geçirdiği, kontroller
sonucunda oluşturduğu fikrine sahiptir. Yazı oluşturma sürecinde geri dönüşlerin ve düzeltmelerin gerekli olduğu
yazma öğretiminde de esas alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Yazmanın ilk aşaması planlamadır. Planlama
aşamasında yazma sürecine katkı sağlayacak bilgilerin edinilmesi ve edinilen bilgilerin sıralanması
sistemleştirilmesi olarak düşünülmektedir. Öncelikle kaynağa ulaşarak bilgileri toparlamak, bir araya getirmek, liste
oluşturmak gerekmektedir. Oluşturulan listede eleme, önemli olanı belirleme gibi aşamaları gerçekleştirmek
gerekmektedir. Oluşturulan liste veya şemalar doğrultusunda yazma süreci planlanır. Planlamaya uygun yazma
taslağı oluşturulur. Metin okunur. Programa uygunluğu gözden geçirilir. Okunan metinde düzeltme ve değiştirme
yapılacak yerler tespit edilir. Gerekirse yeniden yazılır veyahut altı çizilerek belirginleştirilir. Yazma programı
doğrultusunda yazılan ve düzeltilen metin gözden geçirilerek yazı oluşturulur. Yazının düzeltilmesi ile metne son
şekli verilir ve yazı okunmak üzere hazır hale getirilir. Yazma sürecinde doğrusal olmayan modele uygun yazma
becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikleri tespit etmek ve yazmaya yönelik çeşitli örnekleri geliştirmek ve bir
etkinlik havuzu oluşturmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda modelin yazma
üzerindeki ortaokul ders kitaplarında yer alan yazmaya yönelik etkinlikler tespit edilerek, yeni etkinlik örnekleri
tasarlanacaktır. İki aşamalı bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi ile ortaokul
Türkçe ders kitapları üzerinde içerik analizi yapılacaktır. Uygun etkinlik örnekleri ile modele uygun yeni etkinlikler
tasarlanarak bir etkinlik havuzu oluşturulacaktır. Yazmada etkili olduğu bilinen “doğrusal olmayan yazma
modeli”ne dayalı etkinlikler ile yazma becerisinin geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Anahtar sözcükler: Yazma Becerisi, Doğrusal Olmayan Yazma Modeli, Yazma Etkinlikleri, Etkinlik Havuzu.

(2504) Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak Adlı Romanında Akademisyen
Kimliği
Çiğdem PALA MULL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
cigdem@mu.edu.tr
Özet
Akademik roman, Batı edebiyatında çağdaş romanın bir alt türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu romanlar,
akademik hayatı konu alan, akademik ortamlarda geçen ve kahramanları akademisyenler olan romanlardır. Mizah,
ironi ve yerginin sıklıkla kullanıldığı bu eserlerde, akademisyen bir karakter üzerinden, akademide yaşanan
zorluklar, çıkmazlar, yaşanılan dönemin sosyal, politik, kültürel yapısı anlatılır. Büyüme veya gelişim romanı
dediğimiz romanlar ya da kampüs hayatı içerisinde öğrencileri konu alan romanlar da vardır ancak bu romanlar
akademik roman olarak sınıflandırılmazlar. Akademisyen karakterler edebiyat tarihi boyunca karşımıza çıkmış
olsalar da edebi bir tür olarak akademik romanın geçmişi batıda 1950’li yıllara dayanmaktadır. Türk romanına
baktığımızda akademik roman olarak sınıflandırılabilecek eserler sayıca az olsa da akademisyenlerin ve akademik
hayatın öncelikli olarak konu edildiği örneklerin olduğunu görürüz. Adalet Ağaoğlu’nun 1973 yılında yayımlanan
ilk romanı olan Ölmeye Yatmak adlı eserinin başkahramanı Aysel adında bir doçenttir. Gelenek ve çağdaşlığın
gerilimi içinde geçmişini, seçimlerini, ilişkilerini sorgulamak üzere ölüme yatmıştır. Romanda Cumhuriyet’in
ilanından 1970li yıllara kadar süren dönemde yaşayan bir neslin hikâyeleri, o dönemde Türkiye’nin geçirdiği sosyal,
politik, kültürel değişimlerle birlikte anlatılmaktadır. Eserde Cumhuriyetin ilanı ile birlikte batılılaşma sürecinde
eğitime verilen önem belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada başkahraman Aysel’in romana yansıyan
akademisyen kimliği, Batı edebiyatındaki akademik roman örnekleriyle karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Akademik Roman, Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak, Akademisyen Kimliği.
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(2505) Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiir Türü Metinlerde Uzak
Bağdaştırmalar
Edip TAŞDEMİR, Mustafa Volkan COŞKUN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
EdipTsdmr@gmail.com, vcoskun@mu.edu.tr
Özet
Dilin söz varlığında yer alan tamlama, deyim gibi anlamlı birimlerin bir araya gelmesine bağdaştırma adı
verilmektedir (Aksan, 2009: 83; 2015: 202). Mantığa uygun gelen ve dilde yaygın olan kullanımlar yakın
bağdaştırmaları; yeni ve birbiriyle anlam olarak çok uzak olan kelime veya kavramların bir arada kullanılması ise
uzak bağdaştırmaları göstermektedir. Bir yemek türü olan ve neyden yapıldığını gösteren “tarhana çorbası” veya bir
kişinin duygu durumunu gösteren “neşeli adam” birleştirmeleri yakın bağdaştırmaya; “dert kuşları”, “haydut
akşam”, “gönül kalesi”, “ölümün anayurdu” gibi kullanımlar ise uzak bağdaştırmaya örnek olarak verilebilir. Uzak
bağdaştırmaların anlam yapısı Fuzûlî’nin “Cismüm ki derd kuşlarına âşyânedür” dizesindeki “dert kuşları”
tamlaması üzerinden açıklanırsa: Kuşlar’ın semantik özellikleri ve taşıdığı çeşitli tasarımlar (birden üşüşme, sürü,
çokluk, bir arada bulunma, yuva yapma) devreye sokulmakta, ‘dert’ göstergesine yüklenmektedir. Şair bu yoldan
‘dert kuşları’ tamlamasıyla, kısa ve güçlü bir anlatımla “dertler bedenime üşüştü, sürüyle kondu, bedenime yuva
yaptı, yerleşti” demektedir. Dikkat edilecek olursa ‘kuşlar’ göstergesinin taşıdığı yan tasarımlar, özellikler
sözlüklerde yer almayan değerlerdir. Bunların kullanılması ancak bu gibi tamlamalarda ön plana çıkmakta,
etkileyici, coşku verici anlatımlara olanak sağlamaktadır (Aksan, 2013: 153-160). Bu tür uzak bağdaştırmalarla
örülü kelime birliktelikleri oluşturabilmek ve uzak bağdaştırmaların anlam yapısını kavrayabilmek için Coşkun’un
(2010b: 249) belirttiği gibi, önce kelimelerin duygu ve düşünce dünyasını çözümlemiş olmak gerekir. Çünkü
Coşkun’a (2010a: 173) göre, sözcüklerin gökyüzlerini keşfetmeden, başka bir deyişle, kavramlar dünyalarını
oluşturamadan, kavramları çözümleyemeden dil dünyasında dolaşmak, besleyici, geliştirici, olgunlaştırıcı duygu ve
düşünce dünyaları oluşturmak mümkün değildir. Türkçe ders kitaplarında yer alan şiir türü metinlerinin uzak
bağdaştırmalar açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Millî Eğitim Bakanlığı onayıyla özel yayınevlerince basılıp 20142015 eğitim-öğretim yılında başta Muğla ili olmak üzere Türkiye genelinde kullanılan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders
kitapları oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular belirlenen ulamlar doğrultusunda değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bağdaştırma, Uzak Bağdaştırma, Türkçe Ders Kitabı, Şiir.

(2506) Türkçe Öğretmenlerinin Dil Bilgisi Öğretiminde Karşılaştıkları
Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri
Mustafa Volkan COŞKUN, Perihan Gülce ÖZKAYA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
vcoskun@mu.edu.tr, gozkaya@mu.edu.tr
Özet
İnsanlar arasında sağlıklı iletişimin kurulabilmesi, dilin etkili ve bilinçli kullanılmasına; dilin etkili ve bilinçli
kullanımı ise iyi bir dil eğitimine bağlıdır (Coşkun, 2009: 41).Bir dili meydana getiren ses, şekil ve cümle yapıları
ile o dilin çeşitli unsurları arasındaki anlam ilişkilerini oluşturan kurallar bütünü olan dil bilgisi, temel dil
becerilerinin edinimi ve gelişimi sürecinde önemli bir rol oynar (Baş, 2014: 197). Ülkemizde 2005 yılında
uygulamaya konulan yeni Türkçe öğretim programlarında yapılandırıcı yaklaşım temel alınmıştır. Bu yaklaşımla
birlikte dil bilgisi öğretimi de yenilenerek, öğrencinin dili iyi anlaması, kullanması, iletişim kurması, dil ve zihinsel
becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır (Güneş, 2013:172). Programda uygulamaya dayalı bir dil bilgisi öğretimi
modelinden bahsedildiği hâlde, günümüzde dil bilgisi öğretimi hususunda hâlâ eksikliklerin ve sorunların olduğu
görülmektedir. Geleneksel dil bilgisi anlayışının tam olarak terk edilmemesi bu sorunların başında gelmektedir. Dil
bilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunlar, öğrencilerin dil bilgisine yönelik olumsuz tutum geliştirmelerine neden
olmaktadır. Öğrencilerin dil bilgisine yönelik sahip oldukları olumsuz tutumların giderilmesi, onlarda dil sevgisi ve
bilinci kazandırılması hususlarında, Türkçe öğretmenleri oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Bu araştırmanın
amacı, Türkçe öğretmenlerinin dil bilgisi öğretiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerini tespit etmek; bu
sorunlara yönelik önerilerinden yola çıkarak dil bilgisi öğretimi hususunda farklı bakış açıları geliştirmektir.
Araştırmanın çalışma grubunu, farklı illerdeki ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Nitel
araştırma süreçlerine uygun olarak desenlenen araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak Türkçe
öğretmenlerinin dil bilgisi öğretimi hususunda görüş ve önerileri alınacaktır. Veriler tümevarım analizi kullanılarak
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NVivo programında çözümlenecektir. Araştırmadan elde edilecek veriler doğrultusunda, dil bilgisi öğretimine
yönelik önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dil Bilgisi Öğretimi, Sorunlar, Türkçe Öğretmenleri.

(2507) Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü ve Tutukluların Okuma
Kaygıları
Hatice ALTUNKAYA
hatice4473@hotmail.com
Özet
Araştırma, Açık Öğretim Ortaokulu öğrencisi hükümlü ve tutukluların okumaya yönelik kaygılarını çeşitli
değişkenler açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde yapılan çalışmada, öğrencilerin
okuma kaygıları; yaş, suç türü, medeni durum, bulunulan ceza infaz kurumu ve nereli olduklarına göre
incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Silivri 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu ceza infaz kurumları ve Silivri Açık Ceza İnfaz
Kurumundan toplam 350 Açık Öğretim Ortaokulu öğrencisi hükümlü ve tutuklu oluşturmuştur. Araştırmada veri
toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Melanlıoğlu (2014a) tarafından geliştirilen Okuma Kaygısı Ölçeği
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin okuma kaygılarının medeni durum değişkenine göre “okuma
sürecini planlama” ve “okuduğunu anlama ve çözümleme” boyutlarında anlamlı bir farklılığın olmadığı; “okumayı
destekleyen unsurlar” boyutunda ise bekâr öğrencilerin puanlarının evli bireylere göre daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Öğrencilerin okuma kaygılarında memleketlerinin bulunduğu bölge, yaş, suç türü değişkenlerine göre
anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencisi hükümlü ve tutukluların bulundukları ceza
infaz kurumu değişkenine bakıldığında “okumayı destekleyen unsurlar” ve “okuduğunu anlama ve çözümleme”
boyutlarında anlamlı bir farklılığın olmadığı, “okuma sürecini planlama” boyutunda ise anlamlı bir farklılığın
oluştuğu görülmüştür. Buna göre Silivri 5 nolu ceza infaz kurumunda bulunan öğrencilerin puanlarının Silivri 3, 4, 6
ve 7 nolu ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları
ışığında hükümlü ve tutuklu öğrencilerin okuma kaygılarının azaltılmasına katkı sağlayacak önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Okuma, Okuma Kaygısı, Açık Öğretim Ortaokulu.

(2508) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Kültürü: Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Örneği
Hatice FIRAT, Mustafa Volkan COŞKUN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
haticefirat@mu.edu.tr, vcoskun@mu.edu.tr
Özet
Okuma kültürü, “bireylerin okuma eylemiyle ilgili olarak edindikleri becerilerin, toplumda bir yaşama biçimine
dönüşmesi” biçiminde tanımlamakta ve “yazılı kültür ürünlerinin dünyasıyla tanışmış; tanıştığı bu dünyanın kendine
sunduğu iletileri paylaşma, sınama, sorgulama yeterliğine ulaşmış; bunların sunduğu olanaklarla yaşamayı alışkanlık
haline getirmiş bireylerin edinmiş olduğu kültür” olarak açıklanmaktadır (Sever 2013: 10). İnsanların yaş, cinsiyet,
medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, gelir durumu, ebeveynlerinin eğitim düzeyi, kütüphane kullanma alışkanlığı
vb. değişkenlere bağlı olarak okuma amacı ve okudukları materyaller değişmekte buna bağlı olarak da okuma kültürü
şekillenmektedir. Yapılan araştırmalar genel olarak ülkemizde okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmadığını
ortaya koymaktadır. Çocuk vakfı (2006:5,11)’nın araştırmasına göre, Türkiye’de nüfusun %40’ı hiç kütüphaneye
gitmemekte, gençlerin %70’i hiç okumamakta, öğretmenlerin %63’ü bazen kitap okumaktadır. Türkiye’de düzenli
kitap okuma alışkanlığı oranı ise binde 1’dir. Bu nedenle okuma kültürü edindirme sürecinde aile, öğretmen ve
çevreye önemli sorumluluklar düşmektedir. Çocuklara/gençlere kitabı sevdirecek, önemini anlatacak, onlara nitelikli
kitap seçmeyi öğretecek, öğrencilerde okuma kültürü oluşturulmasını sağlayacak unsurların başında Türkçe dersi ve
Türkçe öğretmenleri gelmektedir. Bütün derslerin başarısını etkileyen Türkçe öğretiminin temel amaçlarından biri
“okuma kültürü edinmiş, düşünen-duyarlı bireyler yetiştirmek”tir. Öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmeleri Türkçe
dersinin başarısını belirleyen temel etkenlerdendir. Çocukların örnek alacakları öğretmenlerin okuma alışkanlığının
iyi düzeyde olmasının önemi düşünülürse öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına/okuma kültürüne ilişkin
özelliklerinin tespiti de önem kazanmaktadır. Bu açıdan çalışma Türkçe öğretmeni adaylarının okuma kültürünü
ortaya koymayı, böylece Türkçe öğretmenlerinin okur olarak taşıdığı özellikleri, eğilimlerini belirlemeyi
amaçlamaktadır. Tarama modeli kullanılan araştırmada veriler anket yolu ile toplanmıştır. Verilerinin analizi “IBM
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SPSS STATISTICS VERSION 20” paket programında yapılacak, frekans analizi ve çapraz tablo analizinden
faydalanılarak veriler içerik analizi ile çözümlenecektir. Çalışmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören Türkçe öğretmeni
adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya istekli olan 161 Türkçe öğretmeni
adayı oluşturmaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya yönelik ilgi ve tercihlerini belirlemeyi, okuyucu
profillerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada elde edilen ön bulgulara göre; öğretmen adayları, okuma
alışkanlığının daha çok ilkokul döneminde kazanılması gerektiğini düşünmekte ve boş zamanlarını değerlendirmek
için yaptıkları etkinliklerin başında “kitap okumak” yer almaktadır. Kitap okuma amaçlarının başında “ders için
araştırma yapmak” gelmekte, en çok edebi eserleri okumaktan hoşlanmakta ve en çok okudukları türler arasında
roman, hikâye ve şiir bulunmaktadır. Yılda ortalama okudukları kitap sayısı 6-20 arasında olduğundan orta düzeyde
okuyucu grubuna girmektedirler.
Anahtar Sözcükler: Okuma Kültürü, Türkçe Eğitimi, Türkçe Öğretmeni Adayları.

(2509) Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Sınıf Öğretmenlerinin
Uyguladıkları Eğitsel Uygulamalara İlişkin Görüş ve Düşünceleri*
İbrahim Halil YURDAKAL
Pamukkale Üniversitesi
iyurdakal@pau.edu.tr
Özet
Bu araştırmada okuma güçlüğü yaşayan ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin uyguladıkları eğitsel
uygulamalara ilişkin görüşleri incelenmiştir. Nitel araştırmalardan durum araştırması desenine uygun olarak
hazırlanan araştırmanın verileri bizzat araştırmacı tarafından öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilmiştir.
Okuma güçlüğü yaşayan öğrencileri belirlemede sınıf öğretmenlerinin ve ailenin bilgilerine başvurulmuştur.
Araştırmacı, sınıf öğretmenleri tarafından belirlenen öğrenciler ile bireysel çalışmalar yaparak okuma güçlüğü
problemi olmayan öğrencileri örneklem dışında tutarak 10, üçüncü sınıf öğrencisi ile görüşmeler yapılmıştır. Bu
görüşmeler öğrencilerin yaşlarının küçük olması sebebiyle kısa tutulmuştur. Araştırma sonucuna göre “yaşadığınız
problemler sizi nasıl etkiliyor” sorusuna ilişkin öğrenciler derslerinde başarısızlık yaşadıklarını, okuma ve yazma
çalışmalarında hata yapmaktan korktuklarını ve derslerde heyecanlandıklarını belirtmiştir. "Yaşadığınız okuma
problemlerinde öğretmenleriniz size yardım ediyor mu? Ne gibi yardımlar alıyorsunuz?” sorusuna ise öğrencilerden
üçü her gün öğretmenleri ile belirli saatlerde kitap okuduklarını ve eve okuma ödevleri verildiğini belirtirken 7
öğrenci ise hiçbir şekilde öğretmenlerinin kendilerine yardım etmediğini belirtmiştir. "Yaşadığınız okuma
sorunlarını çözmede sizce neler yapılmalıdır?“ sorusuna ise öğrencilerin tümü her gün öğretmen ile birlikte kitap
okumaları gerektiğini ve hata yaptıklarında eleştirilirler ise korkup bir daha okuma yapmak istemediklerini
belirtmişlerdir. Bu kapsamda okuma güçlüğü yaşayan öğrencilere karşı sınıf öğretmenlerinin daha sabırlı olmaları,
belirli aralıklarla düzenli olarak öğrencilerin okuma-yazma becerilerindeki gelişmeleri takip etmeleri ve yapılan
yanlışlarda uygun şekilde dönüt ve düzeltmenin verilmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Okuma Güçlüğü, Sınıf Öğretmeni, Nitel Araştırma, Okuma-Yazma.

(2510) Okuma Güçlüğüne İlişkin Öğretmen Algıları Ölçeği Güvenirlik
Geçerlilik Çalışması
İbrahim Halil YURDAKAL
Pamukkale Üniversitesi
iyurdakal@pau.edu.tr
Özet
Okuma güçlüğü özellikle sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları okuma-yazma sorunlarının başında gelmektedir.
Öğretmenlerin okuma güçlüğüne ilişkin algılarının olumlu olması yapılacak eğitsel faaliyetlerin etkililiğini
artıracaktır. Literatüre bakıldığında okuma güçlüğü ile ilgili ülkemizde ölçek geliştirme çalışmalarının çok az
yapıldığı, yapılanların ise uyarlama şeklinde geliştirildiği görülmektedir. Bu kapsamda araştırmada sınıf
öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin algılarını belirlemek için likert tipinde bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçek
hazırlama sürecinde öncelikle yurtiçinde ve yurtdışında yapılmış olan okuma güçlüğüne ilişkin ölçekler incelenmiş
ve literatür taraması ile birlikte 6 açık uçlu soru hazırlanmıştır. Hazırlanan açık uçlu soru formu MEB’e bağlı
ilkokullarda çalışan 53 sınıf öğretmenlerine uygulanmış ve elde edilen veriler kullanılarak 73 soruluk bir taslak
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ölçek hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçek için alanında uzman 8 öğretim üyesi ve 2 ölçme değerlendirme uzmanından
görüş alınarak kapsam geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda 5 sınıf öğretmeninden de görüş alınarak
soru sayısı 70’e indirilmiştir. 70 soruluk ölçeğe kişisel bilgi formu eklenerek küçük bir ön uygulama yapılmıştır. Bu
ön uygulama 50 sınıf öğretmenine uygulanmış ve ölçekten işlevsel olmadığı tespit edilen 4 yargı maddesi
çıkartılmıştır. Toplamda 66 maddeden oluşan ölçek için soru sayısının 5 katı olan 330 sınıf öğretmeni tespit
edilmiştir. Pilot uygulama için belirlenen 330 sayısının üstüne çıkılmış ve toplamda 392 sınıf öğretmeni üzerinden
ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin pilot uygulama sonucu KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
değeri 0.863 bulunmuştur. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda madde faktör yük değeri 0.40’ın altında olan
25 madde, döndürülmüş faktör çözümlemesi sonucu ise 8 madde olmak üzere toplamda 33 madde ölçekten
çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucu 33 madde ve dört boyuttan oluşan 5’li likert ölçeğin belirlenen faktörlerden
birincisi ölçeğe ilişkin toplam varyansın %22.245’ini, ikinci faktör %14.029’unu, üçüncü faktör %13.991’inin ve
dördüncü faktör ise %8.790’ını açıklamaktadır. Dört faktörün açıkladıkları toplam varyans %59.055’tir. Faktörler
maddelerin içerikleri dikkate alınarak adlandırılmaya çalışılmış ve birinci faktöre “eğitsel etkinlik”, ikinci faktöre
“okuma-yazma öğretimi”, üçüncü faktöre “bilgi edinme ve paylaşma” ve dördüncü faktöre “öğrencilere öneriler”
isimleri verilmiştir. Ölçeğin tümü dikkate alındığında Cronbach’s Alpha katsayısı 0.949 olarak belirlenmiş olup bu
kapsamda ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Okuma Güçlüğü, Ölçek Geliştirme, Faktör Analizi, Sınıf Öğretmeni.

(2511) 100 Temel Eser’e İlişkin Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir MetaAnalizi
Erhan Şen, İlke Altuntaş
Ankara Üniversitesi
erhansen@ankara.edu.tr, ialtuntas@ankara.edu.tr
Özet
Anadili eğitiminde çocukların okuma kültürü edinebilmeleri ve dilsel becerilerinin gelişmesi için okutulacak
edebiyat yapıtlarının seçiminde estetik ve bilimsel ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu amaçla
çocuklara eğitim-öğretim sürecinde ne okutulacağı rastlantılara bırakılmamalı ve bu boşluk onların gerçekliklerine
ve gereksinimlerine uygun biçimde doldurulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı da bu boşluğu doldurmak amacıyla 19
Ağustos 2004 tarihinde bir genelgeyle 100 Temel Eser uygulamasını kamuya duyurmuş ve eğitim-öğretim
etkinliklerinde bu yapıtların okutulmasını önermiştir. Sürecin başlamasıyla birlikte bu uygulamaya dönük
tartışmalar başlamış ve güncelliğini de halen korumaktadır. Bu uygulamaya dönük birçok görüş öğretmenler ve alan
uzmanları tarafından dile getirilmiş, bu konuda çeşitli bildiriler, tezler, makaleler yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı
100 Temel Eser’e ilişkin yapılmış lisansüstü tezlerin çözümlemesini yaparak gerçekleştirilen çalışmaların yapıldığı
lisanüstü düzeyi, fakülte, anabilim dalı, amaç, yöntem, sınırlılık, sonuç ve öneriler açısından çözümlenmesidir.
Çalışmanın önemi ise 100 Temel Eser uygulamasına dönük lisansüstü tezlerin belirtilen başlıklar çerçevesinde
bilimsel bir bakış açısıyla irdelenerek bütünsel bir biçimde ortaya konulmasıdır. Çalışmanın evreni, YÖK Ulusal
Tez Veritabanı kullanılarak oluşturulmuş, evrende yer alan 25 tezden 24’ü incelenmiş, inceleme sonuçları
yorumlanmıştır. Evrendeki tezlerden biri İngilizce yazılmasından dolayı çalışma kapsamına alınmamıştır. Çalışmada
meta-analiz yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi için içerik çözümlemesi kullanılmıştır.
Çalışmanın amacına ve alt amaçlarına uygun olarak kodlar belirlenmiştir. Tezler, çalışmanın amacına uygun olarak
bu başlıklar çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda incelenen tezlerin farklı anabilim dallarında ve
fakültelerde yapıldıkları, amaç ve sınırlılıkları açısından farklılaştıkları, bir kısmının farklı yöntemlere sahip
oldukları ve her birinin kendine özgü sonuçlara ve önerilere ulaştıkları belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: 100 Temel Eser, Lisansüstü Tezler, İçerik Çözümlemesi, Meta-Analiz.

(2512) Dil Bilgisi Öğretimiyle İlgili Makalelerde (2005-2015) Eğilimler
Saadettin KEKLİK¹, Kadir DURU²
¹Uşak Üniversitesi
²MEB
kadirduru@msn.com
Özet
Son yıllarda diğer alan eğitimi dallarında olduğu gibi Türkçe eğitimiyle ilgili akademik çalışmaların sayısında da bir
artış göze çarpmaktadır. Türkçe eğitimi araştırmalarında dört temel dil becerisinin yanında dil bilgisi öğretimi de
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önemli konulardan biridir. Bu çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, yeni çalışmalara ışık tutması açısından
önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretimi alanında yapılan makale ve tezleri konuları,
yöntemleri, veri toplama araçları ve veri analizi olmak üzere dört açıdan inceleyerek bu çalışmalardaki eğilimleri
belirlemektir. Bu araştırmada 2005-2015 yılları arasında yapılmış doktora ve yüksek lisans tezleri ile çeşitli
dergilerde yayımlanan makalelerden oluşan 293 çalışma, doküman analizi yöntemiyle dört açıdan incelenmiştir.
Çalışmamızın kapsamının 2005 yılından itibaren alınmasının sebebi, Türkçe dersi öğretim programının bu yılda
değişmiş olmasıdır. Dil bilgisi öğretimi açısından kelime türleri, kelime grupları, ekler, ses bilgisi, cümle bilgisi, dil
bilgisi öğretiminde sorunlar, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi öğretimi, yazım kuralları, noktalama
işaretleri, öğretim programında ve ders kitaplarında dil bilgisi, konuyla ilgili öğretmen görüşleri, öğretim
yöntemleri, etkinlikler, materyal kullanımı, teknoloji kullanımı, vb. başlıklar taranarak makaleler seçilmiştir.
Çalışmada veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerle ilgili kodlamalar araştırmacı tarafından bilgisayar
ortamında gerçekleştirilmiştir. Kodlama güvenirliğini sağlamak için yapılan kodlamalar iki alan uzmanı tarafından
yeniden incelenmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak veriler tablolar halinde frekans olarak ifade edilmiştir.
Buna göre, makalelerin çoğunlukla nitel araştırma ve durum tespiti yapan çalışma özelliği gösterdiği, ortaokulda dil
bilgisi öğretimi konusunun daha çok incelendiği, kelime türleri ve eklerin öğretimiyle ilgili çalışmaların daha çok
yapıldığı, makalelerde daha çok doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı, ilgili araştırmalarda verilerin
çoğunlukla içerik analizliyle incelendiği belirlenmiştir. Dil bilgisi öğretimiyle ilgili çalışmaların daha çok çözüm
odaklı ve deneysel yöntemlerle yapılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Dil Bilgisi, Dil Bilgisi Öğretimi, Yöntem, Veri Toplama Araçları ve Eğilim.

(2514) "Küçük Kara Balık" Adlı Öykünün Göstergebilimsel Çözümlemesi
Meril Naktan
İstanbul Üniversitesi
merilnaktan@hotmail.com
Özet
20. yüzyılın en önemli akımlarından biri olan yapısalcılık, Saussure'un dilbilime getirdiği kuramıyla insan
bilimlerine damgasını vurmuştur. Saussure'ün ortaya koyduğu gösterge kuramını, Paris Göstergebilim Okulu
kurucusu Algirdas-Julien Greimas tarafından ele alınarak söylemsel göstergebilim ortaya çıkmıştır. Greimas'ın
yaklaşımı dilbilim ve mantıktan yararlanarak anlamlı bütünlerin kapsadığı anlamlamaya yönelir. Yapısalcı
dilbilimin en temel özelliklerin biri olan dili kendi içinde ve kendisi için ele alması, Greimas'ın ortaya koyduğu
göstergebilim kuramını temelini oluşturarak, metni bir yapı olarak kabul eder ve metni çözümleme süresince metin
dışındaki öğeleri inceleme alanın dışında tutar. Böylece sosyal bilimler araştırmaları fen bilimlerin ön gördüğü
kesinlik ne nesnellik yaklaşımına yaklaşır. Greimas göstergebiliminde metin iki düzeyde incelenir : yüzeysel yapı ve
derin yapı. Yüzeysel yapı "bildirişime elverişli somut tümce biçimidir", derin yapı ise "evrensel nitelikli olduğu
varsayılan soyut tümce" yapısıdır. Yüzeysel yapı metnin bize aktardığı verilerden oluşurken derin yapı ise metinden
elde ettiğimiz verilerden yolla çıkarak bizi götürdüğü anlam alanlarına yani zihnimizde canlanan olgu ve kavramlar
yer almaktadır. İki aşamada oluşan bu inceleme yöntemi, metni ilk önce kişi, uzam ve olay üçlüsü verileriyle
kesitlere ayrıştırılarak anlatı izlenceleri saptanır. İzlencelerin başlangıç ve sonuç durumları arasındaki dönüşümler
eyleyenler arasındaki ilişkiler saptanır. Böylece derin yapıda yer alan temel karşıtlıklara göre metnin incelemesi
sonuçlanır. Bu çalışmada Samed Behrengi tarafından kaleme alınan Küçük Kara Balık öyküsünü yukarıda
tanımladığımız göstergebilim yönteminin içerdiği iletileri ortaya çıkarmak amacıyla çözümlemeye çalışılmıştır.
Greimas göstergebiliminin tanımı ve metin çözümleme araçları belirtilerek Samed Behrengi'nin öyküsüne
uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda Greimas'ın ortaya koyduğu göstergebilim kuramını kullanarak çözümlenen
metnin anlam evrenine girilmiş ve metnin yüzeyden derine içerdiği anlam katmanları bilimsel bakış açısıyla ortaya
konmuştur.
Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, Öykü, Samed Behrengi-Küçük Kara Balık.

(2515) Çocuğun Söz Varlığını Geliştirmede Nasreddin Hoca Fıkralarının Yeri
Nilüfer İNCEMAN AKGÜN
Uludağ Üniversitesi
ninceman@uludag.edu.tr
Özet
Halk edebiyatının önemli unsurları arasında kabul edilen fıkralar, ortaya çıktığı coğrafyanın kültürünü yansıtması
açısından son derece önemli halk anlatılarıdır. Konuları, dil ve anlatımı, taşıdığı güldürü unsurları ve didaktik olma
Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla 2016

Sayfa 147

özelliği bakımından sözlü geleneğin vazgeçemediği, yüzyıllardır koruyarak günümüze getirmeyi başarabildiği
değerlerdir. Türk halk edebiyatı içinde fıkra denince akla gelen ilk isim Nasreddin Hoca’dır. Hoca; hikmetli sözleri,
akıldaneliği, engin deneyimi, keskin zekâsı ve hazır cevaplılığı sayesinde yüzyıllardır varlık göstermekte ve
sevilmektedir. Nasreddin Hoca fıkraları; bireyin düşünme, duyma, inanma, hissetme ve düş kurma becerilerini
geliştirmekte; dinleyiciyi/okuyucuyu eğlendirmenin, ona hoşça zaman geçirmenin yanı sıra ona öğretilerde
bulunmaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde her yaş için önem arz eden fıkralar, en çok çocuklar üzerinde
etkilidir çünkü çocukların gülerek öğrenme becerisi büyüklere oranla daha sınırsız ve daha kalıcıdır. Bunun yanı sıra
Nasreddin Hoca fıkraları, sahip olduğu söz varlığı açısından da çocuğun dil gelişimine katkı sağlamaktadır. Çocuk
yaşadığı toplumun kültürünü, değerlerini edindiği anadil sayesinde kavrar. Fıkralardaki sözcükler, tekerlemeler,
deyimler, ikilemeler, halk söyleyişleri, yöresel deyişler… çocuğun konuşma yeteneğini geliştirmekte ve sözcük
dağarcığını zenginleştirmektedir. Çocuğun ailesinde öğrenmeye başlayıp okulda formal olarak aldığı eğitimle
geliştirdiği dil ediminde Hoca’nın fıkralarından yararlanmak, dil öğretimini eğlenerek öğrenme biçimine sokacaktır.
Bu çalışmada çocuk için dil öğretiminde Nasreddin Hoca fıkralarından yararlanmanın önemi vurgulanmakta ve
fıkraların söz varlığının geliştirilmesine olan katkıları üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Nasreddin Hoca, Sözcük Dağarcığı, Çocuk, Dil Edinimi, Sözcük Öğretimi.

(2516) Tülin Kozikoğlu Kitaplarının Fiziksel ve İçeriksel Olarak
Değerlendirilmesi
Nilüfer İNCEMAN AKGÜN
Uludağ Üniversitesi
ninceman@uludag.edu.tr
Özet
Bu çalışmada, çocuk edebiyatı yazarı Tülin Kozikoğlu tarafından yayınlanan kitapların fiziksel ve içeriksel
özellikleri incelenmeye çalışılmıştır. Çocuk için yazılan kitapların; dil ve anlatımı anlaşılır, konusuysa çocuğa uygun
olmalıdır. Ayrıca kitap çocuğun; rahatça okuyabileceği yazı karakteriyle yazılmalı ve kolaylıkla taşıyabileceği
boyutlarda olmalıdır. Çalışmamızda Kozikoğlu’nun Redhouse Kidz tarafından yayımlanan 15 kitabı üzerine
araştırma yapılmış ve kitapların, araştırmacı tarafından belirlenen fiziksel ve içeriksel özelliklere uygunluğu
saptanmıştır. “Öfkeli Örümcek Rıza, İnatçı Kirpi Mina, Sabırsız Sinek Feza, Tembel Balık Sefa, Özgürlüğünü
Arayan Kelebek, Kelebeğini Arayan Ayşe, Kıskanç Kurbağa Eda, Utangaç Köpek Kaya, Mutsuz Kedi Dila, Bilmiş
Fare Tuna, Korkak Kuş Sema, Mıstık Seni Anlamıyoruz, Bir Tanecik Oğlum, Bulutunu Arayan Su Damlası,
Yemeğini Arayan Tırtıl” kitapları incelenmiştir. Fiziksel özelliklerle kitabın boyutu, kâğıdın kalitesi, yazı
karakterinin çocuğa uygunluğu, kitabın kapak özellikleri, ağırlığı değerlendirilirken içerik özellikleriyle kitabın
konusu, teması, dil ve anlatımı, yazılış amacı, resimle konunun bağdaşıklığı değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Tülin Kozikoğlu, Çocuk Edebiyatı, İçeriksel Özellik, Fiziksel Özellik.

(2518) Tekerlemelerin Ses Eğitimindeki Yeri ve Önemi
Sema SEVİNÇ¹, Sevda TOKER²
¹Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
²Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi
ssevınc@konya.edu.tr, sevdatoker@nevsehir.edu.tr
Özet
Anadolu halk kültüründe yer alan kısa, uyumlu, ritmik, söz dizisi olarak ikilemelerden ve yinelemelerden oluşan
tekerlemeler, bireyin ve toplumun müzik eğitimi sürecindeki kültürel mirasının temel taşlarındandır. Tekerlemeler,
müzik eğitiminde kültürel mirası büyüten geliştiren kuşaktan kuşağa aktaran kendine özgü bir unsurdur. Eğitim,
bireyleri ve toplumları biçimlendirme, değiştirme, geliştirme ve yetkinleştirme süreci olarak tanımlanabilir, bu
tanımdan yola çıkarak müzik eğitimi, “temelde bir müziksel davranış kazandırma, bir müziksel davranış değiştirme
veya bir müziksel davranış geliştirme süreci” olarak tanımlanabilir (Uçan, 2005, s.14). Müzik eğitiminin bir boyutu
olan ses eğitiminde tekerlemelerin kaynak olarak kullanılması, etkin bir öğretim sağlanabilmesi bakımından
önemlidir. Bu araştırma, betimsel bir çalışma olup veriler kaynak tarama yöntemi kullanılarak toplanacaktır.
Araştırmada; artikülasyon, fonasyon, ve rezonans gibi ses eğitimi basamaklarına katkı sağlayacak tekerlemelerin
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada ulaşılacak veriler;
- İlköğretimde ve okul öncesi müzik eğitiminde kullanılan kitaplardan,
- Ses eğitimi kitaplarından,
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- İnternet kaynakları aracılığıyla toplanacaktır.
Elde edilecek veriler ses eğitimine katkı sağlayacak basamaklara göre kategorize edilecektir.
Anahtar sözcükler: Tekerleme, Ses Eğitimi, Müzik.

(2519) Kendi Gözünde Kadın Akademisyen. Bir Metafor Çalışması
Nevide AKPINAR-DELLAL1, Şengül BALKAYA2
12
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
nevakdel@mu.edu.tr, sengulbalkaya@mu.edu.tr
İnsanlar, birşeyi veya bir olayı, net şekilde tüm yönleriyle yansıtabilmek için, çoğu zaman metaforik anlatımlar yolunu
tercih ederler. Metafor kullanma, genellikle diğerini etkiler ve duygusal olarak da anlatılan konunun içine çeker.
Metaforlar, somutlaştırılmış ve güçlü anlatımın en etkili yolu kabul edilir. Metaforlar, insan zihninin derinliklerindeki
bir takım gerçek anlamlara ulaştırabilir. Onlar yardımıyla, kullanan kişinin bilinçaltı en doğru şekilde okunabilir. Bu
çalışmada, toplumsal yaşamda kadın-erkek eşitliliğinin Türkiye´nin demokratikleşme sorunuyla doğrudan bağlantılı
olduğundan, akademisyenlerin ortamlarının bilim ilkelerine bağlı düşünsel akademik tartışmaların gerçekleştiği,
farklılıkların ve yeniliklerin güçlü kılındığı ortamlar olması gerektiğinden yola çıkılmış ve kadınların bu anlamda sorun
yaşayıp yaşamadıkları araştırılmıştır. Araştırmada bilimsel başarı basamaklarında kadın ve erkek akademisyenler eşit
koşullara sahip midir, erkek akademisyenlerin ulaştıkları noktalara kadın akademisyenler de eşit koşullarda
ulaşabilmekte midirler veya özel bir çaba harcamak zorundalar mı? soruları sorulmuştur. Çalışmada, “Kadın
akademisyen …………………………… gibidir, çünkü ………………” metafor cümlesi yardımıyla kadın
akademisyenlerin perspektifinden Türkiye’de kadın akademisyen algısını araştırmak, kadın akademisyenlerin hangi
toplumsal sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını irdelemek, başarılarını engelleyen etkenleri saptamak, tartışmak ve ortaya
çıkan sorunlara çözümler önermek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 akademik yılında çeşitli
üniversitelerde görev yapmakta olan 110 kadın akademisyen oluşturmuştur. Elde edilen metafor cümleler, içerik
benzerliklerine göre kodlanmış, kategorize edilmiş ve betimsel içerik analizine tabi tutulmuştur. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte, kadınların etkin bir şekilde sosyal hayata dahil olması hedeflenmiş, kadınlar
lehine bir seri reform gerçekleştirilmiş ve kadınlar yaşamın tüm alanlarında erkeklerle eşit haklara sahip olmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk daha Cumhuriyetin ilk yıllarında 1 Mart 1922’de TBMM’de yaptığı konuşmada
“Kadınlarımızın da aynı derece-i tahsilden geçerek yetişmelerine atf-ı ehemniyet olunacaktır” demiş ve toplumsal
hayatta çok yönlü bir kadın-erkek eşitliği hedeflemiştir. Neredeyse bir yüzyıl sonra üniversitelerde akademik personel
açısından kadının durumuna bakıldığında, % 41 lik bir oranla Türkiye’nin birçok Avrupa ülkesinden daha ileride
olduğu görülmektedir. Ancak bu sayısal denge oranına bakarak, kadının elde ettiği güç konusunda çıkarımda
bulunulamaz. Çünkü, bilimsel düşünme yeterliliklerine sahip olmak, gerektiği kadar makale üretmek bilim insanını
tanımlayan bir yeterlilik değildir. Akademisyen kadınlar, toplumsal yaşamın ona yüklediği ekstra görevler altında
ezilmeden eşit özgür ortamlarda, alanında “eşit güç ve otorite” elde edebildiğinde, yönetim kurullarında erkeklerle eşit
sayılarda yer alabildiklerinde ve önemli yönetici konumlarına ulaştıklarında ancak gerçek eşitlik sağlanmış olacaktır.
Bu aşamalarda, kadın akademisyenlerin temsil oranları Türkiye’de oldukça düşük görünmekte ve aile ortamlarında,
içinde yaşadığı çevrede ve akademik ortamında onu engelleyen ve yoran cinsiyet merkezli ve statükocu yaklaşımların
mevcut olduğu izlenebilmektedir. Bu araştırma bu konularda önemli bulgular içermektedir.
Anahtar Sözcükler: Kadın Akademisyen, Kadın Akademisyen Algısı, Cinsiyet Merkezli Yaklaşım, Statükocu
Yaklaşım, Metafor.

(2521) Rıfat Ilgaz’ın Çocuk Kitaplarında Karşıt Söylem
Yunus Emre Çekici¹ ve Faik Kanatlı²
¹Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
²Mersin Üniversitesi
yunusemrecekici@gmail.com, fakantli@mersin.edu.tr
Özet
Rıfat Ilgaz‟ın çocuk kitaplarının eleştirel düşünmeyi özendirir nitelikte olduğu, alan yazınında sıkça dile
getirilmektedir. Ilgaz‟ın çocuk kitaplarının eleştirelliği, onun kurguladığı ve yazınsallaştırdığı karşıt söylem
ögelerinden beslenir. Ilgaz‟ın çocuk kitaplarını oluştururken beslendiği karşıt yazınsal söylem, kitapların
eleştirelliğinin temelinde yer alır. Bu nedenle çalışmada Ilgaz‟ın çocuk kitaplarındaki karşıt söylem ögelerini
belirlemek amaçlanmıştır. Bu sayede Ilgaz’ın çocuk kitapları, Türkçe derslerinde, özellikle eleştirel okuma
etkinliklerinde daha işlevsel bir biçimde kullanılabilir. Ilgaz‟ın kitapları arasında; Kumdan Betona, Cankurtaran
Yılmaz, Küçükçekmece Okyanusu, Bacaksız Kamyon Sürücüsü, Bacaksız Okulda, Bacaksız Tatil Köyünde, Bacaksız
Sigara Kaçakçısı, Bacaksız Paralı Atlet adlı 8 öyküleyici kitap incelenmiştir. Betimsel bir nitelik taşıyan bu
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çalışmada, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ilgaz‟ın çocuk kitaplarındaki karşıt söylem ögeleri sekiz başlık
altında toplanmıştır. Saptanan karşıt söylem ögeleri şöyle sıralanabilir:
Sınıf Çatışmasının Doğurduğu Haksızlıklara Karşıt Söylem,
Sorgulayan Söylem
Otoriter Tutuma Karşıt Söylem
Uslu Çocuğa Karşıt Söylem
Çıkar ilişkilerine Karşıt Söylem
Bencilliğe Karşıt Söylem
Edilgen Çocuğa Karşıt Söylem
Siyasi Yanlışlara Karşıt Söylem
Bu başlıkların tamamında, toplumsal sorunlara karşı sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış açısı egemendir. Bu bakımdan
Ilgaz’ın söz konusu çocuk kitapları, karşıt ve çoğulcu düşünceye zemin hazırlamaktadır. Rıfat Ilgaz‟ın çocuk
kitaplarındaki karşıt yazınsal söylem, eleştirel kültürün geliştiği zeminlerden biridir ve demokratik bir toplumun
oluşmasına fırsat verebilir. Bu yönüyle Ilgaz’ın çocuk kitapları, Türkçe derslerinde eleştirel okuma etkinlikleri için
de önemli bir materyal işlevi taşır.
Anahtar Sözcükler: Rıfat Ilgaz, Karşıt Söylem, Türkçe Eğitimi, Eleştirel Okuma.

(2522) Tekerlemelerde Kelime ve Değer
Musa ÇİFCİ, Erol DURAN, Esra YALÇINTAŞ
Uşak Üniversitesi
erolduran@gmail.com, yalcintasesra@gmail.com
Özet
Çocukların iç dünyalarını anlamlı veya anlamsız kelimeler ve ses ritimlerini birleştirerek anlatmaya olanak sağlayan
(Önal, 2002:1), dilimizin ve kültürümüzün zengin bir göstergesi olan tekerlemeler (Zengin, 2004: 44), oldukça geniş
bir alanda işlev görmektedir. Tekerlemelerde, yüzyıllar boyunca oluşturulmaya ve sürdürülmeye çalışılan sevgi,
hoşgörü, saygı, sorumluluk, özgüven, özsaygı, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği (MEB, 2014a), barış,
adalet, doğruluk, dürüstlük, sabır, vatanseverlik (MEB, 2014b), temizlik, estetik ve özgürlük (MEB, 2014c) gibi
değerlerin ritmik ve sanatsal bir ifadesi (Toz, 2012: 169) ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu ifadeler çocuklar için
ninnilerden sonraki ilk eğitim aracı olarak önem arz etmektedir. Çocuk okuma yazma bilmediği bir dönemde
tekerlemeler aracılığıyla eğlenir, hayal dünyası genişler, çevresiyle iletişime ve etkileşime geçer (Tonguç, 1946;
Şimşek, 2001; Bozdağ, 2000), algısı gelişir, kelime dağarcığı artar, öğrenilen yeni kavramlar ve kelimeler sayesinde
zihinsel gelişimi desteklenir (Selçuk, 2004; Küçükkaragöz, 2003). Bu araştırmanın birincil amacı, tekerlemelerde
yer alan değerleri incelemek ve bu değerlerden en çok hangilerine yer verildiğini belirlemektir. Araştırmada, ayrıca
tekerlemelerin çocukların kelime hazinelerine katkısı da araştırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmış ve verilerin analizi, betimsel analiz tekniği kullanılarak yapılmıştır. Veriler, günümüzde halen bilinen ve
kullanılan tekerlemeler dikkate alınarak “Türk Tekerlemelerinden Seçmeler”, “101 Tekerleme” ve
“Tekerlemelerden Seçmeler” kitaplarından seçilen 46 tekerlemenin MEB tarafından belirlenen 19 değer kapsamında
incelenmesiyle elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, belirlenen tekerlemelerde “sevgi” değerinin ağırlıklı
olarak öne çıktığı; “saygı, sorumluluk, temizlik ve paylaşma” değerlerinin az da olsa tekerlemelerde yer aldığı; geri
kalan “hoşgörü, doğruluk-dürüstlük, özgüven, sabır, özsaygı, dayanışma, vatanseverlik, yardımlaşma, işbirliği, barış,
adalet, özgürlük, estetik” değerlerinin ise tekerlemelerde yer almadığı görülmüştür. Ayrıca dilimizin ve
kültürümüzün zengin bir göstergesi olan tekerlemelerin birer dil alıştırması olarak çocukların kelime hazinelerine
oldukça büyük bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmanın bu yönleriyle alana ve uygulamaya katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre önerilere de yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler: Tekerlemeler, Değerler Eğitimi, Kelime Hazinesi.

(2523) Sayışmacalarda Kelime ve Değer
Esra YALÇINTAŞ, Erol DURAN,
Uşak Üniversitesi
yalcintasesra@gmail.com, erolduran@gmail.com
Özet
Zengin bir halk kültüre sahip olan ulusumuzun duygu dünyasındaki derinlik ve zenginlik, içtenlikle sergilenen sözlü
kültür ürünlerinde belirgin olarak ortaya çıkar (Artun, 2009: 2). Bu durum özellikle çocuk oyunları sırasında yapılan
sayışmacalarla daha bir belirgin hale gelir. Çünkü geçmişten günümüze çocuk oyunlarıyla birlikte kullanılarak gelen
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sayışmacalar, zengin bir kültür birikimine sahiptir (Kurudayıoğlu ve Potur, 2015: 40). Sayışmacaların oyunda
kullanımı ve bu rahat yapısı çocuğun çevresini algılamasına, anlamlandırmasına yardımcı olarak çocuktaki dil
gelişimine olumlu yönde etki eder (Şentürk, 2008; Önal, 2002). Çocuk oyunlarındaki birer dil alıştırması olarak
görülen sayışmacalar, çocuğun dilsel bellek gücünü artırır. Çocuğa pratik bir dil kazandırır (Kurudayıoğlu ve Potur,
2015: 47). Kelime dil ve zihinsel becerileri geliştirmenin temel aracıdır (Güneş, 2013: 1). Kelime sayısı ve onları
kullanabilme becerisi, anlamayı doğrudan etkiler (Güney ve Aytan, 2014: 618). Bu araştırmanın birincil amacı,
sayışmacalarda yer alan değerleri incelemek ve bu değerlerden en çok hangilerine yer verildiğini belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, ayrıca sayışmacaların çocukların kelime hazinelerine katkısı da araştırılmıştır.
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve verilerin analizi, betimsel analiz tekniği kullanılarak yapılmıştır.
Veriler, günümüzde halen bilinen ve kullanılan sayışmacalar dikkate alınarak “Türk Tekerlemelerinden Seçmeler”,
“101 Tekerleme” ile “Tekerlemelerden Seçmeler” kitaplarından seçilen ve internetten bulunan 37sayışmacanın
MEB tarafından belirlenen 19 değer kapsamında incelenmesiyle elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre,
belirlenen sayışmacalarda “dayanışma, işbirliği, temizlik” değerlerinin ağırlıklı olarak öne çıktığı; “saygı ve
yardımlaşma” değerlerinin az da olsa tekerlemelerde yer aldığı; geri kalan “Hoşgörü, sevgi, sorumluluk, doğrulukdürüstlük, özgüven, sabır, özsaygı, vatanseverlik, barış, adalet, özgürlük, estetik, paylaşma” değerlerinin ise
sayışmacalarda yer almadığı görülmüştür. Ayrıca kültürel değerlerin aktarıcısı olmasının yanında, sayışmacaların
etkili iletişim kurma ve konuşma kabiliyetini de geliştirerek çocukların kelime hazinelerine oldukça büyük bir etkisi
olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmanın bu yönleriyle alana ve uygulamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre önerilere de yer verilmiştir.

(2524) Türkçe Öğretim Programında Uzaktan Eğitim Uygulamasına İlişkin
Yabancı Öğrenci Görüşleri
Beste DİNÇER, Emre DİNÇER
Adnan Menderes Üniversitesi
bdincer@adu.edu.tr, bdincer@adu.edu.tr
Özet
Küreselleşme, günümüzde kendini hemen her alanda hissettiren, etkileri toplumlar ve kültürler üzerinde
gözlemlenebilen bir olgu haline gelmiştir. 1970’lerdeki petrol kriziyle başlayan küreselleşme, bilimsel enformasyon
üretiminin artması ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeni iletişim teknolojileriyle beraber iyice hız kazanmış ve şu
anda içinde yaşadığımız küresel köyü oluşturmuştur. Bu köyde yaşayan modern toplumu anlayabilmek için Karl
Marx’ın toplum modeline bakmak gerekir. Marx’a göre toplumu oluşturan iki yapı vardır. Bunlardan birincisi
altyapı, diğeri ise üst yapıdır. Ona göre altyapı ekonomi yani sermayeden; üstyapı ise akla gelen diğer her şeyden
oluşur (eğitim, devlet, sosyal hayat vb.). Bu açıdan bakıldığında ekonomi ülkelerin üzerinde durduğu en önemli
unsurdur (Jarvis, 2004). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde amiyane tabirle para eden ürünler değişmiş; alınıp satılan
mal anlamında kullanılan meta sözcüğünün kapsamı değişmiştir. Bu kapsama giren yeni bir ürün de bilgidir. Bilgi
artık alınıp satılan bir ürün haline gelmiş, bilginin üretildiği kurum ola gelmiş üniversite ise bu küresel ekonominin
bir parçası haline gelmiştir. Artık yükseköğretim küresel ekonomiye girdi sağlayan bir oluşumdur ve öğrenci ise
yükseköğretimi talep eden, müşteri haline gelmiştir. Durum bu şekildeyken yani yükseköğretim piyasası ekonomi
için önemli bir oyuncu haline gelmiş iken gelişmiş ülkeler de bu yükseköğretim piyasasından en büyük payı
almaktadır. Gelişmiş ülkeler yabancı öğrenci sayısını ve kalitesini arttırmak için birçok yol denemektedir. Uzaktan
eğitim de bunlardan bir tanesidir. Son yıllarda yükseköğretim alanında da atılım içerisinde olan Türkiye de bu
sektörden pay almaya çalışmaktadır. Araştırma deseni nitel olarak oluşturulmuş ve araştırmacılar tarafından
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu çalışmada yabancı öğrenciler için Türkçe öğretim
programında, uzaktan eğitim uygulamalarının kullanılmasının öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi
amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Adnan Menderes Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam eden on
beş öğrenci oluşturmaktadır. Yabancılara geleneksel sınıf ortamında verilen Türkçe eğitiminin uzaktan eğitimle
desteklenmesinin getireceği avantajlar ve dezavantajlar incelenerek gerekli çözüm önerileri oluşturulmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan Eğitim, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yetişkin Öğrenimi.
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(2525) Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin TEOG Sınavı Türkçe Dersi Başarı
Puanları ile Yazma Becerisi Kazanımlarını Gerçekleştirme Düzeylerinin
Karşılaştırılması
Nilay ÇAĞLAYAN DİLBER
Ahi Evran Üniversitesi
nilaycaglayan@gmail.com
Özet
Bu çalışma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında iki kez yapılan TEOG sınavı Türkçe dersinde başarılı olan ortaokul 8.
sınıf öğrencilerinin Türkçe Dersi Öğretim Programı (2006)’nda belirtilen yazma becerisi kazanımlarını
gerçekleştirme düzeylerini betimlemeyi amaçlamaktadır. TEOG, her dersin kendine ait kazanımların gerçekleşip
gerçekleşmediğini ölçmeye yönelik kazanım temelli bir sınavdır. TEOG sınavı Türkçe dersi soruları da Türkçe
dersinin kazanımları göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Cayhan ve Akın (2015)’ın yaptığı çalışmada
TEOG sınavı Türkçe sorularının %80’nin okuma becerisi, %15’nin dilbilgisi, %5’inin de yazma becerisi
kazanımlarına yönelik olduğu görülmektedir. Bu çalışmada da TEOG sınavında değerlendirmesi eksik kalan beceri
alanı olan yazma becerisine ilişkin kazanımların öğrenci metinlerinde hangi düzeyde gerçekleştirildiği
incelenecektir. Araştırmada çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında yapılan TEOG sınavlarında
Türkiye’de en başarılı illerden biri olarak belirlenen Kırşehir il merkezindeki Türkçe dersi neti yüksek olan ortaokul
8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilere uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan 6 farklı yazma konusu
sunulmuş, öğrencilerden istedikleri birini seçerek metin oluşturmaları istenmiştir. Öğrencilerden elde edilen
metinler, Türkçe Dersi Öğretim Programı (2006)’nda belirtilen yazma becerisi kazanımlarının gerçekleştirilme
düzeylerine göre değerlendirilecektir. Belli bir konuda yazılmış öğrenci metinleri incelenerek bir değerlendirme
yapılacağı için betimsel tarama modeli kullanılacaktır. Araştırmada doküman incelemesi yapılacak; veriler hem
nicel hem de nitel açılardan değerlendirilecektir. Alanyazına bakıldığında ülkemizde tüm eğitim kademelerinde
okuyan öğrencilerle yapılan yazma becerisine ilişkin çalışmalarda öğrencilerin nitelikli metinler üretemediği sonucu
ortaya çıkmaktadır. Öyle ki ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin yaptığı yazmaya dönük eksikliklerin ve yanlışların
üniversitede okuyan öğrencilerde de var olduğu bulgulanmaktadır. Bu durumda çalışmada, TEOG sınavında başarılı
olan öğrencilerin yazmaya dönük kazanımları yeterli düzeyde gerçekleştiremedikleri savunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yazma Becerisi, TEOG Sınavı, Türkçe Dersi Öğretim Programı.

(2526) Türk Yüksek Eğitim Sistemi İçinde Yer Alan Karşılaştırmalı Edebiyat
Ders Programlarının İncelenmesi ve Yeni Bir Karşılaştırmalı Edebiyat
Eğitimi Ders Programi Önerisi
Ali GÜLTEKİN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Özet
Türkiye’de karşılaştırmalı çalışmalarının geçmişi çok eskilere dayanmaz. Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde başta
eğitim, sağlık ve sosyal bilim alanları olmak üzere birçok disiplinde karşılaştırmalı çalışmalar yapılmış olmasına
karşın Türkiye’deki karşılaştırmalı çalışmalarının sözü edilen alanlarda oldukça geride olduğu görülür. Batıyla
karşılaştırıldığında edebiyatın -özellikle de karşılaştırmalı edebiyatında- Türkiye’de belli bir ekole, okula
dayanmayan, bilimsel araştırma yöntemleri, edebiyat ve karşılaştırmalı edebiyat kuram ve yöntemleri - dikkate
alınmaksızın yapılan çalışmaların bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır. Batıda 19. Yüzyılın ikinci yarısından
itibaren akademik bağlamda yapılan karşılaştırmalı edebiyat eğitimi ve bu bağlamda yürütülen çalışmalarının
Türkiye’de ortaya çıkışı ise ancak 21. yüzyılın başlarına denk gelmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde ilk
bilimsel eğitimin ve komparatistik çalışmalarının başlaması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün kurulmasıyla olmuştur. Aynı yıllarda başlatılan karşılaştırmalı
edebiyat seminer, çalıştay, sempozyum ve kongreler alanının Türkiye’de duyurulmasına ve alana ilginin artmasına
olanak sağlamıştır. Daha sonra yine bu bağlamda Selçuk ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde de söz konusu bölümler
kurulur. Ancak bir yıl hazırlık ve dört yıllık lisans programlarına bakıldığında adı geçen devlet üniversiteler ile özel
üniversitelerde yürütülen lisans programlarında, yabancı dil hazırlık ve ders bağlamında uyuşmazlıklara neden
olacağı, bunların da ileride gerek akademik eğitimde, gerek öğrencilerin yatay geçişlerinde ve gerekse bu alanda
yürütülecek bilimsel çalışmalarda önemli sorunlara sebebiyet verecektir. Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi, Selçuk
ve Dokuz Eylül üniversitelerindeki karşılaştırmalı edebiyat programları bilimsel veriler ve çağdaş eğitim anlayışları
ile ülke gereksinimleri de dikkate alınarak Türk Yüksek Eğitim Sistemi içinde yer alan ya da alacak olan bölümler
için yeni bir karşılaştırmalı edebiyat eğitimi programı önerilecektir. Analitik bir yöntemle yapılacak bu çalışmanın
Uluslar arası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulması ve paylaşılması da hem disiplinin geniş
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kesimlerce duyulması hem alanın gündemde kalması hem de yeni bir oluşuma değerli katılımcıların desteklerini
esirgememesi biz karşılaştırmalı edebiyat bilimciler için ayrı bir önem taşımaktadır.
Anahtar Sözcükler: Karşılaştırmalı Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat Eğitimi, Yeni Ders Programı Önerisi.

(2527) Kültürler ve Edebiyatlar Arası Bir Disiplin: Karşılastırmalı Edebiyat
(Önemi, İşlevi ve Eğitimi)
Zeynep ÇİFTÇİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Özet
Edebiyatın temeli dil ve kültürdür. İnsanoğlu yeryüzünde var olalı beri ya değişik kültürlerin üreticisi ya da taşıyıcısı
konumundadır. Bu nedenle insanoğlu, savaş, açlık, kıtlık, yokluk, doğal afetler, eğitim, turizm, çalışma ve bunun
gibi nedenlerle bulunduğu yerleri değiştirmesi sonucu gidilen yerlerde yeni kültürlerle karşılaşması kişinin duygu ve
düşüncelerinin zamanla değişmesine, diğer bir söylemle ait olunan kültürel birikimle farklı kültürlerle karşılaşması
ve söz konusu kültürlerin ürettiği edebi yapıtlarla tanışılması ve iletişim içinde bulunmasına zemin hazırlamaktadır.
İnsanoğlu içinde bulunduğu coğrafyada harmanlandığı kültür ile yer değiştirdikten sonra hazır bulduğu diğer
kültürün içinde kendine bir yer edinebilmekte ve aynı zamanda o ülkede üretilen edebi eserlerin konusu da
olabilmektedir. Bu, bazen olumlu olabildiği gibi bazen de olumsuz olabilmektedir. Dolayısıyla ileriye dönük olarak
baktığımızda farklı kültür içine dâhil olanın sahip olduğu kültür ve coğrafya ile ilgili imajların (kalıpyargı, önyargı,
sembol, artişip, stereotip v.b.) ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Hele hele günümüzde gerek ulaşımın gerekse
görsel ve yazılı medyanın bu denli gelişmesi kültürler ve edebiyatlar arası etkileşimi hızlandırmaktadır. İster aynı
ülke sınırları içinde, isterse uluslararası alanda olsun bazen bilerek ya da farkında olmayarak, bazen de kasıtlı
biçimde bir kültür, öteki bir kültüre, kültürün insanlarına ya da örf adet ve geleneklerine karşı çeşitli söylem ve
eylemlerde bulunabilmektedirler. Bunun için bir şeylerin yapılması gerekmektedir. Bu da birden fazla yabancı dil
bilen bildiği dillerin kültürlerini, halklarını ve o halkların dünyaya bakışlarını yakından bilen ya da bilebilecek olan
kültür düzeyi yüksek insanlar yetiştirmekle olasıdır. Bunun gerçekleştirilmesi için de bir ülkenin bir şekilde
karşılaştırmalı edebiyat ve eğitimi ile yakından tanışması ve bunu hayata geçirmesi gerekir. 19. yüzyılın ortasında
batıda ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde akademik bağlamda bir disiplin haline gelen
karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları ve eğitimi hem ötekini hem de kendini tanıma bağlamında büyük önem
kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı uluslararası çağdaş eğitim araştırmaları kapsamında Karşılaştırmalı Edebiyat
eğitiminin önemi ve günümüzdeki işlevini ortaya koymaya çalışmak ve konunun güncelliğine gündemde tutarak
kamuoyunu bu bağlamda bilgilendirmektir.
Anahtar Sözcükler: Karşılaştırmalı Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat Önemi, İşlevi ve Eğitimi.
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